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ПрОграМа	рОБОтИ

Хx	юВіЛЕЙнОї		
МіжнарОДнОї	ВИСтаВКИ	
«ДЕрЕВООБрОБКа	–	2017»

30	траВнЯ
12.00	 	 	 Урочисте	відкриття	виставки
12.30	–	 14.30	 інформаційний	 семінар	 «FSC	ЯК		
	 	 	 інВЕСтИЦіЯ	У	ВаШЕ	МаЙБУтнЄ»
	 	 	 тематика	семінару:
	 • перспективи FSC сертифікаці ї  для  
  деревообробних компаній;
 • аналіз розвитку FSC сертифікації  в Україні;
 • використання інформаційних  продуктів FSC  
  для бізнесу;
 • значення бренду FSC на  міжнародному та  
  внутрішньому ринках. 

Доповідач: FSC Україна

31	траВнЯ
12.00	 	 	 розіграш	призів	від	ita	tooLS
13.00	–	 13.40	 нові 	 тенденці ї 	 сертифікаці ї		
	 	 	 деревообробного	обладнання

Доповідач: Сак Оксана, експерт сертифікації
14.00	–	 14.	30	 Семінар	 «Підготовка	 стрічкових		
	 	 	 пилок»

Доповідач: Автор науково-практичної монографії  
 «Підготовлення вузьких колодопиля- 
 льних стрічкових пилок до роботи» 
 директор Навчально-науковий  
 інститут інженерної механіки,  
 автоматизації та комп’ютерно- 
 інтегрованих технологій НЛТУ України   
 д-р техн.наук  проф.Ребезнюк І.Т.

14.30	–	 15.00	 науково-практичний	 семінар		
	 	 	 «розробки	львівських	науковців		
	 	 	 українським	деревообробникам»

Доповідач: науковці ННІ ІМАКІТ НЛТУ України

2	чЕрВнЯ
13.00	–	 18.00	 Можливост і 	 ви корис тання		
	 	 	 інструмент ів 	 закуп івельної		
	 	 	 групи	 при	 закупівлі	 круглих		
	 	 	 лісоматеріалів	для	деревооброб-	
	 	 	 ників	та	спільної	реалізації	меблів		
	 	 	 для	українських	виробників»

Доповідач: РГ Деревообробник 

WoRk	pRoGRAm

20th	ANNivERSARy	
iNtERNAtioNAL	ExhibitioN
«WoodproCeSSing	–	2017»

30	oF	may
12.00	 	 	 official	ceremony
12.30	–	 14.30	 informational	 seminar	 «FSC	aS		
	 	 	 iNvEStmENt	iN	yoUR	fUtURE»
	 	 	 Workshop	topic:
 • the perspectives of  FSC certification for  
  woodworking company;
 • analysis of development FSC certification in  
  Ukraine;
 • uses of informational products FSC for  
  business;
 • brand meaning FSC on the international and  
  internal market. 

Speaker: FSC Ukraine

��	of	mAy
12.00	 	 	 Lottery	by	ita	tooLS
13.00	–	 13.40	 new	 ce r t i f i ca t ion 	 t rends 	 o f		
	 	 	 woodworking	equipment

Speaker: SAK Oksana, certification expert
14.00	–	 14.	30	 Seminar	 «preparation	 of	 band		
	 	 	 saws»

Speaker: The author of scientifically and practical  
 monography  «Preparation Narrow band saws  
 circular saw logs work»  director of  
 Educational institute of mechanical  
 engineering, automatization and computer  
 integrated technologies Ukrainian National  
 Forestry University, Doctor of engineering  
 Professor Rebeznyuk I.T.

14.30	–	 15.	00	 Scientifically	and	practical	seminar		
	 	 	 «development	 from	Lviv	 scientists		
	 	 	 for	Ukrainian	woodworkers»

Speaker: scientists NNI IMAKIT NLTU Ukraine

02	oF	JUne
13.00	–	 18.00	 possibilities	 of	 using	 instruments		
	 	 	 purchasing	groups	to	purchase	round		
	 	 	 t imber	 for 	 woodworkers	 and		
	 	 	 joint	implementation	of	furniture	for		
	 	 	 Ukrainian	producers»

Speaker: Regional newspaper WOODWORKER 
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ПЕрЕЛiК	УчаСнИКiВ	за	аЛФаВiтОМ

№СтЕндA №СтОрінКи

1001	ДріБнИЦЯ	КОМПаніЯ	ВірОК ТЗОВ 62 ..........14
a-m-S	eLeKtronik 
 ПРедсТаВницТВО В УкРаїні .......... 112 ......... 16
ANNA		bp		Sp.	z	o.o .................................. 126 ......... 18
bALt	bRAND	LtD. ......................................... 3 ......... 20
GibLAb .......................................................... 42 ......... 22
GREENtEch ТОРгОВа маРка................. 49 ......... 24
inter-BUd .................................................. 138 ......... 26
itA	tooLS УкРаїна .................................... 35 ......... 28
itALoRbi ФОП ігнаТОВиЧ Б.і.  .................. 2 ......... 30
kAtRES	SpoL.	S.R.o. ............................... 127 ......... 32
LE.ko ............................................................. 47 ......... 33
moSt-УКраїна ТЗОВ  .............................. 110 ......... 34
pRoLAiN	UAb .............................................. 53 ......... 36
REmA	S.A. ................................................... 116 ......... 38
REmmERS ................................................... 106 ......... 40
RESbUD PUHP MArEk DUDA ................... 95 ......... 43
Rmp	SiA ......................................................... 14 ......... 44
StRyi ФОП ПаВЛяк ЛюБОВ іВаніВна .. 12 ......... 46
tExNopARk ФОП БаРаБаш Б.З.  .......... 107 ......... 48
WRAvoR	D.o.o. ........................................... 50 ......... 50
а-ЛаП ТЗОВ .................................................... 8 ......... 52
аБразИВ ПП ................................................ 20 ......... 54
аВК-ПрОМ ТЗОВ ......................................... 11 ......... 56
аЛЛОрі  ТОВ ................................................ 52 ......... 58
арПаЛ ФОП ПаРПаЛьОс м.м. ................ 33 ......... 60
артіЛЬ	ЛтД ТЗОВ ..................................... 119 ......... 61
аС-інжИнірИнг  ТПк ................................. 26 ......... 62
атОн	СЕрВіС ТЗОВ .................................... 32 ......... 64
БаЙКаЛ-ШПОн	В	УКраїні ........................ 64 ......... 66
БК	тЕХнОЛОгічнЕ	БюрО ПП................ 130 ......... 68
БКУ ТЗОВ .................................................... 115 ......... 70
БОнЕнКаМП ТЗОВ ..................................... 60 ......... 72
ВЕрніКОЛОр	УКраїна ТЗОВ .................... 66 ......... 74
ВЕСЬ	ДЕКОр	анДИС-тЕХнО ................... 79 ......... 76
ВіДДіЛ	СПрИЯннЯ	тОргіВЛі		
	 та	інВЕСтИЦіЯМ	ПОСОЛЬСтВа		
	 ПОЛЬЩі	У	КИЄВі ................................... 63 ......... 78
ВіКтОріЯ	ПаВЕр	ВУД ТЗОВ ..................... 88 ......... 80
ВК	«гаЛаКтИК»	ТОВ .................................. 25 ......... 82

Вн	ВУД ТЗОВ ................................................ 81 ......... 84
гарМОніЯ-тЕХнОФіЛЬтр ТОВ .............. 132 ......... 85
гК	iCK	groUp .............................................. 85 ......... 86
гОрЛУШ	КО .................................................... 9 ......... 88
грЕчИШніКОВ	С.В. .................................... 91 ......... 90
грінаС	тМ ФОП каньОса а.м. ............... 13 ......... 92
Д	ЛаЙт ТЗОВ ............................................... 51 ......... 94
ДЕБЕЛИЙ	В.М.	ФОП .................................... 84 ......... 96
ДЕМіКС ТЗОВ ............................................. 122 ......... 98
ДЕМіКС ТЗОВ ................................................. 4 ....... 100
ДЕрЕВООБрОБнИК ВсеУкРаїнська 
 гаЛУЗеВа гаЗеТа ................................. 82 ....... 102
ДніПрОЕнЕргОСтаЛЬ ТОВ нВП .............. 1 ....... 104
ДОЛінЬО ТЗОВ .......................................... 109 ....... 106
ДОМінант ФОП дьяЧищенкО м.О. ...... 73 ....... 108
ДрЕВ-КО,	УКртЕХнОПрОМСнаБ ЗаТ ... 16 ........110
ЕЛаСтИК-ВаЛ	ТЗОВ ................................... 87 ........112
ЕСКарО	КОЛОр ТЗОВ ................................ 37 ........114
заВОД	КОБзарЕнКа .............................. 108 ........116
зОЛОтЕ	рУнО Пк ТЗОВ............................. 45 ........118
іБЕрУС-КИїВ	 
 сПіЛьне УкРаїнськО-ісПанське 
 ПідПРиємсТВО .................................... 34 ....... 120
іМЕКС ПП ...................................................... 58 ....... 122
інВОЛД ТЗОВ ............................................... 38 ....... 124
інтЕКС	ПЛюС гРУПа ПідПРиємсТВ .... 92 ....... 126
КаМОЦЦі ТЗОВ ............................................ 28 ....... 128
КіВЕрЦіЛіСМаШ ПП ................................... 72 ....... 130
КОЛОрИт	іМПЕКС ТОВ ............................ 114 ....... 132
КОМПрЕССОрС	інтЕрнЕШнЛ ТЗОВ ..... 44 ....... 134
ЛаКОФарБОВИЙ	заВОД	аВрОра ВаТ . 31 ....... 136
ЛЕЙтЦ		інСтрУМЕнтИ	УКраїна ТЗОВ .. 23 ....... 138
ЛЕніВ ТЗОВ .................................................. 70 ....... 140
ЛінЕар ТЗОВ ............................................... 41 ....... 142
ЛОЙКО	УКраїна ТЗОВ ............................... 67 ....... 144
ЛюКС-Х  нВП  ТОВ ...................................... 40 ....... 146
М-грУПП кОмПанія, ТЗОВ ......................... 6 ....... 148
МарКЕтЛіС ПП ............................................ 22 ....... 150
МВМ	грУП ТЗОВ .......................................... 36 ....... 152
МВМ-заХіД ТЗОВ ...................................... 104 ....... 154
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1001	driBnytSya	Company	Virok llC 62 ..........15
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GibLAb .......................................................... 42 ......... 23
inter-BUd .................................................. 138 ......... 27
itA	tooLS	UkRAiNE................................... 35 ......... 29
itALoRbi	PE IGNATOVYCH B.I. .................. 2 ......... 31
pRoLAiN	UAb .............................................. 53 ......... 37
REmmERS ................................................... 106 ......... 41
Rmp	SiA ......................................................... 14 ......... 45
StRyi PE PAVLIAk LIUBOV IVANIVNA ...... 12 ......... 47
tExNopARk barabaSh ......................... 107 ......... 49
WRAvoR	D.o.o. ........................................... 50 ......... 51
a-Lap	Ltd. ...................................................... 8 ......... 53
aVK-prom llC ............................................ 11 ......... 57
ALLoRi  llC ................................................. 52 ......... 59
aS-engineerinG 
 TrADE INDUSTrIAL COMPANY........... 26 ......... 63
AtoN	SERvicE LLC. .................................... 32 ......... 65
BayKaL-Veneer	in	UKraine ................. 64 ......... 67
bk	tEchNoLoGicAL	bUREAU Pe ........ 130 ......... 69
bkU llC ...................................................... 115 ......... 71
bohNENkAmp llC ..................................... 60 ......... 73
VeS	deCor	andiS-teChno .................... 79 ......... 77
tRADE	AND	iNvEStmENt	pRomotioN		
	 officE	of	thE	EmbASSy		of	thE		
	 REpUbLic	of	poLAND	iN	kyiv ......... 63 ......... 79
victoRiA	poWER	WooD .......................... 88 ......... 81
гК	iCK	groUp .............................................. 85 ......... 87
GoRLUSh	co ................................................. 9 ......... 89
GRiNAS 
 kANYOSA ANDrIY MIkOLAYOVICH  ... 13 ......... 93
D	LiGht	LtD. ................................................ 51 ......... 95
DEbELiy	vLADimiR	NikoLAEvich	 Pe .. 84 ......... 97
DEmix	LLc ...................................................... 4 ....... 101
DEREvoobRobNyk UkrAINIAN  
 WOODWOrkING NEWSPAPEr ........... 82 ....... 103
DNEpRoENERGoStAL	LtD. ....................... 1 ....... 105
DoLiGNo llC ............................................. 109 ....... 107
DomiNANt PE DIACHYSHENkO  
 MAkSYM OLEkSANDrOVYCH............. 73 ....... 109

МВМ-КИїВ	ТЗОВ .......................................... 57 ....... 156
МДФ-ЛюКС ТЗОВ ...................................... 102 ....... 158
МЕгаМЕтИз	МарКЕт	ТЗОВ ...................... 54 ....... 160
МЕгарЕС ТОРгОВа маРка ...................... 78 ....... 162
МЕтаЛіСт ТЗОВ ........................................ 117 ....... 164
МЕХаніК ПВкП ............................................ 30 ....... 166
МИКОЛаЙчУК ФОП ....................................... 5 ....... 168
н.н.н. ТЗОВ .................................................. 29 ....... 170
наДіЙні	тЕХнОЛОгії ТОВ ...................... 129 ....... 172
нБК	СЕнСОр ТОВ ....................................... 43 ....... 174
ОЛнОВа сП У ФОРмі ТЗОВ .................... 118 ....... 176
ОСтін ФіРма ................................................ 39 ....... 178
ОттЕнСтЕн	УКраїна	ЛТд ТЗОВ ............. 56 ....... 180
ПнЕВМОМаЙСтЕр ПП ..............................111 ....... 182
ПОДіЛЛЯ  ТЗОВ ......................................... 105 ....... 184
ПрОМінФО	ФініШінг ................................. 82 ....... 185
ПрОМСтанОК ............................................ 121 ....... 186
рИга	рУСЛан	ВаЛЕріЙОВИч ФОП ........ 46 ....... 188
рОЙЕК-ЛЬВіВ УкРаїнськО-Чеське сП 18 ....... 190
рті	грУП	ТЗОВ ............................................. 69 ....... 192
СінаЙ ФОП ФіЛюк О.О. ............................. 90 ....... 194
СПЕЦтЕХСЕрВіС ТЗОВ ............................. 80 ....... 196
СПЕЦтранСзаПчаСтЬ ТЗОВ ................. 86 ....... 198
СтанКОДніПрО ТЗОВ .................................. 7 ....... 200
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	 аВСтрії	В	УКраїні................................. 19 ....... 210
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УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ExhibitoRS

The company «VIrOk» is the official distributor of 
«TOYA», «Saint Gobain», «JET Tools», «INSTAr», 
«BEMkO», «POLIX», «Stanley Black & Decker». Since 
2011 the company «VIrOk» starts direct cooperation 
with manufacturers in Europe and Asia. From 2013 
signed a cooperation agreement with the world-famous 
brand name «STANLEY», making it possible to expand 
the range of products offered and meet the demand 
of customers. The company’s activity is based on 
three main principles: price, quality and service. In 
warehouses always have a wide range of products, and 
the possibility of direct deliveries from producer to order. 
Since 2009 Ltd. «1001 Dribnytsya» starts cooperation 
with supermarket chains «Praktiker» in 2010 with «Leroy 
Merlin» and «Auchan» and in 2011 with «Epicenter» 
«New Line», «Oldie» and «OBI».

We focus on the continued expansion of the range, 
and do business with us most convenient for customers. 
With its own fleet and professional trade team, our 
clients receive the order as soon as possible, and three 
warehouses in kiev, Lviv, kharkiv and branches in almost 
all regional centers provide continuous availability of 
goods and a wide range.

1001	ДріБнИЦЯ	КОМПаніЯ	
ВірОК	
ТЗОВ

вул. Наукова, 29,  
м. Львів, 79060, Україна
Тел.: (032) 2456177, 
 (067) 5516379
Факс: (032) 2447108
e-mail: virok.marketing@gmail.com
www.virok.com.ua, www.jettools.net.ua

компанія «ВіРОк» є офіційним дистриб’ютором 
компаній «ТOYA», «Saint Gobain», «JET Tools»,  
« INSTAr»,  «BEMkO»,  «POLIX» ,  «S tan ley 
Black&Decker». З 2011 року компанія «ВіРОк» 
починає безпосередню співпрацю з заводами-
виробниками європи та азії. З 2013 року підписаний 
договір про співпрацю з всесвітньо відомою торговою 
маркою «STANLEY», що дало можливість розширити 
асортимент пропонованої продукції і задовольнити 
попит покупців. діяльність компанії ґрунтується на 
трьох основних принципах: ціна, якість, сервіс. на 
складах завжди є широкий асортимент товару, а 
також можливість прямих поставок від виробника 
під замовлення. З 2009 року ТОВ «1001 дрібниця» 
розпочинає співпрацю з мережами супермаркетів 
«Praktiker», з 2010 року з «Leroy Merlin» і «ашан», 
а з 2011 року з «епіцентр», «нова Лінія», «Олді» і 
«ОБі».

ми орієнтуємося на постійне розширення 
асортименту, і робимо співпрацю з нами максимально 
зручною для клієнтів. Завдяки власному автопарку та 
професійній торговій команді наші клієнти отримують 
замовлення в найкоротші терміни, а три склади у 
Львові, києві, Харкові та філії у майже всіх обласних 
центрах забезпечують постійну наявність товару та 
широкий асортимент.

1001	driBnytSya	Company	
viRok	
llC

29, Naukova St.,
79060, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 245 6177,
 +380 67 5516379
Fax: 032 244 71 08
e-mail: virok.marketing@gmail.com
www.virok.com.ua, www.jettools.net.ua
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Фірма AMS elektronik займається виготовленням 
елементів оснащення сушильних камер, а також 
виготовленням повністю укомплектованих збірно-
металевих (алюмінієвих)  сушильних камер. 
модернізує вже існуючі об’єкти і займається 
оснащенням нових камер для деревини, починаючи 
із фундаменту, і закінчуючи запуском сушильної 
камери, включаючи навчання  персоналу. 

нова лінія екологічних та енергоефективних 
сушарок ECO-Dryers виробництва компанії AMS-
elektronik відтепер представлена ще й стрічковою 
сушаркою для сушіння сипучих матеріалів в тому числі 
тирси та тріски. Реалізовані інноваційні конструктивні 
рішення дозволяють здійснювати якісне сушіння з 
високими еколого-економічними показниками. серія 
включає камери продуктивністю від 200 до 500 кг 
випаровуваної вологи за годину.

Фірма AMS elektronik виготовляє обладнання 
для виготовлення термодеревини, а також системи 
автоматичного контролю і управління проведення 
технологічного процесу одержання термічно 
модифікованої деревини в середовищі вуглекислого 
газу.

a-m-S	eLeKtroniK
ПРедсТаВницТВО В УкРаїні

вул. Гіпсова, 62/4, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2953982,
 (067) 2848844
e-mail: andrashek@ukr.net
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ExhibitoRS

Firm ANNA represents interests of German firm 
OBErMEIEr in the east markets. Offers: 

Protection means of wood for professionals: 
- salt impregnation means for wood korasit, CCON, 

TS; 
- impregnation-decorating means, glaze color on 

solvents and on water - koranol, koralan. Color scale. 
Means are intended for protection against fungi, to a 

mould, and wreckers. Give the protection to atmospheric 
influence. 

The equipment for impregnation of wood under 
pressure and immersing: 

- the method of impregnation under pressure yields 
the best technical and economic results at application of 
special technologies and enables impregnation of wood 
with humidity up to 30 %. 

Products from the wood, protected by protection 
means from German firm OBErMEIEr, are admitted 
to export to the countries ES.

ANNA		bp		Sp.	z	o.o

ul. Kolejowa 5, 
Margonin, 64-830, Polska
Тел.: +48 67 2847138
Факс: +48 67 2847323
e-mail: pw.anna@pro.onet.pl

Ексклюзивний дилер в Україні
СП «Ройек-Львів»
Львів, вул. Яворницького, 14
Тел.: (032) 2971858, 2971898
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

Фірма ANNA представляє продукти торгової марки 
кОrа® німецької фірми OBErMEIEr, яка має понад 
60 річний досвід у захисті деревини.

Засоби захисту деревини для професіоналів:
- сольові імпрегнаційні засоби для деревини 

korasit, CCON, TS;
- засоби імпрегнаційно-декоруючі, лазурі для 

деревини на розчинниках та на воді koranol, koralan. 
кольорова гама.

Призначені для захисту від грибків, синєви, 
плісняви, та шкідників. стійкі до атмосферного 
впливу.

автоклави та ванни для імпрегнації деревини під 
тиском та зануренням.

- метод імпрегнації під тиском дає найкращі техніко-
економічні результати при застосуванні спеціальних 
технологій і дає можливість імпрегнування деревини 
з вологістю до 30%. 

Вироби з деревини, захищені імпрегнатами кОrа® 
німецької фірми OBErMEIEr, допущені до експорту 
у країни єс.

ANNA		bp		Sp.	z	o.o

5, Kolejowa St.,
64-830, Margonin, Poland
Phone: + 48 67 2847138
Fax: + 48 67 2847323
e-mail: pw.anna@pro.onet.pl
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Balt Brand Ltd. was founded in 2013. The company 
offers different level solutions - from individual elements 
for wood drying, to a full-service - advice, appropriate 
equipment selection, production, delivery, installation, 
commissioning, servicing and equipment maintenance 
during warranty and post warranty period. Company’s 
customers are Baltic and Eastern European wood 
processing companies.

bALt	bRAND	LtD.

ул. Ригас 115А,  
Саласпилс, ЛВ - 2169, Латвія
Тел.: +371 67 388688,
 +371 29 249298
e-mail: info@baltbrand.eu
www.baltbrand.eu

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Balt Brand» було засновано в 2013 році. компанія 
пропонує різні рішення – від окремих елементів 
для сушіння деревини, до повного спектру послуг 
– консультації, відповідний підбір обладнання, 
виробництво, постачання, монтаж, введення в 
експлуатацію, технічне, гарантійне та після гарантійне 
обслуговування. клієнти компанії це деревообробні 
компанії з країн Балтики та східної європи.

bALt	bRAND	LtD.

115A, Rigas iela, 
Salaspils nov.,  LV-2169, , Latvija
Phone: +371 67 388688,
 +371 29 249298
e-mail: info@baltbrand.eu
www.baltbrand.eu
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Software complex for furniture productions. Cutting 
optimization. Optimizer  for CNC panel saw machines. 
Generating files for CNC boring machines and machining 
centers.

Sensor solution for sliding table machines.

GibLAb GibLAb

вул. Водопровідна, 28/2, кв. 23, 
м. Хмельницький, 29000, Україна
Тел.: (068) 3054350,
 (067) 9019936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com

Програмний комплекс автоматизації меблевого 
виробництва:

Оптимізація карт крою;
Постпроцесори для ЧПУ: Scm, Homag, Biesse, 

kDT, Felder, Giben ...;  
Обробка деталей: пазування, присадка, 

фрезерування;   
імпорт даних з програм 3D Constructor, Бм, Excel, 

Woody2, Pro100;  
друк етикеток на виробництві та офісі для деталей 

і залишків;
Розрахунок витрат матеріалів і трудовитрат;
Зв’язок з обліковою програмою 1с;  
Онлайн модуль для Вашого сайту для прийому 

замовлень.

23, 28/2, Vodoprovidna St.,
29000, Khmelnicky, Ukraine
Phone: 38 0683054350, 38 0679019936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com
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GreenTech виготовляє техніку для дров, а саме: 
дровоколи для промислового та домашнього 
використання, процесори (пилодровоколи) для 
діаметра колод до 60 см, скребкові та стрічкові 
транспортери для колод та готових дров, пакувальні 
машини для дров, подрібнювачі для будь-яких 
відходів, та цілий ряд додаткового обладнання. 
GreenTech володіє повним циклом виробництва - від 
проектування до виготовлення готового виробу та 
повного спектру сервісних послуг.

GREENtEch
ТОРгОВа маРка

вул. Довбуша 14-Г, 
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел.:  (068) 0780800,
 (067) 6230000
e-mail: sale@greentech.ua
www.greentech.ua

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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ExhibitoRS

Our company sells sandwich panels with a 
polyurethane core and mineral wool. We always have 
in 10 - 20 thousand square meters. Best prices in the 
country, fast implementation.

Sandwich panels in the metal used in the construction 
industry for over 40 years, are the modular building 
elements of the structure composed of two structural 
facings and insulating structural core.

Tiling are the galvanized steel sheets, coated 
protective and decorative, while the core is made of high 
quality polyurethane foam and mineral wool.

inter-BUd

Radymno, Zaleska Wola, 
37- 550 , Polska
Тел.: +48 577 329178
e-mail: zaleska.wola@cpw.pl
www.cpw.pl

наша компанія продає сендвіч-панелі з 
поліуретановим сердечником і мінеральної вати. У 
нас завжди є 10 - 20 тисяч квадратних метрів. кращі 
ціни в країні, швидка реалізація.

металеві сендвіч-панелі, які використовуються 
в будівельній галузі вже більше 40 років є модульні 
будівельні елементи структури, що складається з двох 
структурних облицювання і структурної ізоляції.

Покриття оцинкованих сталевих листів, покритих 
захисним і декоративним, а сердечник виконаний з 
високоякісного пінополіуретану і мінеральної вати

inter-BUd

Radymno, 
37- 550  Zaleska Wola, Poland
Phone: +48 577 329178
e-mail: zaleska.wola@cpw.pl
www.cpw.pl
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ITA TOOLS Ukraine – offers tools for the working of 
wood, wood-based materials and plastics from renowned 
European manufacturers.

These tools include: drills, sleeves and CNC 
accessories, end mill cutter bits, spiral cutter bits, cutter 
heads, interchangeable knives, circular saw blades, 
diamond tipped tools, as well as wide range of other 
accessories necessary for the processing of wood and 
plastic.

In terms of technical design and quality, products 
with the ITA Tools logo are the most cutting-edge tools 
in Europe. We work with a group of proficient and highly 
experienced European tool producers, mainly from 
Italy. These are proven companies, whose products are 
characterized by a high degree of technical innovation 
and the use of high quality materials. Since 2016 
the company ITA TOOLS Ukraine is the only official 
representative of the famous Italian manufacturer of 
woodworking tools CMT Orange Tools.

Every year we are represent new famous brands 
such as: ATEMAG, PIHEr, OVVO, SCHMALZ, FISCH, 
FLAI, ELASTOMErI, VIrUTEX and are an united by 
their distributors on the Ukrainian market.

ita	tooLS	УКраїна

вул. Шевченка, 39, 
м. Городок, Хмельницька обл.,  
32000, Україна
Тел.: (098) 8780876,
 (067) 6396186
e-mail: оffice@itatools.com.ua
www.ita.tools,
www.cmttools.com.ua,
www.virutextools.pl/ua/

ITA TOOLS Україна –  пропонує високоякісний 
інструмент для деревообробки, деревопохідних 
і штучних матеріалів від провідних європейських 
виробників. Товари з нашим логотипом , за своїми 
характеристиками і якістю, належать до найбільш 
поширених інструментів у європі . ми співпрацюємо з 
групою найкращих виробників у сфері деревобробки, 
що мають великий досвід на європейському ринку, 
переважно це товари італійських фірм. З 2016 року 
компанія ITA TOOLS Україна є єдиними офіційними 
представниками відомого італійського виробника 
деревообробного інструменту CMT Orange Tools. 
щороку ми співпрацюємо з новими відомими брендами 
такими як: ATEMAG, PIHEr, OVVO, SCHMALZ, 
FISCH, FLAI, ELASTOMErI, VIrUTEX і являємось 
єдиними їхніми дистриб’юторами на українському 
ринку. Продукція компанії ITA TOOLS Україна 
характеризується високим рівнем інноваційності з 
точки зору конструкції та застосованих матеріалів. 
серед багатого асортименту компанії Ви знайдете 
свердла, патрони і аксесуари до ЧПУ, фрези кінцеві, 
спіральні, фрезерні головки, змінні ножі, пили дискові 
та алмазний інструмент, а також широкий вибір 
аксесуарів необхідних в процесі деревообробки.

itA	tooLS	UkRAiNE

39, Shevchenko St.,
32000, Horodok, Khmelnitsky region, 
Ukraine
Phone: +380 98 8780876,
 +380 67 6396186
e-mail: оffice@itatools.com.ua
www.ita.tools,
www.cmttools.com.ua,
www.virutextools.pl/ua/
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We offer new and used woodworking machinery, 
lathes and milling machines, thicknessers and circular 
saws,CNC machining centers,everything you need 
for your woodworking business, except benches and 
dryers.

itALoRbi
ФОП ігнаТОВиЧ Б.і. 

вул. Транзитна, 4, 
м. Радехів, Львівська обл., 80200, Україна
Тел.: (098) 8641473
Тел./Факс: (032) 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.іtalorbi.com

ми пропонуємо вживане та нове деревообробне 
обладнання,токарні та фрезерні верстати,рейсмуси 
і циркулярки,оброблювальні центри з програмним 
управлінням та все необхідне для вашого 
деревообробного бізнесу,окрім пилорам та сушок.

itALoRbi
PE IGNATOVYCH B.I.

4, Tranzytna str., 
80200, Radehiv, Lviv obl., Ukraine
Phone: +380 98 8641473
Phone/Fax: +380 32 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.іtalorbi.com
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 Фірма  kATrES є одним з визнаних європейських 
лідерів у виробництві сушильного обладнання 
для найбільшої гами галузей: деревообробної 
промисловості, сільського господарства, енергетичні 
технології по термічній обробці матеріалів. Понад 900 
сушильних камер kATrES працює у 30 країн світу, 
з 1997 року понад 150 сушильних камер працює в 
Україні. 

гама продукції kATrES – сушильні камери 
к онвек тивн і ,  пропарочн і ,  с терил і зац ійн і , 
високотемпературні, тунельні , конвеєрні .

Процес сушіння керується промисловим 
комп’ютером на основі постійного аналізу температури, 
відносної вологості повітря і дискретних значень 
вологості пиломатеріалів.

компанія kATrES є власником сертифікату якості 
ISO 9001: 2000.

kAtRES	SpoL.	S.R.o.

čny Kolovratská 1445/17, 
Praha, 251 01 , Czech republic
Тел.: +420 567 304002
Факс: +420 567 312268
e-mail: jihlava@katres.cz

Дилер в Україні
СП «Ройек-Львів»
Львів, вул. Яворницького, 14
Тел.: (032) 2971858, 2971898
e-mail: info@rojek-lviv.com Фірма LE.kO пропонує комплексне виготовлення 

та монтаж сушильних камер для пиломатеріалів 
довільних розмірів з можливістю завантаження від 2 
до 120 м3 деревини.

Підприємство додатково виготовляє та реалізує 
осьові реверсивні вентилятори діаметром 500, 
600, 700, 800 мм, біметалеві та монометалеві 
калорифери, системи зволоження, приточно-витяжні 
канали сушарок, рами вентиляторів та системи 
автоматичного керування.

сушарки та обладнання для них виконані 
відповідно до сучасних технологій із застосуванням 
високоякісних матеріалів.

LE.ko

os. Luzyckie 25B/1, 
Swiebodzin, 66-200, Polska
Тел.: +48 684 752015,
 +48 601 551926
Тел./Факс: +48 683 829261
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

Представник в Україні:
Тел.: (067) 8117118
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О В  « м О сТ - Ук р а ї н а »  є  е к с к л ю з и в н и м 
представником компанії «Wood-Mizer», імпортером 
продукції компанії «ANDrE», «TANEL», офіційним 
дилером «STIHL». компанія має розвинуту дилерську 
мережу та низку сервісних центрів. 

Пропонуємо: стаціонарні та мобільні стрічкові 
пилорами, промислові лісопереробні комплекси, 
лінії переробки тонкоміру, заточне та розвідне 
обладнання, запчастини, стрічкові, столярні, дискові 
пили, гарантійне та сервісне обслуговування 
обладнання та інструменту.

moSt-УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Миру, 3, 
с. Байківці , Тернопільська обл.,  
47711, Україна
Тел.: (0352) 296262
Тел./Факс: (0352) 296262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua
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ExhibitoRS

The main activity of the company is manufacture 
of convectional wood dryers, designed by individual 
customer requests. The company manufactures and 
installs the wood dryer’s constructions themselves.

pRoLAiN
UAB

Kvėarnos g. 4, Drobūčųk, Šlalė raj., LT-
75343, Lithuania
Тел.: +37060009433
e-mail: valdas@prolain.lt
www.prolain.lt

Основним напрямком діяльності компанії є 
виробництво конвекційних сушарок для деревини, 
які розроблені за індивідуальними запитами клієнтів. 
компанія сама виробляє та встановлює алюмінієві 
конструкції для сушарок.

Kvėarnos g. 4, Drobūčųk,
LT-75343, Šlalė raj., Lithuania
Phone: +37060009433
e-mail: valdas@prolain.lt
www.prolain.lt

pRoLAiN
UAB
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акціонерне товариство rEMA, засноване у 1931 р., 
є одним з найбільших у Польщі виробників верстатів 
для обробки деревини та деревних матеріалів.

Виробнича програма: верстати поперечного 
розкрою, поперечно-поздовжнього розкрою, 
форматного розкрою, двобічного форматного 
розкрою, багатопильні, стрічкопильні, лінії оптимізації 
розкрою, аспірації.

У продовж останніх 50-ти років верстати rEMA 
зарекомендували себе хорошими параметрами 
різання,  солідною конструкцією і  високою 
надійністю.

REmA	S.A.

ul. Bolesłwa Chrobrego 5, 
Reszel, 11-440, Polska
Тел.: +48 89 7550119,
e-mail: marketing@rema-sa.pl
www.rema-sa.pl

Дилер в Україні
СП «Ройек-Львів»
Львів, вул. Яворницького, 14
Тел.: (032) 2971858, 2971898
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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ExhibitoRS

Company «rEMMErS» German sells materials for 
protection and finishing of wood. Liquid bulk and the 
industrial epoxy flooring. General building materials 
for protecting buildings, renovation and restoration of 
facades. A wide range of professional materials certified 
in Ukraine. Free consultation on-site engineer. Individual 
selection of colors probe paints and blue. Online 24 Shop 
rEMMErS.NET.UA

REmmERS

вул. Коноплянська 13, офіс 303, 
м.  Київ, 04074, Україна
Тел.: (044) 2281007,
 (095) 1341239, 
 (067) 3221197
e-mail: sale@remmers.net.ua
www.remmers.net.ua

компанія «rEMMErS» займається продажем 
німецьких матеріалів для захисту та фінішної обробки 
деревини. Промисловими наливними та епоксидними 
підлогами. Загально-будівельними матеріалами  
для захисту споруд, реставрації та відновлення 
фасадів. широкий спектр професійних матеріалів 
сертифікованих в Україні. Безкоштовна консультація 
з виїздом технолога. індивідуальний підбір кольорів, 
пробники фарб та блакитів. цілодобовий інтернет 
магазин remmers.net.ua

REmmERS

office 303, 13, Konoplyanska St.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2281007, 
 +380 95 1341239,
 +380 67 3221197
e-mail: sale@remmers.net.ua
www.remmers.net.ua



�� Львів•Галицькі Експозиції•2017 ��Lvіv•Galician Exposition•2017

��

ExhibitoRS

rESBUD specjalizes in the production of TP 800 
frames Saw.  Our company produces  Frames Saw for 
twenty years.  Machine has certificate WE (CE).  

Technical specifications machine – basic version.  
- length 6,0 m
- width 1.9 m
- width in working width 2.6 m
- working height 2.2 m
- weight of the frame saw 1,1150 kg
- main drive unit of the sawing head, motor 7.5 kW
- stroke of the sawing head - up-down, electric 

motor
- electrical saw blade movement strip
Paid extra
Hydraulic log handling system
Automatic feed with continuous speed adjustment, 

range 0 – 40 m/min.
Double-function hydraulic clamp.
Hydraulic resistance of angulation.
Extension of the infeed bed by 3, 6, 8 meter.
Wheeled chassis.

RESbUD
PUHP MArEk DUDA

Daleszyce, Niestachów 203, 
26-021, Polska
Phone: +41 302 11 95
e-mail: resbud@kielce.com
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Consultation, designing, manufacturing and delivery 
of German briquetting systems – hydraulic presses 
«rUF» well as an automatic packing line rectangular 
briquettes «rUF» type rMP-PL and other accompanying 
equipment for reproduction of valuable secondary raw 
materials of the woodworking manufactures, allowing to 
transform their waste - into incomes.

Equipment: briquetting and pelletizing line installation 
(biofuel), packaging line rMP-PL, conveyor systems.

Let’s turn trash to cash!
www.rmp.lv

Rmp	SiA

Mazā Krasta iela 83, 
Riga, LV-1003, Latvija
Тел.: +371 67286442
Факс: +371 67114048
e-mail: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv

консультування, проектування, виготовлення і 
постачання німецьких брикетувальних систем -

гідравлічних пресів «rUF«, а також автоматичної 
лінії по упаковці прямокутних брикетів «rUF» типу  
rMP-PL та інших супутніх технологій для відтворення 
цінної вторинної сировини деревообробних 
виробництв, що дозволяють перетворити їх відходи 
- в доходи

Обладнання: лінія по брикетуванню і пілотуванню 
під ключ, пакувальна лінія rMP-PL, рольганги-
конвеєрні системи.

найдемо рішення для любого матеріалу, 
перетворимо відходи в доходи!

www.rmp.lv

Rmp	SiA

83, Maza Krasta St.,
LV-1003, Riga, Latvija
Phone: +371 67286442
Fax: +371 67114048
e-mail: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv
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Company «STrYI» – the first Ukrainian manufacturer 
of professional tools for woodcarving, which specializes 
in producing tools for woodworking. Our main advantage 
is specialization and making any configurations of  
tools to order. We manufacture chisels and cutters 
for woodcarving, carvers mallets and accessories for 
hand-sharpening tools. Tools «STrYI» tested time 
and a lot of woodcarvers worldwide. At the heart of our 
production incorporated quality control at each stage 
of manufacture. We offer high European  quality and 
Ukrainian contemporary approach to each one.

StRyi
ФОП ПаВЛяк ЛюБОВ іВаніВна

провулок . Л. Українки, 14/1, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: (097) 7585336,
 (093) 4312223
e-mail: ua.stryi@gmail.com
stameski-stryi.com.ua

компанія «STrYI» – перший український виробник 
професійного інструменту для різьби по дереву, який 
спеціалізується на виготовленні токарного та ручного 
інструменту для деревообробки. Основною нашою 
спеціалізацією та перевагою є виготовлення будь-
якої конфігурації інструменту за індивідуальними 
замовленнями. ми виготовляємо: стамески та 
різці для ручної різьби по дереву, токарні різці по 
дереву, киянки та приладдя для ручного загострення 
інструменту. інструмент «STrYI» перевірено часом та 
багатьма майстрами-різьблярами по цілому світу.

В основі нашого виробництва закладений 
контроль якості на кожному з етапів виготовлення. ми 
пропонуємо високу європейську якість та сучасний 
український підхід до кожного.

StRyi
PE PAVLIAk LIUBOV IVANIVNA

14/1, L.Ukrainki St.,
82400, Striy, Ukraine
Phone: +380 97 7585336,
 +380 93 4312223
e-mail: ua.stryi@gmail.com
stameski-stryi.com.ua
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ExhibitoRS

Made to order custom woodworking equipment 
(chain, belt, screw conveyors, etc.). 

repairs, restoration, reconstruction and modernization 
of woodworking equipment for both complex and 
individual units. 

Sell second hand woodworking machines (four-
sided, frame saws, jointer, beer, milling, sizing, grinding, 
sawmills, chippers, etc.) from Europe and domestic 
production. 

Develop and produce the system of aspiration and 
pneumatic transport. 

We manufacture gears of various types, steps and 
sizes. 

Maximum form cutting 6000mm * 2500mm.
The maximum height of cut of plasma of 2-20mm.

tExNopARk
ФОП БаРаБаш Б.З. 

вул. Болехівська, 32, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: (050) 3710569
e-mail: wood-worker@i.ua
texnopark-barabash.prom.ua

Виготовляємо на замовлення нестандартне 
деревообробне обладнання (ланцюгові, стрічкові, 
гвинтові транспортери та ін.). 

Проводимо ремонт, реставрацію, реконструкцію 
та модернізацію деревообробного обладнання як в 
комплексі так і окремих вузлів. 

Продаємо вживані деревообробні верстати 
(чотирибічні, багатопильні, фуганки, рейсмуси, 
фрезерні, калібрувальні, шліфувальні, лісопильні 
рами, рубальні машини тощо.) з європи та вітчизняного 
виробництва. 

Розробляємо та виготовляємо системи аспірації 
та пневмотранспорту. 

Виготовляємо шестерні різних типів, кроків та 
розмірів. 

максимальна форма різу 6000мм * 2500мм.
максимальна висота різу плазми 2-20мм.
максимальна висота газовим різом 10-20мм.

tExNopARk
barabaSh

32, Bolechiwska St.,
82400, Lviv region, Stryj, Ukraine
Phone:+380 50 3710569
e-mail: wood-worker@i.ua
texnopark-barabash.prom.ua
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Company Wravor d.o.o. - manufacturer of 
woodworking machinery: horizontal and vertical 
bandsaws; multirip machines, debarkers, machine for 
blade maintenance

We export in 54 countries including Ukraine

WRAvoR	D.o.o.

27a, Stranice, 
SI-3206, Stranice, Slovensko (Slovenia)
Тел.: +386 3 7571911(10)
Факс: +386 3 7571920(11)
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

компанія Wravor d.o.o. - виробник деревообробного 
обладнання: горизонтальні і вертикальні стрічкові 
пилорами, багатопильні верстати, корувальні 
верстати, верстати для підготовки ріжучих стрічок. 
Продукція поставляється в 54 країни світу, в тому 
числі і на Україну.

WRAvoR	D.o.o.

27a, Stranice, 
SI-3206, Stranice, Slovensko (Slovenia)
Phone: +386 3 7571911(10)
Fax: +386 3 7571920(11)
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si
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ExhibitoRS

Since it’s foundation in 1987, A-LAP Ltd is 
manufacturing and maintaining quality band saw-  and 
gang saw blades. Our goal is to provide you with blades 
that can help you obtaining maximum productivity out of 
your sawmill. Our customers benefit from highly skilled 
workforce, cutting edge technology and more that 25 
years experience..

а-ЛаП
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Мужайська, 99, 
м. Берегово, Закарпатська обл., 
90202, Україна
Тел.: (067) 3122370
Тел./Факс: (03141) 43249
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

ТОВ «а-ЛаП» з початку свого заснування 1987 
року займається виробництвом якісних рамних та 
стрічкових пил, а також їх сервісом. наша головна 
мета виготовляти пили, які Ви зможете максимально 
використовувати відповідно до своїх виробничих 
потужностей. Висококваліфікований персонал, 
виробничий цех забезпечений найсучаснішим 
обладнанням і більш ніж 25 літній досвід роботи 
дають основу для виконання будь-яких замовлень 
наших клієнтів.

a-Lap	Ltd.

99, Мuzhayska St.,,  
90202, Beregovo, Ukraine
Phone: +380 67 3122370
Phone/Fax: +380 3141 43249
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua
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Протягом багатьох років наша компанія 
посідає провідні позиції на українському ринку 
електроінструментів, витратного матеріалу і садової 
техніки, представляє торгові марки лише провідних 
світових виробників «Black&Decker», «STANLEY»,  
«DeWALT».

ПП «аБРаЗиВ» надає нашим клієнтам змогу 
використати в роботі найпередовіші та якісні засоби 
індивідуального захисту, які забезпечують захист від 
будь-яких шкідливих факторів виробництва.

комплексний підхід, гнучка цінова політика, 
наявність високопрофесійних технічних спеціалістів, 
надійність в обслуговуванні задовольняють 
найвибагливіших клієнтів.

Професійні консультанти ПП «аБРаЗиВ» 
допоможуть правильно вибрати продукцію і 
організують її доставку.

аБразИВ
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Залізнична, 6, 
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (032) 2530014,
 (067) 3430899,
 (095) 2691979
Тел./Факс: (032) 2383729, 2395006
www.abrazyv.com.ua
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LLC AVk-PrOM – the official representative of ELBH 
Slovakia.The company provides a complete solution 
orders from design to delivery and installation of industrial 
ventilation and aspiration. Since 2010 is a manufacturer 
of aspiration equipment.

аВК-ПрОМ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Соборна, 250, 
с. Гореничі, Києво-Святошинський р-он , 
м. Київ, 08114, Україна
Тел./Факс: (044) 4593595
e-mail: grigorij@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua

ТОВ «аВк-ПРОм» – офіційний представник фірми 
ELBH Slovakia. Забезпечує комплексне рішення 
замовлень, від проекту до поставок та монтажу 
систем промислової вентиляції, аспірації, котельного 
обладнання. З 2010 року є виробником аспіраційного 
обладнання.

aVK-prom	LLC

205, Soborna St., 
Gorenichi v., Kyiv region, 08114, , Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4593595
e-mail: grigorij@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua
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ALLOrI LLC is producer components for professional 
protect materials, wood, mineral coating and ready 
antiseptic additives.

A products made in European raw materials to 
European formulation. We are guaranty high and stable 
quality finish products.

Our products:
- antiseptic for transportation wood’s materials 

SINEVA®b
- antiseptic for wood SINEVA®

- insecticide for wood SINEVA®Antiжук
- long protect antiseptic for building SINEVA®C
- antiseptic for delete staining fungi, bacterial to 

mineral coating  SINEVA®W
- biocide additive SINEVA®BIO Protect
- cans preservatives
- antifoaming additive

аЛЛОрі	
ТОВ

вул. Виборзька 103-В, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (044) 2293991,
 (067) 4611985
e-mail: manager@allori.kiev.ua

ТОВ «аЛЛОРі» є виробником компонентів 
для професійного захисту матеріалів, деревини, 
мінеральних поверхонь, а також антисептичних 
засобів та добавок.

Продукція виробляється з європейської сировини 
по німецькій рецептурі, що гарантує високу та 
стабільну якість кінцевої продукції.

Основний перелік продукції:
- транспортний антисептик для експортної 

деревини SINEVA®b
- антисептик для деревини SINEVA®

- антисептик для деревини SINEVA®Antiжук
- антисептик для деревини на період будівництва 

SINEVA®C
- засіб для видалення плісняви з мінеральних 

поверхонь SINEVA®W
- антисептична добавка SINEVA®BIO Protect
- тарні консерванти
- протипінні піногасящі добавки

ALLoRi		LLc

103-V, Vyborgskaya St.,
03067, Kyiv, Ukraine
Phone: +38044 229 3991, +38067 461 19 
85
e-mail: manager@allori.kiev.ua
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компанія аРПаЛ є виробником обладнання для 
переробки деревних відходів, а саме подрібнювачів 
гілок різних типів та модифікацій. Подрібнювачі нашого 
виробництва є високопродуктивним обладнанням із 
найвищими стандартами якості. Виробничі потужності 
нашого підприємства дозволяють виготовляти 
продукцію найвищої якості для задоволення усіх потреб 
наших клієнтів. Подрібнювачі аРПаЛ є надійними 
помічниками на шляху до енергоефективності!

арПаЛ
ФОП ПаРПаЛьОс м.м.

вул. Ватутіна, буд. 18А , 
м. Вінниця, 21011, Україна
Тел.: (097) 2036303, 
 (096) 1594001
e-mail: yaroviyai@gmail.com
www.arpal.com.ua

ТОВ «артіль» ЛТд працює на ринку деревообробки 
України з 1992 року

на сьогоднішній день ТОВ «артіль» ЛТд 
виробляє:

- Фрезерні деревообробні верстати з ЧПУ 
«артмастер», призначені для виконання фрезерних 
і гравірувальних робіт по всіх деревоподібних 
матеріалах (дсП, мдФ та ін.), робіт по дереву, 
штучному каменю

- Вакуумні преси з ЧПУ для ламінування фасадів 
мдФ (звичайних і радіусних) плівками ПВХ і 
шпоном

- деревообробні стругальні чьотирьохсторонні 
верстати «УЗОР»

 - Верстати плазменного різання з ЧПУ 
«артПлазма» для криволінійного розкрою металу;

- для обробки скла в нашому асортименті є 
верстати контурні з ЧПУ серії кс01 призначені 
для виготовлення вітражів і контурного нанесення 
фарби; 

Також компанія пропонує:
- Плівки ПВХ (матові, глянцеві, ПеТ, PMMA) для 

мембранного і вакуумного пресування
- штучний акриловий камінь і кварцит
- Засоби для реставрації та патинування меблевих 

фасадів з дерева і мдФ

артіЛЬ	ЛтД
ТОВаРисТВО  
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Чкалова, 20, 
м. Миколаїв, 54017, Україна
Факс: (0512) 500678, 500535
e-mail: manager@artel.mk.ua
www.artelua.com
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«LLC AS-Engineering» is the offical representative 
of germany company «Nestro Lufttechnik GmbH» in 
Ukraine.

Our company specializes in engineering, import, 
installation works, performing warranty and after sales 
service of filtering systems of centralized aspiration, 
dust collectors, shredder machines, boiling systems and 
equipment, which suppose to recycle of waste wood (e.g. 
pilleting and briqueting systems) and also we can solve 
the problem of transporting chopped raw at any distance 
by pneumatic lines.

аС-інжИнірИнг
ТОРгіВеЛьнО-ПРОмисЛОВа 
кОмПанія

с. Петропавлівська Борщагівка, 
вул. Оксамитова, 11,  
м. Київ, 08130, Україна
Тел.: (067) 4653156, 230 64 16
Тел./Факс: (044) 5991422
e-mail: igor.nestro@ukr.net, 
           unserv@ukr.net
www.nestro.com.ua

ТОВ «ас-Iнжиніринг» є представником  німецької 
фірми «Nestro Lufttechnik GmbH» на території 
Украни.

компанія спеціалізується на проектуванні, 
постачанні, виконанні монтажних робіт,   гарантійному 
та післягарантійному сервісному обслуговуванні 
фільтрувальних систем централізованої аспіраціі, 
подрібнювальної техніки, опалювальних систем та 
устаткування, робота якого спрямована на утилізацію 
відходів деревообробки (виготовлення пеллет та 
брикетів), а також організації пневмотранспорту 
подрібненої сировини на будь-які відстані.

aS-engineering
TrADE INDUSTrIAL COMPANY

11, Oksamytova St.,  
Petropavlivska Borschagivka
08130, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4653156,  2306416
Phone/Fax: +380 44 5991422
e-mail: igor.nestro@ukr.net, 
           unserv@ukr.net
www.nestro.com.ua
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атОн	СЕрВіС
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Бориспільська, 7, корп. 3, оф. 248, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (067) 4022113
Тел./Факс: (044) 5865986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

компанія ТОВ «атон сервіс» займається 
виробництвом та постачанням, а також виконує 
проектування, монтаж та пуско-налагодження 
високоякісного аспіраційного обладнання для 
промислових підприємств. на ринку компанія пропонує 
наступне обладнання: аспіраційне обладнання та 
бункери-накопичувачі, промислові вентилятори, 
фарбувальні камери та рішення для шліфування, 
системи повітряного опалення, промислові витяжні 
пристрої, гнучкі шланги. ми пропонуємо технології, 
що допомагають Вам економити.

Company «Aton Service» manufactures and 
supplies, also carries out design work, assembly and 
pre-commissioning of high-quality aspiration equipment 
for industrial enterprises. On the market company 
proposes next type of the equipment: equipment for air 
suction and extraction, storage silos, industrial blowers, 
equipment for painting and sanding benches, systems for 
air heating, flexible hoses, industrial exhaust systems. 
We propose you technologies, which help you to save.

AtoN	SERvicE	LLc.

off.248. 7, Borispilska St. , 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4022113
Phone/Fax: +380 44 5865986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua
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Baykal company is engaged in selling veneer for 
furniture production and for MDF facades, doors. We offer 
our customers high Ukraine and European quality.

БаЙКаЛ-ШПОн	В	УКраїні

вул. Дніпровська набережна, 17а, 
м.  Київ, 02081, Україна
Тел.: (492) 32 77,
 (067) 5025220
Факс: (044) 492 32 76
e-mail: shpon@baykal.com.ua
http://baykal.com.ua

компанія «Байкал» займається продажем шпона 
– для меблевого виробництва, а також для фасадів 
мдФ, дверей. ми пропонуємо високу українську та 
європейську якість.

BayKaL-Veneer	in	UKraine

17a, Dniprovska naberegna Str.,
02081, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4923277,
 +380 67 5025220
Fax: +380 44 4923276
e-mail: shpon@baykal.com.ua
http://baykal.com.ua
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Private Enterprise «Bk Technological Bureau» is 
one of the leaders of Ukrainian woodworking machinery 
market. We sell the full spectrum of equipment, tools and 
materials for wood processing. Due to our rich experience 
in this area we can supply separate woodworking 
machines as well as work out special customized 
configurations for clients, and do the installation and 
service of production lines and entire productions.

БК	тЕХнОЛОгічнЕ	БюрО
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Ізюмська, 5, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел./Факс: (044) 4905550
e-mail: tb@tekhno.kiev.ua
www.tekhno.pro

Приватне підприємство «Бк Технологічне 
Бюро» – один із провідних операторів на ринку 
деревообробного обладнання України. Програма 
продажу включає повний спектр обладнання, 
інструменту та матеріалів для обробки деревини та 
виробництва меблів. накопичений досвід дозволяє 
здійснювати постачання як окремих одиниць 
обладнання, так і розробляти комплектацію, 
здійснювати монтаж та сервісне обслуговування 
виробничих ліній і цілих виробництв.

bk	tEchNoLoGicAL	bUREAU
PrIVATE ENTErPrISE

5, Izumska St.,, 
03039, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4905550
e-mail: tb@tekhno.kiev.ua
www.tekhno.pro
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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.                                   

���
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БКУ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

bkU
LIMITED LIABILITY COMPANY

вул.Клеманська, 5, 
м.Київ, 02081, Україна,
Тел.: (044) 5753429
 (050) 375 45 38 
e-mail: import@bku.com.ua
www.bku.com.ua

5, Klemanska St., 
02081, Kiev, Ukraine,
Phone: (044) 5753429
 (050) 375 45 38 
e-mail: import@bku.com.ua
www.bku.com.ua 

компан ія  «БкУ» займається продажем 
промислових клеїв (еВа, ПВа, ПУР, аПаО, дисперсії 
ПУР, клейова нитка) для меблевого виробництва, а 
також декоративних плівок ПВХ для фасадів мдФ, 
дверей, стінових панелей, віконного профілю та 
підвіконників. компанія «БкУ» є єдиним офіційним 
представником на території України італійських 
виробників Тм «Durante & Vivan»  (виробник 
промислових клеїв) та Тм «Alfatherm S.p.a.» 
(виробник плівки ПВХ). ми пропонуємо високу 
європейську якість та сучасний італійський дизайн. 
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Founded in 1950 in Osnabrük, Bohnenkamp AG is 
a leading European manufacturer and supplier of tires 
and wheels for industrial, agricultural, mining and other 
special equipment, and trucks and trailers. The company 
also offers a wide range of axles and other components 
for agricultural equipment. The company has about 
260 employees and offers its products and services in 
Germany, Switzerland, Austria, the Benelux countries, 
Slovakia, the Czech republic, Hungary and Poland.

БОнЕнКаМП
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. 21 км Житомирського шосе, 
с. Стоянка, Києво-Святошинський р-н,  
м. Київ, 08169, Україна
Тел.: (044) 4955686,
 (067) 6342900
Факс: (044) 4955687
e-mail: info@bohnenkamp.ua
www.bohnenkamp.ua

Заснована в 1950 році в Оснабрюці, Bohnenkamp 
AG є одним з лідируючих європейських виробників 
і постачальників  шин і коліс для індустріальної, 
сільськогосподарської, гірничо-видобувної та 
іншої спеціальної техніки, а також вантажних 
автомобілів і причепів. компанія також пропонує 
широкий асортимент осей та інших комплектуючих 
для сільськогосподарського обладнання. компанія 
налічує близько 260 співробітників і пропонує свою 
продукцію і послуги в німеччині, швейцарії, австрії, 
країнах Бенілюксу, словаччини, Чехії, Угорщини та 
Польщі.

bohNENkAmp
LIMITED LIABILITY COMPANY

21 km Zhytomyr highway St., 
08169, Svyatoshinsy district, 
s.Stoyanka, Ukraine
Phone: +380 44 4955686,
 +38067 6342900
Fax: +380 44 4955687
e-mail: info@bohnenkamp.ua
www.bohnenkamp.ua
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Офіц ійний дистриб’ютор високояк існих 
лакофарбових матеріалів провідних виробників 
італії:

- лаки на основі поліуретанів; 
- лаки водні;
- барвники, патини, спецефекти; 
- абразивні матеріали; 
- паркетні лаки; 
- клеї;
- продукція фірми “Borma Wachs”
 (матеріали для реставрації, воски, олівці,  

шпаклівка, лаки-спреї,          олії та ін.); 
- пневморозпилювачі “Walcom”;
- помпи високо тиску “Valspray»;
- супутні матеріали;
 Зацікавлених осіб запрошуємо до співпраці 

та будемо раді надати всю необхідну інформацію, 
консультацію та пораду.

ВЕрніКОЛОр	УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Промислова, 1, 
м. Любомль, Волинська обл., 44300, 
Україна
Тел./Факс: (03377) 23905, 22279
e-mail: vernicolor@ukr.net
www.vernicolor.net
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Company All of the déor is one of the largest 
manufacturer of decor from polyurethane, curved 
facades from MDF and supplier of film pvc in Ukraine.

ANDIS company-TECHNO offers the equipment 
needed to equip businesses for production of furniture 
and other products.

Milling machines, membrane vacuum presses, 
machines for cutting sheet materials, spray booth, 
molding presses and other equipment necessary in the 
production of Cabinet and upholstered furniture, furniture 
facades, decorative elements and other products.

ВЕСЬ	ДЕКОр	анДИС-тЕХнО

вул. Чигиринська, 524, 
м. Черкаси, 18030, Україна
Тел.: (067) 4731526, 4727360
e-mail: info@vesdecor.com.ua, 
           info@andistechno.com
http://vesdecor.com.ua,
http://andistechno.com

компанія Весь декор – один з найбільших 
виробників декору з поліуретану, радіусних фасадів 
з мдФ і постачальник плівки ПФХ по Україні.

компанія андіс-ТеХнО пропонує обладнання, 
необхідне для оснащення підприємств з виробництва 
меблів та іншої продукції.

Фрезерні верстати з ЧПУ, мембранно-вакуумні 
преси, верстати для розкрою листових матеріалів, 
фарбувальні камери, формувальні преси та інше 
обладнання необхідне при виробництві корпусних та 
м’яких меблів, меблевих фасадів, елементів декору 
та іншої продукції.

VeS	deCor	andiS-teChno

Chigirinskaya str. 524, 
18030, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 67 4731526, 4727360
e-mail: info@vesdecor.com.ua,  
           info@andistechno.com
http://vesdecor.com.ua,
http://andistechno.com
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The main tasks of the Office are: 
- promotion of Poland and the Polish economy; 
- promotion of investments in Poland; 
- support and advice for Polish exporters; 
- assistance in establishing trade contacts; 
- assistance in seeking distributors, exporters and 

importers; 
- providing information on trade shows and 

exhibitions; 
- organizing missions and seminars on economic 

topics.

ВіДДіЛ	СПрИЯннЯ	
тОргіВЛі	та	інВЕСтИЦіЯМ	
ПОСОЛЬСтВа	ПОЛЬЩі	У	
КИЄВі

вул. Володимирська 45, 
м. Київ, 01901, Україна
Тел.: (044) 2791298
Факс: (044) 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl

головні завдання Відділу: 
- промоція Польщі та польської економіки; 
- сприяння залученню інвестицій у польську 

економіку; 
- підтримка польських експортерів; 
- сприяння у налагодженні ділових контактів; 
- надання інформації про виставки й ділові заходи 

в Україні та Польщі; 
- організація торгових місій, конференцій, 

семінарів, виставок та інших ділових заходів.

tRADE	AND	iNvEStmENt	
pRomotioN	officE	of	thE	
EmbASSy	of	thE	REpUbLic	
of	poLAND	iN	kyiv

45, Volodymyrska St., 
01901, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2791298
Fax: +380 44 2781140
e-mail: kiev@trade.gov.pl
www.kiev.trade.gov.pl
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The company Victoria Power Wood deals in wood 
industry since 1999. Thanks above all to lumber exports 
to Europe and to the Middle East we gained considerable 
experience and have mobilized necessary resources to 
succeed in the domestic market.

Affordable prices and good quality of products have 
earned positive feedback from our loyal customers. 
Individual work with every client and responsibility in 
service contracts also provided an excellent reputation 
in the market.

Among our most popular products one can mention 
timber, kiln dried boards, parquet floor, blockhouse, 
lining, plinth and thermally modified wood.

In addition to production and sales of wood products 
our company also provides the relevant services. 
Traditionally, in high demand are cutting, kiln drying, 
wood planning and products made on commission.

ВіКтОріЯ	ПаВЕр	ВУД
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Верхня, 10А,  
с. Бартатів, Городоцький район,  
Львівська обл., 81551, Україна
Тел.: (032) 2633579,
 (097) 6568066
Факс: (032) 2417073
e-mail: sales@vipwood.net
www.vipwood.net

компанія «Вікторія Павер Вуд» працює в галузі 
деревообробки з 1999 року. Завдяки налагодженому 
експорту пиломатеріалів в європу і на Близький схід 
було напрацьовано значний досвід та мобілізовано 
необхідні ресурси для успішної роботи і на 
внутрішньому ринку. 

демократичні ціни та достойна якість продукції 
заслужили схвальні відгуки наших постійних 
покупців. індивідуальна робота з кожним клієнтом 
та відповідальність у виконанні замовлень також 
забезпечують відмінну репутацію компанії на ринку. 

серед наших найпопулярніших продуктів: брус, 
масивна дошка, дошка для підлоги, блокхаус, 
вагонка, погонажна продукція та термомодифікована 
деревина різної геометрії. 

крім виробництва та реалізації продукції компанія 
також надає послуги деревообробки. Традиційно 
користуються підвищеним попитом розпилювання, 
високотехнологічне сушіння пиломатеріалів, 
стругання деревини та виготовлення продукції із 
сировини замовника.

victoRiA	poWER	WooD

10A, Verhnja Sr., 
81551, Bartativ, Horodockyi region,  
Lviv district, Ukraine
Phone: +380 32 2633579,
 +380 97 6568066
Fax: +380 32 2417073
e-mail: sales@vipwood.net
www.vipwood.net
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ТОВ «Виробнича компанія« гаЛакТик »проводить 
проектування, виробництво, монтаж, сервісне 
обслуговування промислового обладнання за 
наступними напрямками:

- модульні системи аспірації з поверненням 
теплого повітря в цех;

- Обладнання фарбувальних камер;
- Обладнання лісосушильних камер конвективного 

типу;
- Відцентрові вентилятори високого і середнього 

тиску;
- кошти цехової механізації;
- столи для ручної шліфовки. 

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ВИрОБнИча	КОМПаніЯ	
«гаЛаКтИК»
ТОВ

вул. Сімї Хохлових, 8 
04119, м. Київ, Україна
тел.: (044) 3532353, 
 (097) 3532353 
galactic.kiev@gmail.com
galactic.kiev.ua
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УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

Вн ВУд  займається продажем вживаного 
та  ново го  деревообробного  обладнання        
провідних європейських компаній (багатопильні, 
чотирьохсторонні, рейсмусні, фугувальні,фрезерні, 
токарні верстати, гідравлічні преси, вайми, CNC 
центри)

- проектування деревообробних виробництв
- сушильні камери
- фільтри для пофарбувальних камер (картонні, 

скловолоконні, софітові, з крафткартону) 
індивідуальний підхід до потреб клієнта, 

обладнання із складу та під замовлення. 
Основна позиція - це продаж вже перевіреного або 

повністю відреставрованого обладнання, готового 
до роботи.

Вн	ВУД
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Родини Крушельницьких, 14, 
м. Львів, 79017, Україна
Тел.: (067) 6727138,
 (097) 8360110
Факс: (032) 27557754
e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.com.ua
www.vnwood.prom.ua

ТОВ «гармонія-Технофільтр» є виробником 
різноманітних фільтроелементів до аспіраційного 
(рукава, касети фільтрувальні), вентиляційного 
(панельні, кишенькові, гофровані фільтри, клас очистки 
G4; F5 - F9) і іншого фільтраційного обладнання 
(мішки фільтрувальні до стружкопилососів, серветки 
фільтрувальні до фільтропресів, мішки фільтрувальні 
для рідин - фарби, лаки, олія, водопідготовка – з 
рейтингом фільтрації від 1 до 1400мкм). Висока якість, 
помірна ціна, багаторічний досвід, новітні технології, 
гнучке та оперативне сприйняття запитів.

гарМОніЯ-тЕХнОФіЛЬтр
ТОВ

вул. Авіаційна, 39, оф. 7, 
м. Дніпро, 49017, Україна
Тел./Факс: (056) 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm
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ExhibitoRS

Development and application of  technologies of 
production granulated biofuel (pellets), designing, 
construction of the biofuel plants on turn-key basis,  
production of the process equipment under TM 
GrANTECH for drying of biomass and its pelletizing; 
supervision and adjustment work, personnel training are 
the main fields of ICk GrOUP’s activity.

 After putting the production into operation the 
customer is provided with guaranty and after-sale 
services, required spare parts (dies, rollers etc.).

ICk Group develops and implements energy saving 
technologies using alternative fuel and TM Grantech 
equipment: heat generators operating on chopped 
biomass for wood drying other heat equipment.

гК	iCK	groUp

пр. Перемоги, буд. 89-А, прим. 227, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4510228, 4510232,   
  3312810
Факс: (044) 4510230/32
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Основними напрямками діяльності групи 
компаній ICk Group є розробка й впровадження 
технологій по виробництву гранульованого біопалива 
(пеллет); проектування та будівництво біопаливних 
комплексів «під ключ»; виготовлення  технологічного 
обладнання Тм GrANTECH для сушіння біомаси 
та її гранулювання; виконання шефмонтажних та 
пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу.  

П ісля  запуску  виробництва  замовнику 
забезпечується: гарантійне та сервісне обслуговування, 
необхідні запасні частини (матриці, ролики та інші).

гк ICk Group також розробляє та впроваджує 
енергозберігаючі технології на основі використання 
альтернативних видів палива та обладнання TM 
GrANTECH: теплогенератори на подрібненій біомасі 
для сушарок деревини та іншого теплотехнічного 
обладнання.

гК	iCK	groUp

of. 227, Prospekt Peremogy 89-A, 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4510228, 4510232,   
      3312810
Fax: +380 44 4510230/32
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua
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гОрЛУШ	КО

вул. Ягідна, 2, 
м. Київ, 03083, Україна
Тел.: (044) 5242470,
 (067) 2202470
Факс: (044) 5242471
e-mail: gorlush@gmail.com
www.gorlush.com.ua

ПРОекТУВання, ВигОТОВЛення, мОнТаж
гідРаВЛіЧні ПРеси повнофункціональні (до 

6500 мм, автоматичний цикл); компактні (від 3200 мм, 
універсальні):

- для зрощування шипованих заготовок по довжині;
- для склеювання дошки (ламелів) по товщині;
- для склеювання щитів з деревини;
- для збірки рамних столярних виробів;
- для наклеювання лицьових панелей дверей;
- тирсобрикетувальні.
Л і сО сУ ш и Л ь н і  к а м е Р и  к о н в е к т и т в н і , 

рециркуляційні, мобільні, стаціонарні:
ПОВна кОмПЛекТація ОБЛаднанням:
- системи автоматичного керування процесами сушки 

деревини;
- осьові вентилятори реверсивні;
- калорифери;
- утеплені дверні панелі;
- системи зволоження повітря;
- клапани для випуску пари.
ФаРБУВаЛьні камеРи Та ОТВОРи з водяною 

системою вловлювання та очищення повітря від сухого 
залишку лакофарбових аерозолів.

місцеВі асПіРації Та ЗагаЛьні сисТеми 
асПіРації:

- стружкопилососи серії сП та сР;
- пилові радіальні вентилятори;
- фільтруючі рециркуляційні установки продуктивністю 

8 000 – 50 000 м.куб./год.
Підприємство «гОРЛУш кО» забезпечує Вам повний 

комплекс оперативної гарантійної та післягарантійної 
підтримки.

Безвідмовна довгострокова робота гарантована 
інженерними рішеннями, в основі котрих лежить 
підвищений запас міцності та потужності. комплектуючі 
власного чи вітчизняного виробництва значно спрощують 
обслуговування та ремонт обладнання

DESIGNING, MANUFACTUrE, INSTALLATION
HYDrAULIC PrESSES full-functional (till 6500 

mm, automated cycle); compact (from 3200 mm, 
universals):

- for jointing tenoned billets lengthwise;
- for thickness gluing board (bars);
- for gluing wood shields;
- for assembling frame millwork;
- for sticking facing door panels;
- according to individual technical program.
WOOD-DrYING CAMErAS: convectional, re-

circulating, mobile, stationary.
FULL FUrNISHING WIT EQUIPMENT:
- automated control systems for wood-drying 

processes;
- reverse axial fans;
- air heaters;
- heat-insulated door panels;
- systems of air humidification;
- steam valves;
PAINTING CAMErAS AND OPENINGS with water 

system of suppression and air purification of the dry 
remainder of paintwork aerosols.

LOCAL ASPIrATIONS:
- vacuum chip sweapers of SP and Sr series;
- dry radial fans.
«COrLUSH Co» secures the whole complex of quick 

service and maintenance.
No-failure long-term operation is guaranteed by 

engineer solutions based on the increased store of 
fastness and power. Completing details of own or 
national production sufficiently simplify service and repair 
of the equipment

GoRLUSh	co

2, Yagidna St., 
03083, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5242470,
 +380 67 2202470
Fax: +380 44 5242471
e-mail: gorlush@gmail.com
www.gorlush.com.ua
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Вентилятори осьові, реверсні №5; №6,3; №8
спеціально для лісосушильного виробництва.

грЕчИШніКОВ	С.В.

пр-т Перемоги 67, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (044) 2053700,
 (067) 4451478
e-mail: svserp@yandex.ru
www.voir.com.ua
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Manufacturing, projecting and service of wood-
cutting tools:

- Wood-millings for soft and solid breeds
- Milling head
- Jointing knifes
- Circular saw blades
Manufacturing of metal-working tools.

грінаС	тМ
ФОП каньОса андРіЙ 
микОЛаЙОВиЧ

вул. Північна, 90 а, кв. 5, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.: (067) 3822950,
 (093) 6242858
Факс: (067) 2312582
e-mail: agrinas@ukr.net
http://grinas-95.uaprom.net
www. grinas.com.ua

В и гот о вл е н н я ,  п р о е к т у в а н н я ,  с е р в і с 
дереворізального інструмента:

- фрези для виготовлення вікон;
- фрези для виготовлення склопакетів;
- фрези для виготовлення дверей;
- фрези для виготовлення обшивочної дошки 

«ВагОнка»;
- фрези для виготовлення меблів;
- фрези радіусні для виготовлення штапів/

напівштапів;
- фрези радіусні для виготовлення галтеоей/

напівгалтелей;
- фрези для виготовлення підлоги;
- фрези для виготовлення паркету;
- фрези для пазові;
- фрези для виготовлення будівельного бруса та 

Блок-Хауза;
- фрези бондарні;
- фрези дереворізальні для обробки м`яких та 

твердих порід деревини;
- фрезерні головки;
- ножі фугувальні;
- пили дискові.
Виготовляємо інструмент по кресленням 

замовника.
Виготовлення металообробного інструмента.

GRiNAS
kANYOSA ANDrIY MIkOLAYOVICH 

90a/5, Pivnichna St., 
32300, Kam’janec-Podolskiy, Ukraine
Phone: +380 67 3822950,
 +380 93 6242858
Fax: +380 67 2312582
e-mail: agrinas@ukr.net
http://grinas-95.uaprom.net 
www. grinas.com.ua
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D LIGHT – is a leading Ukrainian supplier and 
producer of special equipment, including mobile lifting 
equipment. Basic directions of our activity: production and 
selling of special equipment, its service and maintenance, 
repair. We are partners and official distributors in Ukraine 
of leading world manufacturers of special equipment, 
particularly JV Lifting Machines (russia), Amco Veba 
(Italy), Dong Yang (korea), Farmi Forest (Finland), Tajfun 
(Slovenia), Lancman (Slovenia), Palms (Estonia), Akon 
Hidrolik (Turkey), Baltrotors (Lithuania).

The developed network of mobile service centers 
of warranty/post-warranty service and availability of 
own warehouse of spare parts helps to provide to the 
afterhours support for our customers.

Д	ЛаЙт
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. 23 Серпня, 31-Б, оф.202, 
м. Харків, 61072, Україна
Тел.: (057) 7201156 (57, 58), 
 (050) 4044400
Факс: (057) 3400808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

ТОВ «д ЛаЙТ» – провідний український 
постачальник та виробник спецтехніки, в тому 
числі мобільної вантажопідйомної техніки. Основні 
напрямки нашої діяльності: виробництво та продаж 
спецтехніки, її сервісне та технічне обслуговування, 
ремонт. компанія «д ЛаЙТ» є партнером та офіційним 
представником в Україні провідних світових виробників 
спецтехніки, зокрема аТ «Підйомні машини» (Росія), 
Amco Veba (італія), Dong Yang (корея), Farmi 
Forest (Фінляндія), Tajfun (словенія), Lancman 
(словенія ), Palms (естонія), Akon Hidrolik (Туреччина), 
Baltrotors (Латвія). Розвинена мережа мобільних 
сервісних центрів гарантійного/післягарантійного 
обслуговування та наявність власних складів 
запасних частин забезпечують цілодобову технічну 
підтримку наших клієнтів.

D	LiGht	LtD.

31-B, of. 202, 23 August St.,
61072, Kharkіv, Ukraine
Phone: +380 57 7201156 (57, 58)
 +380 50 4044400
Fax: +380 57 3400808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua
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Products we present: crushers, hydraulic cranes. Are 
representatives of firms «AUTrA», «BMF».

ДЕБЕЛИЙ	ВОЛОДИМИр	
МИКОЛаЙОВИч	
ФОП

вул. Котляревського 53/49, 
м. Сарни, Рівненська обл., 34500, Україна
Тел.: (067) 3630629, 
 (068) 1775997
e-mail: debeliy78@mail.ru
bmf.rv.ua, www.autra.ee

Продукція, яку представляємо: деревокольні 
верстати, дробарки, гідроманіпулятори. являємось 
представниками фірм «AUTrA«, «BMF».

DEbELiy	vLADimiR	
NikoLAEvich	
Pe

53/49, Kotlyarevskogo St.,
34500, Sarny, Rivenskyi region, Ukraine
Phone: +380 67 3630629,
 +380 68 1775997
e-mail: debeliy78@mail.ru
bmf.rv.ua, www.autra.ee



98 Львів•Галицькі Експозиції•2017 ��Lvіv•Galician Exposition•2017

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

���

компанія «демікс» входить в 3-ку найбільших 
компаній України в своєму сегменті і займає лідируючі 
позиції по продажу навантажувальної і складської 
техніки, а саме навантажувачі, штабелери, рокли.

являється офіційними дистриб’юторами таких 
відомих брендів як: Nissan (японія), Hyundai (корея), 
Dieci (італія), HC (китай), Skiper (німеччина), OMG 
(італія).

сервісні центри працюють по всій Україні.
на ринку України компанія «демікс» вже понад 

15 років і за цей період здобула імідж надійного і 
взаємовигідного партнера.

Фінансово стабільна компанія з постійним 
асортиментом техніки в наявності і можливостями 
розтермінування платежу без залучення кредитів і 
лізингів.

ДЕМіКС
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

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

Контакти:
м. Дніпро,  
вул. Володимира Моссаковского 1,
тел.: (056) 3754310
факс: (056) 3754313
e-mail: saleforklift@demix.com.ua
www.demixforklift.com.ua
www.demixsklad.com.ua 

м. Київ
пр. Бажана 30,
тел.: (044) 2066007
 (067) 4119087
м. Львів
вул. Зелена 238
тел.: (032) 2424175
 (032)242-41-76
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Demix LLC is one of the largest operators of machine 
tools market in Ukraine. The company makes efforts 
to meet the needs of its customers for more than 12 
years. It is an official and exclusive representative of 
TM FDB Maschinen and TM LEAD Machinery. Due 
to high professionalism, the Company is known as a 
reliable partner and supplier. Important advantages of 
the Company are optimal prices , worthy warranty and 
post-warranty service, as well as high response speed 
to the order and individual wishes of customers!

«DEMIX» LLC is a convenient and profitable 
cooperation!

ДЕМіКС
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Шевченка, 14, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: (056) 7321511,
 (067) 5655332,  76319593, 
  5606759
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua

ТОВ «Demix» є одним з найкрупнiших операторiв 
ринку з продажу верстатiв для дерево - та 
металообробки в Українi. компанія докладає максимум 
зусиль для задоволення потреб своїх клієнтів бiльше 
12 рокiв. є офіційним й ексклюзивним представником 
Тм FDB Maschinen и Тм LEAD Machinery. Завдяки 
високому професіоналізму кмпанію знають, як 
надійного Партнера та постачальника. Важливі 
переваги компанії – це оптимальнi цiни, гідне 
гарантійне і післягарантійне сервісне обслуговування, 
а також висока швидкість реагування на замовлення 
та індивідуальні побажання клієнтів! ТОВ «Demix» 
– це завжди зручне і вигідне співробітництво!

DEmix	LLc

14 Shevchenko St.,
49044, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 56 7321511,
 +380 67 5655332,  76319593,  
       5606759
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua
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ДЕрЕВООБрОБнИК
ВсеУкРаїнська гаЛУЗеВа 
гаЗеТа

вул. Садова, 2А, а/с 5911,  
м. Львів, 79054, Україна
Тел./Факс: (032) 2441164
Факс: (032) 2441165
e-mail: derevo@derevo.com.ua
http://derevoobrobnyk.com

У 2000 році був закладений початок історії 
Всеукраїнської галузевої газети «деревообробник», 
яка успішно працює на ринку лісової, деревообробної 
та меблевої галузей.

Періодичність виходу газети – двічі на місяць.
Обсяг – 12-24 сторінок формату а3.
друк – кольоровий на крейдяному папері. 
Тираж газети становить 10 000 примірників.
Розповсюджується за передплатою по всій 

території України. додаткове розповсюдження – на 
виставках і за допомогою цільових розсилок.

ми висвітлюємо:
- Огляд та аналіз ринку
- Події, факти, коментарі
- Виробництво
- інвестиції та інновації
- Виставки та конференції
- Розвиток підприємств тощо..
наші послуги:
- Розміщення рекламної інформації
- Фото- та відео репортаж
- Публікації статтей
- Проведення вебінарів на різноманітну 

тематику
- Встановлення партнерських відносин
- електронна та поштова розсилка
- Розміщення інформації на сайті
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти 

– 22346

The newspaper «Derevoobrobnyk» is the leading 
Ukrainian specialized edition for the forestry, woodworking 
and furniture industries. Since 2000 it is successfully 
operating on the market, providing up-to-day information 
about market reviews and analysis of Ukraine and 
other European and world countries, events, facts and 
comments, production, investments and innovations, 
trade shows and conferences, the development of 
enterprises etc.

Frequency of the newspaper is twice per month.
It comes out in format A3 on the glossy paper. 
Number of pages is 12-24. 
Circulation: 10 000 copies.
The newspaper is distributed by subscription 

throughout Ukraine. Additional distribution - at the trade 
fears and the dispatching according to the data-base of 
our companies.

DEREvoobRobNyk
UkrAINIAN WOODWOrkING 
neWSPaPer

2A, Sadova St., P.O.Box 5911, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2441164
Fax: +380 32 2441165
e-mail: derevo@derevo.com.ua
http://derevoobrobnyk.com
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SME «Dneproenergostal Ltd.» for over than 50 years 
solve ecological problems of industrial enterprises. 
The main specialization of our activities is: design, 
manufacture, supply, installation, commissioning and 
maintenance of aspiration and gas cleaning units. 

Products of our company are modern bag filters 
with pulse-jet regeneration – FrIr, and components: 
filter bags (possible tailoring according to customer 
drawings); wire frames for filter bags; blow-off valves for 
filter regeneration system. Developed by us (constantly 
diversifiable) model line of bag filters used on many 
enterprises of Ukraine and former CIS in various industrial 
sectors: mining-concentrating combines, cement plants, 
oil extraction plants, manufacture of construction 
materials, ferrous and nonferrous metallurgy, chemical 
and coal industries, thermal power plants, etc.

ДніПрОЕнЕргОСтаЛЬ
ТОВ наУкОВО-ВиРОБниЧе 
ПідПРиємсТВО

вул. Експресівська, 6, 
м. Запоріжжя, 69008, Україна
Тел.:  (061) 2849336
Факс: (061) 2849339
e-mail: destal@ukr.net
www.destal.net

ТОВ нВП «дніпроенергосталь» вже більше 50-ти 
років займається вирішенням екологічних проблем 
промислових підприємств. Основними напрямками 
нашої діяльності є: проектування, виготовлення, 
постачання, шеф монтаж, пусконалагодження та 
сервісне обслуговування аспіраційних і газоочисних 
установок; інвентаризація джерел викидів; 
паспортизація існуючих газоочисних установок, 
видача рекомендацій щодо підвищення ефективності 
їх роботи.

Продукція нашого підприємства – це сучасні 
рукавні фільтри з імпульсною регенерацією – ФРіР, 
а також комплектуючі: фільтровальні рукава; дротяні 
каркаси; продувальні клапани.

Розроблений нами модельний ряд рукавних 
фільтрів використовується на багатьох підприємствах 
України та снд в різних областях промисловості: 
гірничо-збагачувальні комбінати, цементні, олійно-
екстракційні заводи, виробництво будівельних 
матеріалів, чорна та кольорова металургія, хімічна та 
вугільна промисловість, теплоелектростанції та ін.

DNEpRoENERGoStAL	LtD.

6, Expressovskaya Str., 
69008, Zaporizhzhya, Ukraine
Phone: +380 61 2849336
Fax: +380 61 2849339
e-mail: destal@ukr.net
www.destal.net



106 Львів•Галицькі Експозиції•2017 107Lvіv•Galician Exposition•2017

109

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

109

ExhibitoRS

ДОЛінЬО
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул.Каразіна, 6 Б, м. Харків, 61002, 
Україна
Тел./Факс: (057) 7570959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

ТОВ «дОЛіньО» є ексклюзивним представником 
італійського концерну SCM Group на території 
України.

SCM Group є найбільшим виробником обладнання, 
модельний ряд якого розпочинається з простих 
фрезерних та форматно-розкрійних верстатів і 
закінчується комплексними автоматизованими лініями 
для меблевого, деревообробного виробництва, 
виробництва аерокосмічної техніки, машино- та 
суднобудування. ця риса компанії дозволяє  підібрати 
оптимальне рішення для кожного замовника з 
урахуванням його потреб та можливостей.

DOLIGNO ltd is the exclusive representative of Italian 
concern SCM Group in Ukraine.

SCM Group is one of the largest manufacturers of 
equipment, its range starts from simple milling and panel 
saw machines and finishes with complex automated lines 
for furniture and woodworking production, production of 
aerospace engineering, mechanical engineering and 
shipbuilding.

This feature allows to find optimal solution for each 
customer, based on his needs and capabilities.

DoLiGNo
LIMITED LIABILITY COMPANY

6 B, Karazina St, 
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7570959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua
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The company «Dominant» is a fast-growing company, 
established in 2012. We specialize in producing of 
high-precision and reliable machines with CNC. The 
constant quality control combined with a highly qualified 
staff ensures the implementation of orders of various 
technical difficulty. The fundamentals of our company 
are reliability, productivity and quality. We not only 
elaborate and produce serial models of woodworking 
machines, but also offer the complete solutions for 
individual requirements of a client. Innovative and reliable 
technologies allow to increase the efficiency and the 
client’s market opportunities. 

Our  c l ien t  w i l l  a lways have compet i t i ve 
advantages.

ДОМінант
ФОП дьяЧищенкО максим 
ОЛександРОВиЧ

вул.Кириленка, 24, 
м. Біла Церква, 09114, Україна
Тел.: (067) 7228293,
 (097) 5093876
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua

компанія «дОмінанТ» – швидкозростаюча 
компанія, що заснована в 2012 р. ми спеціалізуємося 
на виробництві високоточних та надійних верстатів 
з ЧПУ. Постійний контроль якості в поєднанні 
з висококваліфікованим персоналом гарантує 
виконання замовлень різної технічної складності.  
Фундаментальні основи компанії: надійність, 
продуктивність, якість. ми не лише розробляємо 
та випускаємо серійно моделі деревообробних 
верстатів, але й пропонуємо комплексні рішення щодо 
індивідуальних потреб клієнта.  інноваційні та надійні 
технології дозволяють збільшувати ефективність і 
можливості замовника на ринку.

наш клієнт завжди матиме конкурентні 
переваги.

DomiNANt
PE DIACHYSHENkO MAkSYM 
OLEkSANDrOVYCH

24, Kirilenka St.,
09114, Bila Cerkva, Ukraine
Phone: +380 67 7228293,
 +380 97 5093876
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua
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ДрЕВ-КО,	
УКртЕХнОПрОМСнаБ
ЗакРиТе акціОнеРне 
ТОВаРисТВО

вул.Саксаганського, 44е, 
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 5028010, 5028079
Тел./Факс: (044) 5028009
e-mail: drevko1@svitonline.com
www.drevko.in.ua

каталог обладнання:
масловтирочний верстат. 
Верстати для нанесення масла.
Верстати для розтирання.
Верстати для зістарення деревини
щітки для зістарення деревини (металеві та 

абралонові).
Прес-вайми «дРеВ-кО»:
- для поздовжнього зрощування деревини;
- для поперечного зрощування деревини;
- для склеювання брусу для євровікон і будівельного 

брусу;
- прес-вайми для вікон та дверей.
Установки для видалення стружки (промислові) 

від 1100 м з/год – 9000 м з/год, з накопичувальними  
мішками або накопичувальними  бункерами до 30 
куб.

Профільне шліфування деревини:
- шліфувальні машинки;
- шліфувальні насадки для дрельки;
- шліфувальні станки ;
- шліфувальні барабани для станків;
- щітки.
а також більше ніж 100 найменувань нових та 

б/в станків.

Presses «DrEV-kO»: 
Maslovtirochniy machine-tool
Maslonanosyaschiy machine-tool
rastirochni machine-tool
To make up woods for a senescence
Brushes are for the senescence of wood (metallic 

and abralonovi).
- for longitudinal accretion of wood; 
- for transversal accretion of wood; 
- for agglutination the squared beam for euro-

windows and the build squared beam; 
- presses for windows and doors.
 Vacuum chip sweepers (industrial) from 1100 m/hour 

– 9000 m/hour, with story sacks or story bunkers to 30 
cube. Type polishing of wood:

- polishing machines; 
- polishing attachments for drills; 
- polishing machine-tools; 
- polishing drums for machine-tools; 
- brushes. 
We have also more than 100 entities of new and s/h 

machine-tools.

dreV-Ko	
UKrteKhnopromSnaB	JSC

44-e, Saksaganskogo St., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5028010, 5028079
Phone/Fax: +380 44 5028009
e-mail: drevko1@svitonline.com
www.drevko.in.ua
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ELASTYk VAL ltd  is a company with the foreign 
investment, that is specialized in manufacturing of wheels 
and rollers & rubber rollers recovering for woodworking  
equipment.

The many years’ experience and long terms 
association with a leading rubber compounds’ suppliers 
from  Europe  give us the possibility to offer customers the 
premium quality rubber surface, which meets all technical 
customers’ requirements. The rubber rollers recovery 
is made by the up-to-date technologies, which helps to 
produce a smooth surface without blistering.

Also in a presence there is a high-quality membrane 
from  Europe for membrane-vacuum presses, purpose-
made for the use in woodworking industry.

ЕЛаСтИК-ВаЛ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул.Стуса,19, Пустомитівський р-н, 
с.Солонка, Львівська обл., 81131, Україна
Тел.: (032) 2271687,
 (050) 3173842
Тел./Факс: (0322) 271684
Факс: (0322)  271682
e-mail: elastyk.val@gmail.com
www.elastyk-val.com

ТзОВ «еЛасТик-ВаЛ» – фірма з іноземними 
інвестиціями, яка спеціалізується на  відновленні 
гумового покриття та виготовленні валів та роликів 
всіх видів деревообробного обладнання.

Багаторічний досвід роботи і співпраця з надійними 
постачальниками сировини, провідними концернами-
виробниками гуми англії та німеччини,  дають 
нам змогу запропонувати споживчу якісне гумове 
покриття, яке відповідає усім технічним вимогам. 
Процес гумування проводиться  з використанням 
найсучасніших технологій, що дозволяє виготовляти 
монолітні покриття без розшарувань та повітряних 
пустот.

Також в наявності є високоякісна  мембрана 
виробництва англії та німеччини для мембранно-
вакуумних пресів, спеціально виготовлена для 
використання в деревообробній індустрії.

ELAStyk	vAL		LtD

19 Stusa Str.,
Pustomyty District, Solonka,  81131, Ukraine
Phone: +380 32 2271687,  
 +380 50 3173842
Phone/Fax: +380 322 271684
Fax: +380 322  271682
e-mail: elastyk.val@gmail.com
www.elastyk-val.com



��� Львів•Галицькі Експозиції•2017 ���Lvіv•Galician Exposition•2017

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

Завод Eskaro Україна (м. Одеса) входить до 
складу міжнародної групи компаній з виробництва 
лакофарбових матеріалів «Eskaro Group AB 
Sweden».

У 2017 році заводу виповнюється 4 роки з 
дня відкриття. За рівнем автоматизації процесів 
підприємство є передовим не тільки серед компаній 
групи, але у всій хімічній промисловості України. 
Особливу увагу приділено екологічності підприємства, 
на якому виробляються тільки водно-дисперсійні 
матеріали, безпечні для довкілля. 

Пропонуємо фарби для внутрішніх та зовнішніх 
робіт, шпаклівки, лаки та олії, клеї, захисні засоби 
для деревини. Продукція під Тм Aura, Eskaro, kapral 
представлена в торгових мережах «епіцентр к», 
«нова Лінія», у торговельних павільйонах будівельних 
ринків міста Одеси та всієї України.

ЕСКарО	КОЛОр
ТОВаРисТВО  
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

Маяцька дорога, 22, Бiляївський р-н, смт. 
Хлiбодарське, Одеська обл.,  
67667, Україна
Тел.: (048) 7070120, 7070121(дод.2)
 (050) 3988035,
 (067) 5598490
e-mail: sergey.besedin@eskaro.com
http://eskaro.ua
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«Zavod kobzarenkо» offers wood chippers our 
foreign partners.

- Eschlblök Biber-80 with the manipulator (Austria). 
It works with wood maximum diameter of 600 mm. High 
performance – up to 150 cubic meters chips per hour.

- Wallenstein BX102r (Canada). Works of MTZ-
80. Hydraulic tightening wood with diameter up to 254 
mm.

- Farmi 260 (Finland). Chips processed into wood 
with diameter up to 260 mm. Works of MTZ-80.

As an accessory equipment for high-quality harvesting 
of wood chips, we offer timber trailers of our own 
production and protective agricultural fiber SUBTEX, 
thanks to which the collected chips dries out for 3 months 
at no additional cost (hangar construction).

Agricultural machinery is produced at OOO 
kobzarenko Factory:

- 20 trailer types; 
- 5 types of reloading hoppers;
- 10 tanks’ types for water, liquid substances and 

plant protection;
- 20 types of different augers;
- grain-packing equipment;
- snow blades and digging buckets;
- heat generators on chips and straw;
 -fertilizers’ spreaders.

заВОД	КОБзарЕнКа

вул. Русанівська, 17,  
м. Липова Долина, Сумська обл.,  
42500, Україна
Тел.: (044) 4527459,
 (050) 3280812
e-mail: market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua

«Завод кобзаренка» пропонує подрібнювачі 
деревини (щепорізи) закордонних партнерів.

- Eschlblök Biber-80 з маніпулятором (австрія). 
Працює з деревиною максимального діаметра до 
600 мм. Висока продуктивність – до 150 куб.м. щепи 
на годину.

- Wallenstein BX102r (канада). Працює від мТЗ-
80. гідравлічне затягування деревини діаметром до 
254 мм. 

- Farmi 260 (Фінляндія). Переробляє на щепу 
деревину діаметром до 260 мм. Працює від мТЗ-
80. 

В якості супутнього обладнання для якісної 
заготовки тріски пропонуємо причепи-лісовози 
власного виробництва та захисне агроволокно 
SUBTEX, завдяки якому зібрана щепа висихає за 3 
місяці без додаткових затрат (будівництво ангарів).

с/г техніка, що виготовляється на ТОВ «Завод 
кобзаренка»:

- 20 видів причепів;
- 5 видів перевантажувальних бункерів;
- 10 видів цистерн для води, жижі та ЗЗР;
- 20 видів різноманітних шнеків;
- причепи для перевезення тюків соломи;
- зерно пакувальне обладнання;
- ковші та відвали;
- теплогенератори на щепі та соломі;
- розкидачі міндобрив та інше.

zAvoD	kobzARENko

17, Rusanovscka St., 
42500, Lypova Dolyna, Sumy distrskt, 
Ukraine
Phone: +380 44 4527459,
 +380 50 3280812
e-mail: market@kobzarenko.com.ua
www.kobzarenko.com.ua
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зОЛОтЕ	рУнО
ПРОмисЛОВа кОмПанія  
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Деревообробна 6-Б, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел.: (063) 1396819
Тел./Факс: (044) 2551412
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.GoldenFleece.com.ua

компанія «ЗОЛОТе РУнО» є виробником 
стрічкових пил і абразивних матеріалів. 

Продукція: пили по металу Lennartz, Wikus, Arntz, 
пили по дереву koronet, Fenes, абразивні матеріали 
на гнучкій основі HErMES, VSM, Awuko, Deerfos, 
Indasa, твердий абразив Зак, металорізальний 
інструмент Yamawa, Osawa, Nikkotools, клейові 
системи, сОж. 

якщо Ви пред’являєте високі вимоги до якості, 
безпеки та рентабельності товару-звертайтеся до 
нас. ми допоможемо вибрати інструмент саме для 
Вашого обладнання.

The company «GOLDEN FLEECE» is a manufacturer 
of band saws and abrasive materials. 

Products: cutting saws Lennartz, Wikus, Arntz, saws 
koronet on wood, abrasive materials on a flexible basis 
HErMES, VSM, Awuko, Deerfos, Indasa, solid abrasive 
ZACk, machine tool Yamawa, Osawa, Nikkotools, 
adhesive mixture, coolant (cutting fluid).

If You place high demands on quality, safety and 
profitability of the product-please contact us. We will help 
tip to choose tool for Your equipment.

goLden	FLeeCe,	UKraine
INDUSTrIAL COMPANY  
THE LIMITED LIABILITY COMPANY  

6-B, Derevoobrobna St. , 
01013, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 063 1396819
Phone/Fax: +380 44 2551412
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.GoldenFleece.com.ua
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іБЕрУС-КИїВ
сПіЛьне УкРаїнськО-
ісПанське   
ПідПРиємсТВО

вул. Кирилівська, 51-а, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс: (044) 4171397, 4170029,  
  4625060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

на сучасних верстатах, з використанням 
європейських технологій, німецького твердого сплаву 
фірми «Leuco», високовуглеводної і легірованої 
сталі сП «іберус-київ» виробляє широку гаму 
стандартних фрез із змінними ножами і інструменту 
за спецзамовленням, які відповідають світовому  
рівню вимог за якістю і технікою безпеки та призначені 
для прямого і профільного фрезування деревини на 
одношпіндельних і багатошпіндельних верстатах при 
ручному і механічному способі подачі  деталей, що 
обробляються.

«Iberus-kyiv» JV manufactures a wide range of 
standard milling cutters with interchangeable knives and 
tools made by special orders on modern equipment using 
European technologies, German hard alloy of the firm 
«Leuco», high-carbon and alloyed steel. The equipment 
meets world quality standarts and safety requirements  
and is designed for straight and profile wood milling on 
single-spindle and multi-spindle milling machines at 
manual and mechanical work pieces feed.

iBerUS-KyiV
JOINT UkrAINIAN-SPANISH 
VENTUrE

51-A, Kyrilivska St., 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4171397, 4170029,  
      4625060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua
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ПП «імекс» – засноване у жовтні 1992 року, і 
уже понад 20 років впевнено укріплює свої позиції 
на ринку деревообробної промисловості не лише 
в Україні, але й за її межами: словаччина, Чехія, 
Румунія, Туреччина, Польща, англія, Білорусія, Росія 
і. ін.

 Основні напрямки діяльності підприємства:
- конструювання та виготовлення обладнання для 

деревообробного та меблевого виробництв;
- лінія для виготовлення циліндричного та 

профільного брусів;
- деревоподріблювальні машини та ін.
якісне пуско-налагодження, гарантійний  та 

сервісний ремонт  обладнання.
Все обладнання сертифіковане держстандартом 

України.

іМЕКС
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Коновальця, 411 а, 
м. Івано-Франківськ, 76011, Україна
Тел./Факс: (0342) 507340, 507330
e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua
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інВОЛД
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Візкозна, 17, оф. 22, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 3834212,
 (067) 2304895,
 (050) 6861621
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

компанія «інволд» пропонує своїм успішним 
клієнтам повний комплекс послуг: поставка, монтаж 
та сервісне обслуговування обладнання відомих 
європейських виробників:

1. комплексні технологічні рішення для організації 
виробництва гранул чи брикетів на базі:

- Пресів-грануляторів компанії AMANDUS kAHL
- Брикетувальних пресів гідравлічного типу 
2. комплексні  технологічні  рішення для 

сільськогосподарської та харчової промисловості 
від AMANDUS kAHL Group :

- крупозаводи. Переробка зернових, бобових та 
масляничних культур - SCHULE MÜLENBAU

- Обжарювання кави, насіння та горіхів - NEUHAUS 
neoteC

- Технологія псевдо зрідженого шару - NEUHAUS 
neoteC

- Охолодження, заморожування продуктів 
харчування - HEINEN FrEEZING

3. Подрібнювачі для будь-якого типу сировини.
4. сушильні камери для будь-якого типу 

сировини. 
індивідуальний підхід до вимог та побажань 

кожного клієнта – запорука взаємовигідної 
довгострокової співпраці наших компаній.

The company «Inworld» offers its successful 
customers full range of delivery, assembly services and 
further service providing of equipment of well-known 
European producers:

1. Complex technological decisions for pellets or 
briquettes production organization on the base 

of:
- Pelleting presses AMANDUS kAHL
- Hydraulic briquetting presses 
2. Complex technological decisions for agricultural 

and food industry from AMANDUS kAHL Group:
- Groats mills. Grains, pulses and oil-yielding crops 

processing - SCHULE MÜLENBAU
- roasting of coffee, sunflower seeds and nuts - 

NEUHAUS NEOTEC
- fluid bed technology - NEUHAUS NEOTEC
- Cooling and freezing systems for food industry 

- HEINEN FrEEZING
3. Shredders for any type of raw material.
4. Belt or drum drying rooms for any type of raw 

material.
Personal approach to the demands and wishes of 

each customer is the pledge of mutually beneficial and 
long-term cooperation of our companies.

iNWoRLD	LtD.

22 off, 17,  Vizkozna St., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3834212, 
 +380 67 2304895,
 +380 50 6861621
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua
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21 Ріk БеЗдОганнОї якОсТі дЛя  Вас!
найпот у жн іший  у кра їнський  виробник 

інструменту для розпилювання деревини  має честь 
запропонувати:

Повний виробничий цикл виготовлення усього  
спектра дереворізального інструмента:

- пили стрічкові сталеві та стелітовані шириною 
до 260 мм;

- пили рамні сталеві та стелітовані до 1600 мм;
- пили тарні сталеві та стелітовані;
- пили дискові твердосплавні з розклинюючими 

ножами до 1000 мм;
- пили дискові сталеві і твердосплавні до 1000 

мм;
- пили основні і підрізні спеціальні для форматно-

розкрійних верстатів;
- ножі з прямолінійною ріжучою кромкою сталеві 

і твердосплавні;
- весь перелік дереворізальних фрез напайних та 

зі змінними ножами (дверні та віконні блоки (в тому 
числі «євро»), погонаж, вагонка, дошка пола, паркет, 
меблеві фасади, зрощення та ін.)

сервісне обслуговування (реставрація) 
інструмента.

Продаж нового (власного виробництва) та 
відновленого деревообробного обладнання.

інтЕКС	ПЛюС
гРУПа ПідПРиємсТВ

вул. Князів Коріатовичів, 25, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.: (03849) 35366
Тел./Факс: (03849) 34536
e-mail: inteks@ukr.net
www.inteks.com.ua
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КаМОЦЦі
ТОВаРисТВО  
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Кирилівська, 1-3, секція «Д», 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: (044) 5369520, 2911120
e-mail: kiev@camozzi.ua
www.camozzi.ua

ТОВ «камОцці» – підрозділ всесвітньо відомого 
італійського концерну Camozzi Group. Протягом 25-ти 
років компанія займає провідні позиції з виробництва і 
продажу пневматичної апаратури на території України 
і далеко за її межами. штаб-квартира камоцці в 
Україні знаходиться в місті київ за адресою: вулиця 
кирилівська, 1-3.

  Виробничі потужності, величезний склад 
готових виробів, відточена логістика, сертифікована 
продукція, 100% -тестування на кожному етапі 
виробництва гарантують нашим клієнтам бездоганну 
якість і сервіс.

Ltd. «Camozzi» – division of the world-famous 
Italian concern Camozzi Group During the 25 years the 
company has a leading position in the production and 
sales of pneumatic equipment in Ukraine and far beyond 
its borders headquarters Camozzi in Ukraine is located 
in kyiv at the address. : Cyrilivska street, 1 - 3.

  Production capacity, a huge warehouse of finished 
products, perfected logistics, certified products, 100% 
tested • Max at every stage of production guarantee our 
customers perfect quality and service.

cAmozzi	LtD

1-3, Cyrilivska str., section D, 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5369520, 2911120
e-mail: kiev@camozzi.ua
www.camozzi.ua
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КіВЕрЦіЛіСМаШ
ПРиВаТне  
ПідПРиємсТВО

вул. Академіка Кравчука, 4,  
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: (050) 9008610; 9071298
Тел./Факс: (03365) 22546, 40613, 21479
e-mail: lesmash@inbox.ru,  
           Vladimir_Furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua

ПП «ківерцілісмаш», яке є правонаступником ВаТ 
«ківерціспецлісмаш» в частині кадрового, технічного 
та технологічного потенціалу,  являється провідним 
виробником технологічних ліній та окремих верстатів 
для повної переробки деревини.

Обладнання наше високопродуктивне, надійне, 
просте в експлуатації, не потребує особливих 
кліматичних умов, постійно вдосконалюється, як 
по номенклатурі і модельному ряду, так і по якості, 
надійності, розширенню технічних можливостей. 
Поруч з традиційними брусовальними верстатами 
та багатопилами сімейства цРм дуже гарно себе 
зарекомендували чотирьохвальні брусовальні 
верстати сБ-36, сБ-42 та двох вальні багатопильні 
см2В-180, см2В-240 з висотою пропилу 180 та 
240 мм. незамінними для масового виробництва 
одномірної заготовки є торцювальний верстат з 
механічною подачею Тм-15, Тм-10. Отримати 
додатковий прибуток допоможуть верстати для 
переробки обаполів ВПг-20, ВОУ-100. Полегшать 
працю передавальні пристрої та допоміжне 
обладнання, а навчання, за допомогою наших 
спеціалістів, сприятиме правильній та ефективній 
експлуатації придбаного Вами обладнання.

PE «kivertsilismash» is a leading manufacturer of 
technological lines and machines for the full processing 
of wood.

Our equipment is highly efficient, effective, simple 
in exploitation, doesn’t need special climatic conditions, 
is permanently improved on nomenclature and model 
rank, the same as on quality, effectiveness, widening of 
technical abilities. Besides traditional squaring machines 
multisaws machines TsrM, four-shalf squaring machines 
SB-36, SB-42 and two-shaft multisaws machines 
SM2V-180, SM2V-240 with 180-240 mm have already 
recommended themselves as highly effective. But-ending 
machine with mechanical feeding TM-15, Тм-10 for the 
mass production of measuring half-finished products can 
not be substituted.

The machine for processing VPG-20, VOU-100 
slab will help you to get additional profit. Transmissions 
devices and auxiliary equipment will make your 
work easier. Training with the help of you specialists 
will promote proper and effective exploitation of the 
equipment bought by you.

kivERtSiLiSmASh
PrIVATE ENTErPrISE

4, Ac. Kravchuka St., 
45200, Kivertsi, Volyn district, Ukraine
Phone: +380 50 9008610;  9071298
Phone/Fax: +380 3365 22546, 40613,  
          21479
e-mail: lesmash@inbox.ru, Vladimir_
Furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua
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Surfaces: Laminates
Semi-finished products: Postforming elements, 

Furniture door fronts, Upholstery frames, Table tops

КОЛОрИт	іМПЕКС
ТОВ

пр. Льва Ландау, 147, 
м. Харків, 61105, Україна
Тел.: (050) 0482535
Факс: (057) 714 28 58
e-mail: coloritimpex.kharkov@gmail.com
http://www.coloritimpex.com

Торгівля декоративним паперово-шаруватим 
пластиком.

Виробництво постформінгу, дверні фасади для 
меблів, стільниці для столів, стільниці для кухонних 
меблів.

coLoRit	impEx	LLc

147, L.Landau Ave.,  
61105, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 50 0482535
Fax: +380 57 7142858
e-mail: coloritimpex.kharkov@gmail.com
http://www.coloritimpex.com
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КОМПрЕССОрС		
інтЕрнЕШнЛ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Петропавлівська, 54 А,  
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: (044) 4672601 (02)
Тел./Факс: (044) 4672607
e-mail: kiev@compressors.ua
www.compressors.ua

компанія «компрессорс інтернешнл» – одна 
з лідерів на ринку компресорного устаткування 
України. компанія забезпечує постачання, сервісне 
обслуговування, запасні частини і матеріали 
практично для всіх галузей промисловості. компанія 
«компрессорс інтернешнл» має сучасні сервісні 
центри в києві, дніпропетровську, Харкові, Одесі, 
Львові.

The «Compressors International» Company – is one 
of the leaders of compressors market in Ukraine. The 
Company provides supply, maintenance, spare parts 
and materials almost for the all spheres of industry. The 
“Compressors International» Company has modern 
service centers in such cities like kyiv, Dnepropetrovsk, 
kharkov, Odessa, Lviv.

compRESSoRS	
iNtERNAtioNAL
COMPANY

54 A, Petropavlivska St.,
04086, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4672601, 
Phone/Fax: +380 44 4672607
e-mail: kiev@compressors.ua
www.compressors.ua
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компанія ТОВ  «ЛЗ аврора» займається 
виробництвом та  продажем промислових 
лакофарбових матеріалів.

ЛаКОФарБОВИЙ	заВОД	
аВрОра
ВідкРиТе акціОнеРне 
ТОВаРисТВО

вул. Будіндустрії, 3, 
м. Черкаси, 18030, Україна
Тел.: (04727) 12881,
 (096) 3352391
Факс: (04727)10 471
e-mail: vitaliy.tiulkin@helios.si, 
            tarasov@aurora.ck.ua
www.aurora.ck.ua
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ЛЕЙтЦ		інСтрУМЕнтИ	
УКраїна
ТОВаРисТВО  
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Соборна, 2б,  
Києво-Святошинський р-н, 
c. Петропавлівська Борщагівка, 
Київська обл., 08130, Україна
Тел.: (044) 4992096
Факс: (044) 4992097
e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

вул. Європейська площа, 3 
м. Івано-Франківськ,
тел.: (067) 3284965
e-mail: atymchuk@leitz.org

група компаній Leitz пропонує повний діапазон 
точних інструментів для індустріальної обробки 
деревини, пластмас та цвітних металів.Leitz поставляє 
свою продукцію та пропонує сервіс в усіх країнах світу 
та має всесвітню мережу  близько 160 сервісних 
центрів.

The Leitz Group of companies offers the complete 
range of automatic precision tools for industrial 
processing of wood, plastics and non-ferrous metals. 
Leitz supplies its products and services on all countries 
and has got a worldwide network of about 160 service 
stations near its customers.

LEitz	iNStRUmENty	UkRAiNA			
LLc

2b, Soborna St., 
08130, Petropavlivska Borschchagivka, 
Kyiv district , Ukraine
Phone: +380 44 4992096
Fax: +380 44 4992097
e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

3, Evropejska Sq.,  
Ivano-Frankivsk,
Phone: +380 67 3284965
e-mail: atymchuk@leitz.org
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Leniv LLC – production, sales and service of 
woodworking tools.

Leniv LLC is one of the most active participants 
on the Ukrainian woodworking tools market. Due to 
our long-term experience in this field, persistence and 
constant anxiety for upgrade and development, we have 
achieved a high level of accuracy in manufacturing of 
our products. We use the best raw materials of leading 
European manufacturers and highly-efficient up-to-date 
equipment in order to create a national product of high 
quality, second to none of foreign analogues. 

We analyze and take into account different aspects 
of a client’s production process aiming to find the most 
effective solution for tools application. We share our 
experience to develop your business!

ЛЕніВ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Автоливмашівська, 4, 
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.: (0342) 723993,
 (096) 3539657
Факс: (0342) 723994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

ТОВ «Ленів» – виготовлення, продаж та 
обслуговування деревообробного інструменту.

ТОВ «Ленів» є одним з найактивніших гравців 
на ринку деревообробного інструменту в Україні. 
Завдяки багаторічному досвіду роботи в даній галузі, 
наполегливості та постійному прагненню до розвитку 
та вдосконалення, ми досягли високої точності 
продукції. ми використовуємо найкращі сировинні 
матеріали провідних європейських виробників, а 
також сучасне високопродуктивне обладнання, щоб 
створити якісний національний продукт, який не 
поступається імпортним аналогам.

ТОВ «Ленів» досліджує та враховує різні аспекти 
виробничого процесу клієнта з метою знайти найбільш 
ефективні рішення із застосування інструменту. ми 
ділимося досвідом для розвитку Вашого бізнесу.

LENiv	LtD.

4, Avtolivmashivska St.,
76000, Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Phone: +380 342 723993,
 +380 96 3539657
Fax: +380 342 723994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua
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The main activity of Linear LLC is supplying of wide 
range of spares and modules for industrial machines. Our 
company is official representative of such world-known 
companies as SkF (Sweden, mechatronics), HIWIN 
(Taiwan, mechatronics), Hestego (Czech republic, 
protection systems), Teknomotor (Italy, spindles including 
for wood processing machines)

ЛінЕар
ТОВаРисТВО ЗОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Святотроїцька, 94, кв. 84, 
м. Черкаси, 18000, Україна
Тел.: (044) 2219889,
 (097) 4176475
Факс: (044) 5677459
e-mail: sales@linear.com.ua
www.linear.com.ua

Основним напрямком діяльності компанії «Лінеар»  
є постачання широкого спектру комплектуючих для 
верстатобудування. наша компанія офіційний 
дистриб’ютор таких відомих світових лідерів 
як SkF (швеція, мехатроніка), Hiwin (Тайвань, 
мехатроніка), Hestego (Чехія, системи захисту), 
Teknomotor (італія, шпінделя, в тому числі шпінделі 
для деревообробки).

LiNEAR
LIMITED LIABILITY COMPANY

94/84, Svjatotroicka St.,, 
18000, Cherkasy, Ukraine
Phone: +380 44 2219889,
 +380 97 4176475
Fax: +380 44 5677459
e-mail: sales@linear.com.ua
www.linear.com.ua
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ЛОЙКО	УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Оксамитова, 11,  
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Київська обл., 08130, Україна
Тел.: (044) 4997025,
 (050) 4645285
Факс: (044) 4997027
e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua

ТОВ «ЛОЙкО УкРаїна» – дочірнє підприємство 
компанії LEUCO, німеччина.

LEUCO є одним зі світових лідерів з виробництва 
алмазних інструментів та інструментів з твердих 
сплав ів  для деревообробної  та  меблевої 
промисловості. широкий асортимент нашої продукції 
доповнюють послуги із заточування інструмента та 
консультації щодо його використання.

L E U C O  U k r A I N E  L t d . –  s u b s i d i a r y  o f 
LEUCO,Germany.

LEUCO is one of the world’s leading manufacturers 
of diamond tools and carbide tools for woodworking 
and furniture industry. A wide range of our products 
complement the services of servicing tools and advice 
on its use. 

LEUco	UkRAiNE	LtD.

11 Oksamytova St.,
v. Petropavlivska Borshchagivka, 
08130, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 4997025,
 +380 50 4645285
Fax: +380 44 4997027
e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua
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The leading national manufacturer of cold 
industrial glues, the official distributor of the company 
«BEArDOW&ADAMS» (Great Britain), the European 
leader in hot melt adhesive manufacture.

 «LUX-X» offers high-quality adhesives for different 
scopes, including for woodworking and furniture 
production, and also product assembly, pressure 
sensitive adhesives (HMPSA).

Working with «Lux-X» LLC you get a full range of 
services: application condition analysis and an adhesive 
pre-selection; testing and determination of optimal 
adhesive; free shipping anywhere in Ukraine; complete 
technological and informational support during use. 
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ЛюКС-Х	
наУкОВО-ВиРОБниЧе  
ПідПРиємсТВО 
ТОВ

вул. Вишнева, буд.31, 
м. Харків, 61053, Україна
Тел.: (057) 7660636, 
 (057) 7660637
e-mail: office@lux-x.com
www.lux-x.com

нВП «Люкс-Х» – провідний національний виробник 
холодних водорозчинних промислових клеїв та 
офіційний дистриб’ютор компанії Beardowadams 
(Adhesives) Ltd (Великобританія), європейського 
лідера у виробництві термоклеїв.  В асортименті 
компанії високоякісні водостійкі клеї ПВа «Люкс» 
D2 та D3 та клеї-расплави для деревообробки 
та меблевого виробництва. Працюючи з нВП 
«Люкс-Х», ви отримуєте повний комплекс послуг: 
вивчення умов вживання і попередній підбір клеїв;  
проведення випробувань і визначення оптимальної 
марки адгезиву; безкоштовна доставка замовлення 
в будь-яке місто України; повний технологічний і 
інформаційний супровід в процесі використання.

LUx-x	LLC
SCIENTIFIC AND PrODUCTION 
enterPrISe

31, Vishneva St.,
61053, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7660636,
 +380 57 7660637
e-mail: office@lux-x.com
www.lux-x.com
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М-грУПП
кОмПанія,  
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Микільсько-Слобідська, 6Б, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел./Факс: (044) 3604600
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

компанія «м-гРУПП» працює на ринку України 
для втілення багатогранних ідей в області реалізації 
деревообробного інструмента провідних європейських 
виробників. Основні критерії: якість, надійність та 
конкурентоспроможність.

Так, наприклад, інструмент італійської компанії  
FrEUD-POZZO S.P.A. давно завоював лідируючі 
позиції серед виробників дереворіжучого інструменту. 
їх більш ніж сорокарічний досвід   у виробництві 
різноманітного  деревообробного інструменту, 
дозволяє ефективно застосовувати його для 
вирішення  найсміливіших завдань. цей інструмент 
зарекомендував себе і користується популярністю у 
деревообробників всього світу. 

на підприємствах   Freud виготовляється практично 
весь спектр дереворіжучого інструменту:

- твердосплавні пластини;
- насадні фрези;
- дискові пили;
- алмазний інструмент;
- кінцеві фрези;
- свердла;
- інструмент для CNC-центрів та ін.
Тут завжди можна знайти інструмент гідний уваги 

кожного деревообробника.

Company «M-Group» works on the Ukrainian market 
for an embodiment of many-sided ideas in the field of 
realization of the tools for wood-processing, produced by 
the leading European manufacturers. The basic criteria: 
quality, reliability and competitiveness. 

So, for example, the tool of Italian company FrEUD-
POZZO S. P. A. for a long time wins leading positions 
among manufacturers of the tool for wood-cutting. Their 
more than fifty-years experience in manufacturing various 
tools for wood-processing allows efficient applying of 
tools for solving the most courageous tasks. These tools 
have proved themselves and are popular among wood 
products manufacturers all over the world. 

At Freud enterprises all spectrum of the tool for wood-
cutting is produced:

- hard- alloy inserts;
- slabbing cutters;
- circular saws;
- diamond tools;
- final cutters;
- router bits;
- tools for the CNC-centers, etc.
It is always possible to find here tools noteworthy for 

each expert.    In addition tools for metal-plastic windows 
producing would be exhibited – as new working direction 
of «M-GrOUP» company

m-groUp
COMPANY

6B, Mykilsko-Slobidska St., 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 3604600
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua
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МарКЕтЛіС
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Оксамитова, 11, 
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
08130, Україна
Тел.: (044) 4951161, 4951162
Тел./Факс: (044) 4951168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.mlis.com.ua

mARkEtLiS
PrIVATE ENTErPrISE

11, Oksamytova St.,  
Kyiv-Petropavlivska Borshagivka, 
08130, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 4951161, 4951162
Phone/Fax: +380 44 4951168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.mlis.com.ua

компанія «маркетліс» 25 років постачає сучасне 
обладнання, верстати, технології та інструмент для 
деревообробних та меблевих підприємств України. 
Основні постачальники – це відомі світові виробники 
такі як: Homag, Brandt, Weeke, Holzma, Homag 
Automation, Altendorf, kuper, Maggi, Freud, AkE, Tigra, 
AC Word та інші.

для довготривалої експлуатації верстатів і 
обладнання компанія «маркетліс» виконує монтажні 
та пусконалагоджувальні роботи, здійснює гарантійне 
та післягарантійне обслуговування обладнання, 
ремонт та відновлення верстатів. 

крім того,  компанія «маркетліс» надає 
інжинірингові та технологічні консультаційні послуги 
по створенню нових сучасних деревообробних та 
меблевих виробництв і модернізації діючих цехів та 
підприємств.

Over the last 25 years private enterprise «Marketlis» 
supplies modern equipment, machines, technologies, 
spare parts and tools for woodworking and furniture 
enterprises from the world’s leading manufacturers such 
as Homag,  Brandt, Weeke, Holzma, Homag Automation, 
Altendorf, kuper, Maggi, Freud, AkE, Tigra, AC Word 
and others. 

For long-term operation of machines private 
enterprise «Marketlis» provides installation, adjustment 
and assembling works, executes warranty and after-
warranty services, repair and renewal of machines. 

Besides, private enterprise «Marketlis» provides 
engineering and technology consulting services 
regarding the creation of modern woodworking and 
furniture productions and modernization of existing plants 
and enterprises.



��� Львів•Галицькі Експозиції•2017 ���Lvіv•Galician Exposition•2017

��

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ExhibitoRS

МВМ	грУП
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

пров. Універсальний, 6, 
м. Дніпро, 49024, Україна
Тел.: (056) 3747774,
 (0562) 310677
Факс: (056) 2327825
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

Продаж, гарантійне та сервісне обслуговування 
деревообробного обладнання.       

компанія мВм гРУП успішно працює на 
українському ринку понад десять років. За цей час 
наше устаткування зарекомендувало себе як якісне 
за кращою ціною. ми працюємо в усіх регіонах 
України, наші клієнти – сотні українських виробників 
дерев’яної продукції. ми пишаємося тим, що за 
допомогою нашого устаткування виготовляються 
якісні дерев’яні вироби.

компанія мВм гРУП пропонує весь спектр 
обладнання для обробки деревини та виготовлення 
дерев’яної продукції 

Постійно зі складу в дніпропетровську та на 
замовлення:

-  обладнання для первинної переробки 
деревини, 

- обладнання для обробки масивної деревини,
- обладнання для виготовлення брусу та щита,
- обладнання для фінішної обробки,
- обладнання для обробки плит та виготовлення 

меблів,
- обладнання для роботи зі шпоном,
- обладнання для виготовлення паркету,
- оброблювальні центри з ЧПк,
- аспіраційні системи та багато іншого.

Selling, service and guarantee maintenance of 
woodworking equipment.                             

«MWM GrOUP Company» acts successfully on the 
Ukrainian market for ten years already.

During this period our equipment has shown 
the balance of the best quality and price. We  sell 
woodworking equipment across the territory of Ukraine; 
our clients are hundreds of

Ukrainian manufacturers of wooden products. We 
are proud of qualitative wooden goods

that are manufactured with the help of our 
equipment.

«MWM GrOUP Company» proposes all range of 
woodworking machinery. You can order or buy from the 
warehouse in Dnipropetrovs’k the following machinery 
anytime;

- for primary wood processing;
- for processing of solid wood;                                  
- for beam and board manufacturing;                            
- for finishing processing;
- for board processing and furniture manufacturing;
- for veneer processing;
- for parquet flooring manufacturing;
- processing centers with CNC control;
- dust collector system and others.

mWm	GRoUp	LtD.

6 Universalnyi lane, 
49024, Dnipro, Ukraine
Phone: +380 56 3747774, 
 +380 562 310677
Fax: +380 56 2327825
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua
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МВМ-заХіД
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Комунальна, 14б, 
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: (067) 3342121
e-mail: mwmzahid@gmail.com

наше товариство майже 10 років працює в 
напрямку лісової галузі та шукає оптимальне 
співвідношення ціни та якості, професійного підбору 
техніки та деревообробного обладнання асортимент 
якого з кожним роком тільки вдосконалюється та 
збільшується.

ми працюємо з надійними закордонними 
партнерами (естонії, швеції, Фінляндії, Польщі, Чехії, 
німеччини), котрі надають нам високотехнологічну 
якість за помірну ціну, ми є офіційними представниками 
на території України.

м а юч и  вл а с н и й  с е р в і с н и й  ц е н т р  п о 
гідроманіпуляційних системах, ми виконуємо 
монтаж кранів на автомобіль чи причіп, підключення 
комплектних трейлерів-лісовозів до трактора, запуск, 
навчання з подальшим гарантійним обслуговуванням 
та доставку готового виробу до покупця, що 
вподальшому входитиме у ціну техніки.

Our company nearly 10 years working in the 
direction of the forest sector and looking for the best 
value for money, professional equipment selection and 
woodworking equipment range which each year only 
improving and growing.

We work with reliable foreign partners (Estonia, 
Sweden, Finland, Poland, the Czech republic, 
Germany), which provide us with high-tech quality at 
a reasonable price, we are an official representative in 
Ukraine.

With its own service center in hidromanipulyatsiynyh 
systems, we perform installation of cranes on the vehicle 
or trailer, trailer, timber pidklyuchennyakomplektnyh 
tractor, commissioning, training and warranty subsequent 
delivery of finished product to the customer, which will 
include vpodalshomu in the price of equipment.

mWm-zahid	Ltd

14 b, Komunalna, St., 
45200, Kiwertsi, Volyn district, Ukraine
Phone: +380 67 3342121
e-mail: mwmzahid@gmail.com
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МВМ-КИїВ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Героїв Космосу, 4, оф 801, 
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (044) 2001254, 
 (067) 441 06 69
Тел./Факс: (044) 5011072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua

Пропонуємо широкий спектр деревообробного 
обладнання та інструменту для виготовлення 
дерев’яних будинків, вікон та дверей, виробництва 
корпусних меблів, фарбування, та виготовлення 
брикетів і пеллет.

Постійно зі складу в києві та на замовлення 
обладнання для:

- первинної переробки деревини: пилорами, 
брусувальні, багатопилкові, торцювальні верстати;

- виготовлення брусу та щита;
- роботи зі шпоном;
- виробництва корпусних меблів;
- виготовлення дерев’яних вікон та дверей;
- загострювання інструменту;
- переробки відходів деревообробки: гранулятори, 

брикетери, комплектні лінії виготовлення біопалива.
а також:
- камери для сушіння деревини;
- камери для фарбування;
- аспіраційні системи;
- інструмент для обробки деревини та плит.
Ви БУдеТе ПРиємнО ЗдиВОВані нашими 

цінами!

MWM-kiev offers wide range of woodworking 
equipment and tools for the production of wooden 
houses, windows and doors, production and finishing 
of cabinet furniture and also equipment for pellet and 
briquette production.  

We are ready to offer following equipment (in our 
stock in kyiv or by order):

- for the initial woodworking: band saw, power-saw 
bench, log-edging machine, multirip bench butting 
saw;

- for timber and panel production;
- for veneer production;
- for production of cabinet furniture;
- for production of wooden windows and doors;
- for instrument service and sharpening; 
- for reproduction of the wooden waist into pellets 

and briquettes; lines for biofuel production;
and also:
- wood drying kilns;
- painting chambers;
- aspiration systems;
- instrument for woodworking and panel production.
You will be nice surprises with our prices!

mWm-KyiV-LLC

801 of., 4 Geroiv Kosmosy St.,
03148, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2001254, 
 +380 67 441 06 69
Phone/Fax: +380 44 5011072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
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ТзОВ «мдФ-Люкс» веде свою діяльність з 2004 
року. своє існування розпочинає з виробництва 
кухонних фасадів та дверних накладок з мдФ. З року 
в рік підприємство робить впевнені кроки в своєму 
розвитку: впровадження все сучасніших технологій, 
використання обладнання іноземного виробництва.

сьогодні ТзОВ «мдФ-Люкс» – це один із найбільших 
виробників меблів з мдФ в Україні. контроль якості 
проводиться на всіх рівнях виробництва, від заготовки 
до готового виробу.

на підприємстві постійно впроваджуються нові 
моделі, які позиціоновані на українському ринку, як 
найоптимальніше співвідношення ціни та якості. 

наш асортимент – це фасади з мдФ для будь-
якого приміщення дому чи офісу: кухонь, спалень, 
віталень, дитячих, передпокоїв, робочих кабінетів. 
Також представлений широкий вибір міжкімнатних 
дверей та дверних накладок з мдФ.

МДФ-ЛюКС
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Бічна Львівська, 9, 
м. Сокільники, Львівська обл., 81130, 
Україна
Тел.: (032) 2458401, 2458402,
 (096) 8015484
Тел./Факс: (032) 2458436
e-mail: mdf.lux@ukr.net
www.mdflux.com.ua
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«MEGAMETYZ-MArkET» company is actively 
promoting the brand SPAX

This product is designed for you - the real professionals 
and is used in many areas of manufacturing and 
construction.

Construction of houses, production of windows, 
interiors, manufacturing of small boats, work with 
precious wood and the manufacture and assembly of 
large-span structures.

For our part we can offer you:
The product and service of the highest quality.
Competent expert advice of our firm
And an incredible experience to work with a truly 

technologically advanced fasteners.
Our patented screw has the following differences 

from other types of screws:
The unique «wavy profile»
Tetrahedral tapered end 4CUT
The multifaceted Multi head with milling and braking 

fins
Versatility: in wood, plastic, metal thin sheet
Improved reliability of fixing bits

МЕгаМЕтИз	МарКЕт
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Єршова, 11, 
м. Луцьк, 43000, Україна
Тел.: (044) 2287574,
 (067) 3287564
e-mail: info@megametyz.com.ua
megametyz.com.ua

компанія «мегамеТиЗ-маРкеТ» займається 
активним просуванням продукції SPAX. 

цей продукт призначений для Вас - справжніх 
професіоналів і використовується в багатьох галузях 
виробництва та будівництва.

Будівництво будинків, виробництво вікон, 
інтер’єрів, виготовлення маломірних суден, робота 
з цінними породами дерева , виготовлення  та 
складання великогабаритних конструкцій.

Зі свого боку ми можемо запропонувати Вам:
Продукт і обслуговування найвищої якості.
грамотну консультацію спеціалістів нашої 

фірми.
неперевершені враження від роботи з дійсно 

технологічним кріпленням.
Запатентований гвинт має наступні відмінності від 

інших типів гвинтів:
Унікальний «хвилястий профіль»;
Чотирьохгранний конічний кінець 4CUT;
Багатогранна головка «Multi» з фрезерними і 

гальмівними ребрами;
Універсальність застосування: в дереві, пластмасі, 

металевому тонкому аркуші
Підвищена надійність фіксації біти.

mEGAmEtyz	mARkEt
LIMITED LIABILITY COMPANY

11, Ershova St., 
43000, Luck, Ukraine
Phone: +380 44 2287574,
 +380 67 3287564
e-mail: info@megametyz.com.ua
megametyz.com.ua
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TM «MEGArES» presents in Ukraine the equipment 
of the Italian factories-producers with long-term 
experience in the direction and reliable reputation:  

-  conventional drying kilns for wood, kilns for 
heat treatment of pallets and wood materials for 
packaging, kilns for steaming wood, kilns for firewood  
Termolegno;

- water painting booths and with dry painting booths; 
pressurized tunnels with areas for painting and drying; 
lines of painting of doors, windows, furniture elements 
TecnoAzzurra; 

- briquetting presses and equipment for the production 
of fuel granules - pellets Costruzioni Nazzareno;

- hot and cold presses for veneer coating and 
producing of panels and beams from the massive wood 
Sormec2000;

- nailing machines and equipment for pallet 
construction, mechanizations and automations for 
complete nailing lines Delta;

- boilers for solid fuels such as pellets or wood wastes 
with auto feeding, different power Valmaggi Caldaie.

TM «MEGArES» carries out supplying of the 
equipment, its assembling, teaching of personnel of the 
Customer, also carries out the guarantee obligations of 
the Italian factory-producer.

МЕгарЕС
ТОРгОВа маРка

пр. Визволителів, 1, оф. 610, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (067) 6570917,
 (050) 3519589
Тел./Факс: (044) 5168763
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

Тм «MегаРес» представляє на Україні 
обладнання італійських фабрик-виробників з 
багатолітнім досвідом роботи у своїй сфері та 
надійною репутацією:

  - конвекційні сушильні камери для пиломатеріалів, 
камери для термообробки піддонів та дерев’яної 
тари,  пропарювальні камери, сушильні камери для 
дров Termolegno; 

- фарбувальні кабіни з водяною завісою і з сухими 
фільтрами; камери надлишкового тиску із зонами для 
фарбування та сушки; лінії фарбування дверей, вікон, 
меблевих фасадів Tecnoаzzurra;

- брикетуючі преси та обладнання для виробництва 
паливних гранул – пелет Costruzioni Nazzareno;

- гарячі та холодні преси для шпонування і 
виготовлення щита та бруса з масиву Sormec2000;

- цвяхозабивні верстати, механізація та 
автоматизація для комплексних цвяхозабивних ліній 
для виготовлення піддонів Delta;

- котли твердопаливні на пелетах або відходах 
деревини, з автоматичною загрузкою, різної 
потужності  Valmaggi Caldaie.

Тм «мегаРес» здійснює не лише постачання 
обладнання, монтажні, пуско-налагоджувальні роботи, 
навчання персоналу Замовника, але й несе перед 
ним гарантійні зобов’язання фабрики-виробника 
з подальшим післягарантійним обслуговуванням 
обладнання.

mEGARES
TM

610/1, Vyzvoliyteliv Ave., , 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 6570917,
 +380 50 3519589
Phone/Fax: +380 44 5168763
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua
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ТзОВ «металіст» являється українським 
виробником, яке існує зі своїми енергетичними 
установками та твердопаливними котлами 
водогрійними на ринку України з 1999 року.

ТзОВ «металіст» виготовляє:
1)  Установки енергетичні для спалювання відходів 

деревини (тирса, тріска), паливних гранул, лузги 
соняшника та іншої подрібненої біомаси Уеас 100-
2000 кВт (теплоносій – вода);

2) котли водогрійні кВ 40-2000 кВт на дрова, 
брикет, вугілля (теплоносій – вода);

3) Установки теплоутилізаторні УТ 100-150 кВт 
(теплоносій – повітря);

4) системи автоматичного спалювання відходів 
деревини, паливних гранул і ін. сас 100-3000 кВт 
(використовуються як теплогенератори для котлів та 
сушильних комплексів різного типу);

5) Теплогенератори сПд 500-1500 кВт (на дрова, 
брикет). Використовуються як теплогенератори для 
котлів та сушильних комплексів різного типу);

6) Пневмозагрузки палива для сас;
7) Транспортери шнекові та скребкові;
8) циклони;
9) сушильні комплекси аеродинамічні

МЕтаЛіСт
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Б.Хмельницького, 9, 
м. Пустомити, Львівська обл., 81100, 
Україна
Тел.: (067) 6791207, 6754897
Тел./Факс: (03230)42401
Факс: (03230) 42401,41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua
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МЕХаніК
ПРиВаТне ВиРОБниЧО-
кОмеРціЙне ПідПРиємсТВО

а/с 74, пр-т Грушевського 2/9, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел./Факс: (03849) 28170, 20057
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua

компанія пропонує:
- дереворізальний інструмент в широкому 

асортименті, включаючи інструмент для виготовлення 
«євровікна»;

- інструмент для фрезерування та зачищення 
різноманітних профілів ПВХ: Deceuninck, kBE, Veka, 
Actual, Salamander, Trocal, kommerling, rEHAU, 
Egepen.

The company offers:
- wide range of woodcutting tools including tools for 

manufacture of «Eurowindow»;
- PVC profi le, mil l ing and buffing tools: D

eceuninck,kBE,Veka,Actual,Salamander,Trocal, 
kommerling,rEHAU,Egepen.

mEchANik
PrIVAT INTrODUCE-COMErCIAL 
enterPrISe

P.O.B. 74, 2/9, Grushevskogo Prosp.,  
32300, Kamyanets-Podilsky, Ukraine
Phone/Fax: +380 3849 28170, 20057
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua
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ФОП миколайчук займається реалізацією плитних 
матеріалів (дсП, дВП, стільниці) для меблевого 
виробництва, а також надаємо послуги розкрою та 
кромкування. ФОП миколайчук є офіційний дилером 
меблевої фабрики «альфа мебель». ми пропонуємо 
високу якість та індивідуальний підхід до кожного 
клієнта особисто.

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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МИКОЛаЙчУК
ФОП

вул. Городоцька, 174 , 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (093) 7286428,
 (098) 1750090
e-mail: fqc.sale@gmail.com
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н.н.н.
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Трутенка, 2, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 2585592
Тел./Факс: (044) 2574061
e-mail: n_n_n@ukr.net

Фрези деревообробні: серійне виробництво, 
виготовлення по індивідуальному замовленню.  

Застосування: для виготовлення вікон, дверей, 
меблів, погонажних виробів.  

Оснащення фрез з’ємними пластинами з твердого 
сплаву провідних фірм німеччини і Франції.

Woodworking milling cutters: commercial production, 
manufacture according to individual order.

Application: for windows, doors, furniture and line 
products manufacturing.

Equipping of milling cutters with removable hard-alloy 
plates from leading Germany and France companies.

N.N.N.	LtD.

2, Trutenkа St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2585592
Phone/Fax: +380 44 2574061
e-mail: n_n_n@ukr.net
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LIMITED LIABILITY COMPANY «NADIYNI 
TEkHNOLOGII» specializing in the sale of screw 
compressors OZEN, provides maintenance and repair 
of the compressor equipment and refrigerated dryers, 
dehumidifiers adsorbtsioonyh, diesel generators sale of 
spare parts, filters and oils

Our company provides the following services:
- Maintenance of screw compressors and diesel 

generators.
- repair screw compressors of any complexity.
- repair of diesel generator.
- repair and maintenance of special equipment
Consultations on the selection and maintenance of 

equipment and pre-sales.
6. Installation of equipment consisting of several 

units.
- Chief mounting equipment to the customer.
- Setting up and commissioning.
- Training staff.
- Consultations under the terms of maintenance and 

repair of equipment
The program customer loyalty developed various 

forms of subscriber service: monthly, quarterly or 
individually. Professional Service of compressor 
equipment allows trouble-free to operate the machine. 
For all work carried out by our service professionals, 
as well as all parts delivered, the guarantee that the 
manufacturing process

наДіЙні	тЕХнОЛОгії
ТОВ

вул. Городницька, 49, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: (067) 3843641,
 (050) 4920061
e-mail: nadiynitehnologii@gmail.com
nadiynitehnologii.ub.ua

компанія «надіЙні ТеХнОЛОгії» спеціалізується 
на продаж гвинтових компресорів OZEN, здійснює 
сервісне обслуговування та ремонти компресорного 
устаткування і рефрижераторних осушувачів, 
адсорбціооних осушувачів, дизель генераторів 
продаж запчастин, фільтрів і мастил 

наша компанія надає такі послуги:
- Технічне обслуговування гвинтових компресорів 

та дизельних генераторів.
- Ремонт гвинтового компресора будь-якої 

складності.
- Ремонт дизельного генератора.
- Ремонт і технічне обслуговування спецтехніки
консультації по підбору та обслуговування 

обладнання,  проведення передпродажної 
підготовки.

6. монтаж обладнання, що складається з 
декількох одиниць.

- шеф-монтаж обладнання на об’єкті замовника.
- налагодження та запуск в експлуатацію.
- навчання обслуговуючого персоналу.
- консультації за умовами експлуатації і ремонту 

техніки
В рамках програми лояльності клієнтів розроблені 

різні форми абонентського сервісу: щомісячна, 
щоквартальна або індивідуальна. Професійне 
сервісне обслуговування компресорного устаткування 
дозволяє безаварійно експлуатувати машини. на всі 
роботи, проведені нашими сервісними фахівцями, 
а також на всі запасні частини, що поставляються, 
надається гарантія, яка передбачена виробником.

NADiyNi	tEkhNoLoGii	LLc

49, Gorodnytska St.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3843641,
 +380 50 4920061
e-mail: nadiynitehnologii@gmail.com
nadiynitehnologii.ub.ua
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ТОВ «нБк сенсОР» офіційний дистриб’ютор 
італійської компанії M.D. Micro Detectors S.p.A  в 
Україні.

компанія поставляє на ринок промислових 
підприємств України фотодатчики, індуктивні датчики, 
ємнісні датчики, конектори, рефлектори та інші 
виконавчі пристрої та прилади для автоматизації 
виробничих процесів

нБК	СЕнСОр
ТОВ

вул. Зелена,  109, офіс 102, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (096) 8758809,
 (067) 6764170
Факс: (032) 2418422
e-mail: nbksensor@email.ua
nbksensor.com.ua

Nbk	SENSoR	LLc

office 102, 109, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone:  +380 96 8758809,
 +380 67 6764170
Fax: +380 32 2418422
e-mail: nbksensor@email.ua
nbksensor.com.ua

NBк SENSOr LLC is the official distributor of 
the italian company M.D. Micro Detectors S.p.A in 
Ukraine.

The company supplies the market with industrial 
enterprises of Ukraine photosensor, inductive sensors, 
capacitive sensors, connectors, reflectors and other 
devices and actuators for the automation of production 
processes. 
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ОЛнОВа
сПіЛьне  ПідПРиємсТВО 
У ФОРмі ТОВаРисТВа 
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул.. В.Івасюка, 5, 
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел./Факс: (03264) 21215, 21515
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

спільне українсько-німецьке підприємство 
«ОЛнОВа» було засновано в травні 1997 року за 
участю німецької фірми «HAMMEL recyclingtechnik 
GmbH», яка є світовим лідером у виробництві 
подрібнювальної техніки.

Обладнання, що випускається на підприємстві, 
застосовується для подрібнення різноманітних 
видів відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), 
крупногабаритні будівельні відходи, промислові 
нетоксичні відходи, побутова техніка, стара та 
використана деревина, рулони паперу, коврові 
покриття, кабельні котушки та піддони, ж/д шпали 
та телефонні стовпи, каміння, а також автомобільні 
шини та брухт чорних та кольорових металів.

Перевагою цих машин являється велика 
продуктивність, компактність та мобільність, 
незначний знос робочих частин, дистанційне 
керування та простота в обслуговуванні.

Також на підприємстві серійно випускаються 
деревоподрібнюючі, які призначені для подрібнення 
деревних відходів типу: обапіл, рейка, горбиль, а 
також гілля та крони дерев в технологічну та паливну 
тріску (щепу).

Усі машини пройшли всі необхідні види 
випробувань. їх конструкція відповідає сучасним 
вимогам безпеки та кращим експлуатаційним 
параметром. В основу машин був закладений один 
з головних аспектів – це німецька якість.

Фірма «ОЛнОВа» активно працює над 
збереженням традиційних ринків збуту та ефективним 
пошуком нових, запроваджує нові технології в 
розробку нових типів машин, пропонує взаємовигідне 
співробітництво.

The Joint Ukrainian – German Company ″LNOVA″was 
established in May 1997 with participation of the German 
firm «AMMEL recyclingtechnik GMB» Firm «AMMEL 
recyclingtechnik GmbH» Is the world leader in producing 
mincing machines used for mincing deferent kinds of 
waste ( wood chips, household garbage, debris, sleepers 
and stones & car bodies).

At the design office of the company they started to 
develop new types of mincers on the basis if German 
drawings as well as there were made new smaller in size 
chippers of new modifications and types. The shippers 
are aimed at mincing chips of slab, batten type as well 
as branches and sections to technological chips.

All machines underwent all necessary kinds of tests. 
Their construction meets the modern requirements of 
safety and best operation parameters. It is German 
quality that was laid into the basis of the machine as one 
of the main aspects.

Firm «LNOVA»is actively working over preservation 
of the traditional marketing outlets and searching new 
ones, implements new technologies into development 
of new types of machines and offers mutually beneficial 
cooperation.

oLNovA
JOINT VENTUrE IN  FOrM OF LTD.

5, V.Ivasyuka St., 
80500, Busk, Lviv region, Ukraine
Phone/Fax: +380 3264 21215, 21515
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua
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OSTIN Firm LTD – valid choice of machines and 
tools, which respond all Your requirements. 

Machines for furniture production, woodworking 
equipment,   glassworking equipment,  drying 
machines.

Installation, service and repair.
OSTIN is an official representative of such leading 

European Producers:
- saw blades GDA (Italy)
- boring tool NordUtensili (Italy)
- router bits WPW (Israel)
- moisture meters GANN (Germany)
- clamps Bessey (Germany)
- kreg tools, router Table Systems & routing 

Accessories
- machines BrEVETTI MOTTA, COMAFEr, 

CENTAUrO, OSAMA,  MASTErWOOD, STrOMAB, 
VITAP (Italy)
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ОСтін
ФіРма

вул. Скляренка, 9, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (067) 5038573
Тел./Факс: (044) 3791571
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

Фірма «ОсТін» – це обґрунтований вибір 
обладнання та інструменту, які відповідають Вашим 
вимогам. 

Обладнання  для  виробництва  мебл ів , 
деревообробне, сушильне та для обробки скла. 

ПнР, обслуговування та ремонт.
ОсТін є представником таких провідних 

європейських виробників інструменту як:
- дискові пили GDA (італія)
-  свердлильно-присадочний інструмент 

NordUtensili (італія)
- кінцеві фрези WPW (ізраїль)
- вологоміри GANN (німеччина)
- струбцини BESSEY (німеччина)
- інструменти та фрезерні столи krEG (сша)
- обладнання BrEVETTI MOTTA, COMAFEr, 

CENTAUrO, OSAMA,  MASTErWOOD, STrOMAB, 
VITAP (італія).

oStiN	LtD.
FIrM

9, Skljarenka St., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 5038573
Phone/Fax: +380 44 3791571
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua
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Ottensten Ukraine Ltd is a subsidiary of the Group 
OTTENSTEN, is the only company representative 
of  SENCO, 4PrO and others. Our range has a large 
selection of pneumatic tools and consumables: nailer 
instrument (drum and tape) Stapling pistols, pins 
instrument, drills, screwdrivers, clamps, pins, nails, 
screws, compressors, pneumatic accessories.

The firm Ottensten Ukraine Lt. is engaged in 
complex service firms that produce, wooden pallets 
and containers, soft, contract furniture, office furniture, 
joinery, wooden houses, garden fences, packaging.

ОттЕнСтЕн	УКраїна	ЛтД
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Городоцька, 357, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2972540
Тел./Факс: (032) 2972546
e-mail: ottgm@ukr.net
www.ott.com.ua

ТОВ Оттенстен Україна Лтд – дочірнє підприємство 
концерну OTTENSTEN,  є єдиним представником 
фірм SENCO, 4PrO та інших. В нашому асортименті 
є великий вибір пневматичних інструментів та 
розхідних матеріалів: цвяхопістолети , скобопістолети, 
штифтопістолети, дрилі, шуруповерти, скоби, штифти, 
цвяхи, компресори, пневматичні аксесуари.

Також фірма Оттенстен Україна Лтд займається 
комплексним обслуговуванням фірм, які виготовляють: 
піддони та дерев’яну тару, м’які та  корпусні меблі, 
столярні вироби, будинки з дерева, садові огорожі, 
упаковки.

ottENStEN	UkRAiNE	LtD.

357, Gorodotskа St., 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2972540
Phone/Fax: +380 32 2972546
e-mail: ottgm@ukr.net
www.ott.com.ua
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PNEUMOMAISTEr  company offers a wide range  
of professional pneumatic tools and equipment for the 
various operations with wood processing:

- staplers, nailers  PrEBENA, EZ-FASTEN, MAX;
- fasteners for them: nails, staples, brads;
- drills, grinders, screwdrivers;
- pneumatic sanders and polishers;
-  spray guns,  pumps,  forc ing s ideburns, 

accessories;
- equipment for glue- , sealant drawing
- systems of pneumatic nets and air prepare unites
We offer the complex technologically instrumental 

decision for the productions of doors, windows, making 
of construction elements and editing of framework-shield 
houses, finishings and internal construction service 
– parquet and wooden floor laying, ceiling etc.

Provide guarantee and postguarantee service of 
pneumatic tools of different trade marks.

A new project «SHLIFArB» was found in 2008, which 
provides a wide  assortment of polishing and finishing 
expense materials, glazes of high-quality, paints, ground 
coats of AkZO-NOBEL, facilities of individual protection 
and productive hygiene, various accessories for wood 
processing. The company provides coloring and toning 
of mixtures on the Irish equipment of CHAMELEON.

ПнЕВМОМаЙСтЕр
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Деревообробна, 5, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс: (044) 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

Представництво:
79024 м. Львів,  
вул. Промислова, 45 оф. 7
Тел.: (032) 2328737

компанія «Пневмомайстер»  пропонує широкий 
вибір  професійних пневматичних інструментів і 
обладнання для різноманітних операцій пов’язаних 
з обробкою деревини: 

- скобозабивні, цвяхозабивні пістолети PrEBENA, 
EZ-FASTEN, MAX;

- витратні матеріали до них - цвяхи, скоби, 
штифти; 

- дрилі, гріндери, шуруповерти;
- шліфувальне і полірувальне обладнання;
- фарборозпилювачі, помпи, нагнітальні бачки, 

аксесуари;
- обладнання для нанесення клею, герметиків;
- системи пневмомереж та підготовки повітря
Пропонуємо  к омплек сн і  технол ог і чно -

інструментальні рішення для виробництв м’яких 
і корпусних меблів, дверей, вікон,  виготовлення 
конструкційних елементів та монтажу каркасно-
щитових будинків, опоряджувальних та внутрішніх 
будівельних робіт – укладки паркету, дерев’яних 
підлог, обшивки вагонкою та інших. 

Забезпечуємо гарантійний та післягарантійний 
сервіс пневмоінструментів різних торгівельних 
марок. 

Також  компанією з 2008 року започатковано новий 
проект «шЛіФаРБ», що забезпечує якнайширший 
асортимент шліфувальних і полірувальних витратних 
матеріалів, високоякісних лаків , фарб, грунтівок 
AkZO-NOBEL, засобів індивідуального захисту 
та виробничої гігієни, різноманітних аксесуарів 
для обробки деревини та проводить колерування 
і тонування сумішей на ірландському обладнанні 
CHAMELEON.

pNEUmomAStER
PrIVATE ENTErPrISE

5, Derevoobrobna Str., 
01013, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

Representative office in Lviv:
office 7, 45, Promyslova St.
79024 Lviv,
Phone: +380 32 2328737
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Виробництво дереворізального інструменту:
- Пилки твердосплавні для поперечного 

пиляння;
- Пилки твердосплавні для повздовжнього 

пиляння;
- Пилки твердосплавні для багатопильних 

верстатів;
- Фрези для виготовлення вікон і дверей;
- Фрези для виготовлення пагонажних виробів.

ПОДіЛЛЯ	
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Голосківське шосе, 2а, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32315, Україна
Тел./Факс: (03849) 65727
e-mail: tovpodillya@ukr.net

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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Промінфо фінішінг – офіційний представник 
компанії Cefla finishing group та Wagner в Україні.

компанія Cefla – світовий лідер в галузі лакування, 
пропонує весь спектр обладнання та виробничі лінії 
для лакування різних виробів з деревини: фасадів, 
профільних деталей, погонажу, паркету, вікон, дверей, 
а також плит, пластику, скла. 

WAGNEr вже протягом десятиліть є всесвітньо 
відомим постачальником компонентів і систем для 
промислового фарбування поверхонь. як провідний 
постачальник в галузі рідкого, порошкового та 
електростатичного фарбування WAGNEr пропонує 
різноманітні рішення для фарбування поверхонь 
−від окремих компонентів для подачі, змішування, 
керування і нанесення до комплексних і іноваційних 
систем.

ПрОМінФО	ФініШінг

вул. Садова 2а, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (032) 2402233,
 (093) 3239000
e-mail: vm@prominfo.com.ua
Prominfofinishing.com
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ПрОМСтанОК

вул. Промислова 50-52, 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (067) 2717667,
 (063) 7310100
e-mail: office@promstanok.com
www.promstanok.com

Успішно працюючи на ринку деревообробного 
і  металообробного  обладнання,  компан ія 
«ПРОмсТанОк» забезпечує клієнтів Західної 
України якісним і швидкоокупним обладнанням у 
різних напрямках, а саме: 

деревообробка і  металообробка:  «FDB 
maschinen», «Zenitech»,  «Holzmann maschinen» 

дизельні і бензинові генератори потужностями від 
0.9 до 15 і більше кВт: «Firman», «kIPOr», «ENErGY  
POWEr». 

наша сервісна служба завжди готова провести 
пусконалагоджувальні роботи обладнання, чи 
вирішити сервісне питання з нашим обладнанням.

ми також пропонуємо дискові і стрічкові пили 
по дереву відомих марок, а також сервіс дискових 
пил, як заточка чи заміна твердосплавних напайок 
(пластин).

Successfully working in the market of woodworking 
and metalworking machinery PrOMSTANOk Company 
provides customers from Western Ukraine with quality 
machine tools that pay off quickly (FDB maschinen, 
Zenitech, Holzmann maschinen etc.). 

We have diesel and gasoline generators that have 
a capacity of 0.9 to 15 kW or more: Firman, kIPOr, 
ENErGY POWEr. 

Our service department is always ready to carry 
out commissioning or resolve service issues with our 
equipment. 

We also offer circular and band saws for wood from 
famous brands and service (sharpening or replacement 
of solders (plates).

pRomStANok

50-52, Promyslova,St.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 2717667,
 +380 63 7310100
e-mail: office@promstanok.com
www.promstanok.com
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You can find all necessary things for CNC in our 
shop! We offer:

Machines with CNC of factory assembly - they are 
quicker, more accurate, more reliable. Branded original 
accessories, factory assembly.

Mills for the machines with CNC - hard-alloy tools 
from the German steel. 2D and 3D processing and 
pattern cutting.

Training to work with the machines with CNC - remote 
training of CNC operators even with zero knowledge. 
Consultations, technical support at execution of orders. 
Huge library of ready solutions and 3D models.

Accessories for the machines with CNC - originals 
and qualitative analogues. Spare parts for machines, 
“consumables” and also ready sets for independent 
assembly of the machines.

APPOINTMENT:
Our goods and services are intended for high-quality 

milling and engraving on different materials (2D and 3D 
processing).

WOrk MATErIAL TYPES:
Wood of any breeds, composite materials (chipboard, 

hard fibreboard, medium density fibreboard, plywood, 
etc.), any polystyrenes (including PVC and polystyrenes 
with polycarbonate), hardened paper, an artificial stone, 
non-ferrous metal, acrylic glass and plexiglass, plastic, 
etc.

рИга	рУСЛан	ВаЛЕріЙОВИч
ФОП

Вул. Олеся Гончара, буд. 1/42, офіс 517, 
м. Біла Церква, Київська обл., 
09100, Україна
Тел.: (097) 4166020, 
 (066) 6181953
e-mail: zakaz@frezy4pu.com.ua
frezy4pu.com.ua

Все що потрібно для ЧПк – ви знайдете у нас! 
це:

Верстати з ЧПk заводської збірки - працюють 
швидше, точніше, надійніше. Брендові оригінальні 
комплектуючі, заводська збірка.

Фрези для верстатів з ЧПk - твердосплавний 
інструмент з німецької сталі. Обробка 2D, 3D і розкрій 
листового матеріалу.

навчання роботі на верстатах з ЧПk - дистанційне 
навчання операторів ЧПУ навіть з нульовими 
знаннями. консультації, технічна підтримка при 
виконанні замовлень. Величезна бібліотека готових 
рішень і 3D моделей.

комплектуючі для ЧПУ верстатів - оригінальні 
та якісні аналоги. Запасні частини для верстатів, 
“витратні матеріали”, а також готові комплекти для 
самостійної збірки верстатів.

ПРиЗнаЧення:
наші товари і послуги призначені для високоякісного 

фрезерування і гравірування на різних матеріалах (2D 
і 3D обробка)

Види матеріалiв:
деревина будь-яких порід, композитні матеріали 

(дсП, дВП, мдФ, фанера і т.д.), будь-які
полістироли (в тому числі ПВХ і полістироли 

з полікарбонатом), гетинакс, штучний камінь, 
кольоровий метал, акрiлове скло і оргскло, пластик 
тощо.

RiGA	RUSLAN	vALERyEvich	
Ie

office 517, 1/42, Olesya Gonchara St.,
09100, Bila Cerkva,Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 97 4166020,
 +380 66 6181953
e-mail: zakaz@frezy4pu.com.ua
frezy4pu.com.ua
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рОЙЕК-ЛЬВіВ
УкРаїнськО-Чеське сПіЛьне 
ПідПРиємсТВО

вул. Яворницького, 14, а/с 5856, 
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (032) 2971898, 2971858
Тел./Факс: (032) 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

спільне підприємство «Ройек-Львів» є одним з 
перших в Україні, що спеціалізується у технічному 
оснащенні підприємств деревообробної та меблевої 
галузі  в Україні.

деревообробне обладнання: рамні та стрічкопильні 
лісорами, промислові сушильні камери, автоклави 
для імпрегнації деревини, деревообробні верстати 
для обробки дсП та масиву автоматичні лінії, 
аспірації, інструмент та супутні матеріали

спеціальне обладнання: для виготовлення 
дерев’яних євровікон, дверей, погонажних виробів.

Промислові котли з автоматичним спалюванням 
відходів деревини 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 
1250, 1500, 2000 кВт (стружка, тирса, тріска, пелети, 
дрова, брикети, вугілля). 

індивідуальні консультації, навчання персоналу, 
запуск та сервісне обслуговування.

З гамою обладнання можна ознайомитись: 
у фірмовому виставковому салоні (Львів, вул. 
яворницького, 14).

Joint venture «rojek-Lviv» is one of the leaders in 
engineering reequipment of companies of wood-working 
branch in the Ukraine.

Woodworking equipment: side blade saw frame, 
industrial drying kilns, autoclave for impregnation of 
wood, particle board machines, woodworking machines, 
automatic lines, aspirations, tools and Accompanying 
materials.

The special equipment: for manufacturing wooden 
windows and doors, shaped linear products.

 Industrial boilers: with automatic burning of wood-
waste products 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 
1250, 1500, 2000  kw (Shaving, sawdust, chips, pellets, 
fire wood, coal).

Shaped linear products: a lining, a platband, a 
plinth.

The experts will carry out: personal consulting, 
tutoring of staff, starting and after-sale service.

It is possible to familiarize with scale of the equipment: 
In firm exhibition interior (14, Javornickogo str., Lviv).

roJeK-LViV
JOINT VENTUrE

14, Yavornytskogo St., P.O.Box 5856, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2971898, 2971858
Phone/Fax: +380 32 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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rTI Group Company specializes in supply paraffin 
wax emulsion P -56, which is used for woodworking 
industry, as well as for technic tubing ( rubber, 
polyurethane, PVC).

rTI Group Company is an official representative in 
Ukraine of paraffin wax emulsion produced by Polish 
company Chemipol. Also our company is an importer of 
technic tubing of various European brands. We offer our 
clients mutually beneficial cooperation.

Services provided by our team, quality and price of 
our goods will pleasantly surprise you.

рті	грУП	
ТОВаРисТВО ЗОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Максима Шимка, 54,  
м. Вінниця, 21034, Україна
Тел.: (0432) 614433,
 (067) 2362235
Факс: 0432 556009
e-mail: sergey@rti-group.com.ua
www.rti-group.prom.ua

компанія «РТі гРУП» займається виготовленням 
парафінової емульсії П-65 для деревообробного 
виробництва, а також промислових рукавів (гумові, 
поліуританові, ПВХ) . компанія «РТі гРУП» є офіційним 
представником на території України парафінової 
емульсії польського виробника «Chemipol», а також 
імпортером промислових рукавів різних європейських 
марок. ми пропонуємо взаємовигідну співпрацю 
нашим клієнтам. сервіс наших співробітників, якість 
та ціна нашої продукції, приємно Вас здивують.

Rti	GRoUp
LIMITED LIABILITY COMPANY

54, Maksyma Shymka St.,
21034, Vinnycja, Ukraine
Phone: +380 432 614433, 
 +380 67 2362235
Fax: 0432 556009
e-mail: sergey@rti-group.com.ua
www.rti-group.prom.ua
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The company «Sinay» sells industrial paints and 
adhesives known European manufacturers (Milesi, 
Isolack, Hesse Lignal, Heildelberg, rakoll) and 
manufacture of furniture facades (MDF veneered, MDF 
painted, acrylic painted). We offer high European  quality 
and modern design.

СінаЙ
ФОП ФіЛюк  
ОЛексіЙ  
ОЛексіЙОВиЧ

вул. Текстильна 28
(для  пошти вул.Пушкіна 1/155),  
м. Тернопіль, 46400, Україна
Тел.: 38 067730 30 25, 38067 353 
16 43
Тел./Факс: (0352) 424750
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.org.ua

компанія «сінай» займається продажем 
промислових лакофарбових матеріалів і клеїв відомих 
європейських виробників (Milesi, Isolack, Hesse Lignal, 
Heildelberg, rakoll) та виготовленням меблевих 
фасадів (мдф шпонований, мдф фарбований, акрил 
фарбований). ми пропонуємо високу європейську 
якість та сучасний італійський дизайн.

SiNAy
COMPANY

28, Textylna, St.,
46400, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 67 7303025, 3531643
Phone/Fax: +380 352 424750
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.org.ua
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ТзОВ «спецтехсервіс»  пропонує поставку, 
монтаж, обслуговування: 

кранів-маніпуляторів, будівельні крани, залізничні 
крани, лісозахвати, ротатори, погрузочні борта, 
погрузочні крюки, евакуатори, робочі корзинки, 
гідронасоси, грейфери, вили механічні.

СПЕЦтЕХСЕрВіС
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Героїв Маківки, 4, 
м. Сколе, Львівська обл., 82600, Україна
Тел.: (03251) 21606,
 (050) 3576468
Факс: (03251) 21451
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua
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Ltd. «SPETSTrANSZAPCHAST» is the exclusive 
representative in Ukraine such companies as: “Weimer” 
(Estonia) - trailers (capacity from 5 tons to 14 tons) and 
hydro (capacity from 300 kg to 2000 kg, maximum boom 
- 4 1 m to 8.5 m); «Uniforest» (Slovenia) - Skidding 
winches, both mechanical and hydraulic (with a pulling 
force of 45 kN to 120); «Formiko» (Latvia) – gross and 
rotator flange (capacity from 1 ton to 12 tons); «YOULI» 
(Italy) - Monobloc distributors (capacity from 40 to 120 
l / min.) And sectional (from 2 to 12 sections with a 
capacity of 50 to 240 l / min.); Ltd. «Maikop Machine 
Building Plant» (republic of Adygea) – hydro and timber 
for wood sortments (capacity from 1500 kg to 4500 kg 
and a maximum outreach of 6.5 m to 12.5 m and load 
moment of 20 kNm to 150 kNm).

The company is engaged in supplying sortyment-
ovoznyh trucks and logging trailers sortymentovoznyh, 
dissolution, woodworking equipment, spare parts for 
hydro from different manufacturers.

The company provides services for the production of 
hydraulic cylinders, hydraulic repair (pumps, distributors, 
cylinders of different brands and manufacturers) and 
service.

СПЕЦтранСзаПчаСтЬ
ТОВаРисТВО   
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

а/с 705, м. Харків, 61145, Україна
Тел.: (057) 7163077,
 (066) 8033023,
 (068) 6617702
Тел./Факс: (057) 7163076
e-mail: info@s-tz.com.ua
www.s-tz.com.ua

ТОВ «сПецТРансЗаПЧасТь» є ексклюзивним 
представником на територі ї  України таких 
компаній, як: «Weimer» (естонія) - тракторні 
причепи (вантажопідйомністю від 5 т до 14 т) і 
гідроманіпулятори (вантажопідйомністю від 300 кг до 
2000 кг, максимальний виліт стріли - від 4,1 м до 8,5 
м); «Uniforest» (словенія) - трелювальні лебідки, як 
механічні, так і гідравлічні (з силою тяги від 45 до 120 
кн); «Formiko» (Латвія) - ротатори валові та фланцеві 
(вантажопідйомністю від 1 т до 12 т); «YOULI» (італія) 
- розподільники моноблочні (пропускною здатністю 
від 40 до 120 л/хв.) та секційні (від 2-х до 12 секцій 
з пропускною здатністю від 50 до 240 л/хв.); ТОВ 
«майкопський машинобудівний завод» (республіка 
адигея) - гідроманіпулятори для сортиментовозів та 
лісовозів (вантажопідйомністю від 1500 кг до 4500 кг, 
та з максимальним вильотом стріли від 6,5 м до 12,5 
м та вантажним моментом від 20 кнм до 150 кнм).

компанія займається поставкою тягачів сорти- 
ментовозних та лісовозних, причепів сорти-
ментовозних, розпусків, деревообробного обладнання, 
запасних частин до гідроманіпуляторів від різних 
виробників.

компанія надає послуги з виготовлення 
гідроциліндрів, ремонту гідравліки (насоси, 
розподільники, гідроциліндри різних марок та 
виробників) та сервісу.

SpEtStRANSzApchASt
LIMITED LIABILITY COMPANY

P. O. B. 705, 61145, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7163077,
 +380 66 8033023,
 +380 68 6617702
Phone/Fax: +380 57 7163076
e-mail: info@s-tz.com.ua
www.s-tz.com.ua
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вул. Березинська, 7, 
м. Дніпропетровськ, 49130, Україна
Тел./Факс: (0562) 383040-49
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

компанія ТОВ «сТанкОдніПРО» – офіційний 
представник і  торговий партнер провідних 
підприємств-виробників деревообробного обладнання 
та інструменту для виготовлення меблів та столярних 
виробів. Постійно, зі складу в дніпропетровську, 
понад 100 видів верстатів та понад 1000 найменувань 
інструменту.

якісне пуско - налагодження та гарантійний сервіс 
обладнання.

Пропонуємо:
-  о б р о бл ю в а л ь н і  ц е н т р и  с  Ч П к  д л я 

присадки,фрезерування та крайколицювання, а також 
високопродуктивні розкроювальні центри та багато 
іншого від фірми Biesse S.p.A. (італія);

- вертикальні форматно-розкроювальні верстати 
фірми Striebig A.G. ( швейцарія);

-  традиційні та спеціальні верстати для 
деревообробки фірми Griggio S.p.A. (італія);

- верстати для нанесення клею та автоматичні 
лінії Osama technologies s.r.l. (італія);

- верстати для роботи зі шпоном Casati Macchine 
s.r.l.(італія);

- різноманітні крайколицювальні верстати фірми 
Maschinen-Bau-Hebrock GmbH (німеччина);

- пересувне аспіраційне обладнання фірми 
ACword spool s.r.o. (Чехия);

-  багатий асортимент дереворізального інструменту 
фірму Leitz GmbH & Co. kG (німеччина);

- верстати для заточування дискових пилок, а 
також повна гама дискових пилок та багато іншої 
продукції фірми Pilana Tools a.s.( Чехія);

- Патроні та цанги для верстатів з ЧПк виробництва 
Semar Srl (італія)

- алмазні фрези Wirutex Srl (італія)

СтанКОДніПрО
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

«Stankodnipro» Ltd. Is the representative and trading  
partner of the leading companies-manufacturers of 
wood-processing equipment and tools for production of  
furniture and millwork. Over 100 types of machines and 
over 1,000 kinds of tools  are always available from the 
warerhouse in Dnipropetrovsk.

Quality start-up,adjustment and quarantee service 
of the eguipment. We offer: 

- processing centres with CNC for addition, milling 
and edge-facing, as well as highly productive cutting 
centres and a lot more from firm Biesse S.p.A. (іtaly);

- vertical panel-sizing machines of firm Striebig A.G. 
( Switzerland) ;

- traditional and special for wood-processing made 
by firm Griggio S.p.A. (іtaly);

- machines for applying glue and automatic lines 
made by firm Osama technologies s.r.l. (іtaly);

- machines for working with veneer made by firm 
Casati Macchine s.r.l. (іtaly);

- various edge-facing machinens of firm Maschinen-
Bau-Hebrock Gmb( Germany);

- movable aspiration eguipment from firm ACword 
spool s.r.o.( Czech republik);

- wide range of wood-cutting tools of firm Leitz GmbH 
& Co. kG (німеччина);

- machines for disc saws sharpening, as full range of 
disk saws and many other products of firm Pilana Tools 
a.s.( Czech republik);

- collet chucks and CNC machine tools for the 
production of Semar Srl (Italy)

- Diamond cutters Wirutex Srl (Italy)

StANkoDNipRo	LtD.

7, Berezinskaya St., 
49130, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +380 562 383040-49
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua
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Private Enterprise «Trading House «PrOMMET» 
is the official exclusive representative of the Slovenian 
company krPAN. Enterprise sells and service logging 
equipment, namely: Skidding winches, skidding wire rope 
winches, chuck clamps, grapples Wood, Wood splitteri 
lines, hydro, timber trailers, timber trailers with hydro and 
other consumables.

тОргОВИЙ	ДіМ	«ПрОММЕт»
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Бандери, 48, 
м. Калуш, Івано-Франківська обл.,
77300, Україна
Тел.: (067) 3601888,
 (050) 4334512
e-mail: bilogolovsky@gmail.com
prommet.com.ua

Приватне Підприємство «Торговий дім «ПРОммеТ» 
є офіційним ексклюзивним представником словенської 
компанії krPAN. Підприємство займається реалізацією 
та сервісним обслуговуванням  лісозаготівельного 
обладнання, а саме: трелювальні лебідки, канатні 
трелювальні лебідки, кліщові захвати, грейфери, 
дровоколи, дровокольні лінії, гідроманіпулятори, 
лісозаготівельні причепи, лісозаготівельні причепи з 
гідроманіпуляторами, та інші розхідні матеріали.

tRADiNG	hoUSE	«pRommEt»
PrIVATE ENTErPrISE

48, Bandery St.,
77300, Kalush, Ivano-Frankivskij region, 
Ukraine
Phone: +380 67 3601888,
 +380 50 4334512
e-mail: bilogolovsky@gmail.com
prommet.com.ua
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«rud Exhaust System» company develops and 
inculcates technologies that solves technical goals 
of your manufacture. Uniting gathered experience, 
professionalism of our team and technical capabilities of 
the company – we aspire to achieve the highest quality 
in what we create.

«rud Exhaust System» company manufactures 
multirip benches, industrial machines for reduction and 
moulding pipe ends.

Also our company produces wide range of consumer 
goods: exhaust systems for vehicles and other transport, 
convective heating wood stoves and wood stoves for 
cooking dishes, open fire kitchens, anti-vandal street  
and garden furniture, garden swings etc.

тОргОВИЙ	ДіМ		
«рУД	ЕКзОСт	СИСтЕМ»
ТОВаРисТВО  
З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

УчаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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tRADE	hoUSE		
«RUD	ExhAUSt	SyStEm»
LIMITED LIABILITY COMPANY

вул.Набережна Заводська,82, 49000, 
м.Дніпро, Україна
Тел.: (0562) 33 45 33
 (098) 239 60 00  
e-mail: rudexport@gmail.com
http://tnp.rudes.net.ua

82, Naberegnaya Zavodska St. 49000, 
Dnipro, Ukraine, 
Phone: +380 562 334533
 +380 98 2396000  
e-mail: rudexport@gmail.com
http://tnp.rudes.net.ua

компанія «rud Exhaust System» розробляє і 
впроваджує технології, які забезпечують вирішення 
технічних завдань Вашого виробництва.

Об’єднуючи накопичений досвід, професіоналізм 
нашої команди і технічні можливості компанії, ми 
прагнемо досягати вищої якості в тому, що створюємо. 
широкий спектр продукції, що випускається по праву 
оцінений споживачами в різних країнах і на різних 
континентах. Продукція компанії постачається в 
німеччину, Литву, ізраїль, Йорданію, Південну корею, 
мексику. можливість випуску серійної і дрібносерійної 
продукції дає нам можливість охопити різні ринки.

компанія «rud Exhaust System» виробляє 
верстати багатопильні, верстати для редукування і 
формування кінців труб.

Також компанія «rud Exhaust  System» 
виробляє широкий асортимент товарів народного 
споживання: вихлопні системи для автомобілів та 
іншого транспорту, печі дров’яні для опалення та 
приготування їжі, вуличні кухні відкритого вогню, 
вуличні меблі антивандальні та дачні, дачні гойдалки 
і т.і.
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компанія Техконтроль-Україна пропонує  матеріали 
для обробки деревини – для зовнішніх та внутрішніх 
робіт -  лако-фарбові матеріали, масла, антисепти-ки, 
воски, розчинники, клея. 

Торгові марки, які пропонує наша компанія:
American Wood Oil (сша) – масла для паркетних, 

підлогових та оздоблювальних робіт.
Vincents Polyline (Латвія) – масла, антисептики, 

антипірені для зовнішніх робіт – дерев’яні будинки, 
споруди, сауни тощо.

Borma Wachs (італія) – масла, воски, шпаклівки, 
лаки, клеї, розчинники.

тЕХКОнтрОЛЬ-УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Грушевського, 17, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (068) 5405548
e-mail: maslovisk@gmail.com
www.woodoil.com.ua
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тЕХнОЛіС
ПРиВаТне ПідПРиємсТВО

вул. Зелена, 109, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (067) 6795706
Тел./Факс: (032) 2255249, 2255257
e-mail: forteh@ukr.net
www.tehnolis.com

Пропонуємо стрічкові пилки власного виробництва 
ширинами: 35-50 мм.

Пилки виготовлені з легованої сталі німецької 
фірми «Хуго Фогельзанг».

Offer the band saws of own production of 35-50 
mm. Saws are made from alloy steel of the German firm 
«Hugo Vogelsang».

tEchNoLiS
PrIVATE ENTErPrISE

109, Zelena St., 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6795706
Phone/Fax: +380 32 2255249, 2255257
e-mail: forteh@ukr.net
www.tehnolis.com
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ADVANTAGE AUSTrIA, with more than 100 offices 
in over 70 countries, provides a broad range of business 
development services for both Austrian companies and 
their international business partners. 

ADVANTAGE AUSTrIA presents the following 
companies at its stand:

- Bertsch Energy 
сomplete plants for heat and power generation.
www.bertsch.at/en
- ICS Energietechnik 
Рlanning and construction of power generation 

plants.
www.ics-austria.at/en
- koller Forsttechnik
Тower loaders for timber harvesting.
www.kollergmbh.com
- latSChbaCher 
Innovative solutions in the field of marking.
www.latschbacher.com/en
- relaskop-Technik Vertriebsges.m.b.H.  
The sole distributor of  relaskop by Bitterlich and  

measuring instruments 
www.relaskop.at/en

тОргОВИЙ	ВіДДіЛ	
ПОСОЛЬСтВа	аВСтрії		
В	УКраїні

вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 31, 
пов. 11, м. Київ, 01024, Україна
Тел.: (044) 2203540
Факс: (044) 2203541
e-mail: kiew@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua

ADVANTAGE AUSTrIA з понад 100 офісами в 
більш ніж 70 країнах надає широкий спектр послуг з 
розвитку бізнесу для австрійських компаній та їхніх 
міжнародних партнерів. 

ADVANTAGE AUSTrIA презентує на виставковому 
стенді наступні компанії:

- Bertsch Energy 
kомплекснi установки для виробництва тепла та 

енергії. 
www.bertsch.at/ru
- ICS Energietechnik 
П л а н у в а н н я  т а  б уд і в н и ц т в о  с и с т е м 

енергопостачання.
www.ics-austria.at/en
- koller Forsttechnik
Перекидні канатні установки для транспортування 

деревини. 
www.kollergmbh.com
- latSChbaCher 
Iнноваційні рішення у галузі маркування.
latschbacher.com.ua
- relaskop-Technik Vertriebsges.m.b.H. 
єдиний постачальник реласкопів Біттерліха та 

інших вимірювальних приладів. 
www.relaskop.at/en

ADvANtAGE	AUStRiA	
UkRAiNE
COMMErCIAL SECTION  
AUSTrIAN EMBASSY

of. 31, 3-5, Kruglouniversytecka St.,
01024, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2203540
Fax: +380 44 2203541
e-mail: kiew@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua
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тОтан-грУП
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Святошинська, 34, оф.15.2,  
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4074468,
 (097) 0030307
e-mail: wood@totan.com.ua
www.totan.com.ua

ТОВ «ТОТан-гРУП» пропонує обладнання та 
інструмент для деревообробки, високопродуктивне 
лісопильне об-ладнання для первинної переробки, 
комплексні лісопильні лінії, стрічкові пилорами, 
сушильні камери для деревини, верстати для 
виробництва меблів, столярних виробів, обробки 
скла і металу.

комплексні рішення по організації нових і 
модернізаці ї  д іючих л ісопильних цех ів  та 
деревообробних виробництв. Ремонт та торгівля 
вживаним деревообробним обладнанням.

ТОВ «ТОТан-гРУП» постачає на український 
ринок меблеву крайку преміум класу від турецького 
виробника «ТECE». 

Виконує повний комплекс послуг по влаштуванню 
підлог, промислового та комерційного призначень, а 
також пок-рівельні та гідроізоляційні роботи.

LLC «TOTAN GrOUP» offers of woodworking 
machines and tools, high-performance sawmills 
machines, band saw equipment, drying chambers for 
wood, machines for furniture production, joinery, primary 
processing, glass and metal processing.

Complete solutions during construction of new and 
modernization of active woodworking plants. repair, 
overhaul and trading in used sawmill machinery. 

LLC «TOTAN GrOUP» supplies the Ukrainian market 
premium edge for furniture, by Turkish manufacturer 
«Тесе».

Our company also performs full range of services 
of floor construction in an industrial and commercial 
purpose as well as roofing and waterproofing works.

totan-groUp
LIMITED LIABILITY COMPANY

34, Svyatoshinskaya str., of.15.2,, 
03115, Kiev, Ukraine
Phone: +380 44 4074468, 
 +380 97 0030307
e-mail: wood@totan.com.ua
www.totan.com.ua
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ТОВ «Тул-інжинірінг» авторизований представник 
торгових марок Zenitech, Yangli, HUrCO, MVD. 
Висока якість послуг, професіоналізм менеджерів і 
інженерів, індивідуальний підхід до клієнтів, конкретні 
результати дозволили нам зайняти одне з лідируючих 
місць на ринку промислової дистрибуції обладнання 
та інструментів, технологічної оснастки. 

наші клієнти – це українські підприємства і компанії, 
від невеликих фірм до міжнародних промислових 
холдингів з українським та іноземним капіталом. 
Розвинута мережа регіональних представництв і 
дилерів, дозволяє нам оперативно працювати з 
клієнтами, розташованими в будь-якій точці України. 
як своїх постачальників нас вибрали більш ніж 1000 
підприємств України.

  серед продукції, представленої нашою 
компанією, основну частину займають деревообробне 
обладнання:токарні, фрезерні, багатофункційні, 
фуговально-строгальні, рейсмусові, форматно-
розкрійні, чотирьохсторонні верстати, промислові 
пилозбірники та ін.

тУЛ-інжИнірінг
ТОВ

вул. Навроцького 1, оф. 402 , 
м. Львів, 79034, Україна
Факс: (032) 2450226
e-mail: stetskiv@zenite.ch
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TUr FM engaged in manufacturing furniture facades, 
door linings, decorative items made of MDF and 
polyurethane foam covered with PVC film or painted. 
In his production company uses only the best raw 
materials imported, which has been certified in Ukraine 
and certified as meeting the international standards. The 
company will realize the most incredible design fantasy 
clients. “FM Tour” offers customers the best value for 
money in Ukraine.

тУр-ФМ
ФОП ТУР Оксана  
ВасиЛіВна

вул. Шептицького, 1/69 ,  
м. Червоноград, Львівська обл.,  
80100, Україна
Тел.:  (068) 1358756, 
 (063) 3673075
e-mail: tur-fm@ukr.net
www.turfm.com.ua

ТУР Фм  займається виготовленням меблевих 
фасадів, дверних накладок, декоративних елементів 
з мдФ та пінополіуретану вкритих плівкою ПВХ 
або фарбованих. В своєму виробництві  компанія 
використовує лише найкращу сировину імпортного 
виробництва, яка пройшла атестацію на території 
України і має сертифікати якості, що відповідають 
міжнародним стандартам. компанія допоможе втілити 
найнеймовірніші дизайнерські фантазії клієнтів. «ТУР 
Фм» пропонує клієнтам найкраще співвідношення 
ціна-якість на ринку України.

tUR	fm	
AN INDIVIDUAL ENTrEPrENEUr 
OkSANA TUr

1/69, Sheptyckogo St.,, 
80100, Сhervonograd, Lviv region, Ukraine
Phone: 38 0681358756, 38 0633673075
e-mail: tur-fm@ukr.net
www.turfm.com.ua
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ПаТ «Укрліспромоптторг» пропонує широкий 
асортимент комплектуючих виробів і матеріалів 
для деревообробної та меблевої промисловості від 
кращих європейських виробників «kleiberit», «Herlac», 
«Hettich», «Dresselhaus»(німеччина), «Sigmar vernici» 
, «SIVAM» (італія) «Samet», «Albatur» (Туреччина), 
«Gamet», «Marcopol», «rejs», (Польща) , фурнітуру 
вітчизняного виробництва, кромку ПВХ«Ukrles» 
(Туреччина)

клеї kleiberit (німеччина) для: 
- склеювання деталей із масивної деревини(D2, 

D3, D4, EPI, PUr);
- приклеювання шпону і облицювання пластей;
- мембранно-вакуумного пресування;
- облицювання кромок меблевих деталей;
- облицювання профільних погонажних деталей;
- виробництва та укладки паркету;
- виробництва м’яких меблів;
- зборки окремих деталей у вузли та готові 

вироби.
- Лакофарбові матеріали Herlac(німеччина) 

Sigmar vernici, SIVAM(італія):
- лаки, ґрунти, емалі, барвники, патини та 

спецефекти  для оздоблення  меблів та виробів з 
деревини.

меблева фурнітура (більш 1000 найменувань на 
складі), розсувні системи, кухонні висувні системи 
та барні аксе-суари, стяжки та петлі меблів, рамочні 
алюмінієві профілі, меблеві ручки та гачки, ніжки, 
шурупи, пружинні блоки, каркаси, матраци, механізми 
для виготовлення м´ких меблів,кромка ПВХ.

УКрЛіСПрОМОПттОрг
ПРиВаТне акціОнеРне 
ТОВаРисТВО

вул. Деревообробна, 5, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс: (044) 2853722, 2852792, 
4677155, 2851005
e-mail: ukrlespromopttorg@domtele.com
www.ukrles.kiev.ua
Перша Філія ПАТ Укрліспромоптторг       

Україна, м Львів, вул. Героїв УПА,73
Тел.: (050) 4407873, 3523294  
 (Відділ хімії)
 (050) 3558271 
 Відділ фурнітури
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УнСЕрВ	тВФ
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Краматорська 22/2, 
м. Київ, 01000, Україна
Тел./Факс: (044) 5928385
e-mail: tpf.unserv@gmail.com
www.froeling.com

шанОВниЙ кЛієнТе!
наша  Фірма   представляє  в Україні продукцію 

відомих  німецьких та австрійських компаній, які 
працюють на ринку енергозберігаючих технологій та 
виробництві альтернативної енергії.

Фірма спеціалізується на постачанні, монтажі і 
сервісному обслуговуванні  опалювальних систем 
і устаткування, що працює на відходах виробництв 
(біомаси).

Опалювальні котли  потужністю від 5 кВт до 100 
MВт працюють на дерев’яно-тирсових та інших видах 
біологіч-них відходів із вологістю до 65%.   

В останній час, фірма також займається системами 
виробництва дерево паливної тріски з відходів 
дерева.

У теперішній час найбільш пріоритетним для 
України є виробництво електроенергії по системі 
«Зеленого Тарифу». 

Перші кроки на цьому етапі вже реалізуються 
на Тец «ПівденьенергоПромТранс», де відбувся 
монтаж та запуск турбін потужністю 6,0 та 2,5 мВт., які  
працюють на енергії пару отриманого від спалювання 
відходів дерев’яно-паливної тріски. 

Планується до реалізації ще декілька подібних 
проектів на 2014-2015 рoки.

маємо надію на співпрацю з Вами!

Dear customer !
Our company is in Ukraine products famous German 

and Austrian companies that operate in the market of 
energy-saving technologies and alternative energy 
production.

The company specializes in the supply, installation 
and service of heating systems and equipment, working 
on production waste (biomass).

Heating boilers ranging from 5 kW to 100 MW 
operating on wood-sawdust and other types of bio-waste 
with humidity to 65%.

recently, the company also deals in the production 
of wood fuel systems from waste wood chips.

Currently, the top priority for Ukraine is the production 
of electricity by the «green tariff».

The first steps in this stage are realized on CHP 
«PivdenEnerhoPromTrans», which took place installation 
and commissioning of turbines with 6.0 MW and 2.5., 
Working on a pair of energy derived from combustion 
of wood-chip fuel.

Planned to implement several similar projects in the 
2014-2015 years.

We hope to cooperate with you!

tpf	UNSERv

22/2, Kramatorska St.,
01000, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5928385
e-mail: tpf.unserv@gmail.com
www.froeling.com
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деревообробні верстати Фельдер – продукт 
потужного виробництва заводу в австрії.

60 років досвіду і формула, яка поєднує в собі 
традиції та інновації роблять компанію Фельдер 
одним з передових постачальників устаткування для 
деревообробки та виробництва меблів. 

Підприємство Фельдер представлене марками 
Felder, Hammer та Format 4. наш широкий 
асортимент пропонує верстати на будь-який смак та 
гаманець для індивідуального, дрібносерійного та 
промислового виробництва: фор-матно-розкрійні, 
кромкооблицювальні,  фрезерні,  стругальні, 
сверлильні, оброблювальні центри з ЧПУ та багато 
інших. на якому б верстаті Ви не зупинили свій 
вибір, Ви можете покладатися на австрійську якість 
та надійність.

ФЕЛЬДЕр	грУП	УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Стельмаха, 10a, 
м. Київ, 03040, Україна
Тел.: (044) 5016761
Факс: (044) 5811449
e-mail: info1@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

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 наступ-ним 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 збільшен-ня надійності та 
строків експлуатації обладнання. 

ТзОВ «аРієс-УкРаїна» активно працює 
над збереженням традиційних ринків збуту та 
ефективних пошуках но-вих,  пропонує взаємовигідне 
співробітництво.

співпрацюючи з нами, Ви отримуєте компетентного 
і професійного партнера, який вирішує проблеми для 
впрова-дження ваших цілей у життя.

ХЕММЕЛЬ-УКраїна
ТОВаРисТВО З ОБмеженОю 
ВідПОВідаЛьнісТю

вул. Промислова, 1, 
с. Ожидів, Львівська обл., 80530, Україна
Тел.: (03264) 46984
Факс: (03264) 46986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua
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юЩИШИн
ПРиВаТне  
ПідПРиємсТВО

вул. Б.Хмельницького, 28, 
м. Львів-Бірки, Львівська обл., 
81092, Україна
Тел.: (032) 2477944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.com.ua

yUSchyShyN
PrIVATE ENTErPrISE

28, Khmelnytskogo St.,   
81092, Lviv-Birky, Ukraine
Fax: +380 32 2477944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.com.ua

The o f f i c ia l  represen ta t i ve  in  Ukra ine  PE 
«YUSCHYSHYN» presents:

AIGNEr (Germany)
AL-kO (Germany) 
ArUNDA (Switzerland)
BASCHILD (Italy) 
DIETrICH’S (Germany)
ESSETrE (Italy)
GESCHA (Germany) 
HOFFMANN (Germany
LAMELLO (Switzerland) 
MAFELL (Germany) 
MOLDOW (Denmark) 
STOMANA (Bulgaria)
UNITEAM (Italy)
WIDE rANGE of wood-cutting tools (saws, cutters, 

knives, chisels) and consumables.
We will consult and help you find the following 

equipment:
• Band and disk saws, log-edging machines, multirip 

benchs, equipment Wood bonding; drying, curing and 
high-temperature kilns; surface planers, thickness planers, 
circular saws, milling machines, turning machines, vertical 
bandsaws, mortisers, grinding machines and combined 
multioperational machines; 4-side moulders ; moulder-
circular saws, edge banders; CNC machining centers for 
furniture, wood products; for timber structures (buildings); 
sray booths and  finishing equipment; aspiration systems; 
software for wood structures; fastening; pressing equipment; 
equipment and technology for the jointing; wood cutting tools 
(cutters, saws, knives);

• used machines (from Europe - in Ukraine is not used); 
Professional power tools for woodworkers, furniture-makers, 
carpenters.

Guarantee and post guarantee service, technical staff 
training, consultation; sharpening of the instrument.

ПП «ющишин» – представляє в Україні справжніх 
професіоналів – виробників обладнання для столярів, 
меблевиків та тесель:

AIGNEr (німеччина)
AL-kO (німеччина)
ArUNDA (швейцарія)
BASCHILD (італія)
DIETrICH’S (німеччина)
ESSETrE (італія)
GESCHA (німеччина)
HOFFMANN (німеччина)
HOZHEr (німеччина)
LAMELLO (швейцарія)
MAFELL (німеччина)
MOLDOW (данія)
OrMA (італія)
STOMANA (Болгарія)
UNITEAM (італія)
ВеЛикиЙ сПекТР дереворізального інструменту (пили, 

фрези, ножі, стамески) та витратні матеріали.
ми проконсультуємо та допоможемо Вам підібрати наступне 

обладнання:
• стрічкові та дискові пилорами, брусувальні верстати, 

багатопильні верстати, обладнання для зрощування деревини; 
сушильні, пропарювальні та високотемпературні камери; 
фугувальні, рейсмусові, круглопильні, фрезерні, токарні, 
вертикальні стрічковопильні, свердлильно-пазувальні, 
шліфувальні та комбіновані багатоопераційні верстати; 
чотирибічні верстати; форматно-розкрійні, крайколичкувальні 
верстати; обробні центри з ЧПУ для виготовлення меблів, 
столярних виробів; для виготовлення дерев’яних конструкцій 
(будинків); лако-фарбувальні камери і обладнання; аспіраційні 
системи і установки; програмне забезпечення для дерев’яних 
конструкцій; засоби кріплення; пресувальне обладнання 
(преси для зрощування, вайми, складальні вайми, гарячі 
преси, вакуумні преси, мембранні преси, преси для тиснення, 
клеєнаносне обладнання); техніка та технології для з’єднання; 
дереворізальний інструмент (фрези, пили, ножі); 

•  вживане обладнання (з європи - в Україні  не 
використовувалось); професійний електроінструмент для 
столярів, меблярів, тесель.

гарантійне та післягарантійне обслуговування, навчання 
технічного персоналу, консультації; послуги із загострювання 
інструменту.
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рЕКЛаМна	КаМПаніЯ

XХ  юВіЛеЙнОї 
міжнаРОднОї ВисТаВки 
«ДЕрЕВООБрОБКа	–	2017»

рЕКЛаМна	КаМПаніЯ

В	СПЕЦіаЛізОВаніЙ	ПрЕСі:
- всеукраїнська газета «деревообробник» 
  .....................................................(м.Львів, Україна)
-  газета «новини деревообробки» .......... (Білорусія)
- журнал «аспекти Будівництва» (м. Львів, Україна)
- журнал «меблеві технології» .......(м.київ, Україна)
- журнал «Оборудование и инструмент
 для профессионалов» ............ (м. Харків, Україна)
- журнал «меблева справа» .........(м. київ, Україна)
- журнал «Будівельний журнал» ...(м. київ, Україна)
- журнал «Професійне фарбування» 
  ....................................................(м. Львів, Україна)
- журнал «Будекперт» ................. (м. Львів, Україна)
- журнал «дім ідей» ..................... (м. Львів, Україна)
- каталог «Все для виробництва
 меблів та деревообробки» ..........(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 «газета Реклама» 
  ................................ (м. івано-Франківськ, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» 
  ............................................... (м. Ужгород, Україна)
- бюлетень «Перевізник» ..............(м. київ, Україна)
- газета «Львівська пошта» ......... (м. Львів, Україна)
- газета «Львівські оголошення» .(м. Львів, Україна)
- газета «неділя» .................... (м. Ужгород, Україна)
- газета «ПРесс БиРжа» 
  ................................. (м. дніпропетровськ, Україна)
-  журнал «Бізнес пропозиція» ..... (м. Львів, Україна)

рЕКЛаМа	ПО		раДіО:
- Радіо «Люкс» (Ужгород)
- радіо «Львівська хвиля»
- радіо «Радіо Трек»
- «УХ» Радіо (Тернопіль)
- радіо «Західний полюс» (івано-Франківськ)
- радіо «Фм галичина» (Львівська обл., Волинська  
 обл., Тернопільська обл.,)

тЕЛЕВізіЙна	рЕКЛаМа:
- 5 -ий канал

ПіДтрИМКа	В	МЕрЕжі	internet:
http://www.topbiz.com.ua/
https://derevoobrobnyk.com/
http://www.derevo.info/
http://bizera.com.ua/exhibitions/72/
http://www.informdom.com/sobytiya.html?start=32
http://lisderevmash.ua/ru/
http://stroiportal-dnepr.com/
http://derevo.ua/
http://biznes-pro.ua/
http://budjurnal.com.ua/rezume.php
http://torg.ukrbio.com/ua/trade/
http://www.biowatt.com.ua/
https://infomebli.com/
https://www.woodbusinessportal.com/en/list1/list_opp_ 
 noi.php
http://www.e-handeldrewnem.pl/aukcje
http://avtorim.kiev.ua/stroitelstvo/derevoobrabotka.html
https://worldexpo.pro/exhibition/derevoobrabotka-2017
http://www.archeton.com.ua/
http://priceua.com/
http://pbgazeta.com/index.php?sell_r=v
http://news.kompass.ua/
https://www.ria.com/
http://www.lvivpost.net/

зОВніШнЯ	рЕКЛаМа:
- рекламні щити на вулицях міста Львова та  
 Львівської області (5 шт.)
- рекламні щити в західних областях  (7 шт.)
- рекламні установки в центрі міста Львова (4 шт.)

заПрОШЕнО:
- 20000 керівників установ і організацій західного  
 регіону України спеціалістів підприємств галузі

цей каталог протягом  року буде доступним
на web-сторінці 

ПраТ «гал-ексПО»® в мережі іnternet



228 Львів•Галицькі Експозиції•2017 ���Lvіv•Galician Exposition•2017

 ПраТ «гал-ексПО»® надає послуги 
з  р о з м і щ е н н я  р е к л а м и  в  у с і х  З м 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.

Всі	авторські	права	належать	
Прат	«гал-ЕКСПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

компоновка і верстка каталогу – ПраТ «гал-ексПО»
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