Учасники Весняного Будівельного Форуму – 2019
Аллбаутех
Дитячі та спортивні
майданчики
Квінфорт
К-Флекс Україна

СРБК "Портал"

АЛПІНЕС ГРУП
Вишукане садівництво
Сонцепром
Макетна майстерня
"ДІМ"

"MOGILEVLIFTMASH"
Joint-Stock Company
ПРАНА ПЛАТІНУМ
АРІЄС-Україна

Виробник басейнів

Закарпатська обл.

Виробництво
спортивних товарів

м.Київ

Вбудовані пилососи,
вентиляція
Теплоізоляційні
матеріали
Ліфтове обладнання,
ескалатори, підйомнотранспортне
устаткування
Встановлення очисних
споруд
Надання послуг у
рослинництві;
облаштування
ландшафту

м. Львів
м. Київ

м.Івано-Франківськ
м.Львів,

м.Київ

Сонячна енергетика

Львівська обл.

Виготовлення макетів
будівель, споруд,
житлових комплексів,
кварталів, ландшафтів та
інтер'єрів.

м. Львів

Ліфти, ліфтове
обладнання

Білорусь, Могилів

Вентиляція,
рекуператори
Обладнання для
переробки первинної та

м. Львів
м. Львів

РУУФ
Терміт
Торгпромконтракт
МЕХБУД
Елегант
МАРІО

Сіті Ліфт

Мілано

ART Ринва

вторинної сировини
Покрівельні роботи,
утеплення легкими
бетонами
Клеї, будівельні суміші,
фарби, штукатурки, с-ми
утеплення
Виробництво
композитної арматури
Навісні вентильовані
фасади, металеві
паркани, підвісні
металеві стелі
Вікна і двері
Виготовлення
сертифікованого
спецодягу, засоби
індивідуального захисту,
логотипи, прапори,
знаки по охороні праці.
Ліфти, ліфтове
обладнання
Виготовлення
квартирних вхідних
металевих дверей
декорованих панелями
МДФ, а також
протипожежних дверей
для технічний
приміщень.
Комплексні послуги в
галузі покрівельних
матеріалів

Rembrant DOOR

Двері, вікна, сходи

Гуртівня Підвіконників

Підвіконники, москітні
сітки, профнастил,

м. Львів
м. Львів
м.Дніпро
м.Київ
м. Золочів
м. Львів

м. Львів

м.Київ

м. Львів
м. Львів
м. Львів

Арсенал-Центр
АТ Україна
Радімакс
Ф-тех
Трайс
Комфортний світ
Розумний дім

НТМА

Велум

ЕкоКерам

Унібрук

нетипові вироби з
металу
Покрівельні і фасадні
матеріали, водостічні
системи
Електрична тепла
підлога
Чавунні дизайнерські
радіатори
Розсувні павільйони для
басейнів, навіси та
накриття з
полікарбонату
Підлогові покриття
Grabo
Кондиціонування та
опалення, тепла підлога
Кондиціонування та
опалення, тепла підлога
Виготовленням та
обслуговуванням станків
для плазмової різки,
продажем
комплектуючих для
станків з ЧПУ
Виготовлення та
встановлення натажних
стель
Якісні будівельні
матеріали, комплектація
будівельних об’єктів на
будь-якому етапі
будівництва
Виробник високоякісної
бруківки

м.Київ
м.Київ
м.Київ
Івано-Франківська
обл.
м.Дніпро
м. Львів
м.Львів

м. Івано-Франківськ

м. Дніпро

м. Львів

Івано-Франківська
обл.

Виробництво тепло-,
гідро-, шумо- і
віброізоляційних
матеріалів
Системи автономної
каналізації ТМ
«ZELENA SKELIA»
Виробництво і торгівля
в сфері композитних
матеріалів на основі
скловолокна

м. Черкаси

Бетонозмішувальне
обладнання

м.Київ

Вантажна техніка,
електроінструменти,
станки

м.Київ

Сто Басейнів

Обладнання для
басейнів

м.Київ

Соціально-інвестиційна
група

Оптова торгівля
хімічними продуктами

м.Бровари

Нормаізол
Системи автономної
каналізації
Торговий дім Імператив

Бетонмаш
Демікс

Декоратор
Метехно Україна

Утеплення будинків,
енергоізоляція,
гідроізоляція
Продаж, виготовлення
обладнання по переробці
відходів, сендвіч-панелі

м.Київ

м. Харків

Львівська обл.
Хмельницька обл.

Люменаріс

Освітлення ТМ «Ферон»

м. Одеса

Служба порятунку
бетону плюс

Сучасні системи
гідроізоляції
«Пенетрон»

Львівська обл.

Кенмал

ПолоЕлектрообладнання

Електричні кабельні
системи обігріву Arnold
Rak®
Дочірнє Підприємство
Hager Ukraine,
виробники у сфері
електроінсталяцій для
житлової і комерційної
нерухомості

м.Львів

м. Київ

Термобуд

Виробник якісних
седвіч- панелей

м.Львів

Галеко

Проектування,
виробництво та
дистрибуція систем
відведення дощових вод

м. Львів

Західна Ліфтова
Компанія «ГРУП»

Ліфтове обладнання та
ескалатори

м. Львів

Броньовик

Вхідні броньовані та
міжкімнатні двері

м. Львів

Торговий дім «Сервус»

Каркасне будівництво

м. Дрогобич

Solbet Stalowa Wola S.A.

Будівельна хімія та
блоки

Польща

Видавництво Аква Терм
Україна

Видання журналів і
періодичних видань

м. Київ

Luxpeel

Виробляє інноваційні
захисні покриття

Львівська обл.

Електро

Займаються продажем,
монтажем , прокатом і
розробками різного

м. Львів

електронного
обладнання
Аерок
Стала енергія

Композит

Лідер ринку виробів з
ніздрюватого бетону
автоклавного твердіння
Спеціалізується на всіх
роботах з монтажу
теплових насосів
Займається
виробництвом та
продажем композитної
арматури та сітки зі
скловолокна EC-R

Київська обл.
Львівська обл.

м. Київ

Кабель технік сервіс
груп

Електромонтажні роботи

м. Київ

Дім сонця

Виробництво батарей і
акумуляторів

м. Хмельницький

Металопластикові,
дерев'яні, алюмінієві
віконні конструкції
ПРЕМІУМ та ЕЛІТ
класу

м. Львів

Всеукраїнський онлайн
каталог будівельних
бригад та майстрів

м. Київ

Столярне ательє
Мельник

Дерев’яні двері, двері з
масиву, двері на
замовлення

м. Рівне

ПІОНЕР ЮА

Обладнання для
вирішення проблем
робіт на висоті

м. Київ

Новий дім

ProRemont

Ролтекс-Стиль

Тканеві ролети
відкритого та закритого
типу, системи “ДеньНіч”, римські штори,
плісе, горизонтальні та
вертикальні жалюзі

м. Львів

Домашній Океан

Проектування та
будівництво плавальних
басейнів

м. Київ

Костянтинівський завод
неформованих
вогнетривів

Виробництво
неформованих
вогнетривких виробів та
сумішей

Донецька обл.

Будіндустрія

Асоціація будівельників

м. Львів

Profiservice

Виробництво вікон,
дверей і систем скління з
металопластикових та
алюмінієвих профільних
систем

м. Одеса

Полісан

Виробник лакофарбових
матеріалів

м. Суми

PRINZ Україна

Обладнання і технології
для облаштування
відсічної гідроізоляції та
різання цегляної кладки,
каменю, бетону

Тернопільська обл.

Златовест

Покриття для інтер’єрів

м. Київ

Економтепло

Системи опалення,
котли

м. Львів

БудСервіс

Покрівля та фасадні
матеріали

м.Івано-Франківськ

Віконенко

Вікна ТМ “Perfect”

Тернопільська обл.

Терком

Дерев'яні будинки

м. Тернопіль

Вікна Стиль Трейдінг

Виробник
металопластикових
конструкцій

Чернівецька обл.

