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відкрита експозиція виставки «деревооБроБка – 2017»

програма роБоти 
20 ювілейної 

міжнародної виставки 

деревооБроБка
30 травня

��00    Урочисте відкриття виставки
��30-�430 інформаційний семінар
   «FSC як інвестиція У ваШе  
   майБУтнЄ»
   Тематика семінару:
 • перспективи FSC сертифікації  
  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

��00   розіграш призів від ITA  
   TOOLS
�300-�340 нові тенденції сертифікації  
   деревообробного обладнання

Доповідач:	 Сак	Оксана,		
	 експерт	сертифікації

�400-�430 семінар
   «підготовка стрічкових  
   пилок»

Доповідач:	 Автор	науково-практичної		
	 монографії	«Підготовлення	
	 вузьких	колодопиляльних		
	 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.

�430-�500 науково-практичний семінар
   « роз р о б к и  л ь в і вс ь к и х  
   науковців  українським   
   деревообробникам»

Доповідач:	 науковці	ННІ	ІМАКІТ	НЛТУ	
	 України

2 червня

�300-�800 «можливості використання  
   інструментів закупівельної  
   групи при закупівлі круглих  
   л і с о м а т е р і а л і в  д л я  
   деревообробників та спільної  
   р е а л і за ц і ї  м ебл і в  д л я  
   українських виробників»

Доповідач:	 РГ	Деревообробник	
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Учасники виставки «деревооБроБка – 2017»

№ 112
AMS-elektronik виготовляє конвективні сушильні та 

пропарювальні камери для пиломатеріалів, а також   стрічкові 
сушарки для  сипучих матеріалів в тому числі тирси та тріски.

AMS-eLekTrOnIk 

№ 126
«ANNA –OBERMEIER» – польська фірма, яка є виробником 

імпрегнаційних комплексів для просочування деревини під 
вакуумом і тиском, та постачальником засобів захисту 
деревини німецької фірми OBERMEIER від атмосферного 
впливу, грибків, синєви, плісняви та шкідників.

AnnA–OBerMeIer

№ 3
«Balt Brand», ТзОВ  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

№ 143
Derevo.info – cпеціалізований інтернет-портал дерево-

обробної галузі. Це сайт, з допомогою якого Ви зможете 
заявити про себе у деревообробній галузі. Щомісяця ми 
залучаємо на сторінки порталу понад 50 тис. відвідувачів, 
яких цікавить деревообробка, саме їм Ви можете представити 
свою компанію та продукцію.

derevO.InFO 

№ 37
«Eskaro Україна» (м. Одеса) – завод, що 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.

eSkArO Україна

№ 135
FANUM SP.J. – компанія виробляє машини  CNC для 

обробки дерева, алюмінієвих та пластикових матеріалів, 
які використовуються в деревообробній промисловості 
та будівництві. Ми пропонуємо комплексні послуги -  
проектування, монтаж та калібрування. Кожен обробний 
центр з CNC оснащений великою механічною обробкою і 
функціональними головками, що дозволяє обробляти як 
громіздкі предмети, так і важкодоступні місця. 

FAnUM SP.J. 

№ 42
«GIBLAB» представляє 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

GIBLAB

№ 49
«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

№ 136
GSA – провідний український виробник панельних 

програмованих логічних контролерів.

GSA

№ 85
«ICK Group» – група компаній основними напрямками 

діяльності якої є розробка й впровадження технологій 
по виробництву гранульованого біопалива (пеллет); ТМ 
GRANTECH для сушіння біомаси та її гранулювання; 
виконання шефмонтажних та пусконалагоджувальних робіт, 
навчання персоналу.  

ICk GrOUP

№ 138
INTER-BUD Sp.z.o.o компанія, яка продає сендвіч-панелі 

з поліуретановим сердечником і мінеральної вати. У нас 
завжди є 10 - 20 тисяч квадратних метрів. Кращі ціни в країні, 
швидка реалізація.

InTer-BUd SP.z.O.O

№ 35
«ITA TOOLS Україна»  –  пропонує високоякісний інструмент 

для деревообробки, деревопохідних і штучних матеріалів від 
провідних європейських виробників.  З 2016 року компанія 
ITA TOOLS Україна є єдиними офіційними представниками 
відомого італійського виробника деревообробного інструменту 
CMT Orange Tools.

ITA TOOLS Україна

№ 66
«KEMICHAL» ТМ –-  це високоякісні лакофарбові матеріали 

для опорядження та реставрації. Також пропонуємо великий 
асортимент заготовок з деревини, терасну дошку.Завдяки 
великому вибору лаків, барвників, патин, спецефектів, 
емалей згідно каталогів RAL, KEMILAC, NCS можна втілити 
в життя найоригінальніші ідеї.

keMIChAL тм  

№ 23
«Leitz» – Група компаній , яка пропонує повний діапазон 

точних інструментів для індустріальної обробки деревини, 
пластмас та цвітних металів. 

LeITz

№ 47
«LE.KO»  фірма, яка  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.

Le.kO

№ 53
Prolain, UAB – компанія, основним напрямком діяльності 

якої є виробництво конвекційних сушарок деревини, 
розроблених на індивідуальні запити клієнтів. Компанія 
виробляє і встановлює алюмінієві конструкції  та елементи 
для сушарок.

PrOLAIn, UAB 

№ 98FInk S.r.L.
FINK S.R.L.  – є виробником деревообробного 

інструменту. 

№ 127
«KATRES» –  Чеська фірма є одним з європейських лідерів у 

виробництві промислових сушильних камер: аеродинамічних, 
пропарочних, стерилізаційних, високотемпературних для 
термічної модифікації деревини, тунельних, конвеєрних для 
сушіння сипких матеріалів.

kATreS

№ 18
REMA (на	 стенді	Ройек-Львів) є одним з найбільших 

польських виробників деревообробних верстатів: поперечного 
і поперечно-поздовжнього розкрою, форматного і двобічного 
форматного розкрою, багатопильних, стрічко пильних,  
автоматичних ліній оптимізації розкрою.

reMA
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№ 106
«REMMERS», компанія, яка  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.

reMMerS

№ 95
«RESBUD» компанія, яка  cспеціалізується на 

виробництві стрічкових лісопильних рам TP-800 RESBUD 
з рухомим ріжучим блоком, призначеним для поздовжнього 
розпилювання деревини, застосовуваних у лісопилках та 
меблевої промисловості. Виготовляє заточувальні верстати 
та розводки для стрічкових пилок.

reSBUd

№ 14
«RMP» SIA  - 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.

rMP

№ 12
«STRYI» Компанія - перший український виробник 

професійного інструменту для різьби по дереву, який 
спеціалізується на виготовленні токарного та ручного 
інструменту для деревообробки.

STrYI

№ 50
«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.

№ 20
Абразив ПП є провідним лідером на українському 

ринку серед компаній, які спеціалізуються на засобах 
індивідуального захисту (ЗІЗ). Саме завдяки успішності, 
компанія стала офіційним дилером світових та українських 
брендів, серед яких: «Delta Plus», «DOLONI», «Зенкіс», 
«Респфарм».

аБразив пп 

№ 11
«АВК-ПРОМ», ТОВ - 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.

авк-пром

№ 31
«АВРОРА» Лакофарбовий завод м. Черкаси – це 

дочерня компанія концерна «HELIOS GROUP». «АВРОРА» 
Лакофарбовий завод - працює як торгова, так і виробнича 
компанія в Україні. Ми пропонуємо лакофарбові матеріали 
для меблевої промисловості.

аврора

№ 8
«А-ЛАП» ТОВ з початку свого заснування 1987 року 

займається виробництвом якісних рамних та стрічкових пил, 
а також їх сервісом. 

а-лап

№ 52
«АЛЛОРІ» ТОВ є виробником компонентів для 

професійного захисту матеріалів, деревини, мінеральних 
поверхонь, а також антисептичних засобів та добавок. 
Продукція виробляється з європейської сировини по 
німецькій рецептурі.

аллорі

№ 79
«Андіс-ТЕХНО», компанія, яка  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.

андіс-теХно

№ 26
«АС-Iнжиніринг» , ТОВ 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

ас-Iнжиніринг

№ 33
«АРПАЛ» компанія 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.

арпал

№ 119
«Артіль» ТОВ, 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.

артіль

№ 32
«Атон Сервіс» , ТОВ займається виробництвом та 

постачанням, а також виконує проектування, монтаж та пуско-
налагодження високоякісного аспіраційного обладнання для 
промислових підприємств.

атон сервіс

№ 64
«Байкал» компанія займається продажем шпона - для 

меблевого виробництва, а також для фасадів МДФ, дверей. 
Ми пропонуємо високу українську та європейську якість.

Байкал

№ 107
Барабаш Б.З. ФОП, Виготовляє на замовлення 

нестандартне деревообробне обладнання (ланцюгові, 
стрічкові, гвинтові транспортери та ін.). Проводить ремонт, 
реставрацію, реконструкцію та модернізацію деревообробного 
обладнання як в комплексі так і окремих вузлів.

БараБаШ Б.з. Фоп

№ 115
«БКУ» компанія 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.

БкУ
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№ 66
 «Верніколор Україна» ТзОВ– є офіційний дистриб’ютор 

високоякісних 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».

верніколор Україна

№ 63

Відділ сприяння торгівлі та інвестиціям Посольства 
Республіки Польща у Києві. 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.

відділ сприяння 
торгівлі та інвестиціям 
посольства респУБліки 
польща У киЄві

№ 88
«Вікторія Павер Вуд» ТОВ працює в галузі деревообробки 

з 1999 року. 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.

вікторія павер вУд

№ 62
«ВІРОК» ТзОВ компанія  є офіційним дистриб’ютором 

компаній «ТOYA», «Saint Gobain», «JET Tools»,  «INSTAR», 
«BEMKO», «POLIX», «Stanley Black&Decker». 

вірок

№ 81
«ВН ВУД» ТзОВ компанія займається продажем 

вживаного та нового 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).

вн вУд

№ 25
 «ГАЛАКТИК» Виробнича компанія ТОВ 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

галактик

№ 132
«Гармонія-Технофільтр» ТОВ 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). 

гармонія-теХноФільтр

№ 9
«ГОРЛУШ КО» – Проектування, виготовлення, монтаж. 

ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ повнофункціональні (до 6500 мм, 
автоматичний цикл); компактні (від 3200 мм, універсальні); 
ЛІСОСУШИЛЬНІ КАМЕРИ конвектитвні, рециркуляційні, 
мобільні, стаціонарні; ФАРБУВАЛЬНІ КАМЕРИ ТА ОТВОРИ; 
МІСЦЕВІ АСПІРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ СИСТЕМИ АСПІРАЦІЇ

горлУШ ко

№ 91
Гречишніков С.В., ФОП – вентилятори осьові, реверсні 

№5;№6,3;№8. Спеціально для лісосушильного виробництва.

гречиШніков с.в.

№ 84
Представляє продукцію: деревокольні верстати, дробарки, 

гідроманіпулятори.  Представники  фірм «AUTRA», «BMF».

деБелий в.м. Фоп

№ 128
«ГРІНАС» ТОВ – виготовлення, проектування, сервіс 

дереворізального інструмента.

грінас

№ 4
«Демікс» ТОВ/ Demix LLC –  є одним з найбільших  

операторiв ринку з продажу верстатiв для дерево – та 
металообробки в Українi.

демікс/deMIx LLC

№ 122
«Демікс» ТОВ компанія, яка 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.

демікс

№ 59 
«Діал-маркет 2» ПП єдине в Україні представляє для 

продажу технічні рукави з поліхлорвінілу (ПХВ) та поліуретану 
(ПУР), які оснащені сталевим пружиним дротом.

діал-маркет 2

№ 51
«Д ЛАЙТ», ТОВ – провідний український постачальник та 

виробник спецтехніки, в тому числі мобільної вантажопідйомної 
техніки. Основні напрямки діяльності: виробництво та продаж 
спецтехніки, її сервісне та технічне обслуговування, ремонт.

д лайт

№ 1
«Дніпроенергосталь» НВП – це провідна компанія з 

надання екологічних послуг. Основні напрямки діяльності 
- проектування, виготовлення, постачання і обслуговування 
аспіраційних і газоочисних установок (на базі рукавних 
фільтрів з імпульсною регенерацією).

дніпроенергосталь

№ 73
«ДОМІНАНТ» –  швидкозростаюча компанія, що заснована 

в 2012 р. Ми спеціалізуємося на виробництві верстатів з ЧПЦ. 
На виставці будуть представлені 2 верстати: лазер ADL1015 
і фрезерний верстат з  токарною віссю ADF 1208.

домінант

Учасники виставки «деревооБроБка – 2017»

№ 82
«Деревообробник» всеукраїнська галузева газета успішно 

працює на ринку лісової, деревообробної та меблевої галузей. 

деревооБроБник

№ 109
«ДОЛІНЬО» ТОВ 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.

доліньо
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№ 87
«ЕЛАСТИК-ВАЛ» ТзОВ спеціалізується на  відновленні 

гумового покриття та виготовлення валів і роликів всіх видів 
деревообробного обладнання. Багаторічний досвід роботи і 
співпраця з провідними виробниками гуми Англії та Німеччини,  
дають нам змогу запропонувати якісне гумове покриття, що 
відповідає усім технічним вимогам. 

еластик-вал

№ 108
«Завод Кобзаренка» – подрібнювачі деревини на тріску, 

причепи-лісовози, агроволокно, ковші і с/г техніка: причепи 
та напівпричепи, бочки-цистерни, бункери-накопичувачі, 
тюковози, шнеки, розкидачі міндобрив та ін.

завод коБзаренка

№ 45
«Золоте руно, Україна» промислова компанія - виробник 

шліфувального та різального інструменту. Наша продукція: 
стрічкові пили по металу, пили по дереву, абразивні матеріали 
на гнучкій основі, абразивні круги на бакелітовій чи керамічній 
основі, відрізні абразивні диски, металоріжучий інструмент.  

золоте рУно, Україна

№ 34
«Іберус-Київ»  СП –  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.

іБерУс-київ

Ігнатович Б.І. (ITALORBI) ФОП пропонує 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.

ігнатович Б.і.(ITALOrBI)

№ 58
«ІМЕКС» ПП – 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.

імекс

№ 38
«ІНВОЛД» ТОВ пропонує обладнання відомих 

європейських виробників: 1. Технологічні рішення для 
організації виробництва паливних гранул чи брикетів. 2. 
Технологічні рішення для сільськогосподарської та харчової 
промисловості.

інволд

№ 92
 «Інтекс», компанія найпотужніший український виробник 

інструменту для розпилювання деревини  має честь 
запропонувати: Повний виробничий цикл виготовлення 
усього  спектра дереворізального інструмента.

інтекс

№ 28
«КАМОЦЦІ» ТОВ – підрозділ всесвітньо відомого італійського 

концерну Camozzi Group. Протягом 26-ти років компанія 
займає провідні позиції з виробництва і продажу пневматичної 
апаратури на території України і далеко за її межами.

камоцці

№ 72
«Ківерцілісмаш» ПП, являється провідним виробником 

технологічних ліній та окремих верстатів для повної 
переробки деревини.

ківерцілісмаШ

№ 114
«Колорит Імпекс», ТОВ – торгівля декоративним 

паперово-шаруватим пластиком. Виробництво постформінгу, 
дверні фасади для меблів, стільниці для столів, стільниці 
для кухонних меблів.

колорит імпекс

№ 44
«Компрессорс Інтернешнл» ТОВ компанія – 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 .

компрессорс 
інтернеШнл

№ 70
«Ленів» ТОВ – виготовлення, продаж та обслуговування 

деревообробного інструменту. ТОВ «Ленів» є одним з 
найактивніших гравців на ринку деревообробного інструменту 
в Україні.

ленів

№ 41
«Лінеар» ТзОВ основним напрямком діяльності є постачання 

широкого спектру комплектуючих для верстатобудування. Наша 
компанія офіційний дистриб’ютор таких відомих мирових лідерів 
як SKF (Швеція, мехатроніка), Hiwin (Тайвань, мехатроніка), 
Hestego (Чехія, системи захисту), Teknomotor (Італія, шпінделя, 
в тому числі шпінделі для деревообробки).

лінеар

№ 17, 120
Ліра ТзОВ є офіційний представник фірми GOMA, яка 

будує лінії зрощування та виготовляє обладнання для  
європіддонів.

ліра

№ 67
«ЛОЙКО УКРАЇНА» ТОВ – дочірнє підприємство компанії 

LEUCO, Німеччина. LEUCO є одним зі світових лідерів з 
виробництва алмазних інструментів та інструментів з твердих 
сплавів для деревообробної та меблевої промисловості.

лойко Україна

№ 40
«Люкс-Х» НВП- 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.

люкс-Х

№ 22
«Маркетліс» ТОВ компанія 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.

маркетліс

№ 2

№ 36
МВМ ГРУП ТОВ пропонує весь спектр обладнання для 

обробки деревини та виготовлення дерев’яної продукції. 

мвм грУп 

№ 104
МВМ-Захід ТОВ 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.

мвм-заХід
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№ 57
«МВМ-Київ» ТОВ постійно зі складу в Києві та на 

замовлення ТОВ «МВМ-Київ» пропонує широкий спектр 
деревообробного обладнання та інструменту для лісопиляння, 
сушіння та механічної обробки деревини.

мвм-київ

№ 6
«М-Групп» ТОВ Компанія працює на ринку України 

для втілення багатогранних ідей в області реалізації 
деревообробного інструмента провідних європейських 

м-грУпп 

№ 102
«МДФ-Люкс» ТОВ – український виробник фасадів МДФ, 

дверей та дверних накладок.

мдФ-люкс

№ 54
«МЕГАМЕТИЗ-МАРКЕТ» ТОВ компанія 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.

мегаметиз-маркет

№ 78
«MЕГАРЕС» ТМ  представляє на Україні обладнання 

італійських фабрик-виробників. Termolegno; TecnoАzzurra; 
Costruzioni Nazzareno.

Mегарес тм

№ 117
«Металіст» ТзОВ є українським виробником, яке існує 

зі своїми Енергетичними установками та твердопаливними 
Котлами водогрійними на ринку України з 1999 року.

металіст

№ 30
«Механік» ПВКП 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.

меХанік

№ 5
Миколайчук В.В. ФОП займається реалізацією плитних 

матеріалів (ДСП,ДВП,стільниці) для меблевого виробництва, 
а також надаємо послуги розкрою та кромкування.

миколайчУк в.в. 

№ 110
«МОСТ-Україна» ТОВ - ексклюзивний представник 

Wood-Mizer в Україні. 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.

мост-Україна

№ 29
«Н.Н.Н.» ТОВ – фрези деревообробні: серійне 

виробництво, виготовлення по індивідуальному замовленню.  
Застосування: для виготовлення вікон, дверей, меблів, 
погонажних виробів.

н.н.н.

№ 129
«НАДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ТзОВ 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.

надійні теХнології

№ 43
«НБК СЕНСОР» ТзОВ  – одна з провідних фірм в області 

постачання продукції для автоматизації промислового 
виробництва на українському ринку.

нБк сенсор

№ 118
«ОЛНОВА» СП ТОВ спільне українсько-німецьке 

підприємство було засновано в травні 1997 року за участю 
німецької фірми «HAMMEL Recyclingtechnik GmbH», яка є 
світовим лідером у виробництві подрібнювальної техніки.

олнова

№ 71
«ОМІКС» підприємство, яке  займається виробництвом 

деревообробного обладнання, піролізних теплогенераторів 
високої продуктивності. Продаж та обслуговування стрічкових 
пил. На ринку 15 років.

омікс

№ 39
«ОСТІН» ТОВ фірма є представником таких провідних 

європейських виробників інструменту як: різальний інструмент 
СМТ (Італія), вологоміри GANN (Німеччина), струбцини BESSEY 
(Німеччина), інструменти та фрезерні столи KREG (США), 
обладнання BREVETTI MOTTA, COMAFER, CENTAURO, 
OSAMA,  MASTERWOOD, STROMAB, VITAP (Італія).

остін

№ 56
Оттенстен Україна ТОВ,  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.

оттенстен Україна 

№ 111
Компанія – офіційний представник професійного 

пневмоінструменту провідних виробників Prebena, EZ-Fasten, 
Air Pro, VGL. Асортимент: компресори, кріпильні інструменти, 
фарбувальне обладнання, шліфувальні і полірувальні 
інструменти, а також аксесуари і запчастини до них.

пневмомайстер пп

№ 105
«Поділля» ТОВ – виробник  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

№ 82
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.

промінФо ФініШінг 

№ 89
«ПРОММЕТ» ТД, ПП є офіційним, ексклюзивним партнером 

компанії Vitli KRPAN , яка є найстарішим виробником трелювальних 
лебідок в Словенії. Це єдина європейська компанія яка 
призначена для довготривалої роботи, дає 3-річну гарантію.

проммет

№ 121
«ПРОМСТАНОК» забезпечує клієнтів швидкоокупним 

обладнанням  в різних напрямках: Деревообробка і 
металообробка: «FDB maschinen», «Zenitech»,  «Holzmann 
maschinen» та ін. Дизельні і бензинові генератори 
потужностями від 0.9 до 15 і більше кВт: «Firman», «KIPOR», 
«ENERGY  POWER».

промстанок
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№ 46
ФОП Рига Р.В.  представляє «Столицю ЧПК»: 

твердосплавний інструмент від Frezy4pu; відео навчальні 
курси для роботи на верстаті з ЧПК від CNC-profi; заводські 
фрезерні верстати з ЧПК для деревообробки від Fastcut

рига р.в. Фоп

№ 18
Ройек-Львів СП представляє деревообробне обладнання: 

рамні та стрічкопильні лісорами, промислові сушильні камери, 
імпрегнаційні комплекси, широку гаму деревообробних 
верстатів для обробки масиву та ДСП, промислові 
автоматичні котли на відходах деревини.

ройек-львів 

№ 69
«РТІ ГРУП» ТзОВ компанія займається виготовленням 

парафінової емульсії П-65 для деревообробного виробництва, 
а також промислових рукавів (гумові, поліуританові, ПВХ).

рті грУп

№ 90
Сінай, компанія, яка  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).

сінай

№ 80
«Спецтехсервіс»  ТзОВ пропонує поставку, монтаж, 

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

спецтеХсервіс

№ 86
Ексклюзивний представник на території України  компаній: 

«Weimer» (Естонія) – тракторні причепи  і гідроманіпулятори ; 
«Uniforest» (Словенія) – трелювальні лебідки, як механічні, так 
і гідравлічні; «Formiko» (Латвія) – ротатори валові та фланцеві; 
«YOULI» (Італія) – розподільники моноблочні  та секційні

спецтрансзапчасть

№ 7
Офіційний представник і торговий партнер провідних 

підприємств-виробників деревообробного обладнання та 
інструменту для виготовлення меблів та столярних виробів.

станкодніпро тов

№ 10
Компанія, яка пропонує матеріали для обробки деревини 

– для зовнішніх та внутрішніх робіт -  лако-фарбові матеріали, 
масла, антисептики, воски, розчинники, клеЇ. 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  

№ 24
Техноліс ПП пропонує  стрічкові пилки власного 

виробництва ширинами: 35-50 мм. Пилки виготовлені з 
легованої сталі німецької фірми «Хуго Фогельзанг».

теХноліс

№ 130
«Технологічне Бюро БК» ПП- один із провідних операторів 

на ринку деревообробного обладнання України. Програма 
продажу включає повний спектр обладнання, інструменту та 
матеріалів для обробки деревини та виробництва меблів.

теХнологічне Бюро

№ 19

Торговий відділ Посольства Австрії в Україні. 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.

торговий відділ  
посольства австрії в Україні

№ 134
Виробляє верстати багатопильні, верстати для 

редукування і формування кінців труб.

тд рУд екзост систем

№ 93
«Тул-Інжинірінг» ТОВ авторизований представник торгових 

марок Zenitech, Yangli, HURCO, MVD. Основним напрямком 
діяльності є постачання деревообробного обладнання 
та комплексний підхід у вирішенні технологічних завдань 
промислових підприємств у галузі переоснащення виробництв.

тУл-інжинірінг

№ 61
«ТУР ФМ» ТМ займається виготовленням меблевих 

фасадів, дверних накладок, декоративних елементів з МДФ та 
пінополіуретану вкритих плівкою ПВХ або фарбованих. Компанія 
використовує лише найкращу сировину імпортного виробництва, 
яка пройшла атестацію на території України і має сертифікати 
якості, що відповідають міжнародним стандартам.

тУр Фм

№ 27
Пропонує широкий асортимент комплектуючих виробів і 

матеріалів для деревообробної та меблевої промисловості 
від кращих європейських виробників, фурнітуру вітчизняного 
виробництва, кромку ПВХ«Ukrles» (Туреччина). Клеї Kleiberit 
(Німеччина).

Укрліспромоптторг

№ 16
Представляє: Масловтирочний верстат. Верстати для 

нанесення масла.Верстати для розтирання, зістрарення 
деревини.Щітки для зістарення деревини (металеві та 
абралонові).Прес-вайми «ДРЕВ-КО». 

УкртеХнопромснаБ

№ 21
Інноваційне обладнання для меблевого та столярного 

виробництва. Висока безпека праці, якість, надійність, точність 
та продуктивність. Асортимент продукції – як для домашньої 
майстерні, так і для промислового підприємства.

Фельдер-Україна тов

№ 15
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.

Хеммель-Україна 

№ 103
Представляє в Україні справжніх професіоналів – виробників 

обладнання для столярів, меблевиків та тесель: AIGNER, AL-
KO, DIETRICH’S, GESCHA, HOFFMANN, HOZHER, MAFELL 
(Німеччина), ARUNDA, LAMELLO (Швейцарія), BASCHILD, 
NASTO, ORMA (Італія), FANUM, WIREX (Польща), MOLDOW 
(Данія),  STOMANA (Болгарія).  Великий спектр дереворізального 
інструменту (пили, фрези, ножі, стамески) та витратні матеріали.

ющиШин пп

№ 83
Виробництво деревообробного обладнання: пилорам 

стрічкопильних, повздовжньопильних верстатів, торцювальних, 
верстатів для заточування та розведення пил, стружкопилососів, 
шліфувальних верстатів, горбильних верстатів, дровоколів,.ін.

явір пп

№ 101
КП «Ясень» є одним з провідних виробників деревообробного 

обладнання та столярних виробів в Україні

ясень

№ 158
Українська Асоціація деревообробного обладнання

Уадо
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