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Програма роботи 
ВЕСНЯНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ

02 КВІТНЯ

11.00 – 11.30 ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ

12.00 – 14.00 Обговорення проекту: «Розробка  
    інтегрованої стратегії просторового  
    р о з в и т к у  т е р и т о р і ї  у з д о в ж  
    державного кордону України та  
    Польщі»

Організатор:	 Департамент	архітектури	та	
	 розвитку	містобудування	ЛОДА
Спікер:	 розробник	проекту	–	представник		
	 ДП	«Український	державний		
	 науково-дослідний	інститут		
	 проектування	міст	«ДНІПРОМІСТО»		
	 ім.Ю.М.Білоконя
Місце	проведення:	Великий	конференц	зал

14.30 – 15.30 «Повна вартість об’єкту, очікування  
    на старті і реальність»

Доповідач:	 Роман	Баховський,	CEO	компанії		
	 COSMOS	prefab
Місце	проведення:	Великий	конференц	зал

16.30 – 17.30 «5 ключових концепцій 2019 роки  
    для залучення клієнтів»

Доповідач:		 Дмитро	Шилов,	український		
	 стартапер,	засновник	і	директор		
	 порталу	ProRemont;		керуючий		
	 директор	дизайн-студії	«Prostoro»;		
	 керуючий	партнер	в	будівельно-	
	 ремонтної	компанії	«PROFI	GROUP»;		
	 випускник	Львівської	та		
	 Американської	бізнес-шкіл;	12	років		
	 досвіду	в	IT.
Місце	проведення:	Великий	конференц	зал

12.30 – 13.30 Практика вирішення найскладніших  
    задач по реєстрації права власності  
    на проблемні об’єкти нерухомості.

Доповідач:		 Людмила	Боровик,	директор	та		
	 власник	юридичної	компанії	Legal		
	 Experts
Місце	проведення:	Малий	конференц	зал

13.30 – 14.30 «Як трансформується ринок  
    інвестиційних проектів в нерухомості  
    в м. Київ»

Доповідач:		 Роман	Зіньков,	директор	компанії		
	 «Майстерня	нерухомості»
Місце	проведення:		Малий	конференц	зал

    Як мінімізувати юридичні ризики при  
    купівлі нерухомості

Доповідач:	 Володимир	Піцикевич,	керуючий		
	 партнер	адвокатського	об’єднання		
	 «Amprolex»,	кандидат	юридичних		
	 наук,	адвокат,	випускник	програми		
	 «Адвокат	майбутнього»,	10	років		
	 досвіду	юридичного	супроводу		
	 бізнесу,	забезпечив	укладення		
	 договорів	з	нерухомістю	на	суму		
	 понад	200	млн.	грн.
Місце	проведення:		Малий	конференц	зал

14.30 – 16.00 Як виміряти ефективність реклами в  
    інтернеті. Що потрібно зробити ще  
    перед запуском сайту та рекламних  
    к а м п а н і й .  Я к і  д і ї  п от р і б н о  
    відслідковувати для інтернет- 
    магазину і для не інтернет-магазину.  
    Як налаштувати цілі за 15 хв в  
    GoogleAnalitycs без програмістів?  
    Що таке UTM-мітки, для чого вони  
    потрібні і як з ними працювати? Як  
    в и м і р ю в а т и  е ф е к т и в н і с т ь  
    рекламного каналу з допомогою  
    GoogleAnalitycs?

Доповідач:	 Юрій	Пирч,	інтернет-маркетолог,		
	 досвід	8	років
Місце	проведення:	Малий	конференц	зал

14.00 – 16.00 Панельна дискусія: Робоча кар’єра,  
    п е р е в а г и  в и б о р у  п р о ф е с і ї  
    будівельника. Дискусія за участю  
    керівників будівельних компаній,  
    Кадрової біржі, ВПУ, представників  
    Центрів зайнятості.

Організатор:	 Асоціація	Будіндустрія
Місце	проведення:	Бізнес-зона
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№стендA	№сторінки

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ЗА АЛФАВІТОМ
03 КВІТНЯ

15.00 – 16.00 Клієнт – хто він і чого хоче? IT- 
підходи для підвищення конверсії  
будівельних і виробничих сайтів в  
2019 році

Доповідач:	 Болоховець	Аліса,	сертифікований		
фахівець	Google	і	Яндекс;	Директор		
з	маркетингу	компанії	ProRemont;		
CEO	в	Sтудия	Mаркетинг	«BAMS»;		
Спікер	тематичних	конференцій		
KIFF2019,	Analyze2018,	GuruConf,		
DVOMA,	UDC	і	т.д.	В	інтернет-	
маркетингу	+	analytics	більше	6	років

Місце	проведення:	Великий	конференц-зал

12.00 – 13.00 Нові можливості з EndoTherm.  
Енергозберігаючий компонент  
для теплоносіїв, який дозволяє  
зекономити енергоресурси системи  
опалення.

Доповідач:	 Немчин	Олексій,	директор	компанії	
SIG

Місце	проведення:	Бізнес-зона

13.00 – 15.00 Ознайомлення учнів з будівельними  
матеріалами та технологіями   
учасників кластеру Будіндустрія

Організатор:	 Асоціація	Будіндустрія
Місце	проведення:	Бізнес-зона

12.30 – 13.30 Термінове введення в експлуатацію  
об’єкта нерухомості.  Коли це  
можливо? Випадки з практики

Доповідач:	 Яблонський	Ігор	Романович,	власник	
інжинірингової	компанії,		
сертифікований	провідний	експерт		
в	будівництві	по	програмі	FIDIC,		
Голова	Наглядової	ради	будівельної		
компанії,	Перший	заступник	Голови		
львівського	осередку	громадської		
ради	при	ДАБІ	України,	заступник		
Голови	комісії	архітектури	та		
містобудування	при	ЛОДА

Місце	проведення:	Малий	конференц	зал

13.30 – 14.30 Шлях до роботи дизайнера інтер’єру
Доповідач:	 Юлія	Мірецька,	експерт	Creative	

school
Місце	проведення:	Малий	конференц	зал

ALIT СучаСні СиСтемиобігріву .......... 68 ......... 14
LUxPEEL ....................................................... 62 ......... 16
OPTIGrEEn UkrAInE .................................. 8 ......... 18
PErFECT TM ................................................ 96 ......... 20
rEMBrAnT Cалон дверей та вікон .. 59 ......... 22
TLC тов ......................................................... 56 ......... 24
ТМ ALEnOr тов нормаіЗол .................. 35 ......... 26
АЕРОК тЗов ................................................. 65 ......... 28
АЛЛБАУТЕХ тов ........................................... 2 ......... 30
АЛПІН-ЗАХІД тЗов ....................................... 7 ......... 31
АРІЄС-УКРАЇНА тЗов ................................ 15 ......... 32
АРСЕНАЛ-ЦЕНТР тЗов ............................. 33 ......... 34
АРТ-РИНВА 

ФоП дутко руСлан ігорович ......... 32 ......... 36
АТ ЮКРЕЙН тЗов ....................................... 37 ......... 38
БЕТОНМАШ Прат ....................................... 39 ......... 39
БРОНЬОВИК тЗов ..................................... 54 ......... 40
БУДЕКСПЕРТ 

будівельна гаЗета і будівельний 
 Портал www.budexpert.ua .......... 83 ......... 41
БУДІНДУСТРІЯ 

аСоЦіаЦіЯ будівельників ............... 80 ......... 42
ВЕЛУМ 

ФоП  мельник володимир 
 валерійович ........................................ 28 ......... 43
ВЕСТ-ІНФО ................................................... 88 ......... 44
ВРУБЛЕВСЬКИЙ Й.В. 

гуртівнЯ Підвіконників ................... 14 ......... 46
ГАЗОНИ УКРАЇНИ тЗов ............................. 61 ......... 47
ГАЛЕКО тЗов .............................................. 51 ......... 48
ДЕКОРАТОР тЗов ....................................... 44 ......... 50
ДЕМІКС тЗов ............................................... 40 ......... 52
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УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

«ALIt»	 (аЛіТ),	 компанія	 представляє	 сучасні	
системи	 обігріву	 та	 пропонує	 консультацію,	
проектування,	продаж,	професійний	монтаж,	сервіс,	
гарантійне	та	післягарантійне	обслуговування

асортимент:	
-	 тепла	 підлога,	 сніготанення	 та	 антикрига	Тм:	

«Nexans»,	«Arnold	rak»,	«dEVI»,	«Hemstedt»,	«Fenix»,	
«Profitherm»,	«Volterm»,	«grand	meyer»,	«raychem»,	
«IN-therm»,	«gray	Hot»,	«woks»,	«rexva»

-	 електричні	 (настінні,	 потолочні,	 керамічні,	
скляні,	вуличні)	обігрівачі	Тм:	«EKOStAr»,	«bilux»,	
«Venecia»,	«Lifex»,	«runwin»

-	підігрів	труб	та	грунту,	інфрачервона	плівка
-	фурнітура	(розетки	та	вимикачі)	Тм	KONtAKt	

SIMON
-	терморегулятори	Тм:	«Nexans»,	«Arnold	rak»,	

«dEVI»,	«Oj	electronics»,	«HOF»,	«tErNEO»
-	світлотехнічна,	кабельно-провідникова	продукція	

та	автоматика	Hager,	Schneider	Electric	та	…
-	побутова	хімія	та	засоби	фільтрації	та	очищення	

води	Тм»SVOd»

aLit
СУчаСні	СиСТеми 
обігРіВУ

вул. Д. Галицького, 19 оф. 216,  
м. Рівне, 33014, Україна
Тел.: 38 097 2777594, 
 38 099 2193830
e-mail: partneralit@gmail.com,  
           a.rakgmbh@gmail.com
www.alito.com.ua
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bKU	company	is	engaged	in	selling	adhesives	(EVA,	
PVA,	PUr,	APAO,	PUr	dispersions,	 glue	 thread)	 for	
furniture	 production	and	 selling	of	PVC	 foils	 for	MdF	
facades,	doors,	wall	panels,	window	profiles	and	window	
sills.	bKU	company	 is	 the	 only	 official	 representative	
of	 the	 following	 Italian	producers:	 «durante	&	Vivan»	
(adhesives	 producer)	 	 and	«Alfatherm	S.p.a.»	 	 (PVC	
foils	producer).	we	offer	our	customers	high	European	
quality	and	modern	Italian	design.

LUXPEEL

вул. Мазепи, 4/29,  
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: 38 067 4000318
e-mail: Luxpeel@gmail.com
www.luxpeel.com.ua

компанія	 Luxpeel	 виробляє	 інноваційні	 захисні	
покриття,	легкі	у	використанні,	які	економлять	час	та	
бюджет.	Рідка	плівка	зараз	широко	застосовується	
в	усіх	виробничих	галузях,	будівництві	та	ремонті,	у	
побуті,	для	потреб	великого	та	малого	бізнесу.	наші	
продукти	забезпечують	надійний	тимчасовий	захист	
і	 значно	дешевші	 за	 закордонні	 аналоги.	 Захисна	
плівка	 –	 вигідне	 рішення	 практично	 у	 будь-якій	
ситуації.

Luxpeel	Protection	це:
-	надійний	захист	поверхні
-	екологічно	чистий	матеріал,	не	токсичний,			без	

запаху
-	чиста	поверхня	після	видалення
-	Легко	наносится	пензлем	або	валиком
-	не	потребує	постійного	підклеювання,	не	липне,	

не	зкотується
-	може	залишатися	на	поверхні	довгий	час
-	може	бути	будь-якого	кольору	на	вибір,	у	т.ч.	і	

прозорого
-	Швидко	сохне,	не	великі	витрати
-	Після	зняття	плівки	поверхню	не	потрібно	мити

LUXPEEL

of.29, 4, Mazepy St.,
82400, Stryj, Lviv region, Ukraine
Phone: 38 067 4000318
e-mail: Luxpeel@gmail.com
www.luxpeel.com.ua
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Landscape	design	Studio	«Amazing	gardening»	is	
the	official	distributor	of	the	materials	for	green	roofs	of	
Optigreen	company	in	Ukraine.

Our	company	sells	materials,	provides	consultations	
in	landscaping	of	roofs,	also,	we	do	design	and	realization	
of	flat	and	pitched	green	roofs.

optigreen ukraine

вул. Карла-Маркса, 201А, офіс 2 .  
с. Віта-Поштова (на території  
розплідника декоративних рослин 
«Єва»), 
Київська обл., Україна
Тел.: 38 093 5321640, 
 38 050 5263220
e-mail: info.optigreen@gmail.com
www.optigreen.com

Студія	 ландшафтного	 дизайну	 «Вишукане	
садівництво»	є	офіційним	дистриб’ютором	матеріалів	
для	 зелених	 дахів	 компанії	 Optigreen	 в	 Україні.	
наша	 компанія	 займається	 продажем	матеріалів,	
консультує	 у	 питаннях	 озеленення	 дахів,	 а	 також	
проектує	і	реалізовує	плоскі	та	скатні	зелені	дахи.

of.2, 201A, Karla Marx Str.,
p. Vita-Poshtova, Kyiv region, Ukraine
Phone: 38 093 5321640, 
 38 050 5263220
e-mail: info.optigreen@gmail.com
www.optigreen.com

optigreen ukraine
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tM	«PErFECt»	вже	понад	13	років	 працює	на	
ринку	віконних	та	дверних	конструкцій.	Застосовуючи	
новітні	технології,	контроль	кожної	деталі,	бездоганний	
стиль	ми	змогли	досягти	високої	якості	пропонованих	
товарів	 і	послуг,	головне	–	завоювали	довіру	тисяч	
споживачів!

Сьогодні	фабрика	–	високопрофесійна	команда,	
де	 кожен	 співробітник	 –	фахівець	 екстра-класу.	
В	 компанії	 працюють	 відповідальні	 замірники,	
досвідчені	монтажники,	кращі	технологи	та	менеджери	
в	салонах,	що	допоможуть	Вам	у	виборі	надійних	та	
теплих	вікон,	красивих	та	міцних	дверей	та	аксесуарів	
до	них.

perFeCt
tM

вул. Зелена, 149б, 
м. Львів, Україна
Тел.: 38 095 2282874 
 38 068 4609327
 38 067 3508021
www.perfect-okna.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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rEMbrANt	dOOrS	COMPANy,	українська	дверна	
компанія,	яка	працює	по	всій	Україні	більше	10	років.	
Салон	дверей	та	вікон	«rembrant»	пропонує	клієнтам	
виключно	красиві	якісні	двері	й	вікна,	великий	вибір	
віконно-дверних	та	сходових	конструкцій.

Спеціалісти	 компанії	 виконують	 монтажні	 та	
ремонтні	 роботи	 й	 надають	 послуги	 із	 дизайну	
інтер’єрів.

www.rembrant.com.ua

rembrant
CаЛон	дВеРей	 
Та	Вікон

вул. Наукова, 48, 
м. Львів, 79060, Україна
Тел.: 38 096 5869424, 
 38 068 818033
e-mail: rembrant.door@gmail.com
www.rembrant.lvivmarket.net
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tLC	is	a	Swedish-Polish	manufacturing	company	that	
produces	metal	structures,	in	particular:

-	Steel	stairs.
-	Steel	platforms.
-	Systems	of	 temporary	protection	 for	 industry	and	

also	that	is	used	in	building.
tLC	 is	 a	modern	 production	 that	 conform	 to	 all	

international	standards,	which	is	located	in	Poland.
tLC	 has	 a	 factory	 production	 control	 compliance	

certificate	 with	 PN-EN	 1090	 issued	 tÜ	 Sü,	 which	
guarantees	 the	 highest	 level	 of	 quality	 of	 all	 tLC	
products.

tLC
ТоВ

вул. С. Корбонського, 12,  
Krakow, 30-433, Polska
Тел.: 48 122100799
e-mail: info@tlc.eu
www.tlc.eu

Ексклюзивний дилер в Україні – фірма 
«Леман».
вул.Зелена,109, оф. 231, м.Львів.
Tел.: 38 032 2444642, 
 38 097 6602029

tLC	 –	 шведсько-польське	 виробництво,	 яке	
займається	 виготовленням	металоконструкцій,	 а	
зокрема:

-	Сталеві	сходи.
-	Сталеві	платформи.
-	Системи	тимчасового	захисту	для	промисловості,	

а	також	які	використовуються	у	будівництві.
tLC	–	це	сучасне	виробництво,	яке	відповідає	всім	

міжнародним	стандартам	та	знаходиться	в	Польщі.
tLC	має	 сертифікат	 відповідності	 заводського	

виробничого	контролю	з	PN-EN	1090,	виданий
tÜ	Sü,	яка	гарантує	найвищий	рівень	якості	всіх	

продуктів	tLC.

tLC
Ltd

12, S. Korbonsky St.,  
30-433, Krakow, Poland
Phone: 48 122100799
e-mail: info@tlc.eu
www.tlc.eu

Exclusive dealer in Ukraine – is «Leman» 
firm.
Zelena st., 109, of. 231, Lviv.
Phone: 38 032 2444642, 
 38 097 6602029
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NOrMAIZOL	Ltd.	was	founded	in	2000.	As	of	today,		
we	is	one	of	the	industry-leading	manufacturers	of	heat-,	
hydro-,	noise-	and	vibration-insulating	materials	as	well	
as	the	products	related.	

the	 outputs	 of	 NOrMAIZOL	 LLC	 are	 in	 high	
requisition	all	over	Ukraine	and	abroad	because	of	 its	
compliance	with	strict	requirements!

ALENOr®	butyl	rubber	has	been	used	by	NOrMAIZOL	
since	2016.	we	expanded	the	production	by	butyl-rubber	
process	line	launch	in	the	summer	of	2017.	

Stable	high	quality	products	comply	with	Ukrainian	
and	European	Codes	for	the	Construction.	Complying	
with	 the	 European	 quality	 standards,	 NOrMAIZOL	
is	 certified	 under	 ISO9001:	 2015.	 It	 confirms	 the	
achievements	 based	on	 the	 best	world	management	
practices.		we	use	german,	Swiss	and	Italian	operating	
machinery.

OUr	trAdEMArKS:
Alenor®	tM,	Alufoam®	tM,	Aluholst®	tM,	Folar®	tM,	

terafom®	tM,	Normatube™.

тМ ALENOR
ТоВ	ноРмаіЗоЛ

вул. Ак.Кримського, 4а, оф. 407,
м. Київ, 03142, Україна
Тел.: 38 067 3454587
Тел./Факс.: 38 044 4512779
e-mail: office@normaizol.ua
www.alenor.com.ua,
www.normaizol.com

компанія	«ноРмаіЗоЛ»	заснована	в	2000	році.	
на	сьогодення	ми	є	одним	із	лідерів	у	виробництві	
тепло-,	гідро-,	шумо-	і	віброізоляційних	матеріалів,	а	
також	супутніх	товарів.

Продукція	 ТоВ	 «ноРмаіЗоЛ»	 користується	
активним	 попитом	 у	 всіх	 регіонах	 України	 і	 за	
кордоном	завдяки	її	відповідності	високим	вимогам!

З	2016	року	компанією	«ноРмаіЗоЛ»	запущено	
виробництво	 виробів	 на	 основі	 бутилкаучуку	
ALENOr®.	 Влітку	 2017	 року	 ми	 розширилися	 й	
налагодили	нову	лінію	з	виробництва	бутилкаучукових	
виробів.	

Продукція	стабільно	високої	якості.	наші	товари	
стандартизовані	 під	 українські	 та	 європейські	
будівельні	 норми.	бажаючи	досягти	 європейського	
рівня	якості,	наша	компанія	пройшла	сертифікацію	
на	 відповідність	 стандартам	 ISO	9001:	 2015,	що	 є	
підтвердженням	досягнень,	 заснованих	на	 кращих	
світових	практиках	управління.	ми	використовуємо	
німецьке,	 швейцарське	 й	 італійське	 виробниче	
обладнання.

наші	 торгові	марки:	 Тм	Alenor®,	 Тм	алюфом®,	
Тм	 алюхолст®,	 Тм	 Фолар®,	 Тм	 Терафом®,	 Тм	
Normatube™.

тМ ALENOR
NOrMAIZOL	Ltd

off. 407, 4a, Academic Krymskii Str., 
03142, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 067 3454587
Phone/Fax: 38 044 4512779
e-mail: office@normaizol.ua
www.alenor.com.ua,
www.normaizol.com

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs
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LLC	«Aeroc»	–	the	leader	of	the	market	of	cellular	
concrete	autoclaved	in	Ukraine	and	is	the	biggest	supplier	
of	aerated	concrete	under	the	brand	name	AErOC	in	all	
regions	of	the	country.	Products	are	manufactured	in	two	
plants	located	in	the	city	of	berezan	and	Obukhov	Kyiv	
region	and	its	quality	meets	the	highest	requirements	of	
Ukrainian	and	European	standards

а�рОК
ТЗоВ

вул. Промислова 6, 
м. Обухів, Київська обл., 08700, Україна
Тел.: 38 044 3913090
 38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

ТоВ	 «аерок»	 є	 лідером	 ринку	 виробів	 з	
ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	 в	
Україні	 і	 найбільшим	 постачальником	 виробів	 з	
автоклавного	 газобетону	під	 торговельною	маркою	
AErOC	у	всі	регіони	країни.	Продукція	AErOC,	а	саме	
стінові	 та	 перегородні	 блоки,	U-блоки,	 перемички,	
клейові	суміші,	штукатурка	та	фасадна	штукатурка	
випускаються	 двома	 заводами,	 розташованими	 в	
м.	березань	і	м.	обухів	київської	області	і	за	своєю	
якістю	відповідають	найвищим	вимогам	Українських	
та	європейських	стандартів.

aerok
LLC

6, Promyslova Str., 
Obukhiv, Kyiv region, 08700, Ukraine
Phone: 38 044 3913090
 38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua



�0 ��Львів•Галицькі Експозиції®•2019 Lvіv•Galician Exposition®•2019

УЧа�ниКи ФОрУМУ УЧа�ниКи ФОрУМУ

� �

компанія	 «Allbautech»	 –	 провідна	 компанія	 з	
виробництва	 басейнів,	 павільйонів,	 автономних	
каналізацій,	ємкостей.	

Пропонує	 замовити	 будівництво	 басейнів,	
автономної	каналізації	та	купити	продукти	в	Україні	
високої	європейської	якості

аЛЛБаУт�Х
ТоВ

вул. Героїв УПА, 73 а, кор. 10, 1-й поверх, 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 067 3127355, 3101802
e-mail: lviv3@albion.ua
www.allbautech.com.ua

компанія-виробник	 	 «алпін-Захід»	 	 є	 одним	 з	
вітчизняних		лідерів	у	сфері	виробництва	та	встановлення	
очисних	 споруд	 	 тм	 	 «AlpineSS».	 багато	 років	 наше	
підприємство	 займається	 створенням	 ЯкіСного,	
СеРТиФікоВаного	 обладнання	 для	 очищення	
забруднених	побутових	стоків	еко-біологічним	методом.	
очисні	 споруди	 проектуються	 і	 виготовляються	
кваліфікованими	працівниками,	згідно	новітніх	технологій,	
із	використанням	якісних	матеріалів	вищого	ґатунку.	Це	
дозволяє	 гарантувати	 довготривалу	 та	 бездоганну	
службу	нашого	устаткування.

Сьогодні	 очисні	 установки	 компанії	 «алпін-Захід»		
справно	функціонують	на	сотнях	побутових	і	промислових	
об’єктах.	 Системи	 проектуються	 індивідуально	 для	
кожного	об’єкта,	відповідно	до	показників	забрудненості	
стічних	 вод.	 Такий	 підхід	 до	 розробки	 технологій	
очищення	стічних	вод	та	підбору	очисного	устаткування	
дозволяє	 нам	 досягати	 оптимальних	 результатів	 за	
співвідношенням	ціна-ефективність-довговічність.

Принципи	роботи	очисної	споруди	біологічної	дії	Тм	
«AlpineSS»:	робота	очисних	споруд	базується	по	принципі	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	
світу	 (процес	 аерації	 стисненим	 повітрям).	 аерація-
це	 процес,	 який	 пітримує	життєдіяльність	біологічних	
організмів,	що	проводять	біологічну	деструкцію,	тобто	
«з’їдають»	та	переокислюють	мертву	органіку,	внаслідок	
чого	 на	 виході	 з	 очисної	 споруди	отримуємо	 технічну	
воду	 (95-98%	очистки),	 а	 органіка	 перетворюється	на	
активний	мул,	 який	 також	 приймає	 активну	 участь	 у	
процесі	очистки.

Утилізація	очищених	стоків:	технічну	воду	очисних	
споруд	Тм	«AlpineSS»	дозволяється	скидати	у	відкриті	
водойми,	поверхню	грунту,	канави	та	дренажні	системи.	
Високий	ступінь	очистки	дає	можливість	 її	вторинного	
використання	на	різні	побутові	та	господарські	потреби	
(полив	 газонів,	 миття	 тротуарів,	 машин	 та	 ін.,	 або	
повертати	на	зливні	бачки).

Збереження	довкілля-відповідальність	кожного!

аЛПін-заХіД
ТЗоВ

вул. Лукіяновича, 11,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 067 9802231
Тел./Факс: 38 032 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com
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У	вересні	2013р.	 	на	засадах	 	німецької	 	якості	
та	найвищих		вимогах		була	заснована	фірма	ТзоВ	
«аРієС-УкРаЇна».		Тісна	співпраця		ТзоВ	«аРієС-
УкРаЇна»	 з	 своїми	 	 партнерами-	фірмою	«ArJES	
gmbH»,		(німеччина)	та	ТзоВ	«хеммеЛь-Україна»	
(Україна)	 допомогли	 зарекомендувати	 себе	 як		
надійного	 	 та	 висококваліфікованого	 продавця	 на	
ринку	виробництва	машин	для	подрібнення.	

Фірма	 ТзоВ	 «аРієС-УкРаЇна»	 пропонує	
обладнання		для	переробки	первинної	та	вторинної	
сировини	з	наступним	введенням		їх	в	експлуатацію	
та	 навчанням	 обслуговуючого	 персоналу,	 а	 також	
гарантійне	 та	 після	 гарантійне	 обслуговування	 з	
постачанням	комплектуючих	та	запасних	частин.

для	 своїх	 клієнтів	фірма	 пропонує	 найкращі	
умови	 по	 цінах	 	 та	 сервісному	 обслуговуванні,	 які	
забезпечуються		протягом	усього	терміну	експлуатації	
устаткування.	особлива	увага		приділяється	технічній	
(сервісній)	 стороні	 питання,	 проводячи	 заміни	
вузлів,	монтаж/демонтаж	та	діагностику	машин,	ми		
вирішуємо	питання	щодо	збільшення	надійності	 та	
строків	експлуатації	обладнання.	

ТзоВ	 «аРієС-УкРаЇна»	 активно	 працює	
над	 збереженням	 традиційних	 ринків	 збуту	 та	
ефективних	пошуках	нових,		пропонує	взаємовигідне	
співробітництво.

Співпрацюючи	з	нами,	Ви	отримуєте	компетентного	
і	професійного	партнера,	який	вирішує	проблеми	для	
впровадження	ваших	цілей	у	життя.

аріЄ�-УКраЇна
ТЗоВ

вул. Шашкевича, 72,  
с. Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: 38 03264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com;  
            office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua
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Arsenal-Center,	Ukraine	is	a	major	producer	of	wide	range	
of	construction	products	as	metal	roofing,	trapezoid	wall	and	roof	
panels,	three	layer	insulated	panels,	facade	systems,	galvanized	
profiles,	rain	gutter	systems	and	various	range	of	accessories.	
Founded	in	2000,	we	use	our	extensive	product	knowledge	and	
industry	expertise	to	bring	value	to	every	project.	

Manufacturing	capacities	consist	of	eleven	factories	with	
total	floor	space	more	than	70	000	m2	strategically	allocated	
all	over	Ukraine	to	ensure	swift	standard	order	delivery	within	
48	hours.	Factories	are	equipped	with	more	than	hundreds	of	
pieces	of	high-end	automatic	machineries	produced	by	leading	
companies	 from	 Italy,	Finland	and	Poland.	this	allows	us	 to	
manufacture	products	with	different	specifications	and	precise	
geometry	complying	with	European	standard	of	quality.	

range	of	our	products:
- Metal	roofing	with	4	different	shapes	to	meet	challenge

for	any	type	of	building	design
- Standing	seam	metal	roofing
- Eleven	 types	of	wall	and	 roofing	 trapezoid	panels	with

rib	 heights	 ranging	 from	8mm	 to	 commercial	 scale	 (grade)	
– 100mm.

- Fire	 proofed	 3-layer	 insulated	 roofing	 and	wall	 panels
for	swift,	durable	and	energy	efficient	construction	(6	different	
designs)

- Metal	façde	systems	for	private	and	commercial	use
- High	quality	rain	gutter	system	with	limited	warranty	for

50	years
-	range	 of	 galvanized	 profiles	 for	 building	 construction

and	interior	use
-	And	more	than	1000	different	accessories
we	diligently	 choose	 our	 partners	 to	 supply	 customers

with	 the	 best	 goods	 in	 other	 categories	 as	 insulation,	 sky	
windows,	hydro	&	vapor	barrier	film,	ventilations,	sealant	and	
many	more.	

Arsenal-Center	works	 directly	with	 local	 and	 reign	mills	
to	 control	 quality	 of	 each	 coil	 of	 steel	 supplied	 to	 ensure	
that	 customers	 get	 final	 product	 with	 the	 exact	 ordered	
characteristics.	we	source	our	steel	ranging	from	top	factories	
as	SSAb,	Sweden	and	Arcelor	Mittal,	germany	to	more	price-
conscious	steel	producers	from	China.	

Arsenal-Center.	Quality.	range.	reliability!

ар��наЛ-Ц�нтр
ТЗоВ

вул. Городоцька, 286 Б,  
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: 38 032 2950769,

38 067 3748396, 
38 067 5076072

e-mail: adm.lvov@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua

Промислова	група	«арсенал-Центр»	є	лідером	
на	 будівельному	 ринку	 України	 з	 виробництва	
покрівельних	і	фасадних	матеріалів	з	тонколистової	
рулонної	 оцинкованої	 сталі	 і	 оцинкованої	 сталі	
з	 полімерним	 покриттям,	 а	 також	 вогнестійких	
тришарових	сендвіч-панелей.

на	даний	момент	всі	11	заводів	групи	оснащені	
якісним	імпортним	обладнанням	виробництва	італії	
та	Фінляндії,	 загальна	 площа	 критих	 виробничих	
приміщень	 більше	 70	 000	м.кв.	 Високошвидкісне	
імпортне	обладнання	дозволяє	в	мінімальні	терміни	
випускати	якісну	продукцію,	що	відповідає	високим	
європейським	стандартам.

Великий	парк	технологічного	обладнання	включає	
в	 себе	 більше	 100	 виробничих	 ліній	 і	 верстатів,	
що	 дозволяє	 випускати	 широку	 номенклатуру	
продукції:

-	Вогнестійкі	мінераловатні	сендвіч-панелі:	стінові
та	покрівельні

-	металочерепиця	тип	«арсенал»,	«барселона»,
«марсель»,	«мюнхен»

- Профнастил	покрівельний,	стіновий
- Фальцева	металева	покрівля
-	металевий	сайдинг
-	еврофасад
- Прогони	ЛСТк
При	 виробництві	 готової	 продукції	 на	 всіх

підприємствах	Промислової	групи	«арсенал-Центр»	
використовується	тільки	високоякісна	рулонний	сталь	
з	різними	видами	покриття.	Сировина	закуповується	
безпосередньо	 у	 провідних	 світових	 виробників	
сталі.

Промислова	 група	 «арсенал-Центр»	 –	Якість!	
асортимент!	надійність!

EXhibitORs

ARsENAL-CENtER 
LTD

286B,Gorodotska Str., 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2950769,

38 067 3748396,
38 067 5076072

e-mail: adm.lvov@arsenal-center.com.ua
www.arsenal-center.com.ua
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the	 company	Art-rinva	 is	 engaged	 in	 production	
and	 installation	 roofs,	 ventilated	 facades	and	parapet	
finishes	by	the	method	of	fixing.	It	produces	a	a	modern,	
metal	drainage	system	and	also	jalousie	constructions:	
ventkanaly,	 komeni,	 facade	 and	 technical	 holes.	
the	 company	 sales	 aluminum	 and	 polymer	 sheets	
with	 coated	 steel	 produced	by	 the	 leading	European	
manufacturers.

арт-рин�а
ФоП	дУТко	 
РУСЛан	 
ігоРоВич

вул. Залізнична, 20,  
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 068 2304249, 
 38 068 4292751
e-mail: artrunva@ukr.net

Фірма	Art-Ринва,	 займається	 виробництвом	 та	
монтажем:	дахів,	вентильованих	фасадів,		парапетних	
закінчень	методом	фельцування.	Виготовляє	сучасну,	
металеву	 водостічну	 систему,	 а	 також	жалюзійні	
конструкції:	вентканали,	комени,	фасадні	та	технічні	
отвори.	 Займається	 продажем	 листової	 бляхи	 з	
алюмінію	та	сталі	з	полімерним	покриттям,	провідних	
європейських	виробників.

ARt-RiNvA

20, Zaliznychna Str.,
79016, Lviv, Ukraine
Phone: 38 0682304249,
 38 0684292751
e-mail: artrunva@ukr.net
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Тепла	 підлога	AHt,	 виготовлена	 із	 аморфної	
металевої	 стрічки	 –	 це	 система	 обігріву	 нового	
покоління!

наша	 підлога	 споживає	 на	 40-70%	 менше	
електроенергії,	 ніж	 інші	 види	 електричних	 теплих	
підлог.

Системи	AHt,	 на	 основі	 аморфної	 стрічки,	
виключають	 негативний	 вплив	 електромагнітних	
полів,	будучи	цілковито	нешкідливим	для	організму	
людини.

Придбати	 теплу	 підлогу	 анТ	 –	 отримати	
швейцарську	якість	в	Україні!

ат ЮКр�Йн
ТЗоВ

бул. Дружби Народів, 10,  
м. Київ, 01103, Україна
Тел.: 38 097 4098797
e-mail: director@aht-ukraine.com.ua
www.aht-ukraine.com.ua

машинобудівний	 завод	 ПраТ	 «бетонмаш»	 є	
провідним	 виробником	 бетонозмішувального	 і	
бетонотранспортного	 обладнання	 в	 Україні	 та	 в	
країнах	Східної	європи.	Завод	виготовляє	різні	типи	
бетонозмішувальних	 установок	 продуктивністю	від	
35	до	 150	м³год;	 бетонозмішувачі	 як	 примусового,	
планетарного,	 так	 і	 гравітаційного	 перемішування,	
двовальні	змішувачі,	установки	для	виробництва	сухих	
розчинних	сумішей,	склади	цементу,	установки	для	
вивантаження	цементу	із	хопрів	та	інше	обладнання.	
Поряд	 з	 виробництвом	 бетонозмішувального	
обладнання	 ПраТ	 «бетонмаш»	 виготовляє	
устаткування	і	запасні	частини	для	металургійного	і	
гірничо-збагачувального	комплексу.

Б�тОнМаШ
ПРаТ

вул.Солоділова, 1,  
м. Слов’янськ, Донецька обл.,  
84105, Україна
Тел.: 38 0626 635575
 38 050 4708433
Факс: 38 06262 38371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com
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ПоЛімеРні	ПЛиТи	–		відносно	нова	група	дерево	
-полімерних	композитів.

В	 їхньому	 складі	 використовуються	 мало	
горючі,	безпечні	полімерні	частини	полівінілхлорид,	
полістирол,	поліетилен,	поліпропілен.	

Виготовляються	методом	виливання	під	тиском,а	
згодом	пресуванням	,формуючи	готові	плити	

Товщина	плит:	10	мм.	та	15	мм.
1.	не	 тріскає	 і	 не	деформується	 під	дією	 умов	

навколишнього	 середовища.	 не	 набухає	 і	 не	
здувається	плівка	по	фрезі.	не	боїться	дощу,	снігу,	
сирості	чи	ультрафіолетового	випромінювання.

2.	 Завжди	патинована,	 з	 великим	 коефіцієнтом	
тепло	та	звукоізоляцією	в	порівнянні	із	вже	звичними	
мдФ	накладками.		

3.	 Повна	 відсутність	 проблем	 з	 цвіллю.В	
процесі	 виробництва	 композиту	 волокна	деревини	
вкриваються	плівкою	з	полімерів,що	захищає	їх	від	
дії	бактерій	 і	 грибків	 і	зберігає	привабливий	вигляд	
виробу	на	протязі	тривалого	терміну	експлуатації

4.	Підвищена	механічна	стійкість
5.	Стійкий	колір	зберігається	навіть	при	тривалій	

дії	ультрафіолету
6.	Плита	екологічна,оскільки	якісні	 полімери	не	

виділяють	в	атмосферу	шкідливих	речовин	і	не	має	
неприємного	запаху

7.	Проста	в	обробці	і	монтажі,а	також	комфортна	і	
безпечна	в	експлуатації	завдяки	рівній	поверхні

8.	 Пожежна	 безпека-матеріал	 не	 підтримує	
горіння

9.	 Вироби	 з	 полімерних	 плит	 відрізняються	
високою	 атмосферною,механічною	 і	 хімічною	
стійкістю,волого-	і	водостійкістю,не	тріскають.добре	
тримають	металічний	 каркас	 і	 не	 визивають	 його	
корозіі.

БрОнЬО�иК
ТЗоВ

вул. Зелена, 131, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: 38 032 2426977,
 38 067 5058554
e-mail: lub-co@ukr.net
www.bronovuk.com.ua

«будексперт»	 –	 всеукраїнська	 газета	 про	
будівництво	та	ремонт.	

Формат	–	а-3.	Періодичність	–	раз	у	два	місяці.	
Тираж	–	17	тис.	примірників.

Передплатний	індекс	–	01625.
Розповсюдження	 –	 торгова	 мережа	 (кіоски,	

супермаркети,	 будівельні	 магазини),	 передплата,	
виставки,	кур’єрська	доставка	по	Західній	Україні.

Тематика	газети	і	порталу:
-	проектування	і	дизайн	у	будівництві;
-	будівельні	матеріали	й	технології;
-	будівельне	обладнання	та	інструменти;
-	новини	галузі;
-	практичні	поради	та	майстер-класи.
будівельний	 портал	www.budexpert.ua	 займає	

провідні	позиції	у	своєму	сегменті	за	відвідуваністю.	
Пропонує	інформаційні	та	рекламні	матеріали	щодо	
сучасних	 закордонних	 та	 вітчизняних	 будівельних	
матеріалів,	технологій	та	обладнання,	а	також	торговий	
майданчик	 для	 продажу	 та	 купівлі	 будівельних	
матеріалів.

«будексперт»	 –	 це	 також	журнали-каталоги	 на	
різноманітну	будівельну	тематику	серії	«будексперт	
Порадник».		Серед	виданих	нами:	«дах»,	«ізоляція»,	
«Печі	 та	 каміни»,	 «дерев’яний	 дім.	 деревина	 у	
домі»,	 «З	 чого	 будувати»,	 «Фасад»,	 «Підлога»,	
«Водопостачання	та	каналізація».

читачі	–	люди,	які	будують	та	ремонтують	житло,	
виконроби,	будівельники	різних	професій,	архітектори,	
менеджери	будівельних	фірм,	продавці-консультанти	
будівельних	магазинів	та	супермаркетів.

БУД�К�П�рт
бУдіВеЛьна	гаЗеТа	і	
бУдіВеЛьний	ПоРТаЛ	 
www.bUdExPErt.UA

а/с 5911, вул. Садова, 2А, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: 38 0986315034,
 38 0630187131
Тел./Факс: 38 032 2445941
e-mail: redakcia@budekspert.com.ua
www.budexpert.ua
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«асоціація	 будівельників	 «будіндустрія»	 веде	
активну	системну	роботу	в	наступних	напрямках:

-	 Розвиток	 та	 розширення	 горизонтальних	
зв’язків	 з	 громадськими	 організаціями	 та	 бізнес	
структурами;

-	 Робота	 з	 Територіальними	 громадами	 та	
оСбб;

-	Пропаганда	боротьби	з	корупційними	схемами;
-	Участь	в	конференціях,	семінарах	та	виступах;
-	Залучення	незалежних	експертів;
-	 Сприяння	 у	 створені	 умов	 для	 залучення	

інвестицій;
-	Розвиток	 сучасної	 теоретичной	 та	 практичної	

бази	будівельної	галузі.

БУДінДУ�трі�
аСоЦіаЦіЯ	бУдіВеЛьникіВ

вул. Володимира Великого, 16, офіс 511, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: 38 096 4498893
e-mail: voronrost@ukr.net
www.budindustria.lviv.ua ��

компанія	Велум	 з	 2011	року	 працює	в	 індустрії	
натяжних	стель.	ми	маємо	мережу	офісів	в	регіонах	
України	 і	 спеціалізуємося	на	 виробництві,	 дизайні,	
продажу	та	монтажу	натяжних	стель.

Продукція	 та	 послуги	 від	Велум	 користуються	
попитом,	 завдяки	 постійному	 моніторингу	 якості	
використовуваних	 матеріалів,	 величезному	
асортименту	комплектуючих,	відмінно	організованому	
виробництву	і	команді	висококласних	фахівців.

Співробітники	 фірми	 постійно	 підвищують	 і	
підтверджують	 свою	 кваліфікацію,	 за	 допомогою	
відвідування	 різноманітних	 тренінгів	 з	 семінарами	
та	 використання	 в	 роботі	 новітніх,	 передових	
технологій.	

За	роки	роботи,	компанія	Велум	навчилася	точно	
визначати	 ключові	 потреби	будь-якого	 замовника,	
рівень	 і	 якість	 обслуговування,	 оптимальну	цінову	
політику.	 ми	 працюємо	 лише	 з	 нешкідливими	
здоров’ю,	екологічними	матеріалами	і	технологіями,	
надаємо	клієнту	відмінний	набір	послуг,	в	тому	числі	
і	 безкоштовних,	 намагаємося	бути	 завжди	на	 крок	
попереду	 конкурентів,пропонуємо	 гнучку	 систему	
ціноутворення	і	оплати.

��ЛУМ
ФоП		меЛьник	ВоЛодимиР	
ВаЛеРійоВич

вул. Промислова, 60,  
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: 38 097 6655306
e-mail: Steli.velum@gmail.com
www.velum.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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the	Company	«west-info»	offers:
1.	 Presentation	 of	 the	 company	 on	 the	 Internet	

resources:
Industrial	and	Construction	directory	– 

http:	//www.west-info.	com.ua/
Catalog	of	Ukrainian	enterprises	and	goods	– 

http://west-info.biz/
-	Unique	presentation	of	texts
-	Increase	traffic	and	commodity	turnover
-	Extending	the	target	audience
-	Unique	design
-	Individual	selection	of	advertising	complex
-	wide	discount	corridor
2.	development	and	SEO-optimization	of	sites	http://

portfolio.west-info.biz/	

���т-інФО WEst-iNFO

вул. Стрийська, 75 
79031, м. Львів, Україна
Тел.: 38 066 4786292, 
 38 093 8000198, 
 38 096 7917941

e-mail: west-info@i.ua,  
            bill@west-info.biz
https://west-info.biz/,  
www.west-info.com.ua/

75, Stryiskaya Str.,   
79031, Lviv, Ukraine
Phone: 38 066 4786292, 
 38 093 8000198, 
 38 096 7917941

e-mail: west-info@i.ua,  
            bill@west-info.biz
https://west-info.biz/,  
www.west-info.com.ua/

компанія	«west-info»	пропонує:
1.	Презентацію	фірми	на	інтернет	ресурсах:
Промислово-будівельний	каталог	–	 

http://www.west-info.	com.ua/
каталог	підприємств	і	товарів	України	–	 

http://west-info.biz/
-	Унікальність	подачі	текстів
-	Збільшення	трафіку,	товарообігу
-	Розширення	цільової	аудиторії
-	неповторність	дизайну
-	індивідуальний	підбір	рекламного	комплексу
-	Широкий	коридор	знижок
2.	 Розробку	 та	 SEO-оптимізацію	 сайтів	 http://

portfolio.west-info.biz/

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs
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Спектр	 	 послуг	 	фірми	–	 пропозиція	для	ринку		
України	 внутрішніх	 підвіконь	 провідних	 німецьких	
фірм	werzalit	 	 та	 Moller.	 Пропонуємо	 	 широку	
кольорову	палітру:	колекції	під	благородний	камінь	
та	деревні	 	теплі	декори.	 	неважливо	чи	мова	йде	
про	 будівництво	 чи	 про	 реконструкцію,	 з	 точки	
зору	будівельників,	 підвіконня	повинне	відповідати	
суворим	будівельним	стандартам	та	архітектурним	
вимогам.	 наші	 підвіконники	 водостійкі,	 міцні,	
довговічні,	безпечні	для	здоров’я.

Також	 фірма	 займається	 виготовленням	 з	
оцинкованої		сталі	зовнішніх	підвіконь	–	відливи.

незважаючи	 на	 молодий	 вік	 нашої	 фірми,	
ми	 готові	 запропонувати	 не	 тільки	 надійну	 та	
високоякісну	продукцію,	але	й	надати	кваліфіковану	
консультацію.

Фірма	 ПП	 Врублевський	 постійно	 рухається	
вперед,	розширює		асортимент	продукції	та	модернізує	
виробничі	потужності.

�рУБЛ���ЬКиЙ Й.�.
гУРТіВнЯ	ПідВіконникіВ

вул. Шевченка, 317,  
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: 38 032 2421688, 
 38 097 4722690
Тел./Факс: 38 032 2421689
e-mail: asd45@ukr.net
www.vrps.com.ua

компані	була	заснована	6	квітня	2004	року.	За	цей	
час	 спеціалістами	 підприємства	 «газони	України»	
були	озеленені	численні	об’єкти	на	території	України,	
центральні	 стадіони,	 аеропорти,	 суспільні	 об’єкти	
та	приватні	володіння.	були	відкриті	філії	у	великих	
містах	України.

Сьогодні	компанія	«газони	України»	–	це	один	з	
найбільших	виробників	рулонних	газонів	на	території	
України.	Також	нами	здійснюється	повний	комплекс	
послуг	 з	 укладання	 газону	 зі	 складанням	проекту,	
горизонтального	планування,	заміною	ґрунту.

За	необхідності	монтується	система	автоматичного	
поливу	 і	 виконується	 дренаж	 ділянки.	надається	
сервісне	обслуговування	на	час	усього	сезону.

Завдяки	зростаючому	попиту	на	нашу	продукцію,	
на	 сьогодні	 активно	 розширюється	 виробництво	 і	
освоюються	нові	площі.

газОни УКраЇни
ТЗоВ

вул.  Нижньодніпровська, буд. 1, 
м. Ювілейне, Дніпропетровська обл., 
52005, Україна
Тел.: +38 050 3422619
Тел./Факс: +38 0562 321297
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua
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Company	 «galeco»	 specialises	 in	 engineering,	
production,	 and	 distribution	 of	 rainwater	 drainage	
systems..	 In	 the	assortment	 there	 is	 a	wide	 range	of	
drainage	 rainwater	 systems:	 steel,	 PVC	 (circular	 or	
square),	hidden	systems,	roof	sophist,	and	solutions	for	
drainage	rainwater	from	flat	roofs.

гаЛ�КО
ТЗоВ

вул. Городоцька, 367, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: 38 032 2950726
e-mail: galeco@galeco.com.ua
www.galeco.com.ua

компан ія 	 «галеко»	 спец іал ізується 	 на	
проектуванні,	 виробництві	 та	 дистрибуції	 систем	
відведення	 дощових	 вод.	 В	 асортименті	 існує	
широкий	 вибір	 водостічних	 систем:	 сталеві,	 ПВх	
(круглої	 чи	 квадратної	форми),	 приховані	 системи,	
даховий	 софіт,	 та	 рішення	 водовідводу	 з	 плоских	
покрівель.

367, Gorodocka Str.,
79040, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2950726
e-mail: galeco@galeco.com.ua
www.galeco.com.ua

gaLeCo
LTD
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компанія	займається	утепленням	мансардів,	стін,	
виробничих	приміщень	та	гідроізоляцією	фундаментів,	
підлог,	басейнів	і	терас.	У	своїй	роботі	використовують	
в	основному	пінополіуретан	–	синтетичний	пористий	
матеріал	 здатний	 протистояти	 найагресивнішим	
мікроорганізмам	і	середовищам.

За	теплоізоляційними	характеристиками	покриття	
з	пінополіуретану	переважають	усі	відомі	матеріали	
(напр.	цегляну	стіну	товщиною	64	см	може	замінити,	
за	 теплопровідністю,	 стіна	 з	 пінополіуретану	
товщиною	3,5	см.)

Поліуретан	 використовують	 при	 виготовленні	
панелей,	 ізоляційних	 блоків	 різноманітного	
призначення,	 герметизації	 міжпанельних	 стиків	
у	 будинках,	 здійснють	 ізоляцію	 холодильних	 і	
морозильних	камер,	підвалів,	стель,	мансард,	саун.

Усі	 роботи	 здійснюються	 на	 професійному	
обладнанні	фірми	graco	(СШа),	що	дозволяє	компанії	
з	впевненістю	гарантувати		якість	виконаних	робіт	на	
тривалий	період	експлуатації.

Д�КОратОр
ТЗоВ

Площа Ринок, 29/1,  
м. Дрогобич, Львівська обл.,  
82100, Україна
Тел.: 38 067 9891011
e-mail: ppu-ei@ukr.net
www.energoizolyaciya.com.ua
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demiks	 loading	 equipment	was	 founded	 in	 2005.	
Our	range	of	loaders	is	represented	by	a	wide	selection	
of	global	tM:	Nissan-UniCarriers,	Hyundai,	dieci,	Omg,	
HC,	Skiper.	we	guarantee	timely	delivery	of	high-quality	
equipment	for	solving	any	problems,	as	well	as	high	level	
of	services.	Our	service	centers	work	for	you	24/7	and	
always	have	basic	spare	parts.	Also	we	offer	different	
forms	of	payment.

Д�МіК�
ТЗоВ

вул. Зелена, 238, 
м. Львів, 79070, Україна
Тел.: 38 032 2424175
Тел./Факс:  38 032 2424176
e-mail: dizhak.oksana@demix.com.ua
www.demix.com.ua

компанія	«демікс»	представляє	навантажувальну	
техніку	 і	 заснована	 у	 2005	 році.	наш	асортимент	
навантажувачів	 представлений	широким	 вибором	
світових	 Тм:	 Nissan-UniCarriers,	 Hyundai,	 dieci,	
Omg,	HC,	Skiper.	ми	гарантуємо	своєчасну	поставку	
якісної	техніки	для	вирішення	будь-яких	завдань,	а	
також	високий	рівень	наданих	послуг.	наші	сервісні	
центри	працюють	для	вас	24/7	і	завжди	в	наявності	
основні	 запчастини.	 Також	 ми	 пропонуємо	 різні	
форми	оплати.

DEmiX
LLC

238, Zelena Str., 
79070, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2424175
Phone/Fax: 38 032 2424176
e-mail: dizhak.oksana@demix.com.ua
www.demix.com.ua
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group	of	companies	«Inter	Atletika»	(«Children	and	
sports	playgrounds»	Ltd	as	it’s	part)	is	the	market	leader	
for	 sport	 goods,	 active	 rest	 and	 healthy	 lifestyle.	we	
are	national	manufacturer	of	 children	play	and	sports	
equipment.	Our	goods	and		production	are	certified	by	
international	laboratories	(tUV,	teknologisk	Institut)	and	
exporting	to	more	than	40	countries	all	over	the	world.

Дит�Чі та �ПОрти�ні 
МаЙДанЧиКи
ТЗоВ

вул. Інститутська, 17 Б, 
м. Буча, Київська обл., 08292, Україна
Тел./Факс: 38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com

група	компаній	«інТеРаТЛеТика»	 (Товариство	
з	обмеженою	відповідальністю	«дитячі	та	спортивні	
майданчики»)	–	лідер	на	ринку	товарів	для	спорту,	
активного	 відпочинку	 та	 здорового	 способу	життя.	
національний	 виробник	 дитячого	 ігрового	 та	
спортивного	 устаткування	як	для	приміщення	 так	 і	
вулиці.	обладнання	та	виробництво	сертифіковане	
міжнародними	 лабораторіями	 (tUV,	 teknologisk	
Institut)	та	експортується	в	38	країн	світу.

ChiLDREN AND sPORts 
pLaygroundS
Ltd

17 B, Instytutska Str.,
08292, Bucha, Kyiv region, Ukraine
Phone/Fax: 38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com
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ПРиВаТне	 ПідПРиємСТВо	 «дім	 СонЦЯ»	
розпочало	свою	діяльність	в	2014	році.			

компан ія 	 знаходиться 	 в 	 Укра їн і 	 в 	 м і с т і	
хмельницький.

ПП	«дім	сонця»	впроваджує	альтернативні	джерела	
енергії	 в	 Україні.	ми	 є	 національним	 підприємством,	
що	 спеціалізується	 на	 виробництві	 вуличних	ліхтарів	
на	 сонячних	 фотоелектричних	 модулях,	 продажі	
сонячних	батарей,	проектуванні	 та	монтажу	сонячних	
електростанцій	та	їх	експлуатації.

наша	продукція	пройшла	відповідну	сертифікацію	та	
була	схвалена	державним	органом	з	оцінки	відповідності	
якості.

команда	ПП	 «дім	 сонця»	 складається	 виключно	
з	 професійних	 фахівців	 у	 сфері	 відновлюваної	
енергетики,	ми	 гарантуємо	 високоефективну,	швидку	
і	надійну	реалізацію	будь-яких	проектів	з	мінімальними	
фінансовими	та	тимчасовими	витратами.	

ми	пропонуємо:
1.	Системи	автономного	вуличного	освітлення	різної

потужності	 –	 10Вт,	 20Вт,	 30Вт,	 40Вт,	 50Вт,	 60Вт,	 80Вт,	
120Вт.

2.	ми	не	просто	продаємо	сонячні	батареї	для	будинку,	
також	 виконуємо	 професійний	 підбір,	 проектування,	
компютерну	 візуалізацію,	 монтаж,	 налаштування,	
юридичний	супровід	і	сервісне	обслуговуваня.

3.	 надаємо	 консультації	 з	 усіх	 питань	 щодо
альтернативних	джерел	енергії.

4.	організовуємо	виїзд	нашого	фахівця	на	місце	для
оцінки	усіх	нюансів	Вашого	проекту	і	підбору	найбільш	
ефективного	вирішення	для	його	реалізації.

5.	Забезпечуємо	професійну	та	оперативну	інсталяцію
системи,	запуск	і	налагодження	обладнання	та	здаємо	
об’єкт	в	експлуатацію.

6.	оформлюємо	 усі	 документи	 для	 підключення
Вашої	електростанції	до	загальної	мережі	по	«зеленому»	
тарифу.

7.	 доставляємо	 замовлене	 обладнання	 по	 всій
Україні.

ДіМ �ОнЦ�
ПП

вул. Курчатова. 8,  
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: 38 2783978, 

38 067 6780617,
38 098 2731099

e-mail: house.of.sun.ua@gmail.com
www.dimsontsya.ua.market
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ДОМаШніЙ ОК�ан
ТЗоВ

вул. Глибочицька, 33-37, оф. 606, 
м. Київ, 04050, Україна
Тел.: 38 050 7273347
Тел./Факс:  38 044 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua

основними	 напрямками	 діяльності	 компанії	 є	
проектування	та	будівництво	плавальних	басейнів,	
розсувних	павільйонів	для	басейнів,	установка	басейнів	
зі	скловолокна,	продаж	обладнання	та	аксесуарів	для	
басейнів,	 а	 також	продаж	 гідромасажних	басейнів	
СПа.	 компанія	 «домашній	 океан»	 представляє	
на	 українському	 ринку	 технологічне	 обладнання	
високої	якості	для	басейнів	від	найбільших	світових	
виробників:	Pentair,	Inc.	(СШа),	Acu-trol,	Inc.	(СШа),	
delair	 group	 LLC	 (СШа),	 blue-white	 Ind.	 (СШа),	
Clearwater	 tech	 LLC	 (СШа),	 Clearwater	 Enviro	
technologies,	 Inc.	 (СШа),	 Prozone	water	 Products	
Intl.	(СШа),	Hayward	Pool	Products,	Inc.	(СШа),	bieri	
AlphaCovers	Ag	 (німеччина),	 rollo-Solar	Melichar	
gmbH	(німеччина).	Все	обладнання	сертифіковане	
в	Україні.	ми	пропонуємо	високу	європейську	якість	
та	сучасний	дизайн	за	помірними	цінами.

the	main	activities	are	the	design	and	construction	
of	swimming	pools,	sliding	pavilions	for	swimming	pool	
installation	fiberglass,	sale	of	equipment	and	accessories	
for	swimming	pools,	as	well	as	sales	of	swimming	pools	
Spa.	the	 company	«Ocean	Home»	on	 the	Ukrainian	
market	of	high	quality	technological	equipment	for	pools	
from	major	world	producers:	Pentair,	 Inc.	(USA),	Acu-
trol,	 Inc.	(USA),	delair	group	LLC	(USA),	blue-white	
Ind.	 (USA),	Clearwater	tech	LLC	 (USA),	Clearwater	
Enviro	 technologies,	 Inc.	 (USA),	 Prozone	water	
Products	Intl.	(USA),	Hayward	Pool	Products,	Inc.	(USA),	
bieri	AlphaCovers	Ag	(germany),	rollo-Solar	Melichar	
gmbH	(germany).	All	equipment	is	certified	in	Ukraine.	
we	offer	high	European	quality	and	modern	design	at	
moderate	prices.

hOmE OCEAN
LLC

606, 33-37, Glybochycka St.,  
04050, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 0507273347
Phone/Fax: 38 044 3831023
e-mail: homeocean@ukr.net
www.homeocean.com.ua
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�КО-К�раМ
ТЗоВ

вул.Героїв УПА, буд.73 корпус 10, оф.23, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 096 8521602
e-mail: Ecokeram.ua@gmail.com
www.ecokeram.com.ua

компанія	«еко	керам»	пропонує	якісні	будівельні	
матеріали	з	доставкою	до	вашого	об’єкта	будівництва.	
основною	 діяльністю	 компанії	 є	 комплектація	
будівельних	об’єктів	на	будь-якому	етапі	будівництва.	
ми	 займаємося	 оптово-роздрібною	 торгівлею	
високоякісними	будівельними	матеріалами	(клінкерна	
цегла,	 плитка,	 бруківка,	 керамічна	 цегла	 та	 блок,	
цегла	 ручного	формування)	 провідних	 виробників	
України	 (керамейя)	 та	європи	 (Feldhaus	 Klinker,	
Vandersanden,	 Klinkier	 Przysucha,	 King	 Klinker).		
компанія	 «еко	 керам»	 займає	 впевнену	 позицію	
серед	лідерів	ринку	будівельних	та	оздоблювальних	
матеріалів	України	та		пропонує	високу	європейську	
якість	та	сучасний		дизайн.

Eco-Keram	company	offers	high-quality	construction	
materials	delivered	to	your	construction	site.	the	main	
activity	of	the	company	is	the	complete	set	of	construction	
objects	at	any	stage	of	construction.	we	are	engaged	
in	wholesale	 and	 retail	 trade	 of	 high-quality	 building	
materials	 (clinker	 brick,	 tile,	 pavement,	 ceramic	 brick	
and	block,	hand-shaped	brick)	of	the	leading	producers	
of	Ukraine	(Kerameya)	and	Europe	(Feldhaus	Klinker,	
Vandersanden,	Klinkier	Przysucha,	King	Klinker).	Eco-
Keram	Company	has	a	 confident	 position	among	 the	
leaders	in	the	Ukrainian	market	of	building	and	finishing	
materials	and	offers	high	European	quality	and	modern	
design.

ECO-KERAm
Ltd

73/10, office 21, Geroyev UPA Str.,
Lviv, 79000, Ukraine
Phone: 38 096 8521602
e-mail: Ecokeram.ua@gmail.com
www.ecokeram.com.ua
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The Elegant company is engaged in the 
production, construction and sale of BAUENHAUS 
technology in its own network of interiors with panels, 
PVC windows and doors and related products, interior 
and exterior doors, as well as warm sliding systems for 
glazing balconies, terraces, pavilions. We offer full 
service from consulting, design to complete order 
completion, as well as high European quality and 
modern systems for the most demanding buyer.

�Л�гант
ФоП		ВеРеда	
андРій	 
СеРгійоВич

вул. Любінська, 102, 
м. Львів, 80700, Україна
Тел.: 38 0969260303
e-mail: office@elegant.in.ua
www.elegant.in.ua

компанія	 «елегант»	 займається	 виробництвом,	
будівництвом			та	продажем	у	власній	мережі	салонів	
будинків	по	технології	bAUENHAUS	з	СіП	панелей,	
металопластикових	 вікон	 та	 дверей	 та	 супутніх	
товарів,	 міжкімнатних	 та	 вхідних	 дверей,	 також	
пропонуємо	 теплі	 розсувні	 системи	для	 засклення	
балконів,	терас,	альтанок.	Пропонуємо	повний	сервіс	
від	консультації,	проектування	до	повного	завершення	
замовлення,	 а	 також	високу	 європейську	 якість	 та	
сучасні	системи	для	найвибагливішого	покупця.

елегант	якість	якій	довіряють!

102, Lyubinsʹa St., 
80700, Lviv, Ukraine
Phone: 38 096 9260303
e-mail: office@elegant.in.ua
www.elegant.in.ua

eLegant
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компанія	 «еЛекТРо»	 –	 молода,	 але	 досвідчена	
команда,	працює	на	ринку	України	з	2010	року.

ми	 займаємося	 продажем	 ,монтажем	 ,	 прокатом	 і	
розробками	різного	електронного	обладнання.

Перелік	товарів	та	послуг:
-	 Розробка	 електронної	 техніки	 під	 замовленням	

клієнта,	 альтернативні	 джерела	 енергії	 (сонячні	 панелі,	
електростанції,	 вітро-генератори,	 та	 інші),	 акумуляторні	
батареї	(свинцево-кислотні,	Li-ion,	LiFePO4	тощо),	системи	
безперебійного	живлення	та	інвертори	напруги,	інфрачервоні	
обігрівачі,	електротранспорт	та	комплектуючі,	трансляційні	
системи	оповіщення,	 дисточене	обладнання,	 звук	 світло	
для	 заходів	 та	 сцен,	 системи	безпровідного	 оповіщення	
персоналу	та	іншого	виду	електронне	обладнання.

ми	 співпрацюємо	 з	 різними	 компаніями	 України,	
у	 тому	 числі	 з	 країнами	Снд	 і	 зарубіжжя.	 За	 цей	 час	
ми	 зарекомендували	 себе	 як	 надійного	 постачальника	
електрообладнання	 по	 всій	 території	 України.	 нашими	
клієнтами	є	як	звичайні	громадяни,	так	і	монтажники	різного	
електричного	обладнання,	магазини,	клуби,	кафе	ресторани,	
комерційні	організації.

наші	переваги:
-	ми	 співпрацюємо	 з	 перевіреними	постачальниками	

(тільки	легальна	продукція);
-	безкоштовна	доставка	майже	на	 всю	продукцію	 по	

Україні!
-	Товар	відправляється	протягом	двох	днів	від	прийому	

заявки;
-	наші	спеціалісти	намагаються	максимально	привітливо	

та	 інформативно	проконсультувати	вас	 і	 оформляти	ваш	
замовлення;

У	нас	можливі	різні	способи	оплати	(готівка,	безготівка.,	
карти	VISA,	MAStErCArd,	MAEStrO,	Union	Pay);

Способи	 доставки	 по	 Україні	 по	 предоплаті	 або	
накладному	 платежі:	 нова	 Пошта,	 Укрпочта,	 інтайм,	
делівері,	 гюнсел,	 мистЭкспресс,	 ночной	 експресс,	
автолюкс	та	ін.

Способи	доставки	в	інші	країни	по	100%	передоплаті	:	
dHL,	FEdEx,	EMS,	USP,	Поштові	служби	інших	країн.

�Л�КтрО

вул. Олени Степанівни 35 Б (2-пов.), 
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: 38 032 2444108,
 38 050 3707809, 
 38 099 3372444,
 38 068 9990699,
 38 0631242444
e-mail: info@elob.com.ua
www.elob.com.ua
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заХіДна ЛіФтО�а 
КОрПОраЦі�
ПП

вул. Антоновича, 140, 2 поверх, 
п/с «Ліфтова індустрія», 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: 38 032 2953316, 
 38 097 7098471
Факс: 38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/

Перший	і	основний	принцип	продукції	від	«Західна	
Ліфтова	корпопація»	–	це	сучасне,	якісне	і	довговічне	
устаткування.	

компанія	wLC	тісно	співпрацює	з	європейськими	
лідерами	 -	 виробниками	 ліфтового	 обладнання	
та	 ескалаторів.	Це	 компанії:	 KLEEMANN,	trESA,	
OrONA,	 OZbESLEr,	 SANEL,	 dOPPLEr,	ALgI,	
SKg,	bKg	та	інші	провідні	виробники.	Вся	продукція	
сертифікована	 та	має	 всі	 дозвільні	 документи	 на	
застосування	в	Україні	яку	пропонує	компанія	wLC.	
на	основі	 співпраці	 з	 цими	 виробниками	 компанія	
wLC	може	постачати	весь	модельний	ряд	ліфтового	
обладнання	 від	 200	 кг	 до	 30	 тонн.	Це	 стосується	
також,	ескалаторів	та	траволаторів.	Все	обладнання	
виготовляється	 виробниками	 виключно	 на	 своїх	
заводах.	 гарантія,	що	 надається	 після	 монтажу,	
досягає	36	місяців	(три	роки).

the	first	and	most	basic	principle	of	products	from	
«west	Lift	Corporation»	is	a	modern,	high-quality	and	
durable	equipment.

Company	wLC	works	closely	with	European	leaders	
–	manufacturers	 of	 	 lift	 equipment	 and	 escalators.	
these	companies	are	KLEEMANN,	trESA,	OrONA,	
OZbESLEr,	 SANEL,	 dOPPLEr,	ALgI,	 SKg,	 bKg	
and	 other	 leading	manufacturers.	All	 products	 are	
certified	 and	have	all	 licensing	 documents	 for	 use	 in	
Ukraine	offered	by	wLC.	based	on	the	cooperation	with	
these	manufacturers,	wLC	can	 supply	 the	 full	 range	
of	 lift	 equipment	 from	200	kg	 to	30	 tonnes.	this	also	
applies	 to	 escalators	 and	 travolators.	All	 equipment	
is	manufactured	by	manufacturers	exclusively	at	 their	
plants.	the	warranty	provided	after	installation	reaches	
36	months	(three	years).

WeSt LiFt Corporation
PE

140, Antonovycha Str, 
79057, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2953316,
 38 097 7098471
Fax: 38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
http://westlift-company.com.ua/
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Представництво	італійської	компанії	L’ISOLANtE	
K-FLEx,	 світового	 лідера	 у	 розробці	 та	 розвитку	
інноваційних	інженерних	рішень	теплової	та	акустичної	
ізоляції	для	промисловості,	кліматичного	ринку.

К-ФЛ�К� УКраЇна
ТоВ

вул. Клеманська, 5,  
м. Київ, 02081, Україна
Тел.:  38 044 4904040
Факс:  38 044 4904044
www.k-flex.ua
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«Kvinfort»	LLC	is	a	supplier	of	equipment	for	central	
vacuum	cleaners	and	ventilation	systems	on	Ukrainian	
market.	the	company	sells	such	trademarks	as	Vacuflo	
(USA),	VacuMaid	(USA),	AEg	(USA),	System	Air	(Italy),	
Ostberg	 (Sweden).	 the	 company	 involved	 both	 in	
wholesale	and	retail	trade.	the	company	also	provides	
engineering	services	for	ventilation	systems	and	built-
in	vacuum	cleaner	systems.	the	company	has	service	
and	maintenance	division	for	ventilation	equipment	and	
built-in	vacuum	cleaner	systems	in	Ukraine.

К�інФОрт
ТЗоВ

вул.Сахарова 82, офіс 10, 
м. Львів, 79026, Україна
Тел.: 38 068 9644040 

38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua

компанія	 ТоВ	 «квінфорт»	 є	 постачальником	
обладнання	для	побутових	та	промислових	систем	
вбудованого	 пилососа	 та	 систем	 вентиляції	 на	
територію	України.	 компанія	 реалізує	 обладнання	
таких	брендів,	як	 	Vacuflo	 (СШа),	VacuMaid	 (СШа),	
AEg	 (СШа),	 System	Air	 (італія),	Ostberg	 (Швеція)	
оптом	 та	 в	 роздріб.	 компанія	 також	 займається	
проектуванням	 інженерних	 систем	 вентиляції	 та	
вбудованого	пилососа	та	сервісним	обслуговуванням	
обладнання.

kVinFort
LLC

82, Saharova Str., office 10,
79026, Lviv, Ukraine
Phone: 38 068 9644040

38 066 0484045
e-mail: info@vacumaid.com.ua
www.vacumaid.com.ua
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команія	представляє	електричні	кабельні	системи	
обігріву	Arnold	rak®,	німеччина:	 електроопалення,	
тепла	 підлога,	 антикригові	 системи,	 сервісне	
обслуговування.

Також	виробляє	електротехнічні	шафи,	панельні	
системи	опалення.

дистриб”ютор	«Hager	by	berker».

К�нМаЛ
ТоВ

вул. Навроцького, 1А, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 067 4430771
Тел./Факс: 38 044 5010408; 
 38 032 2453746;
 38 044 2099674

компанія	новий	дім	 є	 лідером	 серед	 віконних	
компаній	 Західної	 України	 в	 сегменті	 еЛіТних	
Вікон.	Унікальні	віконні	конструкції	з	дерева,	дерево-
алюмінію,	 алюмінію,	 алюмо-дерева	 є	 візитною	
карткою	компанії	(ФоП	Собко	В.В.)

КОМПані� нО�иЙ ДіМ
ФоП	Собко	В.В.

вул. Сихівська, 4,  
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: 38 096 222994;
 38 067 7828271
Тел./Факс:  38 032 2217150
e-mail: lvivvikonkom@ukr.net; 
            w_sobko@ukr.net
www.viknadim.com.ua
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Publishing	of	KOMPASS	UKrAINE	e-directory,	listing	
385	000	Ukrainian	companies.	Free	demo	–	www.demo.
kompass.ua

Search	for	potential	business	partners	and	suppliers	
in	74	countries	worldwide	on	www.kompass.com.

business	e-timeline	–	www.board.kompass.ua	
Ukrainian	 business	 e-newsline	 –	 www.news.

kompass.ua	

а/c 3122, м.Харків, 61072   
Тел.: 38 067 5716231 
email: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

база	даних	українських	підприємств	«комПаСС	
Україна»	 (385	 000	 компаній).	 безкоштовна	 демо-
версія	–	www.demo.kompass.ua

бази	даних	28	млн.	компаній	з	74	країн	світу	на	
www.kompass.com	

бази	даних	для	Email-розсилання	в	Україні	й	за	
кордон.

міжнародна	 дошка	 оголошень	 –	 www.board.
kompass.ua	

Українська	 стрічка	 новин	 бізнесу	 –	www.news.
kompass.ua	

P.O.Box  3122, Kharkiv, 61072, UKRAINE
Phone: 38 067 5716231 
e-mail: office@kompass.ua
www.kompass.ua
www.fb.com/Kompass.UA

kompaSS ukraine
PJSC

EXhibitORs
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КОМФОртниЙ ��іт
ТЗоВ

пр-т Червоної Калини, 109, 
м. Львів, 79049, Україна
Тел.: 38 097 2688477
Тел./Факс: 38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua

ТзоВ	«комФоРТний	СВіТ»		представляє:
-	сучасні	енергозберігаючі	системи	автономного	

електричного	опалення	(тепла	підлога,	інфрачервоні	
панелі);

-	антикригові	системи	даху;
-	системи	сніготанення;
-	обігріву	трубопроводів	та	підігріву	грунту	на	базі	

торгівельних	марок		«Nexans»,	«Profi	therm».
а	 також	 системи	 інфрачервоного	 опалення	

«Calorique»,	«Profi	therm»,	«Uden-S».
Виконуємо	проектні	роботи,	розрахунки,	продаж,	

монтаж	та	повне	сервісне	обслуговування.

LIMItEd	LIAbILIty	COMPANy
«KOMFOrtNyJ	SVIt»	represents:
-	modern	 energy-saving	 system	 of	 autonomous	

electric	heating	(floor	heating,	infrared	heating	panel);
-	icer	system	roof;
-	snowmelt	systems;
-	 heating,	 piping	 and	 soil	 heating	 based	on	 trade	

marks	«Nexans»,	«Profi	therm».
As	well	 as	 infrared	 heating	 system	 «Calorique»,	

«Profi	therm»,	«Uden-S».
we	provide	design,	calculations,	sales,	 installation	

and	full	service.

komFortnyJ SVit
LLC

109, Ch. Kalyny Av., 
79049, Lviv, Ukraine
Phone: 38 097 2688477
Phone/Fax: 38 032 2405801
e-mail: komfortsvit@ukr.net
www.komfortsvit.com.ua
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SIA	«CSNw»	company	with	years	of	experience	is	
specialized	in	manufacturing	of	refractory	products		both		
for	 industrial	 enterprises	 and	 for	modern	 countryside	
building

КО�т�нтині��ЬКиЙ 
за�ОД н�ФОрМО�аниХ 
�Огн�три�і�
ТоВ

пл. Перемоги, 21/16,  
м. Костянтинівка, Донецька обл., 
85110, Україна
Тел.: 38 095 3520234,

38 050 3520234
Факс: 38 062 7223278;

38 06272 61767
e-mail: kzno.sbut@gmail.com
www.kzno.dn.ua;
www.ooo-kzno.com.ua

ТоВ	«кЗнВ»	(торгівельна	марка	«кЗно»)	–	одне	
з	 провідних	 в	Україні	 підприємств	 по	 виробництву	
неформованих	 вогнетривких	 виробів	 та	 сумішей.	
іноваційний	підхід	та	новаторські	розробки,	дозволили	
підприємству	займати	лідируючі	позиції	у	виробництві	
нових	 видів	 вогнетривкої	 продукції	 для	 теплової	
енергетики,	металургії	та	інших	галузей.	

до	окремої	групи	належать	товари	для	населення,	
які	використовуються	у	заміському	будівництві,	такі,	
як:	

- жаростійкі	суміші	для	кладки	печей	та	камінів;
- штукатурні	суміші	для	груб	та	димоходів,
-жаростійкий	 клей	для	 облицювання	 камінів	 та

інше.

21/16, Peremohy Pl.,
85110, Kostyantynivka, Donetsk region, 
Ukraine
Phone: 38 095 3520234,

38 050 3520234
Fax: 38 062 7223278;

38 06272 61767
e-mail: kzno.sbut@gmail.com
www.kzno.dn.ua;
www.ooo-kzno.com.ua

CSnW
LLC
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PE	«Leman»	is	a	multidisciplinary	company	that	has	
been	in	the	market	for	over	20	years.

1.	trading	in	building	materials	:
-	aerated	concrete	blocks	by	Concern	Solbet	(official

dealers).
2. Saling:
- steel	stairs,
- steel	platforms,
- systems	of	temporary	protection	for	industry,	and

also	which	are	used	in	construction,
- steel	constructions	and	containers.
3. Manufacturing	of	steel	structures	to	order.
4. Employment	 abroad:	 based	 on	more	 than	 10

years	 of	 experience	with	Polish	 employers,	we	 help	
our	 compatriots	 to	 find	work	 in	 Poland.	we	 provide	
comprehensive	 consultations	 in	 relation	 to	 actual	
vacancies	 and	 prepare	 a	 complete	 package	 of	
documents	for	their	receipt	of	a	visa.	we	guarantee	the	
citizens	of	Ukraine	deserving	work	and	deserving	terms	
of	residence	in	the	territory	of	Poland.

5. Education	 abroad:	 official	 representatives	 from
more	than	50	educational	institutions	of	Poland,	Czech	
republic,	 britain,	Austria,	 Canada,	 USA	 and	 other	
countries	of	the	world.	the	main	activities	of	the	project	
are	consultations	and	 registration	of	documents	upon	
admission	 of	 Ukrainian	 citizens	 to	 undergraduate,	
magistracy,	 second	 higher	 education	 and	 language	
courses	abroad,	as	well	as	advertising	and	information	
campaign	 for	 foreign	 educational	 institutions	 in	
Ukraine.

Л�Ман
ПП

вул. Зелена, 109, оф. 231, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: 38 097 6602029;

38 067 6724519
Тел./Факс: 38 032 2444642
e-mail: office@leman.lviv.ua
www.leman.com.ua

ПП	«Леман»	–	багатопрофільна	компанія,на	ринку	
понад	20	років.

1. Торгівля	будматеріалами:
- газобетонні	 блоки	 концерну	 Solbet	 (офіційні

дилери).
2. Продаж:
- сталевих	сходів,
- сталевих	платформ,
-	систем	тимчасового	захисту	для	промисловості,

а	також	які	використовуються	у	будівництві,
- сталевих	конструкцій	та	контейнерів.
3. Виробництво	 сталевих	 конструкцій	 на

замовлення
4. Працевлаштування	за	кордоном:	опираючися

на	 більш	 ніж	 10	 річний	 досвід	 співпраці	 з	
польськими	роботодавцями,	ми	допомагаємо	нашим	
співвітчизникам	 в	 пошуках	 роботи	 у	 Республіці	
Польща.	комплексно	надаємо	консультаціїї	стосовно	
актуальних	 вакансій	 та	 готуємо	 повний	 пакет	
документів	для	їх	подачі	задля	отримання	візи.	ми	
гарантуємо	 громадянам	 України	 гідну	 працю	 та	
достойні	умови	проживання	на	теренах	Польщі.

5.	освіта	 за	 кордоном:	 офіційні	 представники
більше	 50	 навчальних	 закладів	 Польщі,	 чехії,	
британії,	 австрії,	 канади,	 СШа	 та	 інших	 країн	
світу.	 основні	 напрямки	 діяльності	 проекту	 –	 це	
консультації	 та	 оформлення	документів	 при	вступі	
громадян	України	на	бакалаврат,	магістратуру,	другу	
вищу	 освіту	 та	мовні	 курси	 за	 кордоном,	 а	 також	
рекламно-інформаційна	 кампанія	 для	 іноземних	
навчальних	закладів	в	Україні.

Leman
PE

109/ 231, Zelena St., 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: 38 097 6602029;

38 067 6724519 
Phone/Fax: 38 032 2444642 
e-mail: office@leman.lviv.ua
www.leman.com.ua
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ЛіФт �К�П�рт

пр. Дмитра Яворницького, 62
а/с 141, м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: 38 097 2786431,
 38 095 7985095
e-mail: post@liftexpert.com.ua
www.liftexpert.com.ua

Журнал	 «Ліфт	 експерт»	 є	 Всеукраїнським	
інформаційно-аналітичним	журналом	про	ліфти	 та	
ліфтове	господарство	України.

наклад:	1000	примірників.	
Періодичність:	1	раз	на	місяць.	
Розповсюдження:	за	передплатою.	
географія:	всі	міста	України.	
Цільова	 аудиторія:	 власники	 ліфтів	 (Жеки,	

оСбб,	департаменти	Жкг	міських	рад	та	обласних	
адміністрацій),	 спеціалізовані	 обслуговуючі	
підприємства,	державні	та	приватні	еТЦ,	територіальні	
управління	 держгірпромнагляду,	 а	 також	 усі,	 хто	
прямо	чи	непрямо	залучений	до	ліфтової	галузі.	

«Ліфт	експерт»	 –	 професійний	 інформаційний	
ресурс.	 наша	 головна	 мета	 –	 об’єктивний	
незаангажований	погляд	на	проблеми	та	досягнення	
колег	 ліфтової	 галузі	 в	 різних	 регіонах	України	 та	
закордоння.	

«Ліфт	експерт»	є	 	багаторічним	 інформаційним	
партнером	міжнародної	виставки	Interlift	(німеччина),	
EUrO	LIFt	(Польща),	також	співпрацює	з	виставками	
Liftbalkans	 (болгарія),	 EurasiaLift	 (Туреччина),	
FM	Expo,	 Elevators&Access	Control	 (оае).	 «Ліфт	
експерт»	 є	 акредитованим	 партнером	 галузевих	
видань	Elevator	world	(СШа),	Lift	report	(німеччина),	
Ascensores	y	Montacargas	(іспанія).

LIFt	 ExPErt	 is	 the	 only	 one	 all-Ukrainian	
informational	 and	 analytical	 magazine	 about	 the	
elevators	and	elevator	facilities	in	Ukraine.	

Circulation:	1000	copies.	
Periodicity:	monthly.	
Method	 of	 distribution:	 subscription.	geography	

distribution:	territory	of	Ukraine.	target	audience:	owners	
of	 elevators,	 specialized	 service	 companies,	 public	
and	 private	EtC,	 territorial	 control	 the	State	Service	
of	Mining	Supervision	and	Industrial	Safety,	as	well	as	
all	who	are	involved	in	the	Ukrainian	and	international	
elevator	industry.	

LIFt	 ExPErt	 is	 a	 professional	 resource.	 Our	
primary	goal	 is	 to	provide	audience	with	 the	objective	
and	 impartial	view	of	 the	problems	and	achievements	
of	 our	 colleagues	 in	 the	Ukrainian	 and	 international	
elevator	sphere.	

LIFt	ExPErt	is	a	media	partner	of	Interlift,	germany	
in	Ukraine,	also	cooperates	with	EUrO-LIFt	exhibition	
(Poland),	 Liftbalkans	 in	bulgaria,	EurasiaLift	 (turkey)	
and	in	the	UAE	FM	ExPO.	we	have	media	partnership	
with	Elevator	world	Magazine	(USA	and	over	the	world),	
Lift	 report	 (germany),	Ascensores	 y	Montacargas	
(Spain).

EXhibitORs

LiFt EXPERt

62, Yavornitsky Av.,  
p/o 141, 49000, Dnipro, Ukraine
Phone: 38 097 2786431,
 38 095 7985095
e-mail: post@liftexpert.com.ua
www.liftexpert.com.ua
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we	are	a	team	of	specialists	in	the	field	of	architectural	
layout,	 ready	 to	 perform	complex	and	 creative	 tasks.	
the	main	types	of	layouts	that	we	design:	architectural,	
city	planning,	industrial,	technological,	 interior	layouts,	
engineering,	creative	orders.	we	use	a	wide	variety	of	
materials	and	combine	traditional	knowledge	and	modern	
technology	in	our	work	in	order	to	elaborate	models	of	
high	quality.

МаК�тна МаЙ�т�рн� DіМ

вул. Л. Гайовської, 76, 
м. Львів, 79052, Україна
Тел.: 38 097 1863953
e-mail: dim.maket@gmail.com
www.dimmaket.com.ua

ми	команда	спеціалістів	у	сфері	архітектурного	
макетування,	 готова	 до	 виконання	 складних	 і	
креативних	 завдань.	основні	 види	макетів,	 які	ми	
розробляємо:	архітектурні,	містобудівні,	промислові,	
технологічні,	 макети	 інтер’єру,	 техніки,	 креативні	
замовлення.	ми	 використовуємо	широкий	 спектр	
матеріалів	 і	 поєднуємо	 у	 своїй	 роботі	 традиційні	
знання	 та	 сучасні	 технології	 з	 метою	 розробки	
високоякісних	моделей.

modeL Studio dim

76, L. Gayovskoyi Str.,
79052, Lviv, Ukraine
Phone: 38 097 1863953
e-mail: dim.maket@gmail.com
www.dimmaket.com.ua
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the	overalls	manufacturer.
Manufacturing	 of	 certificated	 overalls,	means	 of	

individual	protection,	trade	marks,	flags,	signs	of	work	
safety,	building	tools,	case	furniture	on	individual	order.

МаріО
ТЗоВ

вул. Городоцька, 172,  
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: 38 032 2400350, 2624224, 

  2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзоВ	 «маріо»	 –	 підприємство	 із	 16-річним	
досвідом.	

один	із	основних	видів	діяльності	–	виробництво	
та	продаж	спецодягу.	Продукція,	яка	виготовлена	на	
підприємстві,	є	сертифікована.

У	ТзоВ	«маріо»	–	товари	належної	якості,	низькі	
ціни	та	спеціальні	знижки	для	постійних	клієнтів.	

а	 найголовніше:	 активні	 продажі	 та	 доставка	
безпосередньо	 клієнту	 роблять	 нашу	 компанію	
лідером	на	українському	ринку.

Пропонуємо:
- Сертифікований	 спецодяг	 за	 індивідуальним

замовленням
- Робоче	взуття
- Засоби	індивідуального	захисту
- Виготовлення	 логотипів,	 прапорів,	 знаків	 по

охороні	праці
- Вивіски,	 таблички,	 кутки	 споживача,	 меню-

борди.

mario
Ltd

172,  Gorodotska Str., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2400350, 2624224, 

  2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com
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MEHbUd	plant	is	the	leader	among	the	manufacturers	
of	metal	constructions	in	Ukraine.		we	specialize	on	the	
production	of	modern	metal	fences,	suspended	ceilings	
and	stylish	facade	solutions.

we	produce	modern	products	from	quality	materials	
in	our	own	plant,	which	has	been	working	for	more	than	
40	years!

MEHbUd	 plant	 was	 the	 first	 who,	manufacturer	
metal	fences	in	Ukraine,	such	as	Jalousie,	rancho	and	
brus.	today	we	produce	more	than	12	different	models	
of	fences.	All	fences	can	be	made	in	any	color	and	with	
Printech	coating.

Metal	 fences	 are	made	of	 high-quality	metal	with	
high	precision	equipment.	design	solutions	are	made	
by	high	experienced	masters.	that’s	why	the	plant	has	
all	opportunity	to	produce	fences	with	perfect	aesthetic	
and	consumer	properties.

All	fences	made	at	MEHbUd	plant	are	unique	and	
worthy	framing	for	any	architectural	solution.

MEHbUd	plant	 has	 official	 representatives	 in	 all	
regions	of	the	country,	and	even	abroad.	we	are	always	
glad	to	meet	new	partners	and	open	to	cooperation.

Let’s	create	a	beautiful	country	together

М�ХБУД
ПП

вул. Академіка Кримського, 
4а, м. Київ,  Україна
Тел.: 38 050 3046726,

38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua

Завод	«мехбуд»	лідер	серед	виробників	металевих	
конструкцій	в	Україні.	Підприємство	спеціалізується	
на	виготовленні	сучасних	металевих	огорож,	підвісних	
стель	та	стильних	фасадних	рішень.	

ми	 виробляємо	 сучасну	 продукцію	 з	 якісних	
матеріалів	на	власному	виробництві,	яке	вже	працює	
більше	40	років!

Завод	 «мехбуд»	 першим	 в	 України	 запустив	
виготовлення	металевих	огорож,	 таких	 як	Жалюзі,	
Ранчо	та	брус.		на	сьогодні	ми	виробляємо	більше	
12	різних	моделей	парканів.	Усі	огорожі	можуть	бути	
виготовлені	 у	 будь	 якому	 кольорі	 та	 з	 покриттям	
Printech.

металеві	 паркани	 виготовляються	 з	 якісного	
металу	на	високоточному	обладнанні.	конструкторські	
рішення	 втілюються	 досвідченими	 майстрами	
підприємства.	 Тому	 на	 заводі	 є	 всі	 можливості	
виробляти	 огорожі	 з	 ідеальними	 естетичними	 та	
споживчими	властивостями.	

Усі	 огорожі	 вироблені	 на	 заводі	 «мехбуд»	 є	
гідним	обрамленням	для	будь-якого	архітектурного	
рішення.

Завод	«мехбуд»	має	офіційних	представників	у	
всіх	регіонах	країни,	та	навіть	за	кордоном.	ми	завжди	
раді	новим	зустрічам	та	відкриті	до	співпраці.

Створюємо	красиву	країну	разом!

mEhbUD
PE

4a Akademika Krymskoho Srt., 
Kyiv, Ukraine
Phone: 38 050 3046726,

38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua
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ТоВ	 «міцуї	 Технолоджіс»	 є	 представником	
компанії	«Mitsubishi»	в	Україні.	Ліфти	та	ескалатори	
компанії	 «Mitsubishi»	 виготовляються	 за	 новітніми	
технологіями,	досягаючи	найвищої	якості,	заслуживши	
світового	визнання.

для	 доступного	 сектору	 життя	 ТоВ	 «міцуї	
Технолоджіс»	пропонує	ліфти	«міцуї»,	які	впевнено	
увійшли	на	ринок	України,	зарекомендувавши	себе	
надійністю,	комфортом	та	енергозбереженням.

МіЦУЇ т�ХнОЛОДжі�

п-т Лобановського, 56, 
м. Київ, 03110, Україна
Тел.: 38 044 4515489
e-mail: mizui.ua@gmail.com
www.mizui.com.ua
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JSC	 Mogilevliftmach	 is	 one	 of	 leading	 lifts	
manufacturers	in	Eastern	Europe.	today	the	production	
program	of	JSC		Mogilevliftmach	numbers	180	base	lift	
models:

-	Passenger	lifts	with	load	capacity	of	225,	300,	320,	
400,	450,	630,	1000	and	1275	kg	and	traverse	speed	
of	up	to	2,0	m/s;

-	Fright	lifts	with	load	capacity	100,	250,	500,	1000,	
2000,	3200,	5000,	and	6300	kg;

-	Lifts	for	hospitals	with	load	capacity	500,	630,	1000,	
1275	and	1600	kg;

-	Lifting	platforms	for	disabled	people;
-	 Spare	 parts	 and	 equipment	 for	 the	 update	 of	

depreciated	and	worn	out	lifts	are	manufactured.	
besides	 lift	 equipment	 JSC	 Mogilevliftmach	

manufactures	the	following	products:	
-	construction	equipment:	mast	construction	hoists	

and	construction	platforms;
-	low	forest	chippers;
-	consumer	goods:	woodworking	machines,	winches	

for	cultivation	of	private	gardens,	fodder	shredders

МОгиЛ��ЛиФтМаШ
оао

пр. Мира, 42,  
г. Могилев, 212798, Республика Беларусь
Тел.: 37 5222 231512 - приёмная
 37 5222 740833
e-mail: liftmach@liftmach.by
www.liftmach.by

ВаТ	 «могильовліфтмаш»	 –	 один	 з	 провідних	
виробників	ліфтового	обладнання	в	Східній	європі,	
виробнича	 програма	 підприємства	 нараховує	 180	
базових	моделей	ліфтів:

-	Пасажирські	 ліфти.	Вантажопідйомністю	225,	
300,	320,	400,	630,	1000	і	1275	кг	зі	швидкістю	руху	
до	2	м	/	с.

-	Вантажні	ліфти.	Вантажопідйомністю	100,	250,	
500,	1000,	2000,	3200,	5000	і	6300	кг.

-	Ліфти	лікарняні.	Вантажопідйомністю	500,	630,	
1000,	1275	і	1600	кг.

-	Підйомні	платформи	для	інвалідів.
-	 Запасні	 частини	 і	 комплекти	 модернізації	

ліфтів.
новий	напрямок	роботи	підприємства	-	виробництво	

поверхових	ескалаторів	і	траволаторів.
крім	 ліфтового	 обладнання	 підприємство	

випускає:
- 	 обладнання	 для	 будівництва:	 щоглові	

вантажопасажирськ і 	 п ідйомники	 та	 робочі	
платформи.

-	Подрібнювачі	мелколесья.
-	 Споживчі	 товари:	 верстати	 деревообробні;	

лебідки	 сільськогосподарські	 для	 обробки	 дачних	
ділянок;	подрібнювачі	кормів.

mOGiLEvLiFtmAsh
JSC

42,  Mira Ave.,
212798, Mogilev, Belarus
Phone: 37 5222 231512, 
 37 5222 740833
e-mail: liftmach@liftmach.by
www.liftmach.by
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SPC	«Composit»	 Ltd	 company	 is	manufacturer	
and	Seller	 of	 fiberglass	 rebar	 (FrP)	 and	mash	 from	
ECr-glass	type	of	fiberglass,	which	is	ideally	suited	for	
aggressive	environments.	

developted	 own	 technological	 solutions	 in	 the	
production	 of	 fiberglass	 rebar.	 this	 products	 are	
used	 in	 civil	 and	 industrial	 construction,	 and	 for	 the	
construction	 of	 transport,	 hydrotechnical	 and	 special	
facilities	 (foundation	 reinforcement	 	 of	 residential	 and	
industrial	 buildings,	 road	 construction,	maritime	 and	
seaside	facilities,	shore	protection,	agriculture,	chemical	
structures,	construction	of	 the	subway).	we	offer	high	
European	 quality	 and	 reliable	 replacement	 of	 steel	
rebar.

н�К «КОМПОзит»
ТЗоВ

вул. Північна, 2а, 
м. Київ, 04214, Україна
Тел.: 38 044 2279929,
 38 096 7190994
e-mail: info@polyarm.com.ua
polyarm.com.ua

компанія	 «нВк	 «композит»	 займається	
виробництвом	 та	 продажем	 композитної	 арматури	
та	сітки	зі	скловолокна	EC-r,	що	ідеально	підходить	
для	 агресивного	 середовища.	 Розроблено	 власні	
технологічні	 рішення	 у	 виробництві	 композитної	
арматури.	 Використовується	 в	 цивільному	 та	
промисловому	 будівництві,	 а	 також	для	 зведення	
транспортних,	гідротехнічних	та	спеціальних	об’єктів	
(армування	фундаментів	житлових	 і	 промислових	
будівель,	дорожнє	будівництво,	морські	і	приморські	
споруди,	 берегоукріплення,	 сільське	 господарство,	
хімічні	споруди,	будівництво	метро).	ми	пропонуємо	
високу	європейську	якість	та	надійну	заміну	сталевої	
арматури.

2a, Pivnichna Str.,
04214, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 044 2279929,
 38 096 7190994
e-mail: info@polyarm.com.ua
polyarm.com.ua

sPC «COmPOsit»
Ltd
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NtMA	LLC	–		Ukrainian	company	which	is	engaged	
in	manufacturing	 and	 servicing	machines	 for	 plasma	
cutting,	sells	components	for	CNC	machines	(trapezoidal	
and	 linear	 guides,	 stepper	motors	 and	 drivers	 for	
controlling	 stepper	motors,	 servo	motors	 and	 servo	
drivers,	controllers	height	plasma,	rack	&	pinion,	linear	
bearings,	 linear	modules	and	many	others.)	we	offer	
kits	 for	 3-coordinate	 and	 4-coordinate	machines	 and	
plasma	system	Powermax	the	the	American	company	
Hypertherm.

NtMA	LLC	 produces	CNC	machines	 for	 plasma	
cutting,	series	Nt-PLASMA.	

One	of	the	areas	of	activity	of	NtMA	LLC	is	selling	
components	for	CNC	machines:

-	trapezoidal	and	linear	guides;
-	rail	guides;
- Linear	shafts	and	bearings;
- Controllers;
-	rack	and	pinion;
-	wedge,	poly-wedge,	toothed	belts;
- Couplings,	universal	joints,	spline	shafts;
- Aluminum	profile	for	machines.
this	 is	 not	 the	whole	 list	 of	 components	 for	CNC

machines.	we	accept	orders	for	all	products	of	famous	
brands	such	as	–	HIwIN,	tbI	MOtION,	bosch	rexroth	
and	others.

the	 company	 uses	 modern	 technologies	 and	
approaches	 in	 production.	New	 technology	 can	meet	
any	requirements	of	our	customers.

нтМа
ТЗоВ

вул. Максимовича, 15, (з-д «Індуктор»),
м. Івано-Франківськ, 76006, Україна
Тел.: 38 050 8868464,

38 097 4442249
Факс: 38 0342 786646
e-mail: ntma.inf@gmail.com
www.ntma.com.ua

ТоВ	 «нТма»	 компанія, 	 що	 займається	
виготовленням	 та	 обслуговуванням	 станків	 для	
плазмової	різки,	продажем	комплектуючих	для	станків	
з	 чПУ	 (ШВП	 та	 лінійні	 напрямні,	 крокові	 двигуни	
тадрайвери	 для	 керування	 кроковими	двигунами,	
серво	двигуни	та	серво	драйвери,	контролери	висоти	
плазми,	зубчасті	рейки	і	шестерні,	лінійні	підшипники	
та	інші	комплектуючі).	ми	пропонуємо	готовінабори	
для	3-х	та	4-х	кординатних	станків	чПУ	та	плазморізи	
Powermax	американської	фірми	Hypertherm.

ТоВ	«нТма»	виготовляє	 станки	для	плазмової	
різки	металу	з	чПУ(CNC)	серії	Nt-PLASMA.

один	 з	 напрямків	 діяльності	 ТоВ	 «нТма»	 є	
продаж	 комплектуючих	до	 станків	 під	 керуванням	
чПУ:

- ШВП	–	гвинти	і	гайки;
-	гвинти	та	гайки	трапецеїдальні;
- Рейкові	напрямні;
- Лінійні	вали	і	підшипники;
-	контролери;
- Зубчасті	рейки	та	шестерні;
-	клинові,	полі-клинові,	зубасті	паси;
-	муфти,	кардани,	шліцеві	вали;
-	алюмінієвий	станочний	профіль.
Це	ще	не	весь	перелік	комплектуючих	для	станків

чПУ.	ми	 приймаємо	 замовлення	 на	 весь	 перелік	
продукції	 відомих	 брендів	 таких	 як	 –	HIwIN,	tbI	
MOtION,	bosch	rexroth	та	ін.		

компанія	використовує	сучасні	технології	і	підходи	
у	виробництві	продукції.	новітні	технології	дозволяють	
задовольнити	будь-які	вимоги	наших	клієнтів.

ntma
LLC

15, Maxymovycha Str., (z-d «Induktor»), 
76006, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: 38 050 8868464,

38 097 4442249
Fax: 38 0342 786646
e-mail: ntma.inf@gmail.com
www.ntma.com.ua
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компанія	 «ПіонеР	Юа»	 пропонує	 професійне	
обладнання	 для	 вирішення	 проблем	 робіт	 на	
висоті,	 враховуючи	 специфіку	 кожного	 клієнта,	 з	
максимальним	забезпеченням	безпеки	та	комфорту.		
Сьогодні	це	обладнання	представлено	на	ринку	під	
торгівельною	маркою	«ПіонеР».		

наш	асортимент	включає	більше	500	виробів:	
-	риштування	будівельні	всіх	видів;
-	подмостки,	мобильні	вишки	(тури);	
-	всі	види	драбин,	стрем’янок;
-	підіймачі	вантажів:	лебідки,	будівельні	щоглові	

ліфи,	міні-крани	«Піонер»,	кран	у	вікно	та	інше;	
-	підіймачі	людей;	
-	опалубка	стінова	та	перекриття,	а	також	великий	

асортимент	 супроводжувальних	 товарів:	 хомути,	
домкрати,	анкери,	сітка,	плівка,	труби	для	скидання	
будівельного	сміття,	блоки,	консолі,	настили	і	т.п.

компанія	«ПіонеР	Юа»	пропонує	послуги	оренди,	
монтажу	і	обслуговування	обладнання.

Підкоримо	висоти	разом!

ПіОн�р Юа
ТЗоВ

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

вул.Анрі Барбюса, 40, к.8, 
м.Київ, 03150, Україна,
Тел.: 38 044 2229005
 38 067  2365825
факс:  38 044 5291752
e-mail: Pioner,kyiv@gmail.com
www.pioner.ua
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Polisan	PС	 is	 one	 of	 the	 leading	manufacturers	
of	 paint	 and	 varnish	 materials	 on	 the	 Ukrainian	
market,	whose	team	has	proven	not	only	as	a	team	of	
professionals,	able	to	solve	complex	technological	tasks,	
but	also	as	a	reliable	business	partner.

we	not	 only	make	 high-quality	 paint	 and	 varnish	
materials,	 we	 help	 to	 find	 the	 best	 options	 in	 each	
particular	case.	It	is	very	important	for	us	that	cooperation	
with	our	company	comprehensively	and	fully	satisfy	any	
client.	technology	 and	 specialists,	 possessing	many	
years	of	experience	 in	 the	paint	and	varnish	 industry,	
are	always	ready	to	answer	the	questions	arising	from	
our	customers	and	provide	the	most	successful	choice	
of	paint	and	varnish	coating.

we	offer	a	wide	range	of	the	most	demanded	in	the	
market	of	alkyd	and	water-dispersion	products	under	the	
brands	Maxima,	Farbex,	delfi	and	dekArt.

to	date,	our	products	are	interested	in	a	wide	variety	
of	 buyers:	 from	major	 construction	 companies	 to	end	
users.	we	 strive	 to	 strengthen	 the	 positions	 of	 our	
trademarks	in	the	market	of	paint	and	varnish	products,	
offering	 the	 consumer	 goods	 that	will	 fully	meet	 his	
purchasing	power	 and	guarantee	 the	highest	 level	 of	
quality.

the	quality	management	system	introduced	in	the	
enterprise	in	accordance	with	the	standard	dStU	ISO	
9001:	2009	allows	to	stably	produce	high-quality	products,	
providing	control	at	all	stages	of	its	production.

the	 company	 has	 a	well-established	 distribution	
network,	which	 ensures	 availability	 of	 assortment	 of	
products	throughout	Ukraine,	as	well	as	in	georgia	and	
Moldova.	we	are	not	going	to	stop	on	the	achieved	and	
will	do	our	best	to	ensure	the	presence	of	our	products	in	
Ukraine	and	international	markets,	maximally	expanding	
and	developing	the	scientific	and	production	potential.

the	 secret	 of	 our	 success	 lies	 in	 the	 simple	 rule	
that	we	follow	throughout	the	time	of	work:	“Impeccable	
quality	guarantees	unconditional	success!”

poLiSan
LLC

ПОЛі�ан
ТоВ

вул. Івана Піддубного, 25
м. Суми, 40000, Україна,  
тел./факс: 38 0542 650 621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

25, Ivan Poddubny Str.,
40000, Sumy, Ukraine, 
Phone: 38 0542 650 621
kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

компанія		ТоВ	«ВП	«Полісан»	є	одним	з	провідних	
виробників	лакофарбових	матеріалів	 на	 українському	
ринку,	 колектив	 якого	 зарекомендував	 себе	не	 тільки	
як	команда	професіоналів,	здатна	вирішувати	складні	
технологічні	 завдання,	 а	 й	 як	 надійний	 діловий	
партнер.

ми	 не	 просто	 робимо	 високоякісні	 лакофарбові	
матеріали,	 ми	 допомагаємо	 знаходити	 оптимальні	
варіанти	в	кожному	конкретному	випадку.	для	нас	дуже	
важливо,	щоб	співпраця	з	нашою	компанією	всебічно	
і	повністю	задовільняла	будь-якого	клієнта.	Технологи	
і	фахівці,	 володіючи	багаторічним	досвідом	роботи	 в	
лакофарбової	галузі,	завжди	готові	вичерпно	відповісти	
на	питання	наших	замовників	і	забезпечити	вдалий	вибір	
лакофарбового	покриття.

ми	 пропонуємо	 широкий	 спектр	 найбільш	
затребуваною	на	ринку	алкідной	 і	 водно-дисперсійної	
продукції	під	торговими	марками	«Maxima»,	«Farbex»,	
«delfi»	і	«dekArt».

на	сьогоднішній	день	нашою	продукцією	зацікавлені	
найрізноманітніші	покупці:	від	найбільших	будівельних	
компаній	 до	 кінцевих	 споживачів.	 ми	 прагнемо	 до	
зміцнення	 позицій	 наших	 торгових	 марок	 на	 ринку	
лакофарбової	 продукції,	 пропонуючи	 споживачеві	
товари,	які	будуть	повністю	відповідати	його	купівельній	
спроможності	і	гарантувати	найвищий	рівень	якості.

Впроваджена	на	підприємстві	 система	 управління	
якістю	відповідно	до	 стандарту	дСТУ	 ISO	9001:	 2009	
дозволяє	 стабільно	 випускати	 якісну	 продукцію,	
забезпечуючи	контроль	на	всіх	етапах	її	виробництва.

Підприємство	 має	 добре	 налагоджену	 мережу	
дистрибуції,	 яка	 забезпечує	 наявність	 асортименту	
продукції	 по	 всій	 території	 України,	 а	 також	 в	 грузії	 і	
молдові.	ми	не	збираємося	зупинятися	на	досягнутому	
і	 зробимо	все	можливе,	щоб	 забезпечити	присутність	
нашої	 продукції	 на	 Україні	 і	 міжнародних	 ринках,	
максимально	 розширюючи	 і	 розвиваючи	 науковий	 і	
виробничий	потенціал.

Секрет	нашого	успіху	полягає	в	простому	правилі,	
якому	слідуємо	протягом	усього	часу	роботи:	«бездоганна	
якість	гарантує	безумовний	успіх!»

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs
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ПОртаЛ
ПП	СРбк

вул.Василіянок 15, 
м. Івано-Франківськ, 76018 , Україна
Тел.: 38 0342 734780
 38 0342 705289
 38 0970998987
e-mail: srbkportal@ukr.net; 
            liftportal@i.ua
www.liftportal.com.ua

ПП	«СПеЦіаЛіЗоВана	РемонТно-бУдіВеЛьна	
комПаніЯ	«ПоРТаЛ»	–	провідна	компанія	по	ліфтах,	
яка	 пропонує	 встановлення	 ліфтів,	 ескалаторів	
та	 іншого	 підйомно-транспортного	 устаткування	
останнього	покоління	в	києві	та	усіх	регіонах	України,	
є	офіційним	представником	компаній	«ізамет»	та	РУП	
«могильовліфтмаш».

PE	SrbC	Portal	 offers	 establishment	 of	 a	 lifting-
transport	 equipment	 of	 the	 last	 generation,	which	 is	
technologically	 perfect	 after	 such	 parameters	 as	 a	
compactness,	 economy	 of	 electro	 –	 consumption,	
quietness,	 smoothness	 of	 motion	 of	 comfort	 and	
unconcern.

portaL
PE SRBK

Vasilianok str. 15, 
Ivano-Frankivsk, 76018 , Ukraine
Phone: 38 0342 734780
 38 0342 705289
 38 0970998987
e-mail: srbkportal@ukr.net; 
           liftportal@i.ua
www.liftportal.com.ua
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компанія	 займається	 виробництвом	 систем	
вентиляції 	 з	 рекуперацією	 тепла	 	 PrANA	 і	
теплошумоізоляційних	панелей	ECOtEMP.

Система	 вентиляції	 (рекуператор)	 PrANA	
-	 це	 децентралізована	 прямоточна	 	 припливно-
витяжна	 система	 вентиляції	 призначена	 для	
енергозберiгаючої	 вентиляції	 житлових,	 офісних,	
громадських,	спортивних,	розважальних,	виробничих	
та	сільськогосподарських	приміщень.	

Перевага	 у	 застосуванні	 інноваційної	 системи	
рекуперації	тепла	повітря	-	мідного	теплообмінника	
на	 зустрічних	 повітряних	 потоках.	 Вентиляційна	
установка	PrANA	використовує	 тепло	повітря,	що	
видаляється	з	приміщення,	для	нагрівання	свіжого	
повітря,	що	доставляється	 системою	вентиляції	 в	
приміщення	з	вулиці.	

модельний	ряд	рекуператорів	PrANA	(побутової,	
побутово-промислової	 та	 промислової	 серії)	 дає	
змогу	забезпечити	енергоефективне	вентилювання	
приміщень	 і	 комфортний	 мікроклімат	 у	 будинку,	
квартирі,	 офісі,	 басейні,	 спортзалі,	школі,	 церкві,	
оранжереї,	на	фермі,	виробництві,	автомийці	тощо.

компанія	Прана	пропонує	комплексний	підхід	в	
облаштуванні	здорового	комфортного	мікроклімату.	
Системи	 утеплення	 ECOtEMP,	 розроблені	 і	
впровадженні	 інженерами	 компанії,	 забезпечують	
природне	регулювання	мікроклімату,	чудову	термо-	та	
звукоізоляцію	у	приміщенні.

компанія	 Прана	 –	 енергоефективні	 рішення	
комфорту!

Розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана ЛЬ�і�
комПаніЯ

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: 38 067 1539931,
 38 050 5388292,
 38 063 9917177
Тел./Факс: 38 032 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua

компанія	«Профісервіс»	була	заснована	в	1998	
році.	основний	напрямок	діяльності	–	виробництво	
вікон,	дверей	і	систем	скління	з	металопластикових	
та	алюмінієвих	профільних	систем.

За	багато	років	роботи	на	ринку	України	накопичено	
багатий	 досвід	 виробництва	 і	 монтажу.	 багато	
співробітників	 працюють	 в	 компанії	 більше	десяти	
років.

З	 огляду	 на	 прагнення	 керівництва	 компанії	
до	 постійного	 вдосконалення	 та	 інновацій,	 було	
прийнято	 рішення	 про	 розширення	 асортименту	
продукції,	що	випускається.

Взято	 курс	 на	 виробництво	 і	 монтаж	 систем	
використовуваних	 для	 вуличних	 майданчиків.	 Їх	
призначенням	 є	 захист	 від	 сонця,	 опадів	 і	 вітру.	
Це	 популярні	 перголи	 з	 автоматичними	 зсувними	
дахами,	вертикально	підйомні	системи	з	електричним	
приводом,	безрамкові	слайдінговие	системи	і	багато	
іншого.

нашими	 партнерами	 і	 виробниками	 систем	 є	
компанії	brUStOr,	SUNtECH,	AMANOS.

Професійний	 колектив	 компанії	 Профісервіс	
готовий	 за	 побажанням	 замовника	 виконати	
проектування,	виробництво	і	монтаж	систем.

будемо	раді	бачити	Вас	серед	наших	клієнтів.

ПрОФі��р�і�

с. Ліманка, 2-й кілометр Ільчівської дороги,
м. Одеса, 65496 , Україна
Тел.: 38 067 4836622,
 38 067 4872618,
 38 067 5598452
e-mail: profiservice.tech@gmail.com
www.profiservice.tech
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Пр��-таЙМ
РекЛамне	 
агенТСТВо

а\с 9670, м. Львів, 79035, Україна,
Тел.: 38 032 2418450, 2418460,  
 38 093 1945664
Факс: 38 032 2418460
е-mail: director@biznes-pro.com
www.rapt.com.ua,
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/

Рекламне	 агентство	 «Прес-Тайм»	 пропонує	
широкий	 спектр	 поліграфічних	 та	 інтернет	 послуг.	
одна	 з	 них	 –	 «бізнес-Пропозиція»	Всеукраїнський	
рекламний	проект,	орієнтований	на	ділову	аудиторію,	
який	включає	друковані	 видання,	 інтернет-портали	
та	 активну	 участь	 у	 спеціалізованих	 виставках	
України.	

Журнали	 «бізнес-Пропозиція»	 та	 «агро»	
видаються	з	2001	року,	щомісяця;	розповсюдження	
за	 адресами	 бізнес-організацій	 по	 всій	 території	
України	та	за	кордоном.	

Advertising	agency	«Press	time»	offers	a	wide	range	
of	printing	and	Internet	services.

«business	Proposition»	is	the	All-Ukrainian	publicity	
project	focused	on	the	business	audience	that	includes	
periodical	publication,	website	and	active	participation	in	
the	specialized	exhibitions	organized	in	Ukraine.	

the	«business	Proposition»	Magazine:
-	Since	2001	year,	monthly;	
-	 Is	 distributed	 all	 over	Ukraine	 according	 to	 the	

business	companies	addresses.

EXhibitORs

preSS time
AdVErtISINg	AgENCy

P.O.B 9670, 79035, Lviv, Ukraine,
Phone: 38 032 2418450, 2418460,  
 38 093 1945664
Fax: 38 032 2418460
e-mail: director@biznes-pro.com
www.rapt.com.ua
www.biznes-pro.ua
http://agropro.biz/
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ПрО�Ктант

e-mail: marketing@proektant.by,
           marketing@proektant.ru, 
           marketing@proektant.kz, 
           marketing@proektant.ua, 
           biz@proektant.org

«ПРоекТанТ»	–	провідний	міжнародний	інтернет-
ресурс,	 створений	 проектувальниками	 для	 своїх	
колег	і	технічних	фахівців:

Щомісяця	інтернет-ресурс	«ПРоекТанТ»	відвідує	
близько	525	000	користувачів,	які	здійснюють	понад	
840	000	переглядів	сторінок.

Щоденна	відвідуваність	проекту	складає	більше	
18	000	унікальних	користувачів.

www.proektant.org	–	форуми	для	проектувальників	
білорусі,	Росії,	України,	казахстану	(14	міжнародних	
форумів	за	різними	напрямками	проектування)

www.proektant.by	 –	 сайт	 проектувальників	
білорусі.

www.proektant.ru	–	сайт	проектувальників	Росії.
www.proektant.kz	 –	 сайт	 проектувальників	

казахстану.
www.proektant.ua	 –	 сайт	 проектувальників	

України.

«dESIgNEr»	 is	 a	 leading	 international	 online	
resource	created	by	 the	designers	 to	 their	colleagues	
and	technical	specialists:	

Monthly	online	resource	“dESIgNEr”	is	visited	by	
approximately	525	000	of	users	who	make	more	than	
840	000	page	 views.	daily	 attendance	of	 the	 project	
amounts	to	more	than	18,000	unique	users.	

www.proektant.org	 –	 forums	 for	 designers	 from	
belarus,	russia,	Ukraine,	Kazakhstan	(14	international	
forums	in	different	areas	of	design)	

www.proektant.by	 –	 website	 of	 designers	 of	
belarus.	

www.proektant.ru	–	website	of	designers	of	russia.	
www.proektant.kz	 –	 website	 of	 designers	 of	

Kazakhstan.	
www.proektant.ua	 –	 website	 of	 designers	 of	

Ukraine.	
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deSigner

e-mail: marketing@proektant.by,
           marketing@proektant.ru, 
           marketing@proektant.kz, 
           marketing@proektant.ua, 
           biz@proektant.org
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Видається	з	1995	року.	Періодичність	4-и	рази	на	рік.	
наклад	до	2000	екз.

індекс	для	 передплати	 в	Україні	 через	дП	«ПРеСа»	
22859.	ISSN	2409-2924

мова	українська,	англійська,	німецька,	російська	
ЦіЛьоВа	аУдиТоРіЯ	
організації:	Профільні	міністерства	та	відомства,	Жкг	

•	Служби	 з	 технічного	 обслуговування	 електроустановок	
та	 електрообладнання	 •	 Проектні	 інститути,	 будівельні	
та	 електромонтажні	 організації,	 конструкторські	 бюро	 •	
дистриб’ютори,	дилери,	представництва	електротехнічних	
компаній	•	енергетичні	підприємства:	ТеС,	ТеЦ,	геС,	гаеС,	
аеС,	ВеС,	СеС,	ое,	Рем,	підстанції	•	експертизи,	служби	
технічного	нагляду,		стандартизації	та	метрології	•	Відділи	
закупівель	 та	 забезпечення,	 відділи	 комплектації	 •	 Вищі	
навчальні	заклади

Фізичні	 особи:	 •	Підприємці,	 керівники	міністерств	 та	
відомств,	 голови	 адміністрацій	 •	 керівники	 промислових	
підприємств,	постачальників	та	споживачів	енергоресурсів	
•керівники,	 менеджери	 всіх	 рівнів	 компаній	 виробників,	
постачальників	 електротехнічної	 продукції	 •	 інженерно-
технічні	робітники	та	спеціалісти	енергетичних	підприємств	
•	 Проектувальники,	 монтажники,	 наладчики	 •	майстри,	
бригадири,	працівники	електростанцій	та	мереж	•	головні	
енергетики	 компаній	 •	Фахівці	 енергетичних	 підрозділів	
промислових	підприємств

РУбРики	 ЗбіРника:	 новини	 та	 події	 •	 державна	
політика	 •	Виробники	України	 •	нове	електрообладнання	
та	 технології	 •	 Впровадження	 розробок	 та	 технологій	 •	
класична	 та	 альтернативна	 відновлювальна	 енергетика	
•	 Підстанції	 та	щитові	 •	 електричні	 мережі	 •	 Релейний	
захист	 •	 блискавкозахист	 •	 Світлотехніка	 •	 облік	
електроенергії	•	автоматизація	технологічних	процесів	(аСУ)	
•	енергоефективність	та	енергозбереження	•	енергетична	
безпека	•	аварії	та	безпека	на	виробництві	•	електробезпека	
електроустановок	будівель	та	споруд	•	економіка	•	наука	
виробництву	•	наукові	розробки	•	нормативно-правова	база	
•	Запитання	-	Відповіді

УЧа�ниКи ФОрУМУ

ПрОМи�ЛО�а 
�Л�КтрО�н�рг�тиКа  
та �Л�КтрОт�ХніКа
наУкоВо-Технічний.	
ВиРобничо-ПРакТичний.	
інФоРмаЦійний	ЗбіРник

вул. Василя Яна 3/5 
м. Київ, 01033, Україна
ТОВ «ЕТІН»
Тел.:  38 044 2288268
http://www.promelektro.com.ua
promelektro.etin@gmail.com
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раДіМаК� УКраЇна
ТЗоВ

вул.Гната Юри, 16, кв.61, 
м.Київ, Київська обл., 03146, Україна
Тел.: 38 067 4608746,
 38 044 3232969
e-mail: retro.kiev@ukr.net
www.radimaxua.com

Виробниче	підприємство	«РадімакС»	постачає	
та	 збирає	 на	 замовлення	 чавунні	 дизайнерські	
радіатори.	ми	 займаємось	 не	 лише	 продажем,	 а	
й	 	 виробництвом	 та	декоруванням:	ми	 створюємо	
шедеври	 в	 опалені.	 ми	 професійно	 декоруємо	
наші	 радіатори,	 ми	 робимо	 для	 свого	 Замовника	
кінцевий	продукт,	який	не	просто	обігріває	простір,	а	
й	прикрашає	його.

ми	обігріваємо	простір	з	любов’ю.

Production	Enterprise	 «rAdIMAx»	 provides	 and	
assembles	upon	 request	 exclusive	 iron	 radiators.	we	
not	only	sell,	we	also	produce	and	decorate:	we	create	
masterpieces	 for	 heating.	we	 perform	 professional	
decoration	of	our	radiators	and	create	for	our	Customers	
the	final	product	that	not	only	heats	the	space,	but	also	
decorates	it.

we	heat	with	love.

radimakS ukraine
LLC

16, room 61, Gnata Yuri Str.,
03146, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 067 4608746,
 38 044 3232969
e-mail: retro.kiev@ukr.net
www.radimaxua.com
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the	 «roltex	 style»	 company	 is	 angaged	 in	
manufacturing	and	 installation	 of	 sunscreen	 systems.	
we	offer	fabric	blinds	open	and	closed	type,	«day-night»	
systems,	 «roman»	 blinds,	 Pleated,	 Horizontal	 and	
Vertical	blinds.	In	the	range	of	more	than	1000	fabrics	
that	may	satisfy	the	needs	of	each	client.

рОЛт�К�-�тиЛЬ

вул. Городоцька 207, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 098 1738173
e-mail: Roltex16@ukr.net

компан ія 	 «Ролтекс-Стиль»	 займається	
виготовленням	та	монтажем	сонцезахисних	систем.	
ми	пропунуємо:	тканеві	ролети	відкритого	та	закритого	
типу,	 системи	 «день-ніч»,	 римські	штори,	 плісе,	
горизонтальні	та	вертикальні	жалюзі.		В	асортименті	
понад	1000	тканин,	що	можуть	задовільнити	потреби	
кожного	клієнта.

ROLtEX styLE

207, Horodocka Str.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: 38 098 1738173
e-mail: Roltex16@ukr.net



��� ���Львів•Галицькі Експозиції®•2019 Lvіv•Galician Exposition®•2019

УЧа�ниКи ФОрУМУ EXhibitORs

�� ��

rOOF	company	is	engaged	in	the	execution	of	all	
types	of	roofing	works,	in	particular,	the	insulation	with	
light	concrete.	Using	of	modern	development	directions	
of	 construction	 and	work	 of	 qualified	 personal	 gives	
opportunity	to	realize	any	customer’s	wishes	with	cost	
optimization	in	reality.	thanks	this,	we	have	gained	an	
excellent	reputation	and	huge	experience	in	the	western	
Ukraine	market	during	three	years.

рУУФ
ТЗоВ

вул. Кульпарківська, 230/200а, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 067 9493034
e-mail: serv.roof@gmail.com

компанія	 «РУУФ»	 займається	 виконанням	 усіх	
видів	 покрівельних	 робіт,	 зокрема,	 утепленням	
легкими	бетонами.	Використання	сучасних	напрямків	
розвитку	 будівництва	 та	 роботи	 кваліфікованого	
персоналу	дають	можливість	 втілити	 в	 реальність	
будь-які	бажання	замовника	з	оптимізацією	витрат.	
Саме	завдяки	цьому	ми	здобули	відмінну	репутацію	
та	великий	досвід	на	ринку	Західної	України	протягом	
трьох	років.

rooF 
LLC

Str. Kulparkivska, 230/200a, 
79000, Lviv, Ukraine
Phone: 38 067 9493034
e-mail: serv.roof@gmail.com
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��р�У� ДіМ
ТЗоВ

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, Україна
Тел./Факс: +38 03244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус	–	провідна	будівельна	компанія	України,яка	
спеціалізується	на	каркасному	будівництві.	компанія	
«Сервус»	займається	малоповерховим	будівництвом		
будь-якої	складності	по	канадській	технології,	в	основі	
якої	є	використання	конструкційних	теплоізоляційних	
сендвіч-панелей	(SIP-панелі).

Construction	company	«Servus»	has	been	started	in	
2005	and	is	specializing	in	building	and	reconstructing	
business	industrial	constructions,	as	well	as	individual	
houses	performed	after	frame-shield	building	technology	
(SIP).

EXhibitORs

SerVuS dim 
LTD

24, Pylypa Orlyka Str., 
82100, Drogobych, Ukraine 
Phone/Fax: +38 03244 51717 
e-mail: sell@servusbud.com 
www.servusbud.com
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�и�т�Ми а�тОнОМнОЇ 
КанаЛізаЦіЇ
ТЗоВ

вул. Молоткова, 85, 
м. Черкаси, 1805, Україна
Тел.: 38 067 4724207 
 38 063 706133
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua

Системи	 автономної	 каналізації	 Тм	 «ZELENA	
SKELIA»	очищають	 стічні	 води	будь-яких	будівель,	
що	знаходяться	«поза	зоною	доступу»	центральної	
каналізації:	 котеджі,	 приватні	 будинки,	 дачі,	
бази	 відпочинку,	 санаторії,	 готелі,	 офіси,	 склади,	
виробництва.

Systems	 of	 the	 autonomous	 sewerage	 ZELENA	
SKELIA®	can	treat	waste	water	from	any	buildings	which	
are	 out	 of	 the	 central	 sewerage	 systems:	 cottages,	
private	houses,	villas.

SyStemS oF autonomouS 
SeWerage 
LLC

85, Molotkova Str.,
1805, Cherkassy, Ukraine
Phone: 38 067 4724207
 38 063 3706133
e-mail: office@zs6.com.ua
www.zs6.com.ua
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компанія	«Сімендз»		працює	на	ринку	10	років	та	
надає	послуги	у	наступних	галузях:

- еко-утеплення	житлових	будинків,	котеджів,	дач
та	промислових	приміщень;

- лінія	 для	 виготовлення	 еко-вати	 «rOdENt-
08»;

- виготовлення	обладнання	для	пневмозадувки
утеплюючих	матеріалів	(«Тайфун»);

- реалізація	 екологічно	 чистих	 утеплюючих
матеріалів	«ековата».

�іМ�нДз
ТЗоВ

вул.Патона, 22
м.Львів, Україна 
Тел.: 38 098 3933028
Тел./Факс: 38 032 2441555
е-mail: z.v.zozulya@gmail.com
www.simendz.com/
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«CIty	LIFt»	Ltd	provides	a	full	range	of	innovative	
services	 in	 the	design,	manufacture,	sale,	 installation,	
repair	and	maintenance	of	elevators	and	escalators.

we	will	support	you	at	every	stage,	from	the	early	
stage	 of	 design	 and	 installation,	 to	 the	 transfer	 to	
operation	 and	maintenance,	we	guarantee	a	 smooth,	
professional	 process,	with	 a	 special	 focus	 on	 safety,	
profitability	and	minimal	impact	on	the	schedule	of	other	
works.

�іті ЛіФт
ТоВ

вул. Скорини, 42, 
м. Львів, Україна
Тел.: 38 097 5043997,
 38 096 7090707,
 38 096 60907
e-mail: sales@citylift.com.ua, 
           office@citylift.com.ua,
           info@citylift.com.ua
www.citylift.com.ua

ТоВ	 «СіТі	 ЛіФТ»	 надає	 повний	 комплекс	
інноваційних	 послуг	 з	 проектування,	 виробництва,	
продажу,	монтажу,	ремонту	і	технічного	обслуговування	
ліфтів	та	ескалаторів.	

ми	 підтримаємо	 вас	 на	 кожному	 етапі ,	
починаючи	 з	 раннього	 етапу	 проектування	 і	
монтажу,	 і	 закінчуючи	передачею	в	 експлуатацію	 і	
технічним	обслуговуванням,	ми	гарантуємо	гладкий,	
професійний	 процес,	 приділяючи	 особливу	 увагу	
безпеці,	 рентабельності	 і	мінімальним	впливом	на	
графік	інших	робіт.

City LiFt
Ltd

42 Skoryny Str., 
Lviv, Ukraine
Phone: 38 097 5043997,
 38 096 7090707,
 38 096 60907
e-mail: sales@citylift.com.ua, 
            office@citylift.com.ua, 
            info@citylift.com.ua
www.citylift.com.ua
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�ЛУжБа ПОр�тУнКУ Б�тОнУ 
ПЛЮ�
ТЗоВ

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: 38 067 3517002; 3517022
Факс: 38 032 2420922, 2421545

e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзоВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенетрон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	м100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
м150	і	вище.

Підвищення	 показників	 водонепроникності,	
міцності,	 морозостійкості,	 антикорозійний	 захист	
та	хімзахист	бетону.	Захист	 конструкцій	від	впливу	
агресивних	середовищ:	кислот,	лугів,	аміаку,	стічних	
та	 грунтових	 вод,	 морської	 води.	 	 Проникаюча	
гідроізоляція	 «Пенетрон»	 	 є	 унікальною	 системою	
захисту	бетону	від	води	та	агресивних	середовищ.	
гідроізоляція	активно	застосовується	в	житловому,	
промисловому	будівництві.	

У	 лінійку	матеріалів	 гідроізоляції	 входять	 сухі	
будівельні	 суміші	 Пенетрон,	 Пенекрит,	 Пенеплаг,	
Ватерплаг	 	 для	 ремонту	 існуючого	 будівництва	
та	Пенетрон	адмікс	 і	 полімер-бентонітовий	шнур	
Пенебар	для	нового	будівництва.	Ремонтна	 суміш	
Скрепа	–	для	відновлення	зруйнованого	бетону.

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

Ltd	«Сoncrete	rescue	Service	Plus»	 is	a	modern	
waterproofing	 systems	 «Peneron»	 prefabricated	 and	
monolithic	concrete	and	reinforced	concrete	grade	not	
lower	than	M100	and	plaster	layers,	made	of	cement-
sand	mortar	M150	grade	or	higher.

Increased	watertightness	 performance,	 strength	
and	frost	resistance,	corrosion	protection	and	chemical	
protection	of	concrete.	Protection	of	structures	against	
corrosion:	 acids,	 alkalis,	 ammonia,	 wastewater	 and	
groundwater,	 seawater.	 Penetrating	 waterproofing	
«Penetron»	is	a	unique	system	protecting	concrete	from	
water	and	corrosive	environments.	Hydro	is	actively	used	
in	residential,	industrial	construction.

In	the	line	of	waterproofing	materials	are	dry	mixes	
Penetron,	Penekryt,	Peneplah,	Vaterplah	to	repair	the	
existing	 building	 and	Penetron	Admiks	 and	 polymer-
bentonite	 cord	Penebar	 for	 new	 construction.	repair	
blend	of	scrapie-to	restore	the	damaged	concrete.

Sales	performance	and	guarantee.

ConCrete reSCue SerViCe 
pLuS
Ltd

10-b, Navroсkoho Str., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: 38 067 3517002; 3517022
Fax: 38 032 2420922, 2421545
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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blocks	and	 transmitters	 are	 from	porous	 concrete	
of	 autoclave	 consolidation	 (Production	 of	 the	Polish	
company	«SOLbEt	StALOwA	wOLA»	SС).	

A	porous	concrete	of	autoclave	consolidation	 it	 	 is	
modern	building	material.	the	main	components	of	the	
concrete	manufactured	 by	SOLbEt	 are	 lime,	 sand,	
gypsum,	water,	and	gas	formers	(aluminum	powder).		

Autoclave	processing	transforms		those	mechanical	
mixture	of	heterogeneous	components	into	a	chemical	
compound	and	and	gives	to	material	the	row	of	unique	
properties	different	from	other	building	materials.

Properties	 of	 blocks	 from	 the	porous	 	 concrete	of	
SOLbEt	StALOwA	wOLA:

- excellent	heat	and	sound	insulation;
- high	compressive	strength	at	low	density;
- durability,	 frost	 resistance,	 fire	 resistance	 and

seismic	resistance;
- ecological	 building	material,	 allows	 the	walls	 to

«breathe»,	not	exposed	to	mildew	and	fungi;
- ease	and	rationality	of	work	execution;
- cost-effectiveness	 of	 construction	 (1.5-2	 times

cheaper	than	construction	from	traditional	materials);
-	the	possibility	of	multi-storey	construction	under	the

frame	construction	method;
- a	pleasant	and	cozy	indoor	microclimate.

�ОЛБ�т �таЛЬО�а �ОЛ�
аТ

вул. Спацерова, 4, 
Stalowa Wola, Polska 
Тел.: (15) 8423951,

(15) 8431666
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl
www.solbet-stw.pl

ПП «Леман» є офіційним дилером фірми 
АТ «Solbet STALOWA WOLA».
вул.Зелена,109, оф. 231, м.Львів
Tел.: 38 032 2444642,

38 097 6602029

компанія	 представляє	 блоки	 та	 перемички	
з	 ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	
(виробництва	 польської	 компанії	 ат	 «SOLbEt	
StALOwA	wOLA»)

ніздрюватий	 бетон	 автоклавного	 твердіння	
– це	 сучасний	 будівельний	матеріал.	основними
складовими	 ніздрюватого	 бетону	 виробництва
SOLbEt	є	вапно,	пісок,	гіпс,	вода,	та	газоутворювач
(алюмінієва	пудра).			автоклавна	обробка	перетворює
таку	 механічну	 суміш	 різнорідних	 компонентів	 у
хімічне	з’єднання	та	надає	матеріалу	ряд	унікальних
властивостей,	 відмінних	 від	 інших	 будівельних
матеріалів.

Властивості	блоків	з	ніздрюватого	бетону	SOLbEt	
StALOwA	wOLA:

- відмінна	тепло-	та	звукоізоляція;
- висока	 міцність	 на	 стискання	 при	 низькій

густині;
- довговічність,	морозостійкість,	вогнестійкість	та

сеймостійкість;
- екологічний	 будматеріал,	 дозволяє	 стінам

«дихати»,	 не	 піддається	 впливу	 плісені	 та					
грибків;

- легкість	та	раціональність	виконання	робіт;
-	економічність	будівництва	(в	1,5-2	рази	дешевше

ніж	будівництво	із	традиційних	матеріалів);
- можливість	багатоповерхового	будівництва	при

каркасному	методі	будівництва;
- сприятливий	 та	 затишний	 мікроклімат	 у

приміщенні.

SoLbet StaLoWa WoLa S.a.
SC

4, Spacerowa Str.,  
Stalowa Wola,  Poland 
Phone: (15) 8423951,

(15) 8431666
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl
www.solbet-stw.pl

PE «Leman» is an official dealer of «Solbet 
STALOWA WOLA « SС.
of. 231, 109, Zelena St., Lviv.
Phone: 38 032 2444642,

38 097 6602029
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«Sunprom»	Company	 is	 engaged	 in	 the	 sale	 and	
installation	of	solar	power	plants	for	private	individuals	
for	legal	entities	from	2017.	Over	40	solar	power	plants	
in	western	Ukraine	were	installed.	the	staff	consists	of	
8	highly	skilled	workers.	«Sunprom»	LLC	is	the	official	
dealer	of	the	«Atmosphere»	and	«Altek»	companies.

�ОнЦ�ПрОМ
ТоВ

вул Садова, 18а, 
с. Сокільники, Пустомитівський р-н, 
м. Львів, 81130, Україна
Тел.: 38 068 9918410; 58214 87
e-mail: sonceprom@gmail.com
www.sunprom.biz

компанія	 «Сонцепром»	 займається	 продажем	
та	 встановленням	 сонячних	 електростанцій	 для	
приватних	на	юридичних	осіб	з	2017	року.	Встановлено	
понад	40	сонячних	електростанцій	в	Західній	Україні.	
Штат	 налічує	 8	 висококваліфікованих	 працівників.	
ТзоВ	«Сонцепром»	є	 офіційним	дилером	 компанії	
«атмосфера»	та	«альтек».

EXhibitORs

Sunprom  
LLC

18a, Sadova Str., 
p. Sokolniki, Pustomyty district,
81130, Lviv, Ukraine
Phone: 38 068 9918410; 5821487
e-mail: sonceprom@gmail.com
www.sunprom.biz
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the	«Social	Investment	group»	company	represents	
on	the	Ukrainian	market	an	energy-saving	supplement	
to	 the	«Endotherm»	heating	system	directly	 from	the	
manufacturer	 of	EndoEnterprises	 Ltd	 (great	britain)	
since	2016

Endotherm	is	an	energy-saving	additive	that	makes	
ordinary	water	an	effective	heat	carrier,	which	increases	
the	 efficiency	 of	 the	 heating	 system	 itself.	 Optimal	
concentration	of	only	1%	of	the	total	volume	of	water	in	
the	heating	system

we	 offer	 high	 European	 quality	 and	 modern	
technology	for	energy	saving	on	heating.

�ОЦіаЛЬнО-ін���тиЦіЙна 
грУПа
ПідПРиємСТВо	 
об’єднаннЯ

вул. Гагаріна, 11,офіс 1, 
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: 38 067 2754223
Тел./Факс: 38 044 3383407
e-mail: endotherm@ukr.net
www.endotherm.com.ua

компанія	 «Соціально-інвестиційна	 група»	
представляє	 на	 ринку	 України	 енергозберігаючу	
добавку	 в	 систему	 опалення	 «Endotherm»	
безпосередньо	від	виробника	компанії	EndoEnterprises	
Ltd	(Великобританія)з	2016	року

Endotherm	–	це	енергозберігаюча	добавка	,	яка	
робить	звичайну	воду	ефективним	теплоносієм,	що	
збільшує	 ефективність	 самої	 системи	 опалення.	
оптимальна	концентрація	всього	1%	від	загального	
об’єму	води	в	системі	опалення	

ми	 пропонуємо	 високу	 європейську	 якість	 та	
сучасну	 технологію	 в	 економії	 енергоресурсів	 на	
опаленні.

SoCiaL inVeSting group
ENtErPrISE	OF	CItIZENS

of. 1, 11, Gagarina Str.,
07400, Brovary, Ukraine
Phone: 38 067 2754223
Phone/Fax:  38 044 3383407
e-mail: endotherm@ukr.net
www.endotherm.com.ua
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�таЛа �н�ргі�
ТЗоВ

вул. Дорошенка, 3,
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: 38 032 2957700, 
 38 096 7775677, 
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

компаня	реалізує	теплові	помпи	вітчизняних	та	
іноземних	виробників.

є	офіційним	 і	 єдиним	представником	в	Україні	
американських	теплових	помп	water	Furnace.

Проектує	 та	 встановлює	 системи	 опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ».

Володіє	власним	буровим	устаткуванням.
Здійснює	усі	види	бурових	робіт.

will	realize	the	thermal	pumps	of	home	and	foreign	
producers.

Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	of	the	
American	thermal	pumps	of	water	Furnace.

design	and	install	the	systems	of	heating,	conditioning	
and	hot	water	 supply	 on	 the	basis	 of	 thermal	 pumps	
«turn-key».

Own	an	own	boring	equipment.
Conduct	all	types	of	boring	works.

ConStant energy
Ltd

3, Doroshenka, Str., 
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: 38 032 2957700, 
 38 096 7775677,
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
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Stalkor	Ltd.	is	a	privately	owned	company	operating	
in	Opole.	 It	 has	 extensive	 experience	 in	 the	 field	 of	
corrosion	protection	of	steel	and	cast	iron	parts	by	hot	
dip	galvanizing.

At	 present,	 the	 company	 specializes	 in	 fine	 zinc	
plating.	Zinc	plating	takes	place	in	accordance	with	the	
requirements	of	the	PN-EN	ISO	1461	standard.

�таЛКОр
ТоВ

вул. Освєнцімська, 98K, 
Opole, 45-641, Polska
Тел.: 48 774562175
e-mail: biuro@stalkor.opole.pl
www.stalkor.opole.pl

Представником ТОВ Stalkor в Україні є 
фірма «Леман».
вул.Зелена,109, оф. 231, м.Львів
Tел.: 38 032 2444642,
 38 097 6602029

ТоВ	«Stalkor»	 є	 приватним	підприємством,	що	
працює	в	ополе.	має	великий	досвід	у	сфері	захисту	
від	 корозії	 сталевих	 та	 чавунних	деталей	методом	
гарячого	цинкування.

В	даний	час	фірма	спеціалізується	на	дрібному	
цинкуванні.	Цинкування	відбувається	відповідно	до	
вимог	стандарту	PN	-	EN	ISO	1461.

StaLkor
Ltd

98K, Oswiencimska St., 
45-641, Opole, Poland
Phone: 48 774562175
e-mail: biuro@stalkor.opole.pl
www.stalkor.opole.pl

Representative of  Stalkor Ltd. in Ukraine is 
the firm «Leman»
of. 231, 109, Zelena St.,  Zelena Str., Lviv.
Phone: 38 032 2444642,
 38 097 6602029
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the	company	«StO	Pools»	specializes	in	solutions	
for	energy	modernization,	energy	efficiency	and	energy	
independence	of	swimming	pools.	the	priorities	of	our	
company	 is	 to	 reduce	 costs	 in	 the	 construction	 and	
operation	of	swimming	pools,	as	well	as	the	introduction	
of	energy	efficient	technologies	in	swimming	pools.

we	have	extensive	experience	 in	 the	construction	
and	 operation	 of	 swimming	 pools,	 which	 allows	 us	
to	 implement	 the	most	 complex	 ideas	 in	 the	 design,	
construction	and	operation	of	swimming	pools	 from	a	
small	home	to	a	large	sports	complex.

Our	goal	is	to	offer	you	the	best	solutions	based	on	
cost,	 efficiency,	 reliability	 and	environmental	 aspects,	
whatever	the	design	of	swimming	pools.

�тО Ба��Йні�
ТоВ

вул.В.Васільківска, 47, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: 38 098 1222100, 

38 050 3115250
e-mail: stobass@stobass.com.ua
www.stobass.com.ua

компанія	 «СТо	басейнів»	 спеціалізується	 на	
рішеннях	в	енергомодернізації,	енергоефективності	
та	 енергонезалежності	 плавальних	 басейнів.	
Пріоритетом	 нашої	 компанії	 є	 зниження	 витрат	
при	 будівництві	 та	 експлуатації	 басейнів,	 а	 також	
впровадження	 енергоефективних	 технологій	 в	
плавальних	басейнах.

У	нас	є	великий	досвід	в	будівництві	і	експлуатації	
плавальних	 басейнів,	що	дозволяє	 нам	 втілювати	
складні	 ідеї	 при	 проектуванні,	 будівництві	 та	
експлуатації	 плавальних	 басейнів	 від	 невеликого	
домашнього	до	великого	спортивного	комплексу.

наша	мета	–	запропонувати	Вам	кращі	рішення	
засновані	 на	 вартості,	 ефективності,	 надійності	
та	 екологічних	 аспектах,	 якими	б	 не	були	 проекти	
плавальних	басейнів.

47, V.Vasilkivskas Str. 
03150, Kyiv, Ukraine
Phone: 38 098 1222100,

38 050 3115250
e-mail: stobass@stobass.com.ua
www.stobass.com.ua

Sto pooLS
LLC
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the	manufacture	was	 founded	 in	 2002,	 the	main	
direction	 –	 production	 of	 customized	 interior	wooden	
doors.	Our	doors	will	perfectly	suit	any	home	or	office	
interior.

the	enterprise	is	focused	on	the	maximal	satisfaction	
of	our	customers’	needs.	the	embodiment	of	the	most	
interesting	plans	allows	us	to	work	not	only	with	private	
clients,	but	also	to	establish	long-term	cooperation	with	
small	firms,	as	well	as	with	construction	companies	and	
shopping	centers.

we	are	trying	to	establish	partnerships	that	grow	into	
long-term	cooperation.

�тОЛ�рн�  
ат�ЛЬЄ  
М�ЛЬниКа
ФоП	меЛьник

вул. Київська, 92А, 
м. Рівне, 33000, Україна
Тел.: 38 067 3541075
e-mail: 430075@Gmail.com
www.vikna-dveri.rv.ua

Виробництво	 засноване	 в	 2002	 році,	 основний	
напрямок	 –	 виготовлення	міжкімнатних	 дверей	 з	
дерева	під	замовлення.	наші	двері	відмінно	підійдуть	
до	 будь-якого	 інтер’єру	 в	 житлових	 або	 офісних	
приміщеннях.	

Підприємство	 орієнтоване	 на	 максимальне	
задоволення	 потреб	 наших	 замовників.	 Втілення	
найцікавіших	 задумів	 дозволяє	 нам	працювати	 не	
тільки	 з	 приватними	 клієнтами,	 а	 й	 налагоджувати	
довгострокове	 співробітництво	 з	 невеликими	
фірмами,	 а	 також	 з	 будівельними	 компаніями	 і	
торговими	центрами.

ми	 намагаємося	 налагодити	 партнерські	
відносини,	 які	 переростають	 в	 довгострокове	
співробітництво.

meLnyk Carpenter Studio

92a, Kyivska Str.,
33000, Rivne, Ukraine
Phone: 38 067 3541075
e-mail: 430075@Gmail.com
www.vikna-dveri.rv.ua
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т�рМіт
ПП

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: 38 050 4304917
Тел./Факс: 38 032 2474770
Факс: 38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,
www.penetron.lviv.ua

Приватне	 підприємство	 	 «Терміт»	 –	 Центр	
антикорозії	та	 ізоляції.	Представляє	матеріали	для	
захисту	конструкцій	будь	якого	типу	(бетону,	металу,		
деревини,	цегли,	каменю	та	інші).

матеріали	 для	 г ідроізоляці ї , 	 холодного	
оцинкування,	 будівельні	 герметики,	 	 добавки	 до	
бетону,	 	 гідрофобізатори,	 очищувачі	 фасадів,	
антисептики,	теплоізоляцію,	а	також	виконує	роботи	
з	використанням		даних	матеріалів.

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

Private	 enterprise	 «thermit»	 is	 Center	 anti	 of	
corrosion	and	isolation.	Presents	materials	for	defence	
of	constructions	be	which	to	the	type	(concrete,	metal,		
wood,	 brick,	 to	 the	 stone	 and	 other).Materials	 for	
gidroizolyacii,	cold	zincing,	build	germetiki,	 	additions,	
to	 the	 concrete,	 	 gidrofobizatori,	 purifiers	 of	 facades,	
antiseptiki,	heat-insulation,	and	also	executes	works	with	
the	use	of		these	materials.	

we	protect	your	investments	!

termit
PE

7a,  Schirecka  Str., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: 38 050 4304917
Phone/Fax: 38 032 2474770
Fax: 38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,  
www.penetron.lviv.ua
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компанія	«ТеРмобУд»	займається	виготовленням	
та	продажем	пінополістирольних	плит	 (пінопласту)	
для	утеплення	стелі,	фасаду,	фундаменту,	підлоги.	
Цьогоріч	 запустили	ще	 дві	 лінії	 з	 виготовлення	
термоплит	для	монтування	підігріву	 підлоги,	 терки	
для	штукатурних	робіт.	Також			вирізаємо	з	пінполасту	
упаковки,	 фігури	 за	 розмірами	 і	 кресленнями	
замовника.	

Замовлення	виконуємо	якісно	і	в	стислі	терміни.		
Запрошуємо	 до	 співпраці	 на	 вигідних	 умовах	 і	 з	
гнучкою	ціновою	політикою.

т�рМОБУД
СПіЛьне	ТЗоВ

Новий Яр, Яворівський район, Львівська 
обл., 81503, Україна
Тел.: 38 067 6763066
Факс: 38 032 5640397
e-mail: termobud@ua.fm
www.termobud-lviv.com
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LLC	IMPErAtyV	is	engaged	in	the	production	and	
trade	in	the	field	of	composite	materials	based	on	glass	
fiber.	Since	 2012	 the	 company	 has	 been	 the	 largest	
manufacturer	of	gFrP	rebar	and	gFrP	mesh	in	Ukraine.	
the	company	has	2	full-cycle	plants.	gFrP	rebar	tM	
HArdplus	with	 sand	 coating	 and	 100%	adhesion	 to	
concrete	was	 designed	and	 developed	 for	 increased	
loads.	the	company	has	3	patents	for	its	products.

тОргО�иЙ БУДинОК 
іМП�рати�
ТоВ

в’їзд Вологодський 2-й, буд. 6, офіс 407, 
м. Харків, , Україна
Тел.: 38 097 0213213, 
 38 050 0213213
e-mail: manager_vostok@stekloarmatura.
com.ua
www.stekloarmatura.com.ua

компанія	«імператив»	займається	виробництвом	
і	торгівлею	в	сфері	композитних	матеріалів	на	основі	
скловолокна.	 З	 2012	 року	 компанія	 є	 найбільшим	
виробником	 композитної	 арматури	 і	 композитної	
сітки	в	Україні.	до	складу	компанії	входять	2	заводи	
повного	циклу.	Розроблена	 композитна	арматура	з	
піском	Тм	HArdplus	зі	100%	адгезію	з	бетоном	для	
підвищених	навантажень,	компанія	має	3	патенти	на	
свою	продукцію.

tORhOvyy bUDyNOK 
imperatyV
Ltd

ofis 407, bud. 6, V’yizd Volohodsʹyy 2-y,
, Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 097 0213213,
 38 050 0213213
e-mail: manager_vostok@stekloarmatura.
com.ua
www.stekloarmatura.com.ua
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ТайгеР	 СТіЛ	 –	 національна	 компанія,	 яка	
динамічно	розвивається.

діяльність	 компанії	 –	 виробництво	 і	 реалізація	
високоякісного	профільованого	листа,	виготовлення	
на	 власному	 високотехнологічному	 обладнанні,	
а	 також	 продаж	оцинкованого	 прокату	 і	 прокату	 з	
полімерним	покриттям	в	рулонах.	крім	цього	Тайгер	
Стіл	 надає	 послуги	 з	 поздовжньо-поперечному	
розпуску	рулонного	прокату,	порошкове	фарбування	
профнастилу	та	нанесення	захисної	плівки.	

Профнастил	–	це	сучасний	матеріал	з	оцинкованої	
сталі	 з	 кольоровим	 полімерним	 покриттям.	 Він	
займає	 одне	 з	 провідних	 місць	 за	 популярністю	
серед	 сучасних	 облицювальних	 і	 покрівельних	
матеріалів.	Це	пов’язано	з	різними	типами	і	товщиною	
профільованого	 листа,	 а	 також	 з	 виробництвом	
за	 розміром,	 що	 дозволяє	 вибрати	 економічне	
покриття	для	стін	і	дахів	будівель.	Він	виготовлений	з	
високоякісної	оцинкованої	сталі	і	оцинкованої	сталі	з	
полімерним	покриттям	в	рулонах	від	світових	лідерів	
по	металу.

основними	 перевагами	 гофрокартону	 є	
його	 довговічність,	 простота	 монтажу,	 зручність	
транспортування,	 естетичний	 зовнішній	 вигляд	 і	
екологічність.

тОргО�иЙ ДіМ таЙг�р �тіЛ
ТЗоВ

вул. Вознесенська, 50, 
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: 38 056 3767948,
 38 067 1670071,
 38 067 1670062
e-mail: info@tigersteel.com.ua
http://tigersteel.com.ua

компанія	«Торгпромконтракт»	робить	інноваційні	
композитні	 будівельні	 матеріали,	 які	 отримали	
визнання	 в	 розвинених	 країнах	 і	 країнах	 Снд.	
компанія	 активно	 розвиває	 дилерську	 мережу	
приділяючи	 особливу	 увагу	 підтримці	 партнерів	 і	
маркетингу.

Під	 торговою	 маркою	ArVIt	 випускається	
композиційна	 полімерна	будівельна	арматура,	 яка	
покликана	служити	заміною	сталевій	арматурі,	з	метою	
збільшити	надійність	бетонних	конструкцій,	поліпшити	
екологічність	будівель,	підвищити	ефективність	робіт	
із	спорудження	залізобетонних	конструкцій.

тОргПрОМКОнтраКт 
ТЗоВ

вул. Ливарна, 2-б, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: 38 067 6408844,
 38 050 4608844
Тел./Факс: 38 056 3767172
e-mail: info@arvit.com.ua
www.arvit.com.ua
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компанія	«Трайс»	вже	понад	сім	років	працює	в	
Україні	та	є	офіційним	представником	«graboplast»,	
одного	з	найбільших	виробників	покриття	на	підлогу	
у	європі.

Поряд	із	побутовим,	ми	пропонуємо	комерційне	
та	напівкомерційне,	спортивне,	транспортне,	сценічне	
покриття	 на	 підлогу,	 паркет,	 дизайнерську	 ПВх	
плитку.

траЙ�
ТоВ

вул. Булата, 12, 
м. Дніпро, 49022, Україна
Тел.: 38 095 6535511, 
 38 067 7029230,
 38 098 5443968
e-mail: trice.pvc@gmail.com
www.graboplast.ua
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CLL	«Unibruk»	–	 the	manufacturer	 of	 high-quality	
paving	 blocks.	the	 latest	 technological	 equipment	 of	
our	plant,	purchased	from	the	leading	german	company	
HESS	grOUP,	 allows	us	 to	 produce	more	 than	600	
thousand	square	meters	per	year.	we	offer	high	quality,	
wide	assortment,	individuality	of	our	products.

УніБрУК
ТЗоВ

вул. Д. Галицького, 34, 
м. Вигода, Долинський р-н, 
Івано-Франківська обл., 77552, Україна
Тел.: +38 097 7761122;

+38 068 0333373
Тел./Факс: +38 03477 61122
e-mail: Zbut.unibruk@gmail.com
www.unibruk.com.ua

компанія	ТоВ	«Унібрук»	–	виробник	високоякісної	
бруківки.	новітнє		технологічне	обладнання	нашого	
заводу,	що		придбане	у	провідної	німецької	компанії	
«HESS	grOUP»,	 дозволяє	 виробляти	 понад	 600	
тис.	 кв.м	 бруківки	 в	 рік.	 ми	 пропонуємо	 високу	
якість,	широкий	асортимент,	індивідуальність	наших	
виробів.

EXhibitORs

unibruk 
LLC

34 D.Galyckogo Str., 
77552, Wygoda, Dolyna distr.,  
Ivano-Frankivskiy region, Ukraine
Phone: +38 097 7761122;

+38 068 0333373
Phone/Fax: +38 03477 61122
e-mail: Zbut.unibruk@gmail.com
www.unibruk.com.ua
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Ф-т�Х
ТЗоВ

вул. Довбуша, 7, 
с. Новиця, Калуський р-н, І
вано-Франківська обл., 77360, Україна
Тел.: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua

компанія	 «Ф-Тех»	 –	 провідний	 виробник	
павільйонів	для	басейнів.		

ТоВ	«Ф-Тех»	виготовляє	павільйони	для	басейнів	
за	індивідуальними	параметрами	замовлення.	

Високотехнологічне	 обладнання	 підприємства,	
дозволяє	 	 	 спеціалістам	 компанії	 	 проводить	
проектування,	виготовлення	та	монтаж	нестандартних	
павільонів	для	басейнів.

З	нами	літо	триває	довше!

the	Company	«F-tECH»	is	the	leading	manufacturer	
pavilions	for	pools.

Ltd	«F-tECH»	manufactures	pavilions	for	pools	to	
individual	order	parameters.

the	high-tech	equipments	of	Ltd	«F-tECH»	allows	
the	 company’s	 professionals	 to	 provide	 a	 design,	
fabrication	and	 installation	of	 the	non-typical	pavilions	
for	pools.

with	our	summer	lasts	longer	!

EXhibitORs

F-tECh
LLC

7, Dovbusha St., 
Novytsia v., Kalush district, 
Ivano-Frankivsk region, 77360, , Ukraine
Phone: +380 50 6787218
e-mail: info@f-tech.com.ua
www.f-tech.com.ua
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Feron	 company	working	at	 the	market	 of	Ukraine	
since	 2004	 and	 now	 it’s	 one	 of	 the	 biggest	 supplier	
of	 lighting	products.	the	main	activity	of	company	 it’s	
distribution	of	 lighting	products	Тм	Feron®.	the	wide	
actual	 assortment,	 high	quality	 of	 products,	 attractive	
prices,	 the	 constant	 flow	 of	 new	products,	 individual	
approach	for	each	client	–	all	these	makes	cooperation	
with	Feron	company	very	attractive.	

today	Feron	company	it’s	a	professional	team	that	
creating	modern	and	high	quality	solutions	for	business	
development	 of	 our	 partners	 and	 lighting	 market	
development.

Ф�рОн 

вул. Космонавта Комарова, 10, кв. 509, 
м. Одеса, 65101, Україна
Тел.: 38 067 9475451;  

38 067 5144433;
38 067 5591430

Тел./Факс: 38 048 7375636
e-mail: office@feron.ua
www.feron.ua

компанія	 «Feron»	 працює	 на	 ринку	 України	 з	
2004	року	та	є	одним	з	найбільших	постачальників	
світлотехнічної	продукції.	Сфера	діяльності	компанії	
–	дистриб’юція	продукції	світлотехнічного	напряму	під
власною	Тм	Feron®.	Широкий	актуальний	асортимент,
висока	якість	продукції,	приваблива	цінова	політика,
постійне	надходження	новинок,	індивідуальний	підхід
до	кожного	клієнта	–	все	це	гарантувало	взаємовигідні
та	довготривалі	 відносини	 з	 тими	партнерами,	що
зв’язали	свій	бізнес	з	компанією	«Feron».

Feron	 сьогодні	 –	 це	 команда	 професіоналів,	
націлених	на	створення	сучасних	та	якісних	рішень	
у	сфері	світлотехніки,	що	сприяють	розвитку	бізнесу	
партнерів	та	забезпечують	впровадження	сучасних	
технологій	на	ринок	в	цілому.

Feron

509, 10, Cosmonafta Komarova Str.,
65101, Odessa, Ukraine
Phone: 38 067 9475451; 

38 067 5144433; 
38 067 5591430

Phone/Fax: 38 048 7375636
e-mail: office@feron.ua
www.feron.ua
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Фабрика	 з	 виробництва	 дверей	 торгової	
марки	 «мілано»	 працює	 на	 ринку	 України	 з	 2000	
року.	 основним	 напрямом	 діяльності	 компанії	 є	
виготовлення	вхідних	металевих	дверей	декорованих	
панелями	мдФ,	а	також	протипожежних	дверей.	Вся	
продукція	сертифікована.

Хан ЛтД
ТоВ

а/с 50, м. Київ, 02192, Україна
Тел.: 38 044 3903036,
 38 044 3903036
e-mail: milano.lviv@i.ua
www.milano.lviv.ua, www.milano.com.ua
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Manufacture	of	steel	constructions,	heavy	welding	
structures,	 various	 kinds	 of	 industrial	machines	 and	
equipment,	an	also	elements	to	them.

the	 products	 are	 designed	 and	manufactured	
according	to	the	norms	and	the	highest	standards,	which	
is	confirmed	by	the	received	certificates.

the	 company	 takes	 care	of	 the	highest	 quality	 of	
constructions,	thanking	why,	it	is	confident	in	their	safety	
and	endurance	during	operation.
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ЦФБ МанУФаКтУра
ТоВ

вул. Баторего, 
c, 31-135, Polska
Тел.: 48 126309898, 
 48 126309899
e-mail: info@cfbmanufaktura.com
www.cfbmanufaktura.com

ПП «Леман» є офіційним дилером фірми 
«CFB Manufaktura».
вул.Зелена,109, оф. 231, м.Львів
Tел.: 38 032 2444642,
 38 097 6602029

Виробництво	 сталевих	 конструкцій,	 тяжких	
зварювальних		конструкцій,	різного	роду	промислових	
машин	та	обладнання,	а	також	елементів	до	них.

Продукція	 запроектована	 і	 виготовлена	 згідно	
норм	 і	 найвищих	 стандартів,	 що	 підтверджено	
отриманими	сертифікатами.

Фірма	 дбає	 про	 найвищу	 якість	 вироблених	
конструкцій,	 дякуючи	 чому,	 вона	 впевнена	 в	 їх	
безпечності	та	витривалості	під	час	експлуатації.

CFb manuFaktura
Ltd

4/6, Batorego St., 
31-135, Krakow, Poland
Phone: 48 126309898,
 48 126309899
e-mail: info@cfbmanufaktura.com
www.cfbmanufaktura.com

PE «Leman» is an official dealer of the 
company «CFB Manufaktura”.
of. 231, 109, Zelena St., Lviv.
Phone: 38 032 2444642,
 38 097 6602029
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р�КЛаМна КаМПані� р�КЛаМна КаМПані�

В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
-	 журнал	«Profbuild»	........................ (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аква-Терм»	..................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«аспекти	будівництва».. (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«будівельний	журнал»	.... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«бізнес	і	безпека»	........... .(м.	київ,	Україна)	
-	 журнал	«дім	ідей»	...................... (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«оборудование	и	инструмент» 
 	........................................................ (м.	київ,	Україна)
-	 журнал	«будексперт»	...…………(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«кераміка»	....................... (м.	київ,	Україна)
-	 журнал		«Ліфт	експерт»	.................(м.	київ,	дніпро)
-	 	журнал	«Промелектро»		.............. (м.	київ,	Україна)
-	 журнал		«мир	проектов»	.............. (м.	київ,	Україна)

А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
-	 газета	«афіша	Прикарпаття»
 	................................... (м.	івано-Франківськ,	Україна)
-	 газета	«Від	і	до»	.................... .(м.	чернівці,	Україна)
-	 газета	«газета	в	дорогу»	............ (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«Закарпатські	оголошення» 
 	................................................. (м.	Ужгород,	Україна)
-	 газета	«Львівська	пошта»	.......... (м.	Львів,	Україна)
-	 газета	«неділя»	..................... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 бюлетень	«Перевізник»	................ (м.	київ,	Україна)
-	 газета	«ПРеСС	биРЖа» 
 	....................................(м.	дніпропетровськ,	Україна)
-	 журнал	«бізнес	пропозиція»	...... (м.	Львів,	Україна)

РЕКЛАМА НА РАДІО:
-	 Радіо	«Львівська	хвиля»
-	 Радіо	Фм	галичина
-			Радіо	«хіт	Фм»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
-	 «5-ий	канал»

ПІДТРИМКА В МЕРЕЖІ INTERNET:
-	http://www.lvivpost.net/
-	https://www.ria.com/
-	https://infomisto.com
-	https://www.032.ua
-	https://www.0342.ua/
-	http://news.kompass.ua/
-	https://lviv.vgorode.ua/
-	http://www.citylife.net.ua/
-	https://moemisto.ua/
-	http://lviv.travel/
-	https://afisha.vash.ua/
-	https://dyvys.info/
-	https://list.in.ua/
-	http://mydim.ua/
-	https://ua.all.biz/
-	https://citycard.travel/
-	https://lemberg-news.info/
-	http://www.lvivconvention.com.ua/
-	https://lcci.com.ua/
-	https://city-adm.lviv.ua/
-	http://guru.ua/
-	https://agroc.com.ua/
-	https://profbook.com.ua/
-	https://allevents.in/
-	http://www.informdom.com/
-	https://ukraine.webprorab.com/
-	http://budjurnal.com.ua/
-	http://www.archeton.com.ua/
-	https://bsm.com.ua/
-	http://www.budexpert.ua/
-	https://derevoobrobnyk.com/
-	http://budport.com.ua/
-	http://kapstroy.kiev.ua/
-	https://dom.ukr.bio/ua/
-	http://stroiportal-dnepr.com/
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р�КЛаМна КаМПані� �П�ЦіаЛЬні ПОД�Ки

	 дирекція	�есняного Будівельного Форуму 
висловлює	щиру	подяку	за	підтримку	та	допомогу	в	
організації	та	проведенні	форуму	і	програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
 Львівській обласній державній  
 адміністрації
 Департаменту архітектури та розвитку 
 містобудування ЛОДа
 Львівській обласній раді
 Львівській міській раді 
 Конфедерації будівельників України
 �сеукраїнській спілці виробників  
 будівельних матеріалів
 �пілці архітекторів України
 асоціації будівельників «Будіндустрія»
	 ВЦ	«Південний-�К�ПО»
	 ТзоВ	«галекспосервіс»
	 ТзоВ	«агентство �кономічної Безпеки 
 «�ФОрт»
	 ПраТ	«�віт друку»
	 Фірмі	«Керамет»
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.

-	http://www.biz-info.com.ua/
-	http://dom.esco.agency/
-	https://metaltechcomua.blogspot.com/
-	https://mybud.com.ua/
-	http://budportal.lviv.ua/
-	http://profbuild.in.ua/
-	https://www.west-info.com.ua/
-	http://pau.com.ua/
-	https://zabudovnyk.com.ua/
-	http://auvlp.org.ua/
-	http://www.bau.ua/
-	https://www.truba.ua/
-	https://ukrbuild.dp.ua/
-	http://elmedia.net/
-	https://www.woodbusinessportal.com/
-	http://zuap.org/
-	http://waternet.ua/
-	https://vertaki.com.ua/
-	http://www.prostocomfort.com.ua/
-	http://zhytlonews.com/
-	http://budpalata.com.ua/
-	http://vartua.com/
-	https://www.proektant.ua/
-	https://www.mascus.ua/
-	http://wt.com.ua/
-	https://jaluzi-info.ua/
-	https://elektrovesti.net/
-	https://altern-energy.com.ua/
-	https://www.e-help.com.ua/
-	http://promelektro.com.ua/

Цей	каталог	протягом	року	буде	доступним	 
на	web-сторінці	ПраТ«гал-екСПо»® 

в	мережі	іnternet
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��і а�тОр�ЬКі Пра�а наЛ�жатЬ 
Прат «гаЛ-�К�ПО»®

	 ПраТ	 «гал-екСПо»®	 надає	 послуги	
з 	 р озм іщення 	 ре к лами 	 в 	 у с і х 	 Зм і ,	
прорекламованих	 в	 цьому	 каталозі . 	 З	
приводу	 замовлення	 реклами	 звертатися	
до	 відділу	 реклами	 ПраТ	 «гал-екСПо»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	інформації	
в	каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 будь-які	 вимоги	 до	ПраТ	«гал-екСПо»® 
та	 видавця	 щодо	 в ідповідальност і 	 та	
покриття	моральних	 чи	матеріальних	 збитків,	
завданих	 в	 результаті	 помилково,	 невірно	
чи	 з	 недогляду	 внесених	 даних,	 відсутності	
перекладу	 спеціальних	 термінів	 у	 випадку	
ненадання	оригіналу	текстів	англійською	мовою,	
виключаються.

компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПраТ	«гал-екСПо»®
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