
 

 

 

AEROC виробник газобетонних 

блоків 

м.Львів 

Літос-Україна виробник декоративної 

цегли 

м.Бориспіль 

Вікнова (Реноме-Партнер) металопластикові вікна 

REHAU та двері ТМ 

Вікнова, фурнітура 

WINKHAUS 

м.Рівне 

Екран-Вікносвіт віконні системи з різних 

профілів: дерев'яні вікна 

Карпатські, 

металопластикові вікна 

Salamander та алюмінієві 

віконні фасади Alfabud 

м.Стрий 

 Blachy Pryshynski виробник 

металочерепиці та 

профнастилу 

Республіка 

Польща 

ЕкоКерам виробник стінових 

блоків, продаж 

будівельних матеріалів 

Львівська 

область 

Неостиль офіційним 

представником та 

найбільшим імпортером, 

на даний час, польського 

м.Львів 

Список учасників 



 

 

заводу газобетонних 

блоків Xella, торгова 

марка YTONG®, крім 

того компанія являється 

офіційним 

представником у Львові 

вітчизняного виробника 

газобетонних блоків 

київського заводу 

Орієнтир. 

Розумний дім 

 

тепла підлога, 

антиобмерзання, 

сніготанення, 

промислового обігріву, 

системи проти 

протікання води, систем 

блискавкозахисту та 

заземлення 

м.Київ 

 Технобазальт-Інвест світовий виробник 

безперервних 

базальтових волокон і 

продукції з них 

м.Київ 

  Polbruk тротуарна плитка, плитка 

для тераси та саду, зелені 

насадження в бетоні 

Республіка 

Польща 

 Теплий дім котли газові, 

твердопаливні, насосне 

обладнання, труби, 

фітинги і т.д 

м.Вінниця 

Інтератлетика дитячі та спортивні 

майданчики 

м.Київ 

Прана-Львів вентиляція, рекуператори 

PRANA 

м.Львів 

 Квінфорт вбудовані пилососи, м.Львів 



 

 

вентиляція 

Косбуд-Україна штукатурки, фарби, клеї, 

офіційний представник 

польської компанії 

KOSBUD Bracia Kosińscy 

Sp. j 

Київська обл. 

K-Flex теплоізоляційні 

матеріали 

м.Київ 

Вікнаград сертифікований 

виробник метало 

пластикових та 

алюмінієвих конструкцій 

( вікна, двері, балкони, 

офісні перегородки 

м.Львів 

ЕЛ-ВИН виробництво вікон м.Київ 

Комфортний світ  с-ми електрочного 

підігріву, тепла підлога 

від норвежської компанії 

NEXANS 

м.Львів 

Компанія ЕЛЕКТРО силове обладнання для 

захисту і комутації, LED 

– освітлення 

м.Львів 

АК Системи с-ми водопостачання та 

каналізації 

м.Черкаси 

Нормаізол гідроізоляційні та 

фасадні ленти ALЕNOR 

м.Київ 

Віта-Клімат енергоощадні технології, 

сонячна енергетика, 

твердопаливні котли 

м.Львів 

Optigreen ландшафтний дизайн м.Київ 

Бетонмаш виробництво 

бетонозмішувального 

м.Слов’янськ 



 

 

обладнання 

Allbautech будівництво басейнів Закарпаття 

Радімакс оптова торгівля 

чавунними радіаторами, 

м.Київ 

Mitsubishi Electric представник японської 

компанії, виробника 

ліфтів та ескалаторів, 

м.Київ 

Арієс-Україна обладнання для 

переробки первинної та 

вторинної сировини, 

м.Львів 

Євромаркет будівництво павільйонів 

для басейнів 

м.Дніпро 

 ЄвроБудВестТрейд виробник пінопласту, 

профнастилу та 

металочерепиці 

м.Червоноград 

Терміт клеї, будівельні суміші, 

фарби, штукатурки, с-ми 

утеплення 

м.Львів 

 Inter-bud сендвіч-панелі з 

поліуретановим 

сердечником та 

мінеральної вати 

Республіка 

Польща 

Вінілпроф декоративний профіль, 

гіпсовінілові панелі 

Дніпропетровська 

обл. 

Домашній океан обладнання для басейнів м.Київ 

 Diaprom  виробництво алмазних 

інструментів 

м.Київ 

 Піллар-Україна технології швидкого 

фундаменту 

м.Дніпро 



 

 

Полісан лаки, фарби м.Суми 

 Слобожанська будівельна 

кераміка 

вироби з будівельної 

кераміки 

м.Київ 

ТзОВ Цитадель роздрібна торгівля 

будівельних матеріалів 

м.Львів 

 ФОП Павлів Лариса енергозберігаючі 

технології 

м.Львів 

 Pliselux виробництво жалюзей  м.Львів 

ПП Турів  високоякісна 

декоративна кольорова 

облицювальна цегла, 

стінові шлакобетонні 

блоки 

Івано-Франківськ 

Ф-ТЕХ павільйони для басейнів Івано-Франківськ 

Служба порятунку бетону газоблоки Penetron м.Львів 

Торгпромконтракт виробництво 

композитної арматури 

м.Днірпо 

Архітектурне бюро 12 дизайнерські та 

архітектурні рішення 

м.Львів 

Західна ліфтова компанія виробництво ліфтів та 

ескалаторів 

м.Львів 



 

 

Центр ресурс проектування та 

будівництво будинків 

м.Львів 

ТОВ Артхауз-Буд будівництво каркасних 

будинків 

м.Львів 

ТОВ Електроінжиніринг дистрибьютор компанії 

«Schneider Electric» 

м.Львів 

ТОВ ЕлкоЕП системи «Розумний дім» 

та освітлення 

м.Київ 

 Стала енергія теплові насоси, сонячна 

енергетика 

м.Львів 

 Майстер технологій виробництво димохідних 

систем 

м.Київ 

 Наша хата паркани, огорожі, ворота м.Львів 

Світ паркету мережа магазинів 

паркету 

м.Львів 

КарпатІнвестБуд будівництво дерев’яних 

будинків 

м.Львів 

СРБК ПОРТАЛ ліфтове обладнання, 

ескалатори, підйомно-

транспортне 

утсаткування. 

м. Івано-

Франківськ 

ПроРемонт всеукраїнський онлайн 

каталог будівельних 

бригад та майстрів, що 

спеціалізуються на 

якісному ремонті 

квартир, житлових 

будинків та офісних 

приміщень 

 



 

 

Олкомбуд матеріали для утеплення 

будинків, 

мін.вата,суміші, 

гідроізоляція та ін. 

м.Івано-

Франківськ 

Велич каменю вироби з натурального 

каменю 

м.Львів 

ПП ГАЛАМАЙ сходи з дуба та ясеня Львівська обл. 

СІМЕНДЗ розробки в сфері 

енергозбереження та 

екології 

м.Львів 

Рембрант двері м.Львів 

ЦЕЗАР ЛВ димохідні системи м.Львів 

МДФ ЛЮКС МДФ панелі м.Львів 

Модерн-Ф штукатурки, клеї, фарби 

та ін. 

м.Львів 

Техно-Сімс ворота «HORMAN» м.Львів 

ТзОВ "УКРХОЗІМПЕКС" лідери ринку за якістю і 

обсягами доставки 

будівельних лісів; 

спільне українсько-

словацьке підприємство 

м.Київ 

Homes&Rooms студія дизайну інтер’єру м.Львів 

Промелектро-Харків Виробництво 

електронасосів 

м.Харків 

 


