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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 1200 кг 
випаровуваної вологи за годину.

Фірма AmS elektronik виготовляє обладнання 
для виготовлення термодеревини, а також системи 
автоматичного контролю і управління проведення 
технологічного процесу.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

���

AmS	ELEktRoNIk
ПРедсТаВницТВо В УкРаїні

вул Залізняка 11, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: 38 067 2848844,
e-mail: andrashek@ukr.net
http://woodworking-machine.org
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УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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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	–	oBermeier
BP SP. z o.o

вул. Коледжова 5,  
Маргонін, 64-830, Польща
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.: 38 032 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		–	oBermeier
BP SP. z o.o

5, Kolejowa Str.,
64-830, Margonin, Poland
Phone: +48 67 2847138
Fax: +48 67 2847323
e-mail: pw.anna@pro.onet.pl
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Construction machinery (CmL) is one of the biggest 
suppliers of the machinery in Ukraine for more than 15 
years. 

CmL is an exclusive dealer of:
- JCB, Great Britain; 
- Schwing Stetter, Germany;
- Powerscreen, Great Britain;
- Doppstadt, Germany;
- Grove, USA/Germany.
the head office of the company is located in 

kyiv. the regional offices are opened in Lviv, Dnipro, 
odesa, kharkiv, khmelnitskiy, ternopil, Poltava and 
zaporizhia.  

більше 15 років компанія констракшн машинері 
(CmL) є одним з найбільших постачальників 
спецтехніки на території України.   

компанія сmL є ексклюзивним дилером техніки:  
- JCB, Великобританія; 
- Schwing Stetter, німеччина;
- Powerscreen, Великобританія;
- Doppstadt, німеччина;
- Grove, сша/німеччина.
головний офіс компанії CmL знаходиться у києві. 

Регіональні представництва відкриті у Львові, дніпрі, 
одесі, Харкові, Хмельницькому, Тернополі, Полтаві 
і запоріжжі.

CoNStRuCtIoN	mAChINERy
ltd

вул. Петропавлівська, 54 а
м.Київ, 04086, Україна,
Тел.:  38 044 4681110,
Факс:  38 044 468 44 97 
e-mail: kiev@cml.ua
www.cml.ua

CoNStRuCtIoN	mAChINERy	
ltd

54 a, Petropavlivska Str.,
04086, Kyiv, Ukraine
Phone:  38 044 4681110,
Fax:  38 044 468 44 97 
e-mail: kiev@cml.ua
www.cml.ua

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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Derevo.info – спеціалізований інтернет-портал 
деревообробної 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. 

ми постійно просуваємо Derevo.info у пошуковиках, 
щоб наші клієнти отримували ще більше якісних 
контактів завдяки нашому порталу. Приєднуйтесь!

DEREVo.INfo
інФоРмаційний ПоРТаЛ 
деРеВообРобної гаЛУзі

а/с 5911, м. Львів, 79054, Україна
Тел.: 38 032 2321136
Факс: 38 032 2441022
e-mail: portal@derevo.info
www.derevo.info

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.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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GREENtECh
ТоРгоВа маРка

вул. Довбуша 14-Г,
 м. Буськ, 80500, Львівська обл., Україна, 
Тел/факс: 38 068 078 0800
 38 067 623 0000
e-mail: sale@greentech.ua
www.greentech.ua
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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.

ICk	GRouP
гк

пр. Перемоги, буд. 89-А, прим. 227, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: 38 044 4510228, 4510232,  
      3312810
Факс: 38 044 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»; виготов-лення  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.

ICk	GRouP
GC

of. 227, Prospekt Peremogy 89-A, 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 4510228, 4510232,  
      3312810
Fax: +38 044 4510230(32)
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua
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itA tooLS Ukraine offers a wide range of 
wood-processing tools, wood-based products and 
artificial materials made by the leading European 
manufacturers.

in response to the steadily growing market demand, 
we are constantly expanding our product range, thus 
helping our customers optimize the production process 
and reduce its costs.

itA tooLS Ukraine provides added value by offering 
tools of non-standard sizes for customized applications 
to meet our clients’ individual and specific needs. 

our skilled staff provide technical advice in selecting 
and maintaining the appropriate tools. the company’s 
product range is drills, circular saw blades and CnC 
accessories, end mill cutter bits, spiral cutter bits, cutter 
heads and pre milling cutter heads, interchangeable 
knives, diamond tipped tools, as well as a rich selection 
of accessories required in woodworking. 

A new state-of-the-art service center guarantees 
fast and quality service, including a DiA, VHm and 
Hm tool sharpening and restoration services package. 
we launched the itA tooLS brand we started own 
production in order to adapt our offer to the needs of 
our customers. 

we are also the official distributors of such brands 
as: Smt (italy), itA (Poland), FLAi (italy), StACo 
(Denmark), AtEmAG (Germany), PiHEr (Spain), oVVo 
(ireland), SCHmALz (Germany ), FiSCH (Austria), 
VirUtEX (Spain).

ita	tooLS	УКраїна

вул. Шевченка 39, 
м. Городок, Хмельницька обл., 
32000, Україна
Тел.: 38 098 8780876,
 38 067 6396186, 3707453
Тел./Факс: 38 03851 33918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.ita.tools,
www.cmttools.com.ua,
www.virutextools.pl/ua/

Фірма itA tooLS Україна пропонує широкий вибір 
інструментів від ведучих європейських виробників 
для обробки деревини, деревопохідних та штучних 
матеріалів.

У відповідь на постійно зростаючий ринковий 
попит, ми постійно розширюємо свій асортимент, 
допомагаючи кліє-нтам оптимізувати процес 
виробництва і знизити його видатки.

додатковою перевагою фірми itA tooLS 
Україна є можливість виготовлення інструменту на 
спецзамовлення з нестандартними розмірами та 
для нестандартних призначень, який максимально 
відповідатиме потребам клієнта. 

кваліфіковані працівники надають технічну 
консультацію при виборі відповідних інструментів 
та їх обслуговуван-ня. В асортименті фірми широко 
представлені свердла, патрони та аксесуари до ЧПУ, 
фрези кінцеві і спіральні, фре-зерні головки, змінні 
ножі, дискові пили та алмазний інструмент, а також 
широкий вибір аксесуарів, необхідних в процесі 
деревообробки.

маючи один з найбільш сучасних сервісних 
центрів, можемо гарантувати якісне и швидке 
обслуговування – комплекс послуг з заточки та 
відновлення інструментів DiA, VHm і Hm.

з метою адаптації нашої пропозиції до потреб 
клієнтів, ми розпочали власне виробництво під 
брендом itA tooLS.

а також ми є офіційними дистриб’юторами таких 
марок як: сmt(італія), itA(Польща), FLAi (італія), 
StACo(данія), AtEmAG(німеччина), PiHEr(іспанія), 
o V V o ( і рл а н д і я ) ,  S C H m A L z ( н і м еч ч и н а ) , 
FiSCH(австрія), VirUtEX(іспанія).

ItA	tooLS	ukRAINE

39 Shevchenko Str.,
Gorodok, 32000, Khmelnyck region, 
Ukraine
Phone: +38 098 8780876,
 +38 067 6396186, 3707453
Phone/Fax: +38 03851 33918
e-mail: office@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.:  38 098 8641473
Тел./Факс: 38 032 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
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, Ukraine
Phone: +38 098 8641473
Phone/Fax: +38 032 5522361
e-mail: italorbi@ukr.net
іtalorbi.com
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Factory of machine GomAD is one of the greatest in 
Poland manufacturers and exporters of the equipment for 
processing a massive wood. Products with trade mark 
GomAD  differ original technical decisions, high quality, 
simplicity and reliability.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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fABRykA		mASzyN	Do	
DREWNA	GomAD
SP.z.o.o.

ul.Kosynierow Gdynskich, 56,
66-400, Gorzow Wlkp.
Tel.: +048 95 7226065
Fax: +048 95 7223244
e-mail: gomad@gomad.com.pl
www.gomad.com.p

Ексклюзивний дилер в Україні
СП «Ройек-Львів», 
Львів, вул.Яворницького,14
Тел.: 38 032 2971858, 2971898
Факс: 38 032 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

Підприємство GomAD засноване у 1952 році 
і є одним з найбільших в Польщі виробників та 
експортерів обладнання для обробки масивної  
деревини та деревних плит.

Вироби з логотипом GomAD відрізняються 
оригінальними технічними рішеннями, високою 
якістю, простотою і надійністю.

Виробнича програма:
-шипонарізні верстати для зрощення та 

виробництва вікон і дверей;
-двосторонні шипонарізні верстати;
-Фрезерні круглопалкові верстати;
-Пелюстково-шліфувальні верстати;
-свердлильні багатошпиндельні верстати 

однобічні, двобічні, трибічні та автоматичні;
-спеціальні верстати, що виготовляються на 

індивідуальне замовлення.

��

EXhIBItoRS

ul.Kosynierow Gdynskich 56
66-400 Gorzow Wlkp.
Phone: +048 95 7226065
Fax: +048 95 7223244
e-mail: gomad@gomad.com.pl
www.gomad.com.p

fABRykA		mASzyN	Do	
DREWNA	GomAD
SP.z.o.o.
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Produces: 
- Lines of finger joints of wood for building construction, 

window manufacture, furniture panels and elements of 
furniture production; 

- Hydraulic presses for gluing lumber and structural 
beams, floor boards, windows beams, boards, other 
items; 

- Equipment for the removal and filtration of shavings 
and dust; 

- Special machines.

kADIS	IR	ko
UAB

просп. Тайкос 82А-49, 
Каунас, LT-46463, Lithuania
Тел.: 370 686 56781,
 370 37 473844
e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt

Виробляє:
- Лінії поздовжнього зрощування деревини для 

домобудівництва, віконного виробництва, меблевих 
щитів і елементів меблевого виробництва;

- гідравлічні преси для склеіланія брусів і балок 
будівельних конструкцій, паркетних дощок, віконних 
брусів, щитів, інших виробів;

- обладнання для видалення і фільтрування 
стружки і пилу;

- спеціальні верстати.

kADIS	IR	ko
UAB

Taikos av. 82A-49, 
LT-46463, Kaunas, Lithuania
Phone: +370 686 56781,
 +370 37 473844
e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt
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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.

Фірма LE.ko пропонує комплексне виготовлення 
та монтаж сушильних камер для пиломатеріалів 
довільних розмі-рів 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 вентилято-рів та системи 
автоматичного керування.

сушарки та обладнання для них виконані 
відповідно до сучасних технологій із застосуванням 
високоякісних мате-ріалів.

LE.ko

ul. Lubinicko 23 b, 
Swiebodzin, 66-200, Polska
Тел.: +48 684752015, 
kom.: +48 601551926
Тел./Факс: +48 683829261
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

Представник в Україні:
Тел. +38 067 8117118

čny Kolovratská 1445/17, 
Praha, 25101, Czech Republic
Тел.: +420 567 304 002
Факс: +420 567 312 268
e-mail: jihlava@katres.cz
Дилер в Україні – СП «Ройек-Львів»
Львів, вул. Яворницького, 14
Тел.: 38 032) 2971858, 2971898
e-mail: info@rojek-lviv.com
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moSt-Ukraine LLC is an exclusive representative of 
company wood-mizer, an importer of AnDrE, tAnEL, 
an official dealer of StiHL. Company has several dozens 
of dealers and range of service centers all around 
Ukriane.

we offer: stationary and portable sawmills, industrial 
wood processing complexes, SLP lines, sharpeners and 
tooth setting equipment, spare parts, belt blades, disk 
saw blades, warranty service for equipment and tools.

moSt-Ukraine is a member of Ukrainian woodworking 
machinery Association and US-Ukraine Business Council 
(USUBC).

moSt-УКраїна
ТзоВ

вул. Миру, 3, 
с. Байківці, Тернопільська обл., 
47711, Україна
Тел.: 38 067 3512434,
 38 097 3407710
Тел./Факс: 38 0352 296262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua

ТзоВ «moSt-Україна» є  ексклюзивним 
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» є членом Української асоціації 
деревообробного обладнання та американської-
української діло-вої ради USUBC.

moSt-UKraine
llC

3, Myru Str.,
Baykivtsi, Ternopil district, 47711, Ukraine
Phone: +38 067 3512434,
 +38 097 3407710
Phone/Fax: +38 0352 296262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua
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the Austrian company PoLYtECHnik is one of the 
leading manufacturers of biomass boiler plants from 
500 to 25.000 kw. more than 50 years of experience 
and 3.000 plants all over the world (among these also 
in the Ukraine) ensure, that PoLYtECHnik is offering 
professional solutions.

typical applications:
- hot water boilers for companies and district 

heating;
- saturated steam boilers for production processes;
- co-generation (CHP).

PoLytEChNIk
BiomASS EnErGY

Хайнфелдер, 69, 
Вайссенбах, AM-2564, Австрія
Тел.:  38 044 5928385
 38 095 8850368
 38 43676 84910475
Тел./Факс: 38 43267 289016
Факс: 38 43267 289013
 38 044 5243656
e-mail: ukraine@polytechnik.com
www.polytechnik.com

Відділ продажів в Україні:  
м.Київ, ул.Краматорская 2/20

а в с т р і й с ь к а  ф і р м а  P o LY t E C H n i k  є 
одним з провідних виробників котельного та 
топкового обладнання на дерев’яних відходах і 
сільськогосподарській біомасі, потужністю від 500 до 
25.000 кВт. більш ніж 50-річний досвід в цій області, а 
також 3 000 установок по всьому світі (в тому числі і в 
Україні) демонструють, що PoLYtECHnik пропонує 
професійні рішення.

області застосування:
- теплопостачання підприємств і населених 

пунктів;
- вироблення насиченої пари для виробництва;
- вироблення електроенергії (міні-Тец).

PoLytEChNIk
BiomASS EnErGY

Hainfelderstr, 69, 
Weissenbach, A-2564, Austria 
Phone: +38 044 5928385
 +38 095 8850368
 +38 43676 84910475
Phone/Fax: +38 43267 289016
Fax: +38 43267 289013
 +38 044 5243656
e-mail: ukraine@polytechnik.com
www.polytechnik.com
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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 
made-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 quality and contemporary 
approach to each one.

StRyI
ФоП ПаВЛяк ЛюбоВ іВаніВна

пров. Л. Українки, 14/1, 
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.: 38 097 7585336,
 38 093 4312223
e-mail: ua.stryi@gmail.com
stameski-stryi.com.ua

компанія «StrYi» – перший український виробник 
професійного інструменту для різьби по дереву, який 
спеціалізу-ється 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 якість та сучасний підхід до 
кожного.

StRyI	
PE PAVLiAk LiUBoV iVAniVnA

14/1, L.Ukrainki Str.,
82400, Stryy, Ukraine
Phone: +38 097 7585336,
 +38 093 4312223
e-mail: ua.stryi@gmail.com
stameski-stryi.com.ua
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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.: 38 050 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
PE BArABASH B.z.

32, Bolechiwska Str.,
82400, Lviv region, Stryj, Ukraine
Phone +38 050 3710569
e-mail: wood-worker@i.ua
texnopark-barabash.prom.ua
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Vecoplan develops, produces and markets 
technologically sophisticated machinery and plants for 
the resource and recycling industry to process wood, 
biomasses, plastics, paper and other materials, as well 
as residential and commercial waste.

Vecoplan markets systems and components for 
shredding, grinding and conveying, screening and 
separating to the wood processing and waste materials 
industries worldwide.

VECoPLAN
Gmbh

Vor der Bitz, 10, 
Bad Marienberg, 56470, Germany
Тел./Факс: +49 2661 62670
e-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com

Vecoplan розробляє, виробляє та реалізує 
технологічно складне обладнання для переробки 
відходів та утворення вторинних ресурсів: для 
переробки деревини, біомаси, пластмаси, паперу та 
інших матеріалів, а також побутових відходів і відходів 
комерційного сектору.

Vecoplan реалізує системи та компоненти 
для шредування, дефібрування, конвеєрного 
транспортування, сортування та сепарації для 
деревообробної промисловості та для галузі 
утилізації відходів у всьому світі.

VECoPLAN
Gmbh

10, Vor der Bitz,
Bad Marienberg, 56470, Germany
Phone/Fax: +49 2661 62670
e-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com
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італійський виробник вакуумних сушок для 
д е р е в и н и ,  ус тат к у ва н н я  з а без п еч у є т ь с я 
автоматичними (комп’ютери) або напівавтоматичними 
операціями процесу сушіння, це робить користування  
сушками дуже простим і функціональним. 

У 5 - 20 разів швидше, ніж традиційні сушки.
Вакуумний метод сушіння використовується для 

виконання всіх вимог за короткий час. невеликі камери 
оптимізують процес сушіння завдяки завантаженню 
деревини з однаковим типом - початковою вологістю 
– товщиною.

Ваша деревина буде ідеально висушена.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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WDE	mASPELL	
Srl

Strada di Sabbione, 65/A,
05100, Terni (TR), ITALIA
Teл.: 39 0744 800672 
Fax: 39 0744 807056
e-mail: wdeinfo@wde-maspell.it
www.wde-maspell.com
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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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завод-виробник стефан дроздовский (ПоЛьЩа) 
спеціалізується у виробництві верстатів для первинної 
обробки деревини, заснований в 1949 році.

Верстати є сучасними з точки зору конструкторських 
рішень, простими і безпечними в обслуговуванні, а 
також відзначаються високою якістю.

Виробнича програма:
- багатопильні рамні верстати;
- стрічкові лісорами;
- багатопильно-обрізний верстат;
- Пристрої  для розводу стрічкових пил;
- загострювальні верстати.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

zAkLAD		mEtALoWy
StEFAn DrozDowSki  

Plawo, 118,
39-305, Borowa,
woj. Podkarpackie,
Zaklad w Plawie:
Tel./fax: +048 017 5815595, 581 53 30
email:zaklad@drozdowski.com.pl

Ексклюзивний дилер в Україні
СП «Ройек-Львів», 
Львів, вул.Яворницького,14
Тел.: 38 032 2971858, 2971898
Факс: 38 032 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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the firm offers the sale of  used equipment and 
machinery for the woodworking industry and for the 
production of furniture. our company emachinery-
zucchetto Elio also performs work on the progection, 
realization and instalation of the equipment in plant. 
Emachinery-zucchetto Elio has been of rating on the 
international and italien markets  for more than 30 
years.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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zuCChEtto	ELIo	E.D. zuCChEtto	ELIo	E.D.

Фірма  пропонує продаж обладнання та машин 
що були у користуванні для деревообробної 
промисловості і для виробництва меблів. наша фірма 
emachinery-zucchetto Elio виконує також роботи з 
проектування реалізації та монтажу виробничого 
обладнанання. на ринку італії а також на мінародному 
фірма emachinery-zucchetto Elio присутня вже більше 
30 років.

via Mazzini, 18,  
Portogruaro (VE), 30026, Italia
Тел.: +39 0422 769118 
 +39 340 5030438
 +38 03472 64659
 +38 067 3426385
e-mail: info@emachinery.it
           sales@emachinery.it
           info@polinello.info

18, via Mazzini,   
30026, Portogruaro (VE), Italia
Phone: +39 0422 769118 
 +39 340 5030438
 +38 03472 64659
 +38 067 3426385
e-mail: info@emachinery.it
           sales@emachinery.it
           info@polinello.info
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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
ТзоВ

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 Str.,,  
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
ПП

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
ТзоВ

вул. Соборна, 250, 
с. Гореничі, Києво-Святошинський р-н, 
м. Київ, 08114, Україна
Тел./Факс: 38 044 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 Str., 
Gorenichi v., Kyiv region, 08114, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4593595
e-mail: grigorij@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua
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today, ABC-2000 is one of the leading companies 
engaged in the sale of woodworking machinery, 
woodworking tools, and the provision of bay cutting 
tools.

Specialists of «ABC-2000» provide technical support 
in choosing a tool for the manufacture of joiner’s products, 
windows, doors, parquet, furniture, etc.

the catalog of tools presents a wide range of diamond 
tools, drills, mills, disk saws and band saws.

аВС-2000
ТзоВ

пр. Соборності, 19 оф. 218, 
м. Київ, 02160, Україна
Тел./Факс: 38 044 5361625
e-mail: ooo.abc2000@gmail.com,  
            virutex@i.ua
www.abc-2000.com.ua,
www.virutex.com.ua

компанія ABC-2000 сьогодні є однією з провідних 
компаній, що займаються продажем деревообробного 
устаткування, деревообробного інструменту та 
надання послуг по затоці ріжучого інструменту.

спеціалісти «аВс-2000» надають технічну 
підтримку при виборі інструменту для виготовлення 
столярно-будівельних виробів, вікон, дверей, паркету, 
меблів тощо.

У каталозі інструментів представлений широкий 
діапазон алмазного інструменту, свердл, фрез, 
дискових пил та стрічкових пил.

аВС-2000
llC

19, Sobornosti Ave., off. 218,
02160, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5361625
e-mail: ooo.abc2000@gmail.com, 
           virutex@i.ua
www.abc-2000.com.ua,
www.virutex.com.ua
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Alterprom is the official distributor of wArrior 
company, representing the most popular company 
models in Ukraine. the range of products includes a 
series of Jointers, Sanders, Planers, Shapers and table 
Saws.

wArrior products meet quality and safety 
standards – CE, CSA and EmC.

аЛЬтЕрПрОМ
ТзоВ

пр. Відрадний, 95 , оф. 200, 
м. Київ, 03061, Україна
Тел.: 38 067 4459861
Тел./Факс:  38 044 5372904
e-mail: office@alterprom.com.ua
www.alterprom.com.ua

«альтерпром» офіційний дистриб’ютор компанії 
wArrior, представляє в Україні найпопулярніші 
моделі компанії. асортимент продукції включає в 
себе серію фугувальних верстатів, шліфувальне 
обладнання, рейсмуси, фрезери та кругло пильні 
(дискові)  пили. 

Продукція wArrior відповідає  стандартам  
якості та безпеки – CE, CSA і EmC.

ALtERPRom
ltd

95, Vidradnyi Ave., off. 200, 
03061, Kiev, Ukraine
Phone: +38 067 4459861
Phone/Fax: +38 044 5372904
e-mail: office@alterprom.com.ua
www.alterprom.com.ua



�� Львів•Галицькі Експозиції•2018 ��Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

85 85

EXhIBItoRS

ArtEziA company works in the field of industrial 
thermal power engineering and automation of production. 
the company’s mainstreams are steam condensate 
systems from the boiler-house to production. the 
company offers in the market as a component of the 
systems (steam traps, condensate pumps, regulating 
valves, pipeline fittings, heat-exchange equipment, 
etc.) and ready-made solutions, including audit, design, 
production, installation, commissioning and maintenance 
of steam-condensate systems of the company in the 
future.

the company has a unit that is engaged in the 
automation of both manufactured modules and 
automation of production in the enterprises as a whole. 
For dispatching the work of the automatic control systems 
we use mySCADA system. An official representative of 
which in Ukraine is ArtEziA.

All our programs and actions are aimed for achieving 
maximum energy saving, reducing costs, increasing 
productivity, safety level of operation of steam-
condensate systems, introduction of modern automation 
systems and production control, which allow easily to 
control processes remotely even being on vacation.

артЕзіЯ
ПП

вул. Бориспільска, 9, оф. 73, 
м. Київ, 02099, Україна
Тел.: 38 044 3695269б,
 38 050 3695268
Факс: 38 044 5370184
e-mail: info@artezia.com.ua
www.artezia.com.ua

компанія аРТезія працює в області промислової 
теплоенергетики та автоматизації виробництв. 
мейнстрімом компанії визначено пароконденсатні 
системи від котельні до виробництва. компанія 
пропонує на ринку як комплектуючі до систем 
(конденсатовідвідники, конденсатні насоси, регулюючі 
клапани, трубопровідну арматуру, теплообмінне 
обладнання тощо) так і готові рішення, включно з 
аудитом, проектуванням, виробництвом, монтажем, 
пусконалагоджуванням та супроводженням 
експлуатації пароконденсатних систем підприємства 
в подальшому.

У складі компанії є підрозділ, який займається 
автоматизацією як виготовлених модулів, так і 
автоматизацією виробництв на підприємствах 
в цілому. для диспетчеризації роботи систем 
автоматичного керування використовується система 
mySCADA, офіційним представником в Україні є 
компанія аРТезія.

Всі наші програми та дії направлені для досягнення 
максимального енергозбереження, зниження 
собівартості, підвищення продуктивності та рівня 
безпеки експлуатації пароконденсатних систем, 
впровадження сучасних систем автоматизації 
та контролю за виробництвом, які дозволяють 
контролювати процеси навіть у відпустці.

ARtEzIA
Ре

9, Borispolska Str., of. 73,
02099, Kiуv, Ukraine
Phone: +38 044 3695269б,
 +38 050 3695268
Fax: +38 044 5370184
e-mail: info@artezia.com.ua
www.artezia.com.ua
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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 вітра-жів 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, ТзоВ

вул. Чкалова, 20, 
м. Миколаїв, 54017, Україна
Факс: 38 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.: 38 067 4653156, 2306416
Тел./Факс: 38 044 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 Str.,  
Petropavlivska Borschagivka,
08130, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 4653156,  2306416
Phone/Fax: +38 044 5991422
e-mail: igor.nestro@ukr.net, 
           unserv@ukr.net
www.nestro.com.ua
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атОн	СЕрВіС
ТзоВ

вул. Бориспільська, 7, корп. 3, оф. 248, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: 38 067 4022113
Тел./Факс: 38 044 5865986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

AtoN	SERVICE
llC

off.248. 7, Borispilska St. , 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 4022113
Phone/Fax: +38 044 5865986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

компанія атон сервіс проектує, поставляє, 
проводить монтаж і  пусконалагоджування 
високоякісного енергозберігаючого обладнання для 
промислових підприємств. за багаторічний стаж 
роботи ми виявили для себе основні пріоритети.

Company Aton service carries out designwork, 
supply, assembling and commissioning of high-quality 
energy-efficient equipment for industrial enterprises. 
Due to a long-term experience we defined for ourselves 
the main priorities.
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«Beverly-woods» company is engaged in selling 
adhesives (EVA, PVA, PUr, APAo, PUr dispersions) 
for furniture production and selling of PVC foils for 
mDF facades, doors, wall panels, window profiles and 
window sills. Beverly-woods company is the official 
representative of H.B. Fuller company in Ukraine.

БЕВЕрЛі-ВУДС
ТзоВ

просп.Науки 42/1,
м. Київ, 03028, Україна
Тел./Факс: 38 044 5255927
e-mail: psa@beverly.kiev.ua
www.beverly.prom.ua

компанія «беверлі-Вудс» займається продажем 
промислових клеїв (еВа, ПВа, ПУР, аПао, 
дисперсії ПУР) для меблевого виробництва, а також 
декоративних плівок ПВХ для фасадів мдФ, дверей, 
стінових панелей, віконного профілю та підвіконників. 
компанія «беверлі-Вудс» є офіційним представником 
виробника H.B. Fuller в Україні.

BeVerLy-WoodS
llC

42/1, Nauki Ave., 
03028, Кіуv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 5255927
e-mail: psa@beverly.kiev.ua
www.beverly.prom.ua
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Becker is the world leader for superior performing 
vacuum pumps, compressors and side channel blowers. 
renowned throughout the world and in many industrial 
sectors, Becker’s vacuum pumps, compressors and 
pneumatic systems are available as single components 
and complete system solutions. Becker provides original 
spare parts and maintenance service.

БЕККЕр	ПОЛЬЩа
ТоВ

Піаново, 46, 
Косцян, 64-000, Polska
Тел.: +48 655 114170,
 +48 793 901102
Факс: +48 655 110828
e-mail: info@becker-polska.com
www.becker-polska.com

компанія беккер  світовий лідер виробництва 
найкращих вакуумних насосів, компресорів та 
вихрових повітря-дувок. беккер – це обладнання, 
яке відоме у всьому світі, та у багатьох галузях 
промисловості. Вакуумні насоси, компресори та 
пневматичні системи Becker доступні як окремі 
компоненти, так і як комплексні системні рішення. 
беккер надає якісні оригінальні запасні частини та 
сервісне обслуговування.

BECkER	PoLSkA
SP. z o.o.

46, Pianowo, 
64-000, Koscian, Poland
Phone: +48 655 114170,
 +48 793 901102
Fax: +48 655 110828
e-mail: info@becker-polska.com
www.becker-polska.com
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науково-виробниче підприємство «нВП Bionic-
House» Розробляє екологічно чисті та безпечні 
для людини засоби обробки деревини з 1999 року. 
15-ти річний досвід науково-дослідної діяльності 
підприємства, із залученням висококваліфікованих 
фахівців, дає можливість постійно покращувати 
технічні та експлуатаційні характеристики складу 
захисних сумішей. ми постійно вдосконалюємо 
характеристики своїх продуктів враховуючи зростаючі 
вимоги споживачів до якості з оглядом на єкологію 
навколишнього середовища та безпеки продукції 
для людини.

мета науково-дослідної діяльності – розробка 
екологічних засобів захисту деревини
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БіОніК	ХаУС
наУкоВо-ВиРобниЧе 
ПідПРиЄмсТВо, ТоВ

вул. Карла Маркса, дім № 9,
КИЇВ, 02088, Україна 
тел.: 38 044 5955319 
e-mail: valera@bionic-house.com.ua
www. bionic-house.com.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.

PralIS
«Pralis» компанія, що пропонує широкий вибір 

екзотичної деревини, унікальних порід екзотичного 
шпону, виробів з термоясеня, терасну дошку, 
дерев’яні зовнішні фасади, меблеві щити та супутні 
матеріали.

ВЕрніКОЛОр	УКраїна
ТзоВ

вул. Промислова, 1, 
м. Любомль, Волинська обл., 44300, 
Україна
Тел./Факс: (03377) 23905, 22279
e-mail: vernicolor@ukr.net
www.vernicolor.net

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.

ВИрОБнИЧа	КОМПаніЯ	
«гаЛаКтИК»
ТзоВ

вул. Сім’ї Хохлових, 8, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: 38 044 3532353,
 38 097 3532353
e-mail: galactic.kiev@gmail.com
www.galactic.kiev.ua
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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
ТзоВ

вул. Верхня, 10А,  
с. Бартатів, Городоцький район,  
Львівська обл., 81551, Україна
Тел.: 38 032 2633579,
 38 097 6568066
Факс: 38 032 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
llC

10A, Verhnja Sr., 
81551, Bartativ, Horodockyi region,  
Lviv district, Ukraine
Phone: +38 032 2633579,
 +38 097 6568066
Fax: +38 032 2417073
e-mail: sales@vipwood.net
www.vipwood.net
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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
ТзоВ

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

ТзоВ «ВоЛессТиЛь» веде діяльність у сфері 
продажу лакофарбових матеріалів та надання 
технологій для фарбування, меблів виробів з 
деревини та мдФ і є ексклюзивним дистриб’ютором 
на території України  грецького виробника лаків, 
фарб, барвників та допоміжних матеріалів - компанії 
Sylac.

ВОЛЕССтИЛЬ
ТзоВ

вул. Жовківська, 30, 
м. Львів,  79019, Україна
Тел.: 38 097 7627239, 6647136
Тел./Факс: 38 032 2458168
e-mail: volesstyl@ukr.net
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компанія «ВП схід-сервіс» заснована в 2007 
році, за цей час ми зарекомендували себе надійним 
і оперативним постачальником, сильною командою 
співробітників здатної генерувати нові ідеї, знаходити 
рішення і вирішувати проблеми пов’язані з упаковкою, 
зберіганням і переміщенням товарів наших клієнтів.
стратегія фірми заключаєтся в задоволенні потреб 
замовника; в постійному удосконаленні продукції; 
в безперервному зростанні клієнтської ауди-торії 
і ринку збуту.Ринком збуту є всі підприємства, які 
здійснюють транспортування товарів і хочуть зберегти 
його презентабельний вигляд. Фактично стільникові 
панелі з картону, коробки, палети і інша продукція, 
необхідна всім виробничим компаніям.

ВП	СХіД-СЕрВіС
ТзоВ

просп. Лева Ландау, 149, оф. 323, 
м. Харків, 61105, Україна
Тел.: 38 050 3032077,
 38 098 3032077
e-mail: info@vpvs.com.ua
www.vpvs.com.ua
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woodBudProm company is engaged in the sale of 
professional materials for finishing wood - oils, glues, 
abrasives and paint and varnish materials.

  woodBudProm Company is an official representative 
on the territory of Ukraine:

American wood oil (USA)
Borma wachs (italy)
Vincents Polyline (Latvia)

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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ВУДБУДПрОМ
ТзоВ

WooDBuILDPRom
llC

12a, Naukova Str., 
79052, Lviv, Ukraine,
Phone: +38 098 7310932
 +38 068 5405548  
e-mail: sales@woodbud.com.ua
www.woodbud.com.ua

вул.Наукова, 12а,
м.Львів, 79052, Україна,
тел.: +38 098 7310932
 +38 068 5405548  
e-mail: sales@woodbud.com.ua
www.woodbud.com.ua

компанія «ВудбудПром» займається продажом 
професійних матеріалів для опорядження деревини – 
масла, клеї,  абразивні та лакофарбові матеріали.

 компан ія  «ВудбудПром» є  офіц ійним 
представником на території України :

American wood oil (сша)
Borma wachs (італія)
Vincents Polyline (Латвія)
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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: 38 056 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm
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ҐОнта
ТоВ

вул. Гарматна, 37-А, оф. 162,
м. Київ, 03067, Україна
тел.:  38 044 2091019
 38 067 4195575  
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

ҐонТа chemicals – представництво корпорації 
LonzA, швейцарія, котра є світовим лідером 
з виробництва промислових та професійних 
будівельних засобів захисту деревини таких відомих 
марок як AntiBLU, tAnALitH, rESiStoL.

метою діяльності товариства ҐонТа є всебічне 
сприяння розвитку вітчизняної деревообробчої 
та будівельної галузей через уможливлення 
використання передових світових практик та 
ефективних і водночас безпечних хімічних продуктів. 
безперебійне постачання та кваліфікований супровід 
у використанні високоякісних промислових засобів 
захисту деревини забезпечує нашим клієнтам 
довгострокові та вигідні експортні контракти. з увагою 
до індивідуальних потреб клієнта наше підприємство 
також постачає виробниче устатковання для хімічного 
оброблення деревини та надає послуги з просочення 
деревини в автоклаві в режимі вакуум-високий тиск-
вакуум.

GontA chemicals is representative of LonzA 
corporation, Switzerland, which is the world leader in 
production of industrial and professional building wood 
preservatives of such renowned brands as AntiBLU, 
tAnALitH, rESiStoL.

GontA company aim is to provide full support for the 
development of the national wood and building industries 
through the implementation of the world best practices 
and efficient but safe chemical products. Constant stock 
availability and qualified support in utilizing high quality 
industrial wood preservatives provide our clients with 
long-lasting and profitable export contracts. with the 
attention to individual needs of our clients our company 
also supplies the equipment for chemical treatment of 
wood as well as provides services for timber treatment 
in autoclaves with vacuum-high pressure-vacuum 
process.

40

EXhIBItoRS

GoNtA
ltd

37-А, Garmatna Str., оff. 162,
03067, Kyiv, Ukraine
Phone:  +38 044 2091019
 +38 067 4195575  
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.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.
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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 Str., 
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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вул.Пресмашівська, 10
с.Хриплин, Івано-Франківська обл., 
76495, Україна
Тел.: 38 067 2981043  
e-mail: gtp.info@ukr.net
www.gtpellet.com

У 2014р. на базі самостійно розробленого та 
апробованого на власному виробництві з 2009р. 
обладнання, яке експлуатувалося і пройшло етапи 
вдосконалення та випробування, наше підприємство 
запустило виробництво ліній для гранулювання 
відходів деревини.

як видно з вищенаведеного ми не продаємо 
набір верстатів виставлених в лінію, а ми продаємо 
ТеХноЛогію ВиРобницТВа набуту за рахунок 
власних проб та помилок.

in 2014 our factory (company) launched pelletising  
wood waste lines based on   in house developed and 
approved  equipment  that had been operated at our 
manufacturing site with further improving and testing 
since 2009.

As is obvious from shown above we do not sell 
a set of machines put in fabrication line, but we sell 
mAnUFACtUrinG tECHnoLoGY obtained by our 
own trial and error.                              
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GRANtEChPELLEt
llC

10,  PresmashivskaStr.,
Hryplym, Ivano-Frankivsk region,  
76495, Ukraine
Phone: +38 067 2981043  
e-mail: gtp.info@ukr.net
www.gtpellet.com
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грЕБінКіВСЬКИЙ	заВОД	
МЕтаЛОКОнСтрУКЦіЙ
ТзоВ

вул. Миру, 46, 
м. Гребінка, Полтавська обл., 37400,  
Україна
Тел.: 38 044 5393730 
 38 067 2252852
Тел./Факс: 38 044 5630303
e-mail: gzmk2016@gmail.com
www.gzmk.com.ua

компанія «гзмк» займається виробництвом 
ванн для антисептації деревини, проектуванням та 
виготовленням ліній сортування для деревообробної 
галузі, проектуванням та виготовленням міжверстатної 
механізації, виготовленням обладнання для 
деревообробних підприємств. ми пропонуємо високу 
європейську якість.

��

EXhIBItoRS

Gzmk Company is engaged in the production of 
baths for wood antiseptic, designing and manufacturing of 
sorting lines for the woodworking industry, designing and 
manufacturing inter-plant mechanization, manufacturing 
equipment for woodworking enterprises. we offer high 
European quality.

GREBENkoVSky	PLANt	
mEtALLIC	CoNStRuCtIoNS
llC

46, Myru Str.,
37400, Hrebinka, Poltava region, Ukraine
Phone: +38 044 5393730
 +38 067 2252852
Phone/Fax: +38 044 5630303
e-mail: gzmk2016@gmail.com
www.gzmk.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) 2477753
 050 3818983
e-mail: svserp@yandex.ru
www.voir.com.ua

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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грінаС
ТзоВ

вул.Тімірязєва, 113/6, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.: 38 093 6242858,
 38 067 3822950
Факс:  38 067 2312582
e-mail: agrinas@ukr.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 дереворізальні для обробки м`яких та 
твердих порід деревини;

- Фрезерні головки;
- ножі фугувальні;
- Пили дискові.
Виготовлення металообробного інструмента.

�
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manufacturing, projecting and service of woodcutting 
tools:

- wood-millings for soft and solid breeds;
- milling head;
- Jointing knifes;
- Circular saw blades;
manufacturing of metalworking tools.

GRINAS
llC

113/6, Timiryazeva Str.,
32300, Kamyanets-Podilskiy, 
Khmelnyck region, Ukraine
Phone: +38 093 6242858,
 +38 067 3822950
Fax: +38 067 2312582
e-mail: agrinas@ukr.net
www. grinas.com.ua
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Д	ЛаЙт
ТзоВ

вул. 23 Серпня, 31-Б, оф.202, 
м. Харків, 61072, Україна
Тел.: 38 057 7201156 (57, 58), 
 38 050 4044400
Факс: 38 057 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.

78
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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.

D	LIGht
ltd

31-B, off. 202, 23 August Str.,
61072, Kharkіv, Ukraine
Phone: +38 057 7201156 (57, 58)
 +38 050 4044400
Fax: +38 057 3400808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua
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ДЕБЕЛИЙ	ВОЛОДИМИр	
МИКОЛаЙОВИЧ	
ФоП

вул. Котляревського 53/49, 
м. Сарни, Рівненська обл., 34500, Україна
Тел.: 38 067 3630629, 
 38 068 1775997
e-mail: debeliy78@mail.ru
bmf.rv.ua, www.autra.ee

назва «ФоП дебелий Володимир миколайович».
Продукція, яку представляємо: верстати для 
розколювання деревини,  рубильні машини, гідравлічні 
крани-маніпулятори, лісовозні тракторні причепи. 
являємось представниками фірм «AUtrA», «BmF»  
та торгових марок «PALAX», «JUnkkAri», «BmF», 
«kArA».

�

EXhIBItoRS

DEBELIy	VLADImIR	
NIkoLAEVICh	
Pe

53/49, Kotlyarevskogo Str.,
34500, Sarny, Rivenskyi region, Ukraine
Phone: +38 067 3630629,
 +38 068 1775997
e-mail: debeliy78@mail.ru
bmf.rv.ua, www.autra.ee

the name «Debeliy Vladimir nikolaevich». Products 
we present: machine tools for wood splitting,  chippers, 
hydraulic crane-manipulators, forestry tractor trailers we 
are representatives of firms «AUtrA», «BmF» and the 
brands «PALAX», «JUnkkAri», «BmF», «kArA».
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ДЕМіКС
ТзоВ

вул. Шевченка, 14, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: 38 056 7321511,
 38 067 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!

��

EXhIBItoRS

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!

DEmIX
llC

14 Shevchenko Str.,
49044, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 056 7321511,
 +38 067 5655332,  76319593,  
       5606759
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua
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ДЕМіКС
ТзоВ

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

вул. Шевченка, 14, 
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.: 38 056 7321511,
 38 067 5655332,  76319593, 
     5606759
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua

Demiks loading equipment was founded in 2005. 
our range of loaders is represented by a wide selection 
of global tm: nissan-UniCarriers, Hyundai, Dieci, omg, 
HC, Skiper. we guarantee timely delivery of high-quality 
equipment for solving any problems, as well as high level 
of services. our service centers work for you 24/7 and 
always have basic spare parts. Also we offer different 
forms of payment.

38
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DEmIX
llC

14 Shevchenko Str.,
49044, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 056 7321511,
 +38 067 5655332,  76319593,  
       5606759
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua
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ДК	ЕЛЕКтрО-заХіД
ТзоВ

вул.Зелена, 238, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: 38 067 6723781
Тел./Факс: 38 032 2454753
e-mail: dk-elektro@ukr.net
www.elektrozahid.com.ua

компанія «дк електро-захід» реалізує зі складу 
у Львові та під замовлення промислове обладнання: 
промислові вентилятори, насоси, кабельно-
провідникову продукцію, станції управління та захисту 
електродвигунів і насосів, частотні перетворювачі, 
електрообладнання. 

Пропонуємо обладнання заводів-виробників 
ВТц «динамо-континент», ВкП «азовенергомаш», 
запорізький зкм, ПаТ «Херсонський електро-
механічний завод», «Промелектро Харків», компанії 
«саЄР Україна», Тд ХеЛз, ВаТ нВо «етал» та ін. 
Продаж, консультації, гарантійне обслуговування.  
добрі ціни, гнучка система знижок. доставка 
транспортними агентствами в усі регіони України.

��

EXhIBItoRS

the company «DC Electro-west» sells industrial 
equipment from the warehouse in Lviv and under the 
order: industrial fans, pumps, cable-conductor products, 
control and protection stations of electric motors and 
pumps, frequency converters, electrical equipment.

we offer the equipment of the factories producing 
VtC Dynamo-Continent, VkP «Azovenergomash», 
zaporozhye zkm, PJSC «kherson Electromechanical 
Plant», «Promelektro kharkiv», «SAEr Ukraine» 
company, tD HELz, oJSC nPo «Etal» and others. 
Sales, consultations, warranty service. Good prices, 
flexible discount system. Delivery by transport agencies 
to all regions of Ukraine.

dK	eLeCtro-zahid
ltd

238, Zelena Str., 
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 6723781
Phone/Fax: +38 032 2454753
e-mail: dk-elektro@ukr.net
www.elektrozahid.com.ua
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ДОЛінЬО
ТзоВ

вул.Каразіна, 6 Б, 
м. Харків, 61002, Україна
Тел./Факс: 38 057 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.

�

EXhIBItoRS

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
llC

6 B, Karazina St, 
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 057 7570959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua
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ДрЕВ-КО,	
УКртЕХнОПрОМСнаБ
заТ

вул.Саксаганського, 44е, 
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: 38 044 5028010, 5028079
Тел./Факс: 38 044 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.

��
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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 Str., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5028010, 5028079
Phone/Fax: +38 044 5028009
e-mail: drevko1@svitonline.com
www.drevko.in.ua
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ЕВрОШПОн-трЕЙД
ТзoВ

вул.Оксамитова, 22,  
Києво-Святошинський район,  
Петропавлівська Борщагівка, 
м. Київ, 08130, Україна
Тел.: 38 044 4065523, 4064793
e-mail: office@estrade.com.ua
www.estrade.com.ua

вул. Богданівська, 44,
79024, м. Львів, Україна, 

компанія Єврошпон-Трейд пропонує – струганий 
шпон різних сортів деревини , кромку меблеву, шпон 
для обкутування профілю, клей для деревини, клей 
для паперу та лакофарбові матеріали за доступними 
цінами, гарантуємо найкращу якість продукції.

ко мпан і я  Єв р о ш по н -Тр е йд ,  є  прямим 
представником Єврошпон-смига на ринку, широко 
відома та популярна, як на українському ринку 
виробників меблів та дверей, так і за межами 
України.

наші клієнти знають, що, купуючи продукцію у нас, 
вони отримують продукт з високими характеристиками 
якості. наше підприємство працює тільки за 
сучасними технологіями, використовуючи новітнє 
обладнання. ми ретельно підбираємо персонал, 
тому команду складають тільки професіонали своєї 
справи.

наша продукція – шпон струганий дубу, ясеня, 
клена, вільхи та інших порід деревини, відповідає всім 
міжнарод-ним вимогам та має сертифікати якості. 
наші партнери – це підприємства Польщі, Литви, 
греції, іспанії, данії, словаччини, Росії та білорусії.

запрошуємо до співпраці, як дрібні, так і великі 
підприємства. звертайтеся, і наші співробітники 
проведуть професійну консультацію з будь-
яких питань, що вас цікавлять. Високий рівень 
обслуговування наших клієнтів – це те, чим також 
може пишається наша компанія.

30

EXhIBItoRS

Euroshpon-trade offers – sliced veneer of various 
types of wood, natural edge banding, veneer for wrapping 
profile, adhesive for wood, adhesive for wood and coating 
for wood at affordable prices, we guarantee the best 
quality of products.

Euroshpon-trade, a direct representative of 
Euroshpon-Smyga in the market, is widely known and 
popular both in the Ukrainian market of furniture and 
door manufacturers and outside Ukraine.

our customers know that when they buy products from 
us, they get a product with high quality characteristics. 
our company works only on modern technologies, using 
the latest equipment. we carefully select personnel, 
so the team is made up only by professionals in their 
field.

our products – veneered oak veneer of oak, 
ash, maple, alder and other types of wood, meets all 
international requirements and has quality certificates. 
our partners – these are companies from Poland, 
Lithuania, Greece, Spain, Denmark, Slovakia, russia 
and Belarus.

we invite to cooperation, both small and large 
enterprises. Please contact us and our staff will provide 
professional advice on any questions you are interested 
in. High level of customer service — this is something 
that our company can also be proud of.

eUroShpon-trade
llC

22, Barkhatnaya Str., 
Kyiv-Svyatoshinsky region, 
Petropavlovskaya Borshchagovka,   
08130, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 4065523, 4064793
e-mail: office@estrade.com.ua
www.estrade.com.ua

 44, Bogdanovskaya Str.,
79024, Lviv, Ukraine,
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ЕФЕКт	ЕнЕрДжі
ТзоВ

вул.Дудаєва, 10,
м. Івано-Франківськ, 76014, Україна
Тел.: 38 050 3528244
Тел./Факс: 38 0342 509132
e-mail: biuro@effectenergy.com.ua
www.effectenergy.com.ua

ТоВ «ефект енерджі» – компанія з розробки 
та виробництва деревообробних верстатів з 
ЧПУ, верстатів плазмового різання з ЧПУ для 
автоматизованого розкрою листового металу та 
труб,  пелетних пальників. ми освоїли повний цикл 
виробництва даної продукції, що дозволяє нам вести 
ефективний контроль на всіх його етапах.

��
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LLC Effect Energy – a company for the development 
and production of woodworking machine tools with CnC, 
CnC plasma cutting machines for automated sheet metal 
and tubing cutting, pellet burners. we have mastered the 
full cycle of production of this product, which allows us 
to conduct effective control at all its stages.

EffECt	ENERGy
llC

10, Dudaeva Str.,
76014, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone: +38 050 3528244
Phone/Fax: +38 0342 509132
e-mail: biuro@effectenergy.com.ua
www.effectenergy.com.ua
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заХіД-агрОСЕрВіС	ПЛЮС
 ТзоВ

вул. Довженка 12, 
с. Підгайці, Луцький р-н, Волинська обл., 
45252, Україна
Тел.: 38 067 0000812, 
 38 095 3330202
Тел./Факс: 38 0332 701600
e-mail: info@palche.com.ua
www.zahidagroservis.com.ua

Торгова марка «Palche».
сучасному споживачеві зручно, коли його 

постачальник може запропонувати комплексні 
рішення. Торгівельна марка «Palche» створена в руслі 
цієї тенденції сучасного бізнесу. Під одним брендом 
були об’єднані три напрямки:

- дистрибуція запасних частин до комбайнів 
та ґрунтообробної техніки відомих європейських 
брендів.

- Виготовлення агрегатів, технічних деталей 
і вузлів до сільськогосподарської, снігоочисної, 
комунальної та іншої техніки.

-  Виробництво  твердопаливних  котл ів 
низькотемпературного типу для обігріву житлових, 
сільськогосподарських і виробничих приміщень.

���
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org mark «Palche».
it is convenient for the modern consumer when his 

supplier can offer complex solutions. the trade mark 
«Palche» is created in line with this trend of modern 
business. three brands were united under one brand:

- Distribution of spare parts to combines and tillage 
equipment of well-known European brands.

- manufacturing of assemblies, technical details and 
knots for agricultural, snow-cleaning, municipal and other 
equipment.

- Production of solid-fuel boilers of low-temperature 
type for heating of residential, agricultural and industrial 
premises.

zahid-agroSerViCe	pLUS
llC

12, Dovzhenko Str., 
with. Podgaytsi, Lutsk region,  
45252, Volyn District, Ukraine
Phone:  +38 067 0000812,
 +38 095 3330202
Phone/Fax: +38 0332 701600
e-mail: info@palche.com.ua
www.zahidagroservis.com.ua
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зОЛОтЕ	рУнО
ПРомисЛоВа комПанія, ТзоВ

вул. Деревообробна 6-Б, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел.: 38 063 1396819
Тел./Факс: 38 044 2551414
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.GoldenFleece.com.ua

компанія-виробник шліфувального і різального 
інструменту.

Виробляємо і продаємо не просто інструмент, 
а дос-коналу технологію його використання. Також 
можливий аудит технічних процесів на виробництві 
клієнта. 

наша продукція: 
- стрічкові пилки по металу Lennartz, wikus, 

Arntz; 
- пили по дереву Fenes; 
- абразивні матеріали на гнучкій основі HErmES, 

VSm, Awuko, Deerfos, indasa;
- абразивні круги на бакелітовій основі; 
- абразивні круги на керамічній основі; 
- відрізні абразивні диски; 
- металорізальний інструмент Yamawa, osawa, 

nikkotools.
наші фахівці підберуть для Вас найбільш 

відповідний варіант інструменту, враховуючи всі Ваші 
побажання.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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Golden Fleece: tools and technologies for the high 
culture of materials processing. 

the manufacturer of grinding and cutting tools.   we 
produce and sell is not just a tool, and its use of advanced 
technology. it is also possible audit of the technical 
processes at the customer production. our experts will 
select for you the most appropriate version of the tool, 
taking into account all your wishes.                                   

our products are:                                                        
 - band saws blades for metal Lennartz, wikus, 

Arntz;
- band saws blades wood Fenes;
- abrasive materials on a flexible basis HErmES, 

VSm, Awuko, Deerfos, indasa;
- grinding wheels on bakelite base;                           
- abrasive wheels on ceramic base;                          
-cutting abrasives discs;                                             
- cutting tools Yamawa, osawa, nikkotools, Fenes;
- coolant.

goLden	FLeeCe,	UKraine
inDUStriAL ComPAnY, LLC

6-B, Derevoobrobna St. , 
01013, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 063 1396819
Phone/Fax: +38 044 2551414
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.GoldenFleece.com.ua

��

EXhIBItoRS
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зСШ	ЕКСіМПЛаСт
ТзоВ

вул.С.Наливайка, 13, 
м. Біла Церква, Київська обл., 
09117, Україна
Тел.: 38 045 6452010
 38 067 4401327
Факс:  38 045 6452013
e-mail: sales@cf2hose.com
www.cf2hose.com.ua

«ексімпласт» – єдиний в Україні виробник гнучких 
армованих шлангів з полівінілхлориду та поліуретану, 
сертифі-кований згідно міжнародної системи якості 
iSo 9001:2015. шланги «ексімпласт» успішно 
використовуються в галузях агропромисловості, 
деревообробки, асенізації, хімічній та харчовій 
промисловості. ідеальні для комплектації насосної, 
сільськогосподарської та іншої спецтехніки. 
застосовується при обладнанні басейнів, систем 
вентиляції та кондиціонування. шланги ПВХ та 
ПУ застосовуються скрізь де стоїть завдання 
транспортування рідин, сипучих матеріалів, повітря, 
газів. армовані ПВХ та ПУ шланги представлені в 
різних конструктивно-технологічних варіантах та 
типорозмірах з якими ви можете ознайомитись на 
нашому сайті cf2hose.com.ua

��

EXhIBItoRS

EximPlast is the only manufacturer of flexible 
polyvinylchloride and polyurethane wire-armored hoses 
in Ukraine, which is certified in accordance with iSo 
9001:2015 international quality management system. 
the hoses manufactured by EximPlast are successfully 
used in agroindustry, woodworking, sewage disposal, 
chemical and food industry. they are ideally suited 
for completing the pumping, agricultural and other 
specialized machinery. they are also used for equipping 
the swimming pools, air ventilation and conditioning 
systems. PVC and PU hoses are used wherever the 
transportation of liquids, loose materials, air, and gases is 
required. PVC and PU wire-armored hoses are available 
at differnt structural and technical variants, and standard 
sizes that you may learn about at our web-site.

ShP	EXImPLASt
ltd

13, S. Nalyvaiko Str.,
09117, Bila Tserkva, Ukraine
Phone: +38 045 6452010
 +38 067 4401327
Fax: +38 045 6452013
e-mail: sales@cf2hose.com
www.cf2hose.com.ua
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іБЕрУС-КИїВ
сПіЛьне УкРаїнсько-
ісПанське   
ПідПРиЄмсТВо

вул. Кирилівська, 51-а, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс: 38 044 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.

100

EXhIBItoRS

«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 Str., 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4171397, 4170029,  
      4625060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua
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іВК	тЕХніКа
ТоВ

пров. Райрадівський, 1, 
м. Харків, 61004, Україна
Тел./Факс: 38 057 7330983, 7331187
e-mail: info@teknika-ua.com.ua
www.upakovka.com.ua

ми – фахівці з багаторічним досвідом в наступних 
пакувальних процесах:

1.Пакетування вантажів на піддонах усіма видами 
пакувальних стрічок, плівок і інструментів.

2.обв’язка усіма видами сталевих і пластикових 
стрічок:

- поліпропіленові, поліестрові, кордові стрічки;
- всі види ручних та стаціонарних інструментів;
- пакувальні скоби і пряжки;
3. Упаковка в палетну стретч-плівку:
- всі види плівок стретчу;
- ручний інструмент;
- напівавтоматичне обладнання.
4.Упаковка в термозбіжну плівку:
5.запаювання пакетів ручними і стаціонарними 

конвеєрними зварювачами.
6.Вакуумна упаковка продуктів харчування:
7.Ваговимірювальне обладнання.
8.запасні частини для пакувального обладнання 

свого асортиментного ряду.
9.сервіс та ремонт обладнання у власному 

сервісному центрі.
наш холдинг виробляє різне пакувальне 

обладнання та аксесуари, а також близько 6 тис.
тонн пакувальних матеріалів на місяць.

Працюючи з нами, Ви можете бути впевнені в 
стабільності свого постачальника.

��

EXhIBItoRS

we are experts with multi-year experience in the next 
packaging processes:

1.Strapping freights on pallets with all types of straps, 
films and strapping tools.

2.Strapping freights with all types of steel and plastic 
straps:

- PP, PEt, CorD strapping
- all types of hand-operated and stationary tools
- various metal seals and buckles
3.Stretch film packaging:
- all kinds of stretch film
- hand-operated tools
 -semi-automatic machines
4.Shrink film packaging:
5.Bags sealing with hand-operated and stationary 

conveyer sealers.
6.Vacuum packing of food products:
7.weight measuring equipment.
8.Spare parts for packaging equipment of appropriate 

range service and equipment maintenance in our own 
service center.

9. Service and repair works for all equipment in our 
own service centre 

our holding can offer you diverse range of own 
manufactured packaging equipment and accessories 
and about 6 thousand tons packaging stuff per month.

Cooperating with us, you can be completely sure in 
stability of your supplier

epК	тЕKnіКа
ltd

1, Rayradivsky Line, 
61004, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 057 7330983, 7331187
e-mail: info@teknika-ua.com.ua
www.upakovka.com.ua
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іМЕКС
ПП

вул. Коновальця, 411 а, 
м. Івано-Франківськ, 76011, Україна
Тел./Факс: 38 0342 507340, 507330
e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua

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.
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інВОЛД
ТзоВ

вул. Візкозна, 17, оф. 22, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: 38 044 3834212,
 38 067 2304895,
 38 050 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.

��

EXhIBItoRS

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 Str., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 3834212, 
 +38 067 2304895,
 +38 050 6861621
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua
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інМатЕХ
ТзоВ

вул. Прилужна, 4/15, оф. 502, 
м. Київ, 03179, Україна
Тел.: 38 044 4518752
Факс: 38 044 4518766
e-mail: info@inmatech.com.ua
www.inmatech.com.ua

ТоВ «інматех» є офіційним представництвом 
групи Вайніг світового лідера у виробництві 
деревообробного обладнання, вже більше ніж 20 
років.

ми пропонуємо якісне обладнання гРУПи 
Вайніг:

- cтругально-калювальні верстати;
- оброблювальні центри для вікон, дверей;
- заточне обладнання;
- лінії зрощення на міні-шип;
- двосторонній шипоріз;
-  автоматичн і  торцювальн і  верстати  з 

оптимізацією;
- преси для склеювання щита і брусу;
- багатопильні верстати;
- стрічкопильні верстати;
- деревообробний інструмент;
спектр сервісних послуг включає:
- шваліфіковане виконання робіт по монтажу, 

наладці та введенню в експлуатацію обладнання 
групи Вайніг;

- навчання персоналу замовника сертифікованими 
інженерами-наладчиками;

- гарантійне та післягарантійне обслуговування;
- доставка запасних частин.
основним принципом нашої  роботи  є 

індивідуальний підхід до кожного замовника.

��

EXhIBItoRS

inmatech LLC is the official representative of the 
weing Group, the world leader in the production of 
woodworking equipment, for over 20 years.

we offer quality equipment weinig Group:
- planing machines and moulders;
- CnC processing center;
- tool grinders;
- finger jointing lines;
- double-end tenoner;
- optimizing cross-cut saws;
- gluing presses;
- multi-blade rip saw;
- band resaws;
- woodworking tools.
the range of services includes:
- qualif ied performance of instal lation and 

commissioning of the weinig Group equipment;
- training of the Customer’s personnel by certified 

engineer-adjusters;
- warranty and post-warranty service;
- supply of spare parts.
the basic principle of our work is an individual 

approach to each customer.

INmAtECh
llC

Priluzhna str. 4/15, off.502, 
03179, Kiуv, Ukraine
Phone: +38 044 4518752
Fax: +38 044 4518766
e-mail: info@inmatech.com.ua
www.inmatech.com.ua
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інСтрУМЕнт
ПП

пров. Північний,  5, 
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32315, Україна
Тел.: 38 067 6033527
 38 068 6176375
e-mail: elenarazina65@gmail.com

ПП фірма «інсТРУменТ» на ринку з 1994р. 
випускає високоякісні насадні фасовані твердосплавні 
фрези для виго-товлення вікон, дверей, меблів, 
погонажних виробів, зрощування деревини, а також 
інструмент за індивідуальними замовленнями.

Відмінною рисою нашого твердосплавного 
інструменту вважається широке розмаїття розмірів, 
профілів, типів, форм і сфер застосування.

��

EXhIBItoRS

Private undertaking firm «instrument» at the market 
from 1994, produces the high-quality attachment shaped 
hard-alloy milling cutters for making of windows, doors, 
furnitures, unios of wood, and also instrument after 
individual orders. the distinguishing feature ourhard-
alloy instrument the wide variety of size, profiles, types, 
forms and application domains is considered.

INStRumENt
Pe

Pivnichnyi Alley 5, 
32315, Kamenets- Podolsky, 
Khmelnitsky Region, Ukraine
Phone: +38 067 6033527
 +38 068 6176375
e-mail: elenarazina65@gmail.com
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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.: 38 03849 35366
Тел./Факс: 38 03849 34536
e-mail: inteks@ukr.net
www.inteks.com.ua
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інФОрМБізнЕС
ВидаВниЧий ценТР

а/c 19, м. Київ, 04119, Україна
тел.: 38 044 4893246, 2065265,  
     2065281
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua

спеціалізовані видавничі та інтернет-проекти.
Журнал «мебельное дело»: професійна 

інформація для виробників меблів.
каталог «Все для производства мебели и 

деревообработки»: постачальники обладнання, 
інструменту, матеріалів, фурнітури для виробництва 
меблів та деревообробки.

каталог «меблі України»: інформація щодо 
вітчизняних виробників меблів.

інтернет проекти:
Торговельний портал товарів та послуг для бізнесу 

України: BizEra.com.ua. Все для виробництва меблів 
onLinE: mebel.bizera.com.ua. меблі від українських 
виробників onLinE: meb.bizera.com.ua

Портал постачальників обладнання, інструменту, 
матеріалів,  фурнітури, комплектуючих для 
деревообробки та виробництва меблів: mebel.
ib.kiev.ua

Портал українських виробників меблів: mebelua.
ib.kiev.ua

Publishing and online projects.
Publishing center «informbusiness Ltd» publishes 

specialized magazine «Furniture business», catalogues 
«Furniture of Ukraine» and «All for furniture industry and 
wood processing». receiving is free of charge. 

internet versions of Catalogues: http://mebel.ib.kiev.
ua; http://mebelua.ib.kiev.ua.

Suppliers and goods for the Ukrainian enterprises 
onLinE: BizEra.com.ua. Equipment, tools, materials, 
components for furniture industry and wood processing  
onLinE: mebel.bizera.com.ua. 

Ukrainian furniture onLinE: meb.bizera.com.ua.

���
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INfoRmBuSINESS
PUBLiSHinG HoUSE

19 P.O.BOX, 04119, Kyiv, Ukraine
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua
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КаМОЦЦі
ТзоВ

вул. Кирилівська, 1-3, секція «Д», 
м. Київ, 04080, Україна
Тел.: 38 044 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.

��

EXhIBItoRS

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: +38 044 5369520, 2911120
e-mail: kiev@camozzi.ua
www.camozzi.ua
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КЕзЕр	КОМПрЕССОрЕн
ТоВ

вул.Валентини Чайки, 16, 
с.Чайки, Києво-Святошинський район, 
Київська обл., 08135, Україна
Тел.: 38 044 5934787
Факс: 38 067 5663742
e-mail: info.ukraine@kaeser.com
www.kaeser.ua

компанія kaeser kompressoren – один з 
найбільших і успішних виробників пневмосистем 
Європи. Виробничі потужності знаходяться в  
м. кобург (німеччина). В Україні компанія має офіційне 
представництво – ТоВ кезер компре-сори.

основними продуктами є гвинтові повітряні 
компресори та системи підготовки повітря, 
повітродувки та вакуумні насоси.

��

EXhIBItoRS

kaeser kompressoren is one of the largest and 
most successful manufacturers of pneumatic systems 
in Europe. Production facilities are located in the city 
of Coburg (Germany). in Ukraine, the company has 
an official representation – LLC kezer Compressors. 
the main products are screw air compressors and air 
preparation systems, blowers and vacuum pumps.

kAESER	komPRESSoREN
llC

16, Valentyna Chaika Str. 
Chaiky, Kyievo-Sviatoshinskiy district, 
08135, Kyiv region, Ukraine
Phone: +38 044 5934787
Fax: +38 067 5663742
e-mail: info.ukraine@kaeser.com
www.kaeser.ua
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компанія пропонує найвідоміші бренди, що 
виробляють верстати та обладнання для метало- 
і деревообробки, а також будівельну техніку і 
різний інструмент для садових робіт. це виключно 
сертифікований товар, який пройшов усі необхідні 
випробування. будь-який клієнт компанії завжди 
впевнений в абсолютній безпеці та відповідальності 
всім вимогам кожної одиниці обладнання.

кма – ваш надійний і довгостроковий партнер!

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

01

КМа-УКраїна
ТоВ

вул. Рівненська 14 а,  
с. Струмівка, м. Луцьк, 45603, Україна
телю: 38 067 7941952
e-mail: sale@kma-ukraine.com
www.kma-ukraine.com
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КіВЕрЦіЛіСМаШ
ПП

вул. Академіка Кравчука, 4,  
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: 38 050 9008610; 9071298
Тел./Факс: 38 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.

86

EXhIBItoRS

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
Pe

4, Ac. Kravchuka Str., 
45200, Kivertsi, Volyn district, Ukraine
Phone: +38 050 9008610;  9071298
Phone/Fax: +38 03365 22546, 40613,  
          21479
e-mail: lesmash@inbox.ru,  
           Vladimir_Furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua
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КЛЕЙБЕріт-УКраїна
ТзоВ

вул. Максимовича, 3Г, оф. 471,
 м. Київ, 03022, Україна
Тел.: 38 044 3001187
Тел./Факс: 38 044 3001197
e-mail: info.ukraina@kleiberit.com
www.kleiberit.com

ТоВ кЛейбеРіТ – Україна є дочірньою компанією 
німецького виробника клейових матеріалів 
kLEBCHEmiE m. G. Becker GmbH & Co. kG (tm 
kLEiBErit)

kLEiBErit є спеціалістом серед виробників клеїв. 
клеї kLEiBErit є невід’ємною частиною світу, в якому 
ми живемо. сьогодні kLEBCHEmiE m. G. Becker 
GmbH & Co. kG, що знаходиться у Вайнгартен-бадені 
(Південна німеччина), має один з найсучасніших 
та інноваційних технологічних центрів у всьому 
світі. У співпраці із міжнародними замовниками 
розробляються інноваційні клейові системи для 
великого кола застосувань. асортимент продукції 
розроблено спеціально за вимогами замовників, а 
доступність по всьому світу забезпечує розвинена 
логістична система.

��

EXhIBItoRS

kLEiBErit-UkrAinE LLC is a subsidiary of German 
adhesive producer kLEBCHEmiE m. G. Becker GmbH 
& Co. kG (tm kLEiBErit)

kLEiBErit Adhesives – the Specialist Amongst 
Adhesive manufacturers

kLEiBErit adhesives are an now integral part 
of the world we live in.  today kLEBCHEmiE m. G. 
Becker GmbH & Co. kG is based in weingarten Baden 
(Southern Germany) and also has one of the most 
modern and innovative research and production centres 
worldwide.  innovative adhesive systems for a wide field 
of applications are being developed in cooperation with, 
and produced for international customers.

the product range is designed specifically for 
customer requirements and worldwide availability is 
ensured with an intelligent logistics concept.

KLeiBerit-UKraine
llC

3-G, Maksymovycha Mykhaila Str., off. 471, 
03022, Kiev, Ukraine
Phone: +38 044 3001187
Phone/Fax: +38 044 3001197
e-mail: info.ukraina@kleiberit.com
www.kleiberit.com
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КОДОЛа	ігОр	анДріЙОВИЧ
ФоП

вул. Благовісна, 17,
м. Корсунь-Шевченківський, 
Черкаська обл., 19400, Україна
Тел.: 38 098 4600643
 38 068 9379466
 38 067 9307073
e-mail: yavor2012@gmail.com
www.yavor.com.ua

компанія «явір» – провідний український виробник 
деревообробного та металообробного обладнання. 
20 років на ринку України.  компанія виробляє 
широку лінійку таких верстатів як: пилорами, заточні 
та верстати для розведення зубів стрічкових пил, 
торцювальні та повздожньопиляльні верстати, 
горбильні, тарні, багатопили, дровоколи, шліфувальні, 
брашувальні, пресвайми та багато інших верстатів. 
обладнання для роботи з металом: відрізні, 
стрічкопильні та абразивні верстати, шліфувально-
зачисні. обладнання для роботи з сиП панелями 
(при будівництві).

�

EXhIBItoRS

Company «Yavir» –  the leading Ukrainian manufacturer 
of woodworking and metalworking equipment. 20 years 
in the Ukrainian market. the company produces a wide 
range of such machines as: sawmills, grinding machines 
and cutting machines for band saws, cutter and sawmills, 
hammers, tarles, sawmills, slabs, grinding, brazing, press 
wines, and many other machines. Equipment for working 
with metal: cutting, band saws and abrasive machines, 
grinding and scouring. Equipment for operation with SiP 
panels(building construction).

koDoLA	IGoR	ANDRyoVICh
Ре

Blagovisna str. 17, 19400, Korsun-
Shevchenkivsky, Ukraine
Phone: +38 098 4600643
 +38 068 9379466
 +38 067 9307073
e-mail: yavor2012@gmail.com
www.yavor.com.ua
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компанія «Рілтех» займається продажем 
промислових шлангів для меблевого виробництва, 
лісозаготівельних підприємств . 

компанія «PiЛtEX» є  офіційним представником 
на території України італійських виробників Тм 
«mErLEtt   (виробник промислових шлангів) та Тм 
«tUBitHor  S.p.a.» (виробник гумових шлангів). 

ми пропонуємо високу європейську якість .   

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

���

КОМПаніЯ	ріЛтЕХ
ТзоВ

вул. Наукова , 5, 
м.Львів, 79060, Україна,
Тел.: 38 032 2417698
 38 050 3151424
Факс: 38 032 2417698
e-mail: info@reltech.com.ua
www.reltech.com.ua
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КОМПрЕССОрС		
інтЕрнЕШнЛ
ТзоВ

вул. Петропавлівська, 54 А,  
м. Київ, 04086, Україна
Тел.: 38 044 4672601 (02)
Тел./Факс: 38 044 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.

��

EXhIBItoRS

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 Str.,
04086, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 4672601, 
Phone/Fax: +38 044 4672607
e-mail: kiev@compressors.ua
www.compressors.ua
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Піролізні котли на твердому паливі тривалого 
горіння. Потужність: 30кВт - 120кВт.

Працюють на дровах, тирсі, брикетах, соломі, 
відходах деревообробки. кПд 91%. 

дуже надійна конструкція. завжди можна побачити 
котел в роботі.

деталі на сайті виробника: kotel-na-drovah.com.
ua

КОтЛИ	BriCK

вул. Цегляна, 11, 
смт. Довбиш, Житомирська обл., 
12724, Україна
Тел.: 38 067 2707030, 
 38 050 2707030
www.kotel-na-drovah.com.ua
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ЛЕЙтЦ		інСтрУМЕнтИ	
УКраїна
ТзоВ

вул. Соборна, 2б , 
м. Петропавлівська Борщагівка,  
Києво-Святошинський р-н,  
Київська обл., 08130, Україна
Тел.: 38 044 4992096
 38 080 0305151
e-mail: kiev@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

група компаній LEitz пропонує повний діапазон 
точних інструментів для індустріальної обробки 
деревини, пластмас та кольорових металів. спектр 
виробів охоплює весь асортимент прецизійних 
верстатних інструментів для обробки масивної 
деревини, деревних матеріалів і  пластиків. 
Також підприємство пропонує високопрофесійне 
відновлення і повний цикл сервісного обслуговування 
інструментів. LEitz поставляє свою продукцію та 
пропонує сервіс в усіх країнах світу та має всесвітню 
мережу близько 160 сервісних центрів.

��

EXhIBItoRS

the LEitz Group of companies offers the complete 
range of automatic precision tools for industrial 
processing of wood, plastics and non-ferrous metals. the 
product spectrum includes the entire range of machine-
driven precision tooling for machining solid wood, 
manufactured wood products and plastics. the company 
offers expert reconditioning of tooling to preserve their 
complete performance over the entire life cycle. 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 Str., 
Petropavlivska Borschchagivka, 
08130, Kyiv district , Ukraine
Phone: +38 044 4992096
 +38 080 0305151
e-mail: kiev@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua
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ЛЕніВ
ТзоВ

вул. Автоливмашівська, 4, 
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел.: 38 0342 723993,
 38 096 3539657
Факс: 38 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.

89

EXhIBItoRS

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!

LENIV
ltd

4, Avtolivmashivska Str.,
76000, Ivano-Frankivs’k, Ukraine
Phone: +38 0342 723993,
 +38 096 3539657
Fax: +38 0342 723994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua
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Ліра
ТзоВ

вул. Васильківська, 76, 
с. Безп’ятне, Васильківський р-он, 
Київська обл., 08628, Україна
Тел.: 38 044 7121707,
 38 050 3525772
Факс: 38 044 7122426
e-mail: lira711@ukr.net
lira-ukraine.com

компанія є офіційний представник фірм «SErrA» 
і «GomA» в Україні. Також виробляє та продає сухий 
зрощений пиломатеріал із сосни (дошка для підлоги, 
коробка дверна, брус клеєний, вагонка, плінтус, 
рейка) та клеєний меб-левий щит.

��

EXhIBItoRS

Lira, LtD is an official representive of SErrA, PAUL 
snd GomA companies in Ukraine. LirA, LtD produces 
and sells dry jointed pinewood saw timber (floor board, 
door case, glued bar, lning boards, plinth, plat band, lath) 
and edge glued panels.

LIRA
ltd

76, Vasylkivska Str., Village of Bezpjatne, 
Kyiv region, 08628, Ukraine
Phone: +38 044 7121707,
 +38 050 3525772
Fax: +38 044 7122426
e-mail: lira711@ukr.net
lira-ukraine.com
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ЛіСОВа	тЕХніКа
ТоВ

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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вул. Національного Відродження, 5,  
смт. В.Березовиця, Тернопільський р-н., 
Тернопільська обл., 47724
тел.: 38 067 3540700,
 38 099 3540700,
 38 067 6745068
e-mail: info@listeh.com.ua 
www.listeh.com.ua

ТоВ «ЛісоВа ТеХніка» здійснює підбір, продаж, 
сервіс нової та вживаної техніки для лісозаготівлі, 
транспортування та переробки деревини. Трелювальні 
трактори, харвестери, форвардери, причепи і 
платформи з маніпуляторами, тракторні процесори; 
лебідки, канатні системи для транспортування 
деревини; обладнання для переробки деревини 
на дрова та тріску, торцювальне обладнання для 
пакетів заготовки та колод; обладнання та лінії для 
виробництва палетної заготовки і переробки горбиля, 
на території України ми представляємо торгові марки: 
Lkt,  Prinz, orVEX, CrYStAL traktor, mAXwALD,  
HYDroFASt, PEzzoLAto, tHor,  LiGnUmA, oFA.
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ЛОЙКО	УКраїна
ТзоВ

вул. Оксамитова, 11,  
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Київська обл., 08130, Україна
Тел.: 38 044 4997025,
 38 050 4645285
Факс: 38 044 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.

87
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LEUCo UkrAinE Ltd.– subsidiary of 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 Str.,
v. Petropavlivska Borshchagivka, 
08130, Kyiv region, Ukraine
Phone: +38 044 4997025,
 +38 050 4645285
Fax: +38 044 4997027
e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua
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ЛЮКС-Х	
наУкоВо-ВиРобниЧе  
ПідПРиЄмсТВо 
ТоВ

вул. Вишнева, буд.31, 
м. Харків, 61053, Україна
Тел.: 38 057 7660636,
 38 057 7660637,
 38 068 7660636,
 38 050 3240636
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 Beardow Adams 
(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: 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.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

�

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.

LUx-x
SCiEntiFiC AnD ProDUCtion 
enterPrISe 
llC

31, Vishneva Str.,
61053, Kharkiv, Ukraine
Phone: 38 057 7660636,
 38 057 7660637,
 38 068 7660636,
 38 050 3240636
e-mail: office@lux-x.com
www.lux-x.com

�

EXhIBItoRS
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М-грУПП
комПанія, ТзоВ

вул. Микільсько-Слобідська, 6Б, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: 38 044 5022714
Факс: 38 044 5022714
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.
крім цього буде запропоновано інструмент для 

виробництва металопластикових вікон – новий 
напрямок компанії «м-гРУПП».

��
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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 Str., 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 5022714
Fax: +38 044 5022714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua
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МаКСИМЕр
ТзоВ

вул.Курська 16,
м.Київ, 03049, Україна,
тел.: 38 050 4622418
факс: 38 044 2453123
e-mail: 4622418@gmail.com
http://sky-wood.com

компанія ТоВ «максимеР» є офіційним 
представником канадської компанії EXPAD inc. в 
Європі. 

У кінці 2016 року компанія ТоВ «максимеР» 
налагодила виробництво лісопильного устаткування 
SkYwooD за технологією канадського підприємства 
EXPAD inc. на території України. 

Верстати й устаткування SkYwooD виробляються 
з імпортних комплектуючих, які рекомендує 
встановлювати компанія EXPAD inc. 

ми пропонуємо до постачання  дерево-пильні 
верстати і відповідне обладнання внутрішньоцехової 
навколоверстатної механізації, а також комплексних 
лісопильних ліній, склад яких підбирається на вимогу 
замовника. 

ці верстати призначені для поздовжнього 
розпилювання колод, переробки горбиля і виробництва 
обрізних пиломатеріалів.

mAXimEr LLC is the official representative of EXPAD 
inc., Canada, in Europe.

mAXimEr LLC entered production of SkYwooD 
sawmill equipment using the technology of EXPAD inc., 
Canada, in the territory of Ukraine at the end of 2016.

SkYwooD rigs and equipment are manufactured 
of import components, which are recommended by 
EXAPD inc.

we propose wood cutters and associated equipment 
of intra-ship mechanization of nearby equipment, as well 
as integrated sawmill lines selected on an individual 
basis, upon the customer’s request.

these rigs are designed for rip sawing logs, 
processing flitch and producing edged lumb.

SkYwooD rigs and equipment are used at saw mills 
for manufacturing high quality lumb used for building 
construction, pallet and tare boards. SkYwooD rigs 
are featured by high capacity and minimum energy 
consumption. Quality and performance coincide with the 
European ones, but the cost is considerably lower.

our company carr ies out instal lat ion and 
commissioning, as well as warranty and post-warranty 
maintenance of SkYwooD equipment, including spare 
parts delivery.

��

EXhIBItoRS

16, Кurska Str.   
03049, Kiev, Ukraine, 
Phone: +38 050 4622418
Fax: +38 044 2453123
e-mail: 4622418@gmail.com
http://sky-wood.com

mAXImER
llC
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МарК	тУЛС
ТзоВ

вул. Підволочиське шосе, 13, 
c. Великі Гаї, Тернопільська обл., 
47722, Україна
Тел.: 38 067 2772121
e-mail: info@mark-tools.com
www.mark-tools.com

ТоВ «маРк ТУЛс» представляє на ринку України 
таких виробників: 

Ріжучого інструменту – «Freud» та «metal world»,  
а також лінійку інструментів під власним логотипом. 

асортимент:
- дискові пили,
- насадні та кінцеві фрези,
- свердла,
- ножі,
- інструмент під замовлення.
алмазного та CBn інструменту – «SAiD tools»
асортимент:
- заточні круги для виробництва та сервісу 

деревообробного інструменту,
- алмазний інструмент для порізки скла,
- CBn круги для роботи з металом.
Успішно співпрацюємо із фірмою imAC Polska  у 

продажу деревообробного обладнання.
діяльність imAC важко сьогодні підсумувати 

словами «продаж верстатів». Фірмам не достатньо 
обладнання, яке можна знайти в каталогах, і вони все 
частіше шукають вирішення, адаптоване спеціально 
до їхніх потреб.

imAC конструюють спеціальні верстати, призначені 
вирішенню конкретних проблем, механізують та 
автоматизують виробничі процеси, проектують 
технологічні лінії, які підбираються індивідуально.

��
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mArk tooLS LLC represents the following 
producers in the Ukrainian market: 

Cutting tools – «Freud» and «metal world», as well 
as a line of tools under its own logo.

Assortment:
- Circular Saws,
- Cutterheads and mills,
- Drills,
- knives,
- the tool for individual customer order.
Diamond and CBn tools – «SAiD tools»
Assortment:
- Grinding wheels for the production and service of 

woodworking tools,
- Diamond tools for cutting glass,
- CBn wheels for working with metal.
we successfully cooperate with the company imAC 

Polska on the sale of woodworking equipment. 
the activities of imAC is not only machine sales. 

today it is not enough for buyers to found equipment in 
the catalog, and they are looking for a solution tailored 
specifically to their needs. 

imAC builds special machines dedicated to solving 
specific problems, mechanizes and automates production 
processes, design process lines that are tailored 
individually.

mARk	tooLS
ltd

13, Pidvolochysʹe shose Str.,
c. Velyki Hayi,  47722, Ternopil region, 
Ukraine
Phone: +38 067 2772121
e-mail: info@mark-tools.com
www.mark-tools.com
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МарКЕтЛіС
ПП

вул. Оксамитова, 11, 
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
08130, Україна
Тел.:  38 044 4951162
Тел./Факс:  38 044 4951162
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

компанія «маркетліс» займається постачанням 
сучасного обладнання, верстатів, технологій та 
інструменту для деревообробних та меблевих 
підприємств України. 

основні постачальники – це відомі світові 
виробники, такі як: Homag Group,  Altendorf, Dür, 
maggi, Greda, 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.

���

EXhIBItoRS

mARkEtLIS
Pe

11, Oksamytova Str.,  
Kyiv-Petropavlivska Borshagivka, 
08130, Kyiv region, Ukraine
Phone: +38 044 4951162
Phone/Fax: +38 044 4951162
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

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 Group, 
Altendorf, Dür, maggi, Greda, Freud, AkE, tigra, AC 
word and others.

Private enterprise «marketlis» provides installation, 
adjustment and assembly works, performs warranty and 
post-warranty services, repair and renewal of machines 
for their long-term operation.

Besides, private enterprise «marketlis» provides 
engineering and technology consulting services for the 
creation of modern woodworking and furniture production 
facilities and modernization of existing plants.
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компанія є першим в Україні ексклюзивним 
інсталятором роботів FAnUC у сфері деревообробки та 
меблевої промисловості. Технології 21 ст. дозволяють 
розширити параметри 3d-обробки та автоматизувати 
велику кількість процесів (фарбування, фрезування, 
внутрішньоцехова логістика тощо) автовиробники 
вже не уявляють свої заводи без роботів, настав час 
змін і для деревообробки.  

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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МарОтЕК
ТзоВ

вул. Лісопильна, 8, 
м. Дніпро, 49000, Україна
e-mail: office@marotech.com.ua
www.marotech.com.ua
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МВМ	грУП
ТзоВ

пров. Універсальний, 6, 
м. Дніпро, 49024, Україна
Тел.: 38 056 3747774,
 38 0562 310677
 38 097 9320600
Факс: 38 056  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.
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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: +38 056 3747774, 
 +38 0562 310677
 +38 0979320600
Fax: +38 056 2327825
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua



184 Львів•Галицькі Експозиції•2018 185Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

105

МВМ-КИїВ
ТзоВ

вул. Героїв Космосу, 4, оф 801, 
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: 38 044 2001254, 
 38 067 441 06 69
Тел./Факс: 38 044 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!

105

EXhIBItoRS

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 Str.,
03148, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 2001254, 
 +38 067 441 06 69
Phone/Fax: +38 044 5011072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
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МЕгаМЕтИз	МарКЕт
ТзоВ

вул. Єршова, 11, 
м. Луцьк, 43000, Україна
Тел.: 38 044 2287574, 
 38 067 3287564,
 38 096 4114688
e-mail: spax@megametyz.com.ua
www.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.

��

EXhIBItoRS

«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.

mEGAmEtyz	mARkEt
llC

11, Ershova Str., 
43000, Luck, Ukraine
Phone: +38 044 2287574,
 +38 067 3287564,
 +38 096 4114688
e-mail: spax@megametyz.com.ua
www.megametyz.com.ua
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МЕгарЕС
ТоРгоВа маРка

пр. Визволителів, 1, оф. 610, 
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: 38 067 6570917
 38 050 3519589
Тел./Факс: 38 044 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, пусконалагоджувальні роботи, 
навчання персоналу замовника, але й несе перед 
ним гарантійні зобов’язання фабрики-виробника 
з подальшим післягарантійним обслуговуванням 
обладнання.

���
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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.

mEGARES
tm

610/1, Vyzvoliyteliv Ave., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 6570917
 +38 050 3519589
Phone/Fax: +38 044 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
ТзоВ

вул. Б.Хмельницького, 9, 
м. Пустомити, Львівська обл., 81100, 
Україна
Тел.: 38 067 6791207, 6754897
Тел./Факс: 38 03230 42401
Факс: 38 03230 42401,41507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua



��� Львів•Галицькі Експозиції•2018 ���Lvіv•Galician Exposition•2018

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.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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МЕХаніК
ВиРобниЧо-комеРційне ПП

а/с 74, пр-т Грушевського 2/9, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
тел.: 38 03849 28170, 20057
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua

���

EXhIBItoRS

mEChANIk
PI-Ce

2/9, Grushevskogo Prosp.,
32300, Kamyanets-Podilsky, Ukraine
Phone: +38 03849 28170, 20057
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua

- wide range of woodcutting tools including tools for 
manufacture of «Eurowindow»;

- PVC profile, milling and buffing tools: Deceuninck, 
kBE, Veka, Actual, Salamander, trocal, kommerling, 
rEHAU, Egepen.
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Company «motorimpex» proposes a wide range of 
hydraulic equipment for mobile machineries – tractors, 
combines, attachments for agricultural machinery, 
excavators, loaders, bulldozers, cranes, conveyors, 
and so on.

requirements for mobile hydraulics – maximum 
performance at maximum efficiency, high standards 
of safety and reliability in heavy duty exploitation, 
achievable through high resistance to external factors, 
small dimensions, low weight, high specific power, 
corrosion resistance and ease of maintenance.

we supply specialized products, produced according 
to the strictest quality standards, corresponding to 
toughest requirements for use, improving performance 
and reliability.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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EXhIBItoRS

МОтОріМПЕКС
ХзТФ, ТоВ

motoRImPEX
kFtC, LLC

94/1 Kirgizskaya Str.,
61105, Kharkov, Ukraine,
Тел.: 38 057 7136162
 38 095 0003010
Факс:  38 057 7136162
m-impex@m-impex.com.ua

вул. Киргизька, 94/1,
м. Харків, 61105, Україна
Тел.: 38 057 7136162
 38 095 0003010
Факс:  38 057 7136162
m-impex@m-impex.com.ua

компанія «моторімпекс» пропонує широкий 
асортимент гідравлічного обладнання для мобільної 
техніки - трактори, комбайни, навісне обладнання 
для сільськогосподарської техніки, екскаватори, 
навантажувачі, бульдозери, крани, транспортери, і 
т. п.

Вимоги до мобільнї гідравліки - максимальна 
продуктивність при максимальній енергоефективності, 
високі стандарти безпеки і надійності в важких умовах 
експлуатації, що досягаються за рахунок високого 
опору зовнішнім факторам, невеликих габаритів, 
малої ваги, високої питомої потужності, корозійної 
стійкості та простоти обслуговування.

ми поставляємо спеціалізовану продукцію, 
вироблену з найсуворішим стандартами якості, 
відповідну найжорсткішим вимогам по експлуатації, 
підвищуючи продуктивність і надійність.
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МУКіЄВСЬКа	ОЛЕна	
ОЛЕКСіїВна
ФоП, ПРедсТаВник ФіРми 
CErAtizit

вул. І. Пулюя, 3/121, м. Київ, 03048, 
Україна
Тел.: 38 050 3838631
 38 044 2460281
Факс: 38 044 2460281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com
www.mukiyevska.com.ua

ФоП мукієвська є есклюзивним представником 
фірми CErAtizit в Україні.  CErAtizit займає одне 
з перших місць в світі по виробництву матеріалів 
та інструментів на основі карбіду вольфраму. В 
стандартній програмі виробництва багато виробів 
з твердого сплаву для деревообробки та обробки 
каменю, металу та  інших галузей виробництва.

зі складу в києві пропонується:
- ножі строгальні HSS, HPS, Hw
- зуби для дискових пил Hw, 
- ножі змінні Hw та напайки для фрез, 
- напайки для свердел Hw, 
- прутки-заготовки Hw для кінцьових фрез, 

тощо.

��

EXhIBItoRS

Hard material matters – this is the core belief of 
CErAtizit. through profound knowledge and highly 
flexible production facilities we strive to provide our 
business partners with direct competitive advantages 
in the field of hard materials for tooling solutions and 
wear parts. 

Production plants in the three main economic areas 
and a worldwide sales network of subsidiaries and 
distribution partners ensure a quick response to customer 
needs. in-house training programmes and seminars 
guarantee that both business partners and employees 
share the latest information on our wide product range

mukIIEVSkAyA	oLENA	
oLEkSIyIVNA
Ре rEPrESEntAtiVE CErAtizit

Pulyua str. 3/121, 
03048, Kiev, Ukraine
Phone: +38 050 3838631
 +38 044 2460281
Fax: +38 044 2460281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com
www.mukiyevska.com.ua
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н.н.н.
ТзоВ

вул. Трутенка, 2, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: 38 044 2585592
Тел./Факс: 38 044 2574061
e-mail: n_n_n@ukr.net

Фрези деревообробні: серійне виробництво, 
виготовлення за індивідуальним замовленням.  

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

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

��

EXhIBItoRS

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 Str., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 044 2585592
Phone/Fax: +38 044 2574061
e-mail: n_n_n@ukr.net
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наДіЙні	тЕХнОЛОгії
ТоВ

вул. Городницька, 49, 
м. Львів, 79019, Україна
Тел.: 38 067 3843641,
 38 050 4920061
e-mail: nadiynitehnologii@gmail.com
nadiynitehnologii.ub.ua

компанія «надійні ТеХноЛогії» спеціалізується 
на продажі гвинтових компресорів ozEn, здійснює 
сервісне обслуговування та ремонти компресорного 
устаткування і рефрижераторних осушувачів, 
адсорбціоних 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;

- 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.

48
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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;
- 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.

NADIyNI	tEkhNoLoGII
llC

49, Gorodnytska Str.,
79019, Lviv, Ukraine
Phone: +38 067 3843641,
 +38 050 4920061
e-mail: nadiynitehnologii@gmail.com
nadiynitehnologii.ub.ua
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наУКОВО-тЕХніЧнИЙ	СОЮз
ТзоВ

бул. Незалежності, 53, 
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: 38 044 3830949,
 38 067 9298283,
 38 095 7888100
e-mail: biozahyst@gmail.com
www.biozahyst.com.ua

компанія «науково-технічний союз»  – цілковито 
Український виробник, з власним дослідницьким 
центром. з 1997 року ми розробляємо та випускаємо 
засоби для ефективної вогнебіозахисної обробки 
деревини.

Пріоритетною розробкою є серія засобів захисту 
деревини під назвою – алана. 

алана (1) – засіб вогнезахисту, забезпечує 1 групу 
вогнезахисту деревини на 7 років. це підтверджено 
сертифікатами, випробувальними тестами мнс 
України. 

алана (2) – концентрований професійний 
антисептик з відміннім нищівним впливом по 
відношенню до всіх біологічних руйнівників деревини. 
захищені аланою (2) дерев’яні будови набувають 
стійкість до впливу бактерій, плісняви, деревогризучих 
комах на 25 років. 

алана (4) – концентрований транспортний 
антисептик для промислових підприємств, який 
забезпечує захист деревини від біологічних агентів 
при тривалому зберіганні і транспортуванні до 10 
років.

наша місія, надавати нашим клієнтам продукцію 
найвищої якості та екологічної чистоти – для того, щоб 
оброблені нашими препаратами конструкції служили 
довго та безпечно. а їх власники довгі десятиліття 
раділи результатами своєї роботи.

��
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Scientifical technical Union LLC is an Ukrainian 
manufacturer with its own research center. we 
developing and producing antiseptic and fire protective 
liquids and concentrates for wood protection and 
decorating since 1997.

our prioritized product line for wood protection 
– ALAnA.

ALAnA (1) – fire protective liquid, it gives the 1st 
(highest) group of fire protection efficiency during 7 years 
after impregnation of the wooden construction.

ALAnA (2) – concentrated professional antiseptic with 
a great protection from all known biological destroyers 
of wooden constructions. impregnated by ALAnA(2) 
wooden structures become resistant to the influence of 
bacteria, molds, wood-emitting insects for 25 years. 

ALAnA(4) – concentrated transport antiseptic for 
industrial enterprises, which provides protection of 
wood from biological agents with long storage and 
transportation of up to 10 years.

our mission is to provide our customers with the 
highest quality products and environmental cleanliness 
- in order to provide of comfortable and safe usage of 
wooden constructions impregnated by our products in 
the very long time perspective. And to be sure that their 
owners were delighted with the results of their work for 
decades.

SCIENtIfICAL	tEChNICAL	
uNIoN
llC

Independence Str. 53, 
07400, Brovary, Ukraine
Phone: +38 044 3830949,
 +38 067 9298283,
 +38 095 7888100
e-mail: biozahyst@gmail.com
www.biozahyst.com.ua
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національний лісотехнічний університет України. 
Рік заснування – 1874. Рівень акредитації – iV. 
Університет готує фахівців з усіх спеціальностей 
лісового комплексу та суміжних галузей і проводить 
фундаментальні й прикладні наукові дослідження з 
актуальних галузевих та комплексних міжгалузевих 
проблем соціо-еколого-економічного розвитку України. 
Тут навчаються студенти з усіх регіонів України. 
Характерною ознакою діяльності університету є 
екологічне спрямування наукових досліджень і 
навчального процесу.

структура університету:
-  інститут  л ісового і  садово-паркового 

господарства;
- інститут інженерної механіки, автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій;
- інститут деревооброблювальних технологій і 

дизайну;
-  і н с т и т у т у  е к ол о г і ч н о ї  е к о н о м і к и  та 

менеджменту;
- центр доуніверситетської і післядипломної 

освіти.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

���

наЦіОнаЛЬнИЙ	
ЛіСОтЕХніЧнИЙ	
УніВЕрСИтЕт	УКраїнИ

вул. Генерала Чупринки, 103, 
м. Львів, 79057, Україна  
тел.: 38 032 2378094, 2377988
e-mail: nltu@ukr.net
http://nltu.edu.ua/
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нОВОСт
ТзоВ

вул. Набережно-Корчуватська, 136, 
м. Київ, 03045, Україна
Тел.: 38 068 5281020, 5281030
Тел./Факс: 38 044 5019806
e-mail: novost@meta.ua
www.novost.net.ua

Фірма ТоВ «новост» почала свою діяльність в 
2003 році.

основним напрямком нашої діяльності є 
виробництво широкого асортименту фільтрувальних 
аспіраційних систем для деревообробних, меблевих та 
інших пилеутворюючих виробництв, а також комплекс 
обладнання для шліфувальних та фарбувальних 
дільниць.

номенклатура аспіраційних установок забезпечує 
організацію видалення відходів починаючи з місцевих 
промислових витяжок (стружкопорохотягів) до 
фільтрувально-витяжних установок централізованої 
системи аспірації з поверненням теплого, очищеного 
від пилу, повітря у виробниче приміщення і 
транспортування відходів до місця їх накопичення 
або переробки.

ми пропонуємо конкурентне,  надійне в 
експлуатації, легке в процесі обслуговування, 
доступне за ціною обладнання.

103
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the company novost Ltd. started its activity in 
2003.

the main focus of our activity is the production 
of a wide range of filtering aspiration systems for 
woodworking, furniture and other dust processing 
industries, as well as a complex of equipment for grinding 
and painting stations.

the nomenclature of aspiration units provides for 
the organization of waste removal from local industrial 
extractors to the filtering and exhaust plants of the 
centralized aspiration system with the return of warm, 
dust-cleared air to the production facility and the transport 
of waste to the place where it is stored or processed.

we offer competitive, reliable in operation, easy in 
the process of service, affordable equipment.

NoVoSt
ltd

136, Naberezhno-Korchuvatska Str.,
03045, Кyiv, Ukraine
Phone: +38 068 5281020, 5281030
Phone/Fax: +38 044 5019806
e-mail: novost@meta.ua
www.novost.net.ua
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ОЛінВУД
ТзоВ

вул. Обїздна, 12/8б,
м. Тернопіль, 46000, Україна,
Тел.: 38 066 0457749, 0457739
 38 096 8919561 
e-mail: Allinwood.com@gmail.com
www.allinwood.com.ua

компанія «оЛінВУд» є єдиним офіційним 
представником на території України бельгійської Тм 
«rUBio monoCoAt»  (масла для захисту та декору 
деревини в 1 шар).

ми ідеальний партнер у захисті деревини. 

ALLinwooD company is the only off ic ial 
representative of the following belgian producers: 
«rUBio monoCoAt» (oils for protect and colour your 
wood in one single layer). 

we are your ideal partner in wood protection.          
                         

���
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ALLINWooD
llC

12/8b,Objizdna Str.,
46000, Ternopil, Ukraine,
Phone: +38 066 0457749, 0457739
 +38 096 8919561 
e-mail: Allinwood.com@gmail.com
www.allinwood.com.ua
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ОЛМОн
ТзоВ

вул. Визволення, 22 В, 
м. Надвірна, Івано-Франківська обл., 
78405, Україна
Тел.: 38 066 3912278, 
 38 067 3430466
Тел./Факс: 38 03475 29004,
 38 03475 73102
e-mail: olmon.optima@gmail.com
www.olmon.com.ua

ТзоВ «оЛмон» – підприємство, що займається 
продажем нового та вживаного  імпортного 
обладнання деревообробного, меблевого та плитного 
виробництв.

за вашим вибором можна купити як повністю 
розмитнене обладнання у нашої фірми в Україні,так 
і безпосередньо у наших німецьких партнерів.

наша фірма є офіційним представником провідної 
німецької фірми «BrÜk» виробника деревообробних 
інструмен-тів. 

Проводимо гарантійне та післягарантійне 
обслуговування.

надаємо послуги по проектуванню виробництва.
наш девіз – помірні ціни, якісне обладнання.

��
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oLmon Ltd. is the Ukrainian – German company 
dealing with sales of new and second-hand import 
equipment for woodworking, furniture and boards 
industry.

You may choose to buy either fully customs-cleared 
equipment from our company in Ukraine or directly from 
our German partners.

our company is a official representative of «BrÜk», 
leading German company producing woodworking 
tools.

we provide guarantee and after-sale service.
we render services for plant planning.
our motto: reasonable prices, high quality 

equipment.

oLmoN
ltd

1, Vyzvolennya Str.,
78405, Nadvirna, Ivano-Frankivsk region, 
Ukraine
Phone: +38 066 3912278,
 +38 067 3430466
Phone/Fax: +38 03475 29004
 +38 03475 73102
e-mail: olmon.optima@gmail.com
www.olmon.com.ua
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ОЛнОВа
сПіЛьне  ПідПРиЄмсТВо У 
ФоРмі ТзоВ

вул.. В.Івасюка, 5, 
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел./Факс: 38 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 
параметрам. 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.
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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 Str., 
80500, Busk, Lviv region, Ukraine
Phone/Fax: +38 03264 21215, 21515
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua
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ОСтін
ФіРма

вул. Скляренка, 9, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: 38 067 5038573
Тел./Факс: 38 044 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).

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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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)

oStIN
FIrm

9, Skljarenka Str., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 5038573
Phone/Fax: +38 044 3791571
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

20
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ПнЕВМОМаЙСтЕр
ПП

вул. Деревообробна, 5, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс: 38 044 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

Представництво:
79024 м. Львів,  
вул. Промислова, 45 оф. 7
Тел.: 38 032 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.
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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.

PNEumomAStER
Pe

5, Derevoobrobna Str., 
01013, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4677937, 5314344
e-mail: rinak@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

Representative office in Lviv:
office 7, 45, Promyslova St.
79024 Lviv,
Phone: +38 032 2328737
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ТоВ «Поділля інструмент» є виробником 
інструмента для обробки деревини, а

саме:
1. Пили дискові з твердосплавними пластинами і 

розклинюючими ножами;
2. ножі плоскі (стальні і твердосплавні);
3. Фрези для зрощення деревини по довжині та 

ширині;
4. Фрези для виготовлення меблів;
5. комплект фрез для виготовлення євро вікон;
6. Розробка і виготовлення інструмента за 

спеціальними замовленнями.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ПОДіЛЛЯ	інСтрУМЕнт
ТзоВ

Голосківське шосе, 2 А, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32315, Україна
тел.: 38 067 7661564
 38 03849 65728
e-mail: pila60@gmail.com
www.podillya-instrument.com.ua
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УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ПОЛіМЕрні	МатЕріаЛИ	та	
тЕХнОЛОгії
ТоВ

вул. Смілянська, 161/21, 
м. Черкаси, 18008, Україна
Тел.: 38 0472 383677,
 38 067 3854355,
 38 067 2188530,
e-mail: polma@i.ua
www.polma.com.ua

компанія «Polma» є виробником прес-вакуумних 
сушильних камер для деревини, обладнання 
для порошкового фарбування металовиробів та 
іншого нестандартного обладнання. наша компанія 
спеціалізується на розробці, виготовленні та 
впровадженні у виробництво високотехнологічного 
обладнання. Polma це в першу чергу висока якість, 
довговічність і низька собівартість.

��

EXhIBItoRS

Polma Company is a manufacturer of press-vacuum 
drying chambers for wood, equipment for powder coating 
of metal products and other non-standard equipment. our 
company specializes in the development, manufacture 
and implementation of high-tech equipment. Polma is 
primarily a high quality, durable and low cost.

PoLImERIC	mAtERIALS	AND	
tEhNoLoGyS
ltd

161/21, Smel’anskaya Str.,
18008, Cherkassy , Ukraine
Phone: +38 0472 383677,
 +38 067 3854355,
 +38 067 2188530,
e-mail: polma@i.ua
www.polma.com.ua
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��

ПрОКОМПаКт
ПП

вул. М. Кропивницького, 6, 
м. Хмельницький, 29015, Україна
Тел.: 38 067 3330775
Тел./Факс: 38 0382 710775
e-mail: info@procompact.com.ua
www.procompact.com.ua

компанія «ПРокомПакТ» займається продажем 
лазерних станків для різання, гравіювання та 
комплектуючих до них.  Приватне підприємство 
«ПРокомПакТ» – офіційний дистриб’ютор в 
Україні китайського бренду лазерних станків 
tHUnDEr LASEr, які вже не перший рік успішно 
зарекомендували себе на українському ринку.

��

EXhIBItoRS

the company «ProComPACt» is engaged in the 
sale of laser machines for cutting, engraving and spare 
parts to them. ‘ProComPACt’ is the official distributor 
in Ukraine of the Chinese brand tHUnDEr LASEr - 
laser machines, which has been successfully proven in 
the Ukrainian market.

PRoComPACt
Ре

6, M. Kropyvnytskoho Str.,
29015, Khmelnickyj, Ukraine
Phone: +38 067 3330775
Phone/Fax: +38 0382 710775
e-mail: info@procompact.com.ua
www.procompact.com.ua
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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.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ПрОМінФО	ФініШінг
медіа гРУПа

вул. Садова 2а, 
м. Львів, 79054, Україна
тел.: 38 032 2402233,
 38 093 3239000
e-mail: vm@prominfo.com.ua
Prominfofinishing.com

Продаж технічних рукавів: ПВХ, ПУР, РТі, тефлон, 
сілікон, скловолокно, металорукав та ін.

 діапазон діаметрів від 10мм до 1200мм
 діапазон температур від -1500с до +11000с

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��

ріКО-МарКЕт

вул. Ів.Франка, 59/8 , 
Львів, Україна,
тел.: 38 067 7420767
e-mail: rikomarket@ukr.net
http://rikomarket.com.ua
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рМП	БіОЕнЕргіЯ
ТзоВ

вул.Гайова, 1, 
с.Хмільно, Радехівський р-н, 
Львівська обл., 80243, Україна
Тел.: 38 067 4041015
e-mail: rmpbio@meta.ua
rmpbio-ruf.com

ТоВ «РмП біоенеРгія» – компанія з 10-річним 
досвідом роботи поставляє обладнання і технології 
з виробництва біопалива та переробки промислових 
відходів.

основна спеціалізація РмП біоенеРгія:
- заводи з  брикетування та  гранулювання 

деревних відходів, включаючи всі стадії підготовки 
сировини;

-  о б л а д н а н н я  д л я  д е р е в о о б р о б н о ї 
промисловості;

- обладнання для комплексної переробки 
металевої стружки.

ТоВ «РмП біоенеРгія»  – надійний постачальник 
обладнання для виробництва пелет (паливних 
гранул), паливних брикетів, металевих брикетів, 
а також обладнання для комплексної переробки 
відходів деревообробного або металообробного 
виробництва – сушки, подрібнення, сепарації і 
транспортування.

наша компанія є офіційним представником 
провідних німецьких виробників обладнання: rUF 
GmbH & Co. kG, rudnick & Enners GmbH, ArP GmbH 
& Co.kG. 

 ТоВ «РмП біоенеРгія»  забезпечує виконання 
проектних робіт, поставку обладнання, його монтаж 
і налагодження, навчання персоналу, гарантійне і 
післягарантійне обслуговування устаткування.

��

EXhIBItoRS

Ltd  «РмП биоЭнеРгия» Company is the 
company with 10 years of experience that supplies 
equipment and technologies for the biofuel production 
and the industrial waste processing.

Ltd «РмП биоЭнеРгия» company main 
specialization:

- wood waste pelleting and briquetting plants 
including all raw materials preparation stages;

- woodworking industry equipment;
- metal chip complex processing equipment.
«РмП биоЭнеРгия» Company is a reliable 

equipment supplier for pellets production (fuel pellets), 
fuel briquettes, metal briquettes as well as complex wood 
and metal industry waste processing equipment namely 
– drying, chipping, separation and transportation units.

our company is the official representative of the 
leading German equipment manufacturers such as: 
rUF GmbH & Co. kG, rudnick & Enners GmbH, ArP 
GmbH & Co.kG.

«РмП биоЭнеРгия» Company provides the 
project design works conducting, equipment supply its 
assembly and adjustment, personnel training, warranty 
and post-warranty equipment servicing.

RmP	BIoENERGIyA
llC

1, Gayova Str.,
Hmilno, Radehovski distrikt, 
80243, Lviv region, Ukraine
Phone: +38 067 4041015
e-mail: rmpbio@meta.ua
rmpbio-ruf.com
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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
UkrAiniAn-CzECH  
Joint VEntUrE

14, Yavornytskogo Str., 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

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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СДК	КОтЕЛ
кРокосенко с.а.
ПП

вул. Дунаєвського, 30/8, 
м. Дніпро, 49017, Україна
Тел.: 38 067 7205786
Тел./Факс: 38 0562 341221
e-mail: sdkkotel@gmail.com
www.sdk-kotel.com.ua

компанія «SDk» займається виготовленням та 
продажем побутових та промислових твердопаливних 
котлів тривалого горіння від 7 до 3000кВт. Виготовлення 
теплогенераторів, теплообмінників та модульних 
котелень. Проектування, монтаж та обладнання 
котелень.

104

EXhIBItoRS

SDk Company is engaged in the manufacture and 
sale of household and industrial solid-fuel boilers of 
long burning from 7 up to 3000kw. manufacturing of 
heat generators, heat exchangers and modular boilers. 
Design, installation and equipment boiler-houses.

SDk	kotEL
kroCoSEnko S.A.
Pe

30/8, Dunayevsky Strю,
Dniproб 49017, Ukraine
Phone: +38 067 7205786
Phone/Fax: +38 0562 341221
e-mail: sdkkotel@gmail.com
www.sdk-kotel.com.ua
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ТоВ «синергія-мрія» – український розробник 
обладнання для виробництва деревного вугілля. ми 
пропонуємо практично повний набір обладнання, 
яке допоможе організувати високопродуктивне 
та високотехнологічне вуглевипалювальне 
виробництво: 

1.Печі серії modEco 4-60 з продуктивністю від 60 т 
в місяць, представлені чотирма моделями для роботи 
з різними типами сировини:

-modEco 4-60 – базова модель печі для 
перевуглення деревини вологістю до 25 %

-modEco 4-60 PS – піч з комплексом попередньої 
сушки деревини для роботи з деревиною вологістю 
до 70% 

-modEco 4-60 сS – установка для виробництва 
деревного вугілля з кокосової шкарлупи

-modEco 4-60 S – остання модель печі, призначена 
для перевуглення дрібної сировини (тріски, шкарлупи 
грецького горіха та ін)

2.Устаткування для фасування деревного вугілля 
(фасувальні лінії різної комплектації, формувальні 
шафи для па-летування і.т.д);

3.супутнє обладнання (тушильники, стабілізатори, 
транспортери).

СИнЕргіЯ-МріЯ
ТоВ

вул. Є.Коновальця, 31, 
м. Київ, 01133, Україна
Тел.: 38 067 2090850
e-mail: Sales@synergy-dream.com
www.synergy-dream.com
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СінаЙ
ФоП ФіЛюк  
оЛексій  
оЛексійоВиЧ

вул. Текстильна 28
(для  пошти вул.Пушкіна 1/155),  
м. Тернопіль, 46400, Україна
Тел.: 38 067 7303025, 3531643
Тел./Факс: 38 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.

83

EXhIBItoRS

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.

SINAy
Pe

28, Textylna, Str.,
46400, Ternopil, Ukraine
Phone: +38 067 7303025, 3531643
Phone/Fax: +38 0352 424750
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.org.ua
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Підприємство «собос» пропонує обладнання 
для сушильних камер: 

вентилятори, калорифери, системи зволоження 
повітря, запірну арматуру.

Проектуємо і виготовляємо припливно-витяжні 
канали.

Встановлюємо системи автоматичного керування 
процесом сушки деревини.

Проводимо роботи по адаптації існуючих 
приміщень під сушильні камери.

Виконуємо монтажні і налагоджувальні роботи 
всього обладнання сушильних камер і котелень.

можемо виконати роботи «під ключ». 

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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СОБОС
наУкоВо-ВиРобниЧе ПП

вул. Максимовича, 14-А,
м.Івано-Франківськ, 
тел.: 38 0342 730864
 38 050 6033553
 38 098 5150534
e-mail: sobos.if@gmail.com
www.sobos.in.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  i s  engaged  i n  supp l y i ng 
sortymentovoznyh trucks and logging trai lers 
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.

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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EXhIBItoRS

СПЕЦтранСзаПЧаСтЬ
ТзоВ

SPEtStRANSzAPChASt
llC

P. O. B. 705, 61145, Kharkiv, Ukraine,
Phone: +38 057 7163077(78)
 +38 066 8033023
 +38 068 7568288
факс: +38 057 7163076
e-mail: info@s-tz.com.ua,
           stz33@mail.ru 
www.s-tz.com.ua

а/с 705, 61145, м. Харків, Україна, 
тел.: 38 057 7163077(78)
 38 066 8033023
 38 068 7568288
факс: 38 057 7163076
e-mail: info@s-tz.com.ua,
           stz33@mail.ru 
www.s-tz.com.ua

ТоВ «сПецТРансзаПЧасТь» є ексклюзивним 
представником на території 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 
сортиментовозних та лісовозних, причепів 
сортиментовозних, 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. 
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SPr-EnErGo is engaged in selling industrial 
pneumatic components: pneumatic cylinders, valves, 
FrL, fittings, tubes. SPr-EnErGo is the only official 
r e p r e s e n t a t i v e  i t a l i a n  p r o d u c e r A i G n E P.                       
            

СПр-ЕнЕргО
ТзоВ

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

��� ���

EXhIBItoRS

Spr-energo
llC

вул.Антоновича, 118,  
м.Львів, 79021, Україна, 
Тел.: 38 032 2400255
факс: 38 032 2400254
e-mail: info@sprenergo.com.ua
www.sprenergo.com.ua

Antonovicha str. 118,
79021, Lviv, Ukraine,
Phone: +38 032 2400255
факс: +38 032 2400254
e-mail: info@sprenergo.com.ua
www.sprenergo.com.ua

ТзоВ «сПР-енеРго» займається продажем 
к о м п о н е н т і в  п р о м и с л о в о ї  п н е в м а т и к и : 
пневмоциліндри, пневморозподільники,  блоки 
підготовки повітря, фітинги, пневмотрубки. ТзоВ 
“сПР-енеРго” є єдиним офіційним представником на 
території України італійського виробника AiGnEP.
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вул. Березинська, 7, 
м. Дніпропетровськ, 49130, Україна
Тел./Факс: 38 056 7199130(31,…,39)
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
ТзоВ

���

EXhIBItoRS

«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 Str., 
49130, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +38 056 7199130(31,…,39)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua



��� Львів•Галицькі Експозиції•2018 ���Lvіv•Galician Exposition•2018

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

10

СтанКОМПЛЕКт
ТзоВ

пр.Пушкіна, 31б/22,
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: 38 050 5845315 
 38 068 9710277
e-mail: Sigal_m@ukr.net
www.stancomplect.com.ua

компанія станкомплект займається продажем 
та обслуговуванням   обладнання для виробництва 
корпусних меблів, деревообробного інструменту 
та запчастин до меблевого обладнання. ТоВ 
станкомплект є офіційним представником wDmAX 
mACHinErY (крайколічкувальні верстати, пильні 
центри з ЧПк, Форматно-розкрійні верстати, обробні 
центри з ЧПк), HD wooDworkinG tooLS 
(присадочні свердла, фрези для деревини). ми 
пропонуємо нашим клієнтам найкращу якість та 
сервіс.

10

EXhIBItoRS

Stancompolect company sells woodworking 
machines, parts and tools. Stancomplect company 
is official representative of wDmAX mACHinErY 
(edgebanders,panel saw machines, boring machines, 
сnс machining centers). Stancomplect company is 
official representative of HD wooDwrokinG tooLS 
(broing drill bits, finger joint cutters). we offering  high 
level products with best quality and service.

StANComPLECt
llC

31b/22, Pushkin Str.,
49000, Dnipro, Ukraine
Phone: +38 050 5845315
 +38 068 9710277
e-mail: Sigal_m@ukr.net
www.stancomplect.com.ua
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тЕХнОС
ТзоВ

вул. Робоча, 2 А, оф. 601, 
м. Миколаїв, 54015, Україна
Тел.: 38 0512 712200
 38 095 4895807
Тел./Факс: 38 051 2565158
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua

астра конструктор меблів та астра Розкрій 
– вітчизняний комплекс програм для професійного 
меблевого виробництва. астра конструктор меблів 
– це справжня конструкторська програма, що надає 
не лише можливості проектування у реалістичному 
тримірному просторі, а й встановлення кріплень, 
розрахунок координат присадки, автоматичне 
крайкування, створення креслень і звітів по проекту 
та експорт деталей у програму розкрою та на 
обробні центри з ЧПк. астра Розкрій – програма 
оптимізації розкрою листових та погонажних 
матеріалів забезпечує швидке створення замовлення, 
автоматичне та ручне формування карт розкрою, 
повний облік корисних залишків та їх розкрій у 
наступних замовленнях, друк етикеток, карт розкрою 
та звітів, експорт карт розкрою на розкроювальні 
центри з ЧПк. комплекс програм також включає 
програмні засоби для друку етикеток безпосередньо 
у цеху, синхронно з вирізкою деталей.

�

EXhIBItoRS

Astra Furniture Designer and Astra r-nesting 
this software for furniture production. Astra Furniture 
Designer is intended for designing furniture. Simple and 
user-friendly features ensure quick design, preparation 
of drawings and export to CnC machining centers. Astra 
r-nesting is intended for optimizing rectangular nesting. 
intuitive tools found in this software enable users to: 
automatically nest the order, quickly edit nesting layouts 
by hand, calculate offcuts for further re-utilization, print 
cutting diagrams, reports and labels, output cutting 
diagrams to CnC cutting machines.

tEChoS
llC

2a, Robocha Str., of. 609,
54015, Mykolaiv, Ukraine
Phone: +38 0512 712200
 +38 095 4895807
Phone/Fax: +38 051 2565158
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua
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тОргОВИЙ	ВіДДіЛ	
ПОСОЛЬСтВа	аВСтрії	В	
УКраїні

вул. Круглоуніверситетська, 3-5, оф. 31, 
пов. 11, м. Київ, 01024, Україна
Тел.: 38 044 2203540
Факс: 38 044 2203541
e-mail: kiev@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:

- 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 з відновлювальних джерел для 
промисловості та комерційних компаній.

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

деревини. 
www.kollergmbh.com
- latSChbaCher 
Лісова логістика, система маркування деревини, 

система менеджменту лісового господарства.
latschbacher.com.ua
- Umweltdata GmbH
mіжрегіональна інвентаризація лісових масивів,  

дистанційна розвідка, лісове господарство, 
геоінформатика.

umweltdata.at

��

EXhIBItoRS

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:

- iCS Energietechnik 
Рlanning and construction of power generation 

plants. Electricity and heat from waste wood and biomass 
for industry and commerce

www.ics-austria.at/uk
- koller Forsttechnik
Тower loaders for timber harvesting.
www.kollergmbh.com
- latSChbaCher 
Forestry logistics, forestry labelling system, forestry 

management system.
www.latschbacher.com/en
- Umweltdata GmbH
Supra-regional forestry inventories. remote sensing, 

forestry, geoinformatics.
umweltdata.at

ADVANtAGE	AuStRIA	
ukRAINE
CommerCIal SeCtIon  
AUStriAn EmBASSY

3-5, Kruglouniversytets’ka Str., off. 31, 
floor. 11, 01024,  Kyiv, Ukraine
Phone:  +38 044 2203540
Fax: +38 044 2203541
e-mail: kiev@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua
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тОргОВИЙ	ДіМ	«ПрОММЕт»
ПП

вул. Бандери, 48, 
м. Калуш, Івано-Франківська обл.,
77300, Україна
Тел.: 38 067 3601888,
 38 050 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.

��

EXhIBItoRS

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.

tRADING	houSE	«PRommEt»
Pe

48, Bandery Str.,
77300, Kalush, Ivano-Frankivskij region, 
Ukraine
Phone: +38 067 3601888,
 +380 50 4334512
e-mail: bilogolovsky@gmail.com
prommet.com.ua
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тОтан-грУП
ТзоВ

вул. Святошинська, 34, оф.15.2,  
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: 38 044 4074468,
 38 097 0030307
e-mail: wood@totan.com.ua
www.totan.com.ua

ТоВ «ТоТан-гРУП» пропонує обладнання та 
інструмент для деревообробки, високопродуктивне 
лісопильне обладнання 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 покрівельні та гідроізоляційні роботи.

98

EXhIBItoRS

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
llC

34, Svyatoshinskaya str., of.15.2,
03115, Kiev, Ukraine
Phone: +38 044 4074468, 
 +38 097 0030307
e-mail: wood@totan.com.ua
www.totan.com.ua
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діяльність Відокремленого структурного підрозділу 
Технологічного коледжу національного університету 
«Львівська політехніка» як навчального закладу 
розпочалася 6 червня 1947 року. Технологічний 
коледж національного університету «Львівська 
політехніка» здійснює підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за 
спеціальностями:  право, економіка, підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність, туризм, комп’ютерні 
науки, комп’ютерна інженерія,  дизайн (спеціалізація 
«перукарське мистецтво та декоративна косметика»), 
дизайн (спеціалізації: «дизайн одягу», «дизайн 
середовища»). 

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ

���

тЕХнОЛОгіЧнИЙ	КОЛЕДж	
наЦіОнаЛЬнОгО	
УніВЕрСИтЕтУ	«ЛЬВіВСЬКа	
ПОЛітЕХніКа»

вул. Демнянська, 15, 
м. Львів, 79031. (головний корпус)
вул. О. Кульчицької, 2, м. Львів, 79054
тел.: 38 032 2560383, 2625181, 
    2624187
e-mail: mail@tc.lviv.ua
http://tc.lviv.ua
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    ТоВ «Тул-інжиніринг» авторизований 
представник торгової марки  zenitech. серед 
продукції, представленої нашою компанією, основну 
частину займають деревообробне обладнання: 
токарні, фрезерні, багатофункційні, фуговально-
строгальні, рейсмусові, форматно-розкрійні, 
шліфовальні, ленточнопильні, чотирьохсторонні 
верстати, промислові пилозбірники та ін..  

тУЛ-інжИнірИнг
ТоВ

вул.Рогнідинська, буд.4А, офіс 10,
м.Київ, 01104, Україна,
Тел.: 38 032 2450226 
 38 067 5337565, 8285484
факс: 38 032 2450226
e-mail: stetskiv@zenite.ch
www.zenitech.ua

tUL-engineering
llC

���

EXhIBItoRS

4A, Rogidinska Str., office10
01104, Kyiv, Ukraine,
Phone: +38 032 2450226 
 +38 067 5337565, 8285484
Fax: +38 032 2450226
e-mail: stetskiv@zenite.ch
www.zenitech.ua

LLC «tul l -Engineer ing» is  an author ized 
representative of the trade mark zenitech. Among 
the products represented by our company, the bulk is 
occupied by woodworking equipment: lathes, milling, 
multifunctional, jointing planes, planes, format-cutters, 
grinding machines, band saws, quadrilateral machines, 
industrial dust collectors, etc.
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ПаТ «Укрліспромоптторг» пропонує широкий 
асортимент комплектуючих виробів і матеріалів 
для деревообробної та меблевої промисловості 
від кращих європейських виробників «kleiberit»та 
«Herlac»(німеччина),  «SiVAm» та «Sigmar 
Vernici»(італія), QS(іспанія)

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) , SiVAm 

та Sigmar Vernici (італія):
-лаки, ґрунти, фарби, барвники, олії, патини та 

спецефекти  для оздоблення  меблів та виробів з 
деревини.

клеї QS(іспанія)для: 
- облицювання кромок меблевих деталей;
- облицювання профільних погонажних деталей;
а також розчинники, абразивні матеріали, 

шпаклівки та захисні плівки.

УКрЛіСПрОМОПттОрг
ПаТ

вул. Деревообробна, 5, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс: 38 044 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.: 38 050 4407873, 3523294  
 (Відділ хімії)
 38 050  3558271 
 Відділ фурнітури

УЧаСнИКИ	ВИСтаВКИ
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Верстати FELDEr  – результат сучасного, 
потужного виробництва заводу в австрії.

Понад 60 років досвіду і формула, яка поєднує в 
собі традиції та інновації, роблять компанію FELDEr 
одним з пе-редових постачальників обладнання для 
столярного та меблевого виробництв. 

Продукція FELDEr kG представлена марками 
Hammer, Felder та Format-4. Пропонується широкий 
асортимент верстатів на будь-який смак та 
гаманець: для індивідуального, дрібносерійного 
та промислового виробництв. це форматно-
розкрійні, крайколичкувальні, фрезерні, стругальні 
та свердлильні верстати, а також оброблювальні та 
пильні центри з ЧПУ тощо. 

Вибір будь-якого верстату FELDEr – Ваша 
впевненість у високій австрійській якості та 
надійності.

ФЕЛЬДЕр	грУП	УКраїна
ТзоВ

вул. Стельмаха, 10a, 
м. Київ, 03040, Україна
Тел.: 38 044 5016761
Факс: 38 044 5811449
e-mail: info1@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Представництво у м. Львові
79035 м. Львів, вул. Зелена 149 корпус 4, 
Тел.: 38 032 2422075
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У вересні 2013р.  на засадах  німецької  якості 
та найвищих  вимогах  була заснована фірма ТзоВ 
«аРіЄс-УкРаїна». Тісна співпраця  ТзоВ «аРіЄс-
УкРаїна» з своїми  партнерами – фірмою «ArJES 
GmbH», (німеччина) та ТзоВ «ХеммеЛь-Україна» 
(Україна) допомогли зарекомендувати себе як  
надійного  та висококваліфікованого продавця на 
ринку виробництва машин для подрібнення. 

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

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

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

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

ХЕММЕЛЬ-УКраїна
ТзоВ

вул. Промислова, 1, 
с. Ожидів, Львівська обл., 80530, Україна
Тел.: 38 03264 46984
Факс: 38 03264 46986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua
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ЮЩИШИн
ПП

вул. Б.Хмельницького, 28, 
м. Львів-Бірки, Львівська обл., 
81092, Україна
Тел.: 38 032 2477944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.com.ua

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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yuSChyShyN
Pe

28, Khmelnytskogo Str.,   
81092, Lviv-Birky, Ukraine
Fax: +38 032 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.
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рЕКЛаМна	КаМПаніЯ

XХi міЖнаРодної ВисТаВки 
«ДЕрЕВООБрОБКа	–	2018»

рЕКЛаМна	КаМПаніЯ

В	СПЕЦіаЛізОВаніЙ	ПрЕСі:
- газета «деревообробник» ......... (м. Львів, Україна)
- журнал «аспекти будівництва» (м. Львів, Україна)
- журнал «дім ідей» ..................... (м. Львів, Україна)
- журнал «оборудывание и инструмент» ................. 
  ...................................................... (м. київ, Україна)
- журнал «будексперт» ............... (м. Львів, Україна)
- журнал «Професійне фарбування» ........................ 
  .................................................... (м. Львів, Україна)
- каталог «Все для виробництва  меблів  
 та деревообробки………………………   
  ...................................................... (м. київ, Україна)
-   журнал «мебелева справа»  ..... (м. київ, Україна)
-  Лісовий і мисливський журнал  ..  (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)
- газета  по-львівськи .................. (м. Львів, Україна)
- газета «Львівська пошта» ......... (м. Львів, Україна)
- газета «неділя» .................... (м. Ужгород, Україна)
- бюлетень «Перевізник» .............. (м. київ, Україна)
- газета «ПРесс биРЖа» ......................................... 
  ................................. (м. дніпропетровськ, Україна)
- журнал «бізнес пропозиція» ..... (м. Львів, Україна)
-  «Від і до» і «Погляд»  ........... (м. Чернівці, Україна)

рЕКЛаМа	на	раДіО:
-  радіо «Львівська хвиля»
-  радіо «Радіо Трек»
-  радіо «Фм галичина» (Львівська, Волинська, 
 Тернопільська області»
-  радіо «Радіо стрий Фм»

тЕЛЕВізіЙна	рЕКЛаМа:
- «5-ий канал»

ПіДтрИМКа	В	МЕрЕжі	internet:
-  https://www.derevo.info/
-  https://infomisto.com/uk/lviv/
-  https://www.032.ua/
-  https://www.0342.ua/
-  http://news.kompass.ua/
-  http://pbgazeta.com/index.php
-  http://priceua.com/
-  https://lemberg-news.info/
-  https://morepodiy.lviv.ua
-  https://afisha.lviv.ua/
-  https://ua-made.com.ua/
-  http://www.citylife.net.ua/
-  https://moemisto.ua/lviv
-  https://afisha.vash.ua/
-  https://afisha.lviv.ua/
-  https://list.in.ua/
-  http://mydim.ua/
-  https://ua.all.biz/
-  https://citycard.travel/
-  https://lvivski.in.ua/
-  http://lviv.travel/
-  http://avtorim.kiev.ua/
-  https://worldexpo.pro/
-  http://biznes-pro.ua/
-  https://derevoobrobnyk.com/
-  http://bizera.com.ua/
-  http://ib.kiev.ua/
-  http://torg.ukrbio.com/
-  http://dom.ukrbio.com/
-  https://infomebli.com/
-  http://lisderevmash.ua/
-  https://derevo.ua/
-  http://www.uado.org.ua/
-  https://www.webprorab.com/
-  http://www.budexpert.ua/
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Всі	авторські	права	належать	
Прат	«гал-ЕКСПО»®

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

компоновка і верстка каталогу – ПраТ «гал-ексПо»

-  http://www.informdom.com/
-  http://budjurnal.com.ua/
-  http://wnews.by/
-  https://www.woodbusinessportal.com
-  http://www.e-handeldrewnem.pl/
-  http://drevesina.fordaq.com/

зОВніШнЯ	рЕКЛаМа:
-  рекламні  щити  у  Львівській області (4 шт.)
-  рекламні щити в західних областях  (7 шт.)
-  рекламні установки в центрі міста Львова (4 шт.)

цей каталог протягом року буде доступним 
на web-сторінці ПраТ«гал-ексПо»® 

в мережі іnternet

рЕКЛаМна	КаМПаніЯ

 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.
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