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ПРОГРАМА РОБОТИ

14 травня 

ХXII міжнародної виставки 
«ДЕРЕВООБРОБКА – 2019»

ПРОГРАМА РОБОТИ
Співдоповідачі:

12:00 – 12.30    Урочисте відкриття виставки
12:30
Засідання ради лісового сектору
Місце проведення:

17:00

Місце проведення:

малий конференц-зал

Засідання Української асоціації
деревообробного обладнання
(УАДО)
малий конференц-зал

15 травня 

Круглий стіл
«Актуальні питання розвитку 
деревообробної галузі України»

Час проведення:
Місце проведення:
Організатори:

з 10:30 год. до 14:30 год.
великий конференц-зал
Асоціація деревообробників
Львівщини,
Львівська обласна державна
адміністрація,
Львівське обласне управління
лісового та мисливського
господарства
Запрошені представники: Асоціацій деревообробних
підприємств України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі,
Міністерства аграрної
політики й продовольства,
Державного агентства лісових
ресурсів України,
Народні депутати України_______,
Львівського лісотехнічного
університету,
Державного науково-дослідного
інституту інформатизації та
моделювання економіки
«Союзу бірж України»
Модератор заходу:
Бойчишин Лідія Михайлівна

10:00 – 10:30
10:30 – 10:45

10:45 – 11:30
Доповідач:



Порядок денний
Реєстрація учасників
Вступне слово:

Голова асоціації деревообробників
та лісозаготівельників Львівщини –
Когут Микола Васильович

11:30 – 12:00

Доповідач:
Співдоповідачі:

12:00 – 12:20
Доповідач:
Співдоповідачі:

12:20 – 12:40
Доповідач:
Співдоповідачі:

Ситуація в деревообробній галузі
та на ринку деревини
Депутат ВР – Голова Комітету
ВРУ з питань промислової політики
та підприємництва – Галасюк
Валерій Вікторович

Львів•Галицькі Експозиції•2019

12:40 – 13:30

Завідувач кафедри технології
меблів та виробів з деревини ННІ
деревооброблювальних технологій і
дизайну Національного
лісотехнічного університету
України, доктор технічних наук,
професор Кійко Орест Антонович
Державне лісове агентство
України __________,
В.о. начальника відділу промислової
політики ЛОДА – Куйбіда Степан
Васильович

Нормативне регулювання ринку
деревини, що сприятимуть розвитку
деревообробної галузі України.  
Механізми та заходи
Доктор економічних наук
– Гужва Ігор Юрійович
Асоціація «Союз бірж України»
Представник асоціації
деревообробників Рівненщини –
Макарчук Володимир
Володимирович

Проблемні питання переходу на
нові стандарти якості деревини

Генеральний директор ТзОВ
«Ванеса», експерт – Підкоритов
Валерій Іванович
Директор державного підприємства
«Лісогосподарський інноваційноаналітичний центр» –Мельниченко
Віктор Анатолійович
Голова ГР при Державному лісовому
агенстві України – Масюк Василь
Володимирович
Заступник начальника – головний
інженер ЛОУ ЛМГ – Громяк Юрій
Орестович

Роль регіональних асоціацій у
розвитку деревообробної галузі
України
Голова Прикарпатської асоціації
деревообробників – Соболевський
Ігор Миколайович
Представник асоціації
деревообробників Буковини – 		
Саін Дмитро Олексійович
Голова ГР при Державному лісовому
агенстві України – Масюк Василь
Володимирович

Обговорення
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ПРОГРАМА РОБОТИ

13:30 – 14:30

Підбиття підсумків круглого столу,
заключне слово
Голова асоціації деревообробників
та лісозаготівельників Львівщини
– Когут Микола Васильович

«Академія ВіЯр»
семінар-інтенсив для львівських
меблярів

Час проведення:
Місце проведення:

з 15:00 год. до 18:00 год.
великий конференц-зал

· Фасади у нашому асортименті: рамкові,
плівкові, фарбовані, з плит HPL  та
високодекоративних ДСП Saviola;
· Функціональна фурнітура Muller;
· Останні колекції лицьової фурнітури;
· Італійські бренди Scilm та Vibo.

ПРОГРАМА РОБОТИ

«Просування FSC – сертифікованої продукції та
вихід на нові ринки»
13:00 – 13:20 Потенціал  використання торгових
знаків FSC утримувачами
сертифікатів відповідно до FSCSTD-50-001 V 2-0
13:20 – 13:30

13:30 – 14:00

FSC Україна, П.Кравець, Директор

Результати опитування утримувачів
сертифікатів FSC в Україні  2018
FSC Україна, Є. Хань, Менеджер
інформаційних технологій та
ланцюга постачання

Обговорення, дискусія, підведення
підсумків

16 травня 

КРУГЛИЙ СТІЛ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ»

Місце проведення:
Організатор:

10:00 – 10:30
10:30 – 10:50

малий конференц-зал
Національне представництво FSC
в Україні

Реєстрація
Стан і перспективи розвитку
лісової сертифікації за схемою FSC
в Україні
FSC Україна, П.Кравець, Директор

«Дотримання вимог FSC»
10:50 – 11:30 Практичний досвід виконання
вимог стандартів ланцюга
постачання FSC в Україні: погляд
аудиторів   
11:30 –11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:40

12:40 – 13:00


Представники органів сертифікації

Практична реалізація стандарту
контрольованої деревини
FSC-STD-40-005 V3-1 в Україні
НУБіП України, О. Павліщук

Інформаційні сервіси з дотримання
вимог FSC
FSC Україна, Є. Хань, Менеджер
інформаційних технологій та
ланцюга постачання

Обговорення прикладів дотримання
вимог FSC з точки зору  утримувача
сертифіката
Представники сертифікованих
компаній

Перерва
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№стендA №сторінки

№стендA №сторінки

AMS elektronik
Представництво в Україні........... 136.......... 18

АЛЬТЕРПРОМ ТЗОВ.................................... 47.......... 60

KOHLBACH
Компанія.............................................. 108.......... 19
Becker Polska Sp. z o.o. ТОВ................ 1.......... 20

АРТІЛЬ ЛТД, Тзов....................................... 93.......... 63

АРІЄС-УКРАЇНА Тзов................................. 55.......... 62
АТОН СЕРВІС Тзов..................................... 32.......... 64

FerWood Group....................................... 36.......... 22

Бондіолі і Павезі Україна Тзов.......... 15.......... 66

ITALORBI
ФОП ІГНАТОВИЧ Б.І. . ............................ 38.......... 24

ВАТЦО Пп...................................................... 68.......... 68

KVARNSTRANDTS VERKTYG AB............ 112.......... 26
Latschbacher 
компанія.............................................. 108.......... 28
LE.KO.............................................................. 28.......... 29
Mülbök Holztrocknungsanlagen 
GmbH.......................................................... 2.......... 30

Виробнича компанія «ГАЛАКТИК»
Тзов.......................................................... 49.......... 70
ВН ВУД ТзоВ............................................... 141.......... 71
ВОЛЕСССТИЛЬ Тзов.............................. 123.......... 72
ВОЛЬТЕХ Тзов............................................. 33.......... 74
Гармонія Технофільтр ТОВ................. 60.......... 76

PILOUS - PASOVE PILY............................... 78.......... 32

ҐОНТА тов....................................................... 7.......... 78

SIMVOLT
МАРКЕТ ВИМІРЮВАЛЬНИХ
ПРИЛАДІВ................................................ 97.......... 34

ГОРЛУШ КО................................................... 26.......... 80

Stela Laxhuber GmbH........................... 22.......... 36
STRYI
ФОП Павляк Любов Іванівна......... 17.......... 38
TEXNOPARK
ФОП Барабаш Б.З. ............................... 39.......... 40

ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ ТОВ....................... 85.......... 82
ГРЕЧИШНІКОВ С.В...................................... 57.......... 84
Д ЛАЙТ Тзов................................................ 90.......... 86
ДЕБЕЛИЙ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ ФОП........................... 34.......... 88
ДЕМІКС Тзов.................................................. 9.......... 90

VECTOR.......................................................... 80.......... 42

ДЕМІКС Тзов................................................ 77.......... 92

Witasek Pflanzenschutz GmbH
Компанія.............................................. 108.......... 44

Дніпроенергосталь ТОВ Нвп............. 76.......... 94

WOLF System
Компанія.............................................. 108.......... 46
WRAVOR d.o.o........................................... 116.......... 48

ДОМІНАНТ ЧПУ
ФОП Дьячищенко Максим
	Олександрович.................................. 71.......... 98

WRtools...................................................... 10.......... 50

ДРЕВ-КО, УКРТЕХНОПРОМСНАБ Зат.... 61........ 100

А-ЛАП Тзов..................................................... 3.......... 52

ЕНЕРПРОФ
Група компаній................................... 27........ 102

АБРАЗИВ Пп................................................. 86.......... 54
АВК-ПРОМ Тзов.......................................... 59.......... 56

ДОЛІНЬО Тзов............................................. 11.......... 96

ЄВРОШПОН-СМИГА Пат............................ 67........ 104

АВС-2000 ТЗОВ............................................. 42.......... 58

Золоте руно
Промислова компанія, Тзов........ 41........ 106
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№стендA №сторінки
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Спільне українсько-іспанське
	підприємство..................................... 45........ 108

МВМ-КИЇВ Тзов........................................... 37........ 162
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ІМЕКС Пп....................................................... 74.........112
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ІНТЕКС ПЛЮС
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КАМОЦЦІ Тзов............................................. 52........ 120
КІВЕРЦІЛІСМАШ Пп.................................... 92........ 122

МДФ-Люкс Тзов....................................... 115........ 164
МЕТАЛІСТ Тзов..........................................111........ 165
МЕХАНІК вк пп............................................ 64........ 166
МОТОРІМПЕКС ХЗТФ, ТОВ......................... 19........ 168
МУКІЄВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
ФОП, представник фірми
CERATIZIT................................................ 30........ 170
Н.Н.Н. Тзов................................................... 72........ 172
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ ТЗОВ........ 94........ 174

КЛЕЙБЕРІТ-УКРАЇНА ТЗОВ........................ 20........ 124

Національний лісотехнічний 
університет України.................................... 176

КОДОЛА ІГОР АНДРІЙОВИЧ ФОП............ 75........ 126

НОВОСТ ТЗОВ.............................................. 98........ 178

КОМКОНТ Тзов............................................ 29........ 128

ОЛІНВУД ТОВ,
	TM RUBIO MONOCOAT UKRAINE....... 43........ 180

Компанія Construction Machinery
Ltd (CML) Тзов ТМ JCB....................... 54........ 130
Компрессорс Інтернешнл Тзов...... 14........ 132
КОТЛОТЕХ Пп............................................. 107........ 134
Кюгель......................................................... 31........ 136
ЛЕНІВ Тзов................................................... 88........ 138
ЛЕОБУДІНДУСТРІЯ Тзов........................... 79........ 140
ЛІРА ТЗОВ...................................................... 73........ 142
ЛІСОВА ТЕХНІКА ТОВ............................... 131........ 144
ЛОЙКО УКРАЇНА Тзов................................ 16........ 146
ЛЮКС-Х НВП.................................................. 5........ 148
ЛЮЦ ПП........................................................ 119........ 150
М-ГРУПП КОМПАНІЯ, Тзов........................ 35........ 152

ОЛНОВА Сп у формі Тзов....................... 70........ 182
ОМІКС
Пп Каліщук Олег Степанович....... 84........ 184
ПОДІЛЛЯ Тзов............................................ 87........ 186
ПОДІЛЛЯ ІНСТРУМЕНТ Тзов.................... 40........ 187
Праліс Тзов................................................ 58........ 188
ПРОКОМПАКТ ПП.......................................... 6........ 190
ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ
НВПМП ТОВ............................................. 99........ 192
РІКО-МАРКЕТ................................................ 46........ 194
Рілтех Компанія..................................... 105........ 195
РМП БІОЕНЕРГІЯ ТЗОВ.............................. 21........ 196

МАКСИМЕР Тзов......................................... 25........ 154

РОЙЕК-ЛЬВІВ
Українсько-чеське сп..................... 81........ 198

МАРКЕТЛІС Пп............................................. 91........ 156

СЄВ-Євродрайв Тзов............................. 66........ 200

МАРК ТУЛС ТзОВ....................................... 121........ 158

СІНАЙ
ФОП Філюк Олексій
	Олексійович........................................ 66........ 202

МВМ ГРУП Тзов........................................... 62........ 160
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ПЕРЕЛiК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

AlPhabetical List of Exhibitors

№стендA №сторінки

BOOTH	page

СОБОС нв пп............................................... 56........ 204

Becker Polska Sp. z o.o......................... 1.......... 21

СПР-ЕНЕРГО Тзов...................................... 65........ 206

FerWood Group....................................... 36.......... 23

СТАНКОДНІПРО Тзов............................... 113........ 208

ITALORBI PE IGNATOVYCH B.I.................. 38.......... 25

Станкомплект Тзов............................. 127........ 210

KVARNSTRANDTS VERKTYG AB............ 112.......... 27

ТЕНТЕ Україна Тзов................................. 48........ 212

Mülbök Holztrocknungsanlagen 
GmbH.......................................................... 2.......... 31

ТЕХНОС Тзов................................................. 8........ 214
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ТУР ФМ
Фоп Тур Оксана Василівна.......... 106........ 218
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ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ Тзов... 83........ 222
Файервуд ТОВ.......................................... 125........ 224
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА Тзов................ 18........ 226

PILOUS - PASOVE PILY............................... 78.......... 33
SIMVOLT
MARKET OF MEASURING
	EQUIPMENT............................................. 97.......... 35
Stela Laxhuber GmbH........................... 22.......... 37
STRYI PE Pavliak Liubov Ivanivna....... 17.......... 39
TEXNOPARK PE Barabash B.Z................ 39.......... 41
VECTOR.......................................................... 80.......... 43

ХСМ-ЛIСОВI МАШИНИ Тзв....................... 63........ 228

Witasek Pflanzenschutz GmbH
Company............................................... 108.......... 45

ШКІВ ТзОВ................................................... 101........ 230

WOLF System company........................ 108.......... 47

ЮЩИШИН Пп.............................................. 130........ 232

WRAVOR d.o.o........................................... 116.......... 49
WRtools...................................................... 10.......... 51
A-LAP LTD........................................................ 3.......... 53
AVK-PROM LLC............................................. 59.......... 57
АВС-2000 LLC................................................ 42.......... 59
ALTERPROM LTD.......................................... 47.......... 61
ATON SERVICE LLC...................................... 32.......... 65
VATZO PE....................................................... 68.......... 69
VOLTECH LLC................................................ 33.......... 75
Harmony Technofilter GMBH............ 60.......... 77
GONTA Ltd...................................................... 7.......... 79
GORLUSH CO................................................ 26.......... 81
GRANTECH inginiring.............................. 85.......... 83
D LIGHT LTD.................................................. 90.......... 87
DEBELIY VLADIMIR NIKOLAEVICH PE... 34.......... 89
DEMIX LLC....................................................... 9.......... 91
DEMIX LLC..................................................... 77.......... 93
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AlPhabetical List of Exhibitors

AlPhabetical List of Exhibitors

BOOTH	page

BOOTH	page

Dneproenergostal Ltd....................... 76.......... 95

MARK TOOLS LTD...................................... 121........ 159

DOLIGNO LLC................................................ 11.......... 97

MWM GROUP LTD......................................... 62........ 161

DOMINANT CNC
PE Diachyshenko Maksym
	Oleksandrovych............................... 71.......... 99

MWM-KYIV LLC.............................................. 37........ 163

DREV-KO UKRTEKHNOPROMSNAB JSC 61........ 101
ENERPROF Group of companies........ 27........ 103
EUROSHPON-SMYGA PJSC....................... 67........ 105
GOLDEN FLEECE, UKRAINE
INDUSTRIAL COMPANY, LLC................. 41........ 107
IBERUS-KYIV
JOINT UKRAINIAN-SPANISH
VENTURE.................................................. 45........ 109
EPК ТЕKNІКА LTD......................................... 95......... 111
INWORLD LTD.............................................. 100.........115
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	Oksana Tur......................................... 106........ 219
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Firewood LLC........................................... 125........ 225
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AMS elektronik

KOHLBACH

Представництво в Україні

136

вул Залізняка 11,
м. Львів, 79057, Україна
Тел.:
38 067 2848844,
e-mail: andrashek@ukr.net
http://woodworking-machine.org

Компанія

108

Фірма AMS elektronik займається виготовленням
елементів оснащення сушильних камер, а також
виготовленням повністю укомплектованих збірнометалевих (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 AMSelektronik 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.

KOHLBACH – відомий виробник теплових
енергетичних установок та станцій на біомасі з
Австрії. 70-річний досвід і понад 2000 реалізованих
міжнародних проектів. Всебічні знання про деревину,
як джерело енергії та численні патенти свідчать про
професійність KOHLBACH.
Широкий асортимент продукції охоплює водні,
парові та термомасляні котельні системи з потужністю
від 400 до 18000 кВт з використанням природніх
відходів деревини у якості палива. KOHLBACH
пропонує комплексний сервіс від планування до
впровадження в експлуатацію, монтаж, інсталяцію,
поточне технічне обслуговування, ремонт та
оптимізацію всіх вузлів.
У KOHLBACH ви знайдете як когенераційні
рішення (CHP) з використанням традиційної парової
технології, так і інноваційну ORC-технологію. Стале
виробництво енергії на місцевому біогенному палив.
Технологічне тепло і когенерація з біомасою.
Мета полягає в тому, щоб надати місцевим
к о м у н а л ь н и м п і д п р и є м с т ва м та к о м п а н і я м
технологічне тепло та енергію. За допомогою
інноваційних котельних установок Kohlbach можна
використовувати місцеві ресурси (деревні та біогенні
залишки від виробництва). Зменшення залежності
від викопних паливних ресурсів призводить до
величезного потенціалу для економії та зростання
конкурентоспроможності.
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exhibitors

Becker Polska Sp. z o.o.

Becker Polska Sp. z o.o.

ТОВ

1

Польща Піаново 46,
64-000 Косцян, Koscian, 64-000 , Polska
Тел.:
+48 65 511 41 70,
+48 65 511 08 28,
+48 793 901 102
e-mail: info_ua@becker-polska.com
www.becker-plska.com

1

Poland, Pianowo 46,
64-000 Koscian, 64-000 , , Poland
Phone:
+48 65 511 41 70,
+48 65 511 08 28,
+48 793 901 102
e-mail: info_ua@becker-polska.com
www.becker-plska.com

Компанія Беккер світовий лідер виробництва
найкращих вакуумних насосів, компресорів та
вихрових повітрядувок. 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 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.
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FerWood Group

FerWood Group

via Langhe 4/A, Pollenzo,
12042, Italia
Тел.:
+38 066 2646263
Тел./Факс:
+37 529 6095027
e-mail: sales.ua@ferwoodgroup.com
www.ferwoodgroup.com

via Langhe 4/A, Pollenzo,
12042, , Italy
Phone:
+38 066 2646263
Phone/Fax: +37 529 6095027
e-mail: sales.ua@ferwoodgroup.com
www.ferwoodgroup.com

FerWood Group є провідною міжнародною
компанією, що спеціалізується на виборі та ремонті
машин для виробництва меблів від провідних світових
брендів і постачання їх на світовий ринок.
Фірма пропонує найширшу гаму послуг, включаючи
підбір обладнання, гарантійне і післягарантійне
обслуговування, надає допомогу висококваліфікованих
спеціалістів.
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FerWood Group is a leading international company
specializing in selecting and refurbishing pre-owned
furniture production machinery from world leading brands
and supplying them to the worldwide market.
The company provides a wide range of services,
including equipment selection, warranty and postwarranty service, provides assistance to highly qualified
specialists. All over the world.
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38

ITALORBI

ITALORBI

ФОП ІГНАТОВИЧ Б.І.

PE IGNATOVYCH B.I.

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

4, Tranzytna Str.,
80200, Radehiv, Ukraine
Phone:
+38 098 8641473
Phone/Fax: +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
упр а вл і н н я м та вс е н е о бх і д н е д л я ва ш о го
деревообробного бізнесу,окрім пилорам та сушок.
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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.
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exhibitors

KVARNSTRANDTS VERKTYG
AB

KVARNSTRANDTS VERKTYG
AB

Storgatan 11,
Ekanassjon, 574 50, Sweden
Тел.:
+4638334700
+4636351261
e-mail: Igor.lapchenko@kvarnstrandts.com
www.kvarnstrands.com

11, Storgatan
574 50 Ekanassjon, Sweden
Phone:
+4638334700
+4636351261
e-mail: Igor.lapchenko@kvarnstrandts.com
www.kvarnstrands.com

Провідний виробник професійного
деревообробного обладнання в Скандинавії та
Європі. Основним напрямком діяльності компанії
– це виробництво та розробка професійного та
високоякісного деревообробного інструменту з
основним ухилом на обробку деревини з масиву.
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The company produces high quality woodworking
tools of uniqua Swedish steel including planning heads,
profiling and jointing cutters, ets. The production facilities
are located only in Sweden. Very sharpest tools for wood
are our motto!
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Latschbacher 

LE.KO

компанія

108

28

Вже більше 50 років компанія Latschbacher
успішно веде бізнес у лісовій галузі. Як спеціаліст
у цьому сегменті, міжнародна бізнес-структура
пропонує лісові логістичні рішення. В офісах компанії
Latschbacher, що розташовані у 9 локаціях різних країн
світу, зокрема в Австрії, Німеччині, Швейцарії, Польщі,
Україні, Хорватії, США та Бразилії, працюють понад
90 працівників. Компанія Latschbacher спеціалізується
на рішеннях для маркування і обліку деревини. З
2012 року компанія також має дочірнє підприємство
в Україні - ТОВ «Latschbacher Ukraine». Компанією
було розроблено сучасну систему обліку деревини
для українських лісогосподарських підприємств, що
застосовується з 2013 року. Система обліку деревини
– це комплексне рішення, яке дозволяє відстежувати
місцезнаходження деревини від лісозаготівлі до
продажу. Рішення компанії Latschbacher (програмне
забезпечення, пристрої, бірки для маркування,
принтери) в даний час використовують понад 300
українських лісових компаній. Близько 80 відсотків
лісозаготівель на даний час охоплено цією системою.
На виставці будуть представлені найсучасніші
технології та програмні рішення.
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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

Фірма LE.KO пропонує комплексне виготовлення
та монтаж сушильних камер для пиломатеріалів
довільних розмірів з можливістю завантаження від 2
до 120 м3 деревини.
Підприємство додатково виготовляє та реалізує
осьові реверсивні вентилятори діаметром 500,
600, 700, 800 мм, біметалеві та монометалеві
калорифери, системи зволоження, приточно-витяжні
канали сушарок, рами вентиляторів та системи
автоматичного керування.
Сушарки та обладнання для них виконані
відповідно до сучасних технологій із застосуванням
високоякісних матеріалів.
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Mülbök
Holztrocknungsanlagen 
GmbH

Mülbök
Holztrocknungsanlagen 
GmbH

Eberschwang 45,
А-4906, Austria
Тел.:
+43 7753-2296-0
Факс:
+43 7753-2296-9000
e-mail: info@mbtt.ru
www.mbtt.ru

Eberschwang 45,
А-4906, , Austria
Phone:
+43 7753-2296-0
Fax:
+43 7753-2296-9000
e-mail: info@mbtt.ru
www.mbtt.ru

2

Mülbök пропонує оптимальне рішення для
процедури сушіння. Це можуть бути сушильні камери
та тунелі, сушарки для деревнох тріски та відходів,
пропарювальні камери і вакуумні установки. Наш
асортимент доступний для клієнтів у всьому світі.

Mülbök offers the optimum solution for each and
every size and drying procedure/
Whether it be vacuum drying, steaming kilns,
thermowood lines or plug-in drying kilns, whether you
require an overall package from the conception to
training or special accessories - our product range is
available to customers all over the world.
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exhibitors

PILOUS - PASOVE PILY

PILOUS - PASOVE PILY

Žlezná9, Brno,
61900, Czech republic
Тел.:
+420 543 252 010
Факс:
+420 543 252 011
e-mail: pilous@pilous.cz
pilous-pasove-pily.czech-trade.ru

Žlezná9, Brno,
61900, Czech republic
Phone:
+420 543 252 010
Fax:
+420 543 252 011
e-mail: pilous@pilous.cz
pilous-pasove-pily.czech-trade.ru

Компанія Pilous була заснована в 1994 році.
В тому самому році компанія виготовила свій
перший стрічкопильний верстат ARG 230 по металу.
Верстат був зроблений самими засновниками
компанії в орендованому гаражі. Станом на сьогодні,
компанія пропонує понад 40 різних типів пил по
металу, починаючи від малих стрічкопильних
верстатів і закінчуючи промисловими автоматичними
агрегатами. В 1997 році Pilous розпочав виробництво
пилорам по дереву. Уже перший стрічкопильний
верстат представлений на ринку мав значний
успіх завдяки своїй прогресивній конструкції. Окрім
вимогливих ринків у Європі, стрічкові пили по дереву
надійно працюють навіть у суворих морозах Сибіру
та в лісах Африки, Південної Америки або Азії. Ми
сподіваємося, що ви виберете свій верстат з широкого
спектру нашої продукції та приєднайтеся до десятків
тисяч наших задоволених клієнтів.
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PILOUS was established in 1994. In the same year
the company placed the first metal-cutting band saw ARG
230 on the market. The machine was assembled by the
owners themselves in a rented garage. The company
currently offers about 40 types of metal-cutting band
saws, ranging from small hand saws to highly industrial
CNC machines. Today the production is at several
thousand machines a year. In 1997 PILOUS added wood
processing machines into its production, log band saws.
The first log band saw was placed on the market and has
been a tremendous success thanks to its progressive
construction Apart from demanding markets in Europe
the log saw bands work reliably even in the harsh frost
of Siberia or in forests in Africa, South America or Asia.
We hope that you will choose from the wide range of our
products and join the tens of thousands of our satisfied
customers.
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SIMVOLT

SIMVOLT

МАРКЕТ ВИМІРЮВАЛЬНИХ
ПРИЛАДІВ

MARKET OF MEASURING
EQUIPMENT

вул. Академіка Заболотного, 150,
м. Київ, 03680, Україна
Тел.:
+38 044 2219373,
+38 068 8674347
e-mail: simvolt@gmail.com
http://www.simvolt.ua

150, Akademika Zabolotnogo Str.,
03680, Kiyv, Ukraine
Phone:
+38 044 2219373,
+38 068 8674347
e-mail: simvolt@gmail.com
http://www.simvolt.ua

SIMVOLT спеціалізується на продажу контрольновимірювальних приладів, а також пропонує
інтелектуальні рішення складних задач, пов’язаних з
автоматизацією технологічних процесів. В асортименті
SIMVOLT прилади для аналізу води, моніторингу і
контролю показників навколишнього середовища,
електровимірювальні прилади, комплектуючі для
систем автоматичного контролю та ін. Компанія є
представником таких провідних світових виробників
вимірювальної техніки, як Ezodo, Horiba, Flir, ExotekInstruments, СЕМ, Tenmars, Metrinco та ін.
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SIMVOLT is a Ukraine leading seller of portable
measuring instruments. We propose smart solutions
for automation of technological processes. We offer to
our customers instruments for measuring temperature,
humidity, pressure, air speed, environmental analysis
and water analysis, electrical appliances, parts and
sensors for control systems. The company is a distributor
of leading manufacturers of measuring instruments,
such as Ezodo, Horiba, Flir, Exotek-Instruments, СЕМ,
Tenmars, Metrinco.
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Stela Laxhuber GmbH

Stela Laxhuber GmbH

вул. Антонова, 8а,
с.Чайки, офісний центр «СЕНСЕЙ»,
Київська обл., 08135, Україна
Тел.:
+38 097 5621783,
+38 095 7817633
e-mail: eduard.habik@stela.de,
edserver@gmail.com
www.stela.de

8a, Antonova Str.,
Chayki V., of. «Sensey»
Kiyv region, 08135, , Ukraine
Phone:
+38 097 5621783,
+38 095 7817633
e-mail: eduard.habik@stela.de,
edserver@gmail.com
www.stela.de

Компанія Stela Laxhuber GmbH - міжнародна
компанія, заснована в Массінгу, Німеччина у 1922 році.
Компанія являється провідним світовим виробником
низькотемпературних стрічкових сушарок. Більше 250
таких установок використовуються по всьому світу.
Висушування продуктів при низьких температурах
а к т и в н о з а с т о с о ву є т ь с я в т а к и х га л у з я х :
деревообробна, целюлозно-парерова, цементна,
виробництво пеллетів, збір та утилізація відходів,
у водному господарстві й виробництві кормів для
тварин.
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Stela Laxhuber GmbH is an international company
founded in Massing, Germany in 1922. The company is
a leading global manufacturer of low-temperature belt
dryers. More than 250 such installations are used all
over the world. Drying of products at low temperatures
is actively used in the following industries: woodworking,
pulp and paper, cement, pellet production, collection and
utilization of the waste products, water management, pet
food production.

Lvіv•Galician Exposition•2019

37

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

17

STRYI

STRYI

ФОП Павляк Любов Іванівна

PE Pavliak Liubov Ivanivna

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

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

Компанія «STRYI» - перший український виробник
професійного інструменту для різьби по дереву, який
спеціалізується на виготовленні токарного та ручного
інструменту для деревообробки. Основною нашою
спеціалізацією та перевагою є виготовлення будьякої 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.
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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.
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TEXNOPARK

TEXNOPARK

ФОП Барабаш Б.З.

PE Barabash B.Z.

вул. Болехівська, 32,
м. Стрий, Львівська обл., 82400, Україна
Тел.:
38 050 3710569
e-mail: wood-worker@i.ua
texnopark-barabash.prom.ua

32, Bolechiwska Str.,
82400, Lviv region, Stryj, Ukraine
Phone
+38 050 3710569
e-mail: wood-worker@i.ua
texnopark-barabash.prom.ua

39

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.

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 (foursided, 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.

40

Lvіv•Galician Exposition•2019

Львів•Галицькі Експозиції•2019

41

80

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

VECTOR

VECTOR

вул Морозова, 13,
м.Харків, 61000, Україна
Тел.:
+38 066 7151370
+38 093 5246044
e-mail: vector.cnc.kh@gmail.com
http://vector-cnc.com.ua/

13, вMorozova Str.,
61000, Harkiv, Ukraine
Phone:
+38 066 7151370
+38 093 5246044
e-mail: vector.cnc.kh@gmail.com
http://vector-cnc.com.ua/

ТМ VECTOR займається виробництвом та
продажем промислових верстатів з ЧПУ (3D-5D) а
також вакуумних пресів з 2006 року.
Ми виготовляємо верстати :Фрезерної обробки,
Плазмового різання, Лазерного-гравірування.
Для обробки таких матеріалів як :МДФ, фанера,
ПВХ дерево, метал, скло, полімер, картон, та інші
плитні матеріали. Наша команда проводить навчання
роботі на верстатах з чпу для клієнтів і просто
охочих освоїти професію оператор-наладчик ЧПУ
верстата!
ТМ VECTOR є єдина в Україні компанія яка має
власні патенти розробки на виробництво, а також
сертифікати якості державного зразка, тільки ми
займаємось фрезеруванням станини верстату.Для
досягнення
якнайбільш високої точності обробки матеріалу та
збільшення робочого ресурсу обладнання.
Розміри верстатів залежать від розмірів
оброблюваних матеріалів. На нашому виставковому
майданчику ви побачите верстат Vector 1210 - це
сучасний, малогабаритний, але дуже надійний
помічник при роботі з деревиною та іншими
матеріалами, біля нашого обладнання ви зможете
оцінити якість, замовити або придбати верстат для
своїх потреб. А також отримати консультацію !
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TM VECTOR is engaged in the production and sale
of industrial CNC machine tools (3D-5D) and vacuum
presses since 2006.
We manufacture machine tools: Milling, Plasma
Cutting, Laser Engraving.
For the processing of such materials as: MDF,
plywood, PVC wood, metal, glass, polymer, cardboard,
and other slab materials. Our team conducts training
for work on machine tools with chup for clients and just
wanting to master the profession operator-adjuster CNC
machine tool!
TM VECTOR is the only company in Ukraine that has
its own development patents for production, as well as
state quality certificates, but we are engaged in milling
the machine bed. To achieve the highest accuracy of
the material processing and the increase of the work
equipment resources.
The size of the machine depends on the size of the
materials being processed. On our exhibition floor you
will see the Vector 1210 machine - a modern, small,
but very reliable helper in working with wood and other
materials, with our equipment you can evaluate the
quality, order or buy a machine for your needs. And get
advice!
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Witasek Pflanzenschutz
GmbH

Witasek Pflanzenschutz
GmbH

Компанія

Company

108

108

Компанія Witasek Pflanzenschutz GmbH розробляє
та реалізує продукцію для лісового та виноробного
секторів.
Асортимент нашої продукції включає механічний
захист лісу, феромонові пастки, хімічні засоби захисту
рослин та механічний захист виноградників.
Ми шукаємо виробників пиломатеріалів, які
обробляють деревину з акації.

Company Witasek Pflanzenschutz GmbH develops
and sells products for the forestry and vine protection
sectors.
Our product range includes mechanical protection
of the forest, pheromones and traps, chemical crop
protection and mechanical vine protection
We are looking for sawn timber producers who
process robinia wood.
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WOLF System

WOLF System

Компанія

company

108

108

Компанія WOLF System із головними офісами
в Остергофені (Німеччина) і Шарнштайні (Австрія)
спеціалізується на будівництві дерев’яних, бетонних
конструкцій та збірних будинків.
Із досвідом більш ніж 50 років, WOLF System
є міжнародною успішною компанією і надійним
партнером у будівницьтві сільськогосподарських,
комерційних та промислових споруд, силосів і
резервуарів, а також збірних будинків. Дерево, сталь,
бетон і добре продумані комбінації цих матеріалів
дозволяють знаходити ефективне рішення відповідно
до індивідуальних потреб.
Від простого складу до вибагливих спеціалізованих
споруд, від будинків за типовими проектами до
житлових будинків із індивідуальним планування,
від найменшого резервуара до габаритних силосів із
ємкістю 10.000 м³ - WOLF System пропонує широкий
і добре продумаий спектр продуктів.

WOLF System – der Spezialist für HOLZBAU,
BETONBAU und FERTIGHAUS in Osterhofen (DE) und
Scharnstein (AT).
Mit über 50 Jahren Erfahrung ist die WOLF Gruppe
ein international erfolgreiches Unternehmen und
verlässlicher Partner für Agrarbau, Gewerbe- und
Industriebau, Silo- und Behälterbau sowie Fertighäuser.
Holz, Stahl und Beton sowie durchdachte Kombinationen
dieser Baustoffe erlauben wirtschaftliche Lösungen,
abgestimmt auf Ihre individuellen Anforderungen.
Von der einfachen Lagerhalle bis zu anspruchsvollen
Sonderkonstruktionen, von ausgereiften Typenhäusern
bis hin zu individuell geplanten Wohnhäusern, vom
kleinsten Behälter bis zum Großraumsilo mit 10.000m³
Nutzinhalt – WOLF System bietet eine breite und
ausgereifte Produktpalette.
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WRAVOR d.o.o.

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

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

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.
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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
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WRtools

WRtools

Тел.:

Phone:
+38 067 3822950
Phone:
+38 093 6242858
e-mail: woodwrt@gmail.com

+38 067 3822950
+38 093 6242858
e-mail: woodwrt@gmail.com

10

Виготовлення, проектування, сервіс дереворізального інструмента:
- Фрези дереворізальні для обробки м`яких та
твердих порід деревини;
- Фрезерні головки;
- Ножі фугувальні;
- Пили дискові. Виготовлення, реставрація.
Виготовлення металообробного інструмента.

Manufacturing, projecting and service of woodcutting
tools:
- Wood-millings for soft and solid breeds
- Milling head
- Jointing knifes
- Circular saw blades
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А-ЛАП

A-LAP

Тзов

LTD

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

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

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.
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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..
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АБРАЗИВ
Пп

86

вул. Залізнична, 6,
м. Львів, 79018, Україна
Тел.:
+38 032 2530014
+38 067 3430899
+38 095 2691979
Тел./Факс:
+38 032 2383729, 2395006
www.abrazyv.com.ua

Протягом багатьох років наша к омпанія
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.
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АВК-ПРОМ

AVK-PROM

Тзов

LLC

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

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

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.
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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.

Lvіv•Galician Exposition•2019

57

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

42

АВС-2000

АВС-2000

ТЗОВ

LLC

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

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

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.
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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.
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АЛЬТЕРПРОМ

ALTERPROM

ТЗОВ

LTD

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

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

47

«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 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.
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АРІЄС-УКРАЇНА

АРТІЛЬ

Тзов

ЛТД, Тзов

вул. Шашкевича, 72,
с. Ожидів, Буський район, Львівська обл.,
80530, Україна
Тел./Факс:
+38 03264 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com;
office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua

вул. Чкалова, 20,
м. Миколаїв, 54017, Україна
Факс:
+38 0512 500678,500535
e-mail: manager@artel.mk.ua
www.artelua.com

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 «ХЕММЕЛЬУкраїна» (Україна) допомогли зарекомендувати себе
як надійного та висококваліфікованого продавця на
ринку виробництва машин для подрібнення.
Фірма ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» пропонує
обладнання для переробки первинної та вторинної
сировини з наступним введенням їх в експлуатацію
та навчанням обслуговуючого персоналу, а також
гарантійне та після гарантійне обслуговування з
постачанням комплектуючих та запасних частин.
Для своїх клієнтів фірма пропонує найкращі
умови по цінах та сервісному обслуговуванні, які
забезпечуються протягом усього терміну експлуатації
устаткування. Особлива увага приділяється технічній
(сервісній) стороні питання, проводячи заміни
вузлів, монтаж/демонтаж та діагностику машин, ми
вирішуємо питання щодо збільшення надійності та
строків експлуатації обладнання.
ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» активно працює
над збереженням традиційних ринків збуту та
ефективних пошуках нових, пропонує взаємовигідне
співробітництво.
Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте компетентного
і професійного партнера, який вирішує проблеми для
впровадження ваших цілей у життя.
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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.
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АТОН СЕРВІС

ATON SERVICE

Тзов

LLC

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

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,
п р о вод и т ь м о н та ж і п ус к о н а л а год ж у ва н н я
високоякісного енергозберігаючого обладнання для
промислових підприємств. За багаторічний стаж
роботи ми виявили для себе основні пріоритети.

64

exhibitors

Львів•Галицькі Експозиції•2019

32

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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Бондіолі і Павезі Україна
Тзов

15

вул. Грушевського, 134 -Б,
Тернопільський р-н, м. Великі Бірки, Тернопільська обл., 47740, Україна
Тел.:
+38 035 2523414
Тел./Факс:
+38 035 2492914
e-mail: sales@bypy.com.ua
www.bondioli-pavesi.com

Компанія Бондіолі і Павезі Україна ТОВ заснована
в 2005 році та є дочірньою компанією групи BONDIOLI
& PAVESI. З дати свого заснування, компанія тісно
співпрацює з виробниками сільськогосподарських,
промислових та будівельних машин надаючи
комплексну технічну і комерційну підтримку в
питаннях приводу вузлів та агрегатів.
Кваліфікований персонал та широкий асортимент
продукції, наявної на складі, в змозі швидко
задовольнити потреби вибагливих покупців.
Товариство Бондіолі і Павезі Україна, представляє
в Україні відомі у всьому світі товари:
BONDIOLI & PAVESI - привідні вали
BONDIOLI & PAVESI - редуктори
BIMA - мультиплікатори
DINOIL - гідророзподільники
HP HYDRAULIC - ак сіально-поршневі та
шестеренні насоси і мотори
FIRA - теплообмінники
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ВАТЦО

VATZO

Приватне підприємство

Private Enterprise

вул. Маршала Харченка, 24а,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., 32300, Україна
Тел.:
+38 067 3846557,
+38 096 5052040
e-mail: frezapetrovskiy@gmail.com
www.petrovskiy.km.ua

24a, Marshala Harchenka St.,
32300, Kamyanets-Podilskiy, Ukraine
Phone:
+38 067 3846557,
+38 096 5052040
e-mail: frezapetrovskiy@gmail.com
www.petrovskiy.km.ua

ПП «ВАТЦО» спеціалізується на виробництві
дереворізального інструменту, а саме дискових пил,
фрез, ножів до фугувальних верстатів. Виробництво
гарантує якість продукції, сервісний супровід.
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VATZO company specialized in the production of
woodcutting tools, such us disk saws, knives for planing
machines, end mills. Production guarantees quality of
products, service support.
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Виробнича компанія 
«ГАЛАКТИК»

ТзоВ

ВН ВУД

Тзов

49

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

141

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

ТОВ «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.

ВН ВУД займається продажем вживаного
т а н о в о г о д е р е в о о б р о б н о г о о бл а д н а н н я
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.
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ВОЛЕСССТИЛЬ
Тзов

123

вул.Жовківська, 30,
м.Львів, 79019 Україна,
Тел.:
+38 032 2458168,
0976647136
E-mail: sylac.ua@gmail.com

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.
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ВОЛЬТЕХ

VOLTECH

Товариство з обмеженою
відповідальністю

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул. Озерна, 17, офіс 13,
с. Софіївська Борщагівка,
м. Київ, 08131, Україна
Тел.:
+38 044 3913500
Тел./Факс:
+38 044 3913501
e-mail: voltech@voltech.com.ua
www.voltech.com.ua

17 Ozerna Str., 13,
Sofiivska Borshchagivka,
08131, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 3913500
Phone/Fax: +38 044 3913501
e-mail: voltech@voltech.com.ua
www.voltech.com.ua

ТОВ «Вольтех» успішно працює на ринку
будівельної техніки з 2005 року.
Наша компанія співпрацює з численними
підприємствами в нашій країні, які віддали перевагу
саме будівельним машинам MANITOU, GEHL,
MUSTANG та VOLVO, які характеризуються
досягненням високих результатів при виконанні
різноманітних робіт – будівництво, видобуток корисних
копалин, деревообробка, каменевидобування,
виробництво будівельних матеріалів, послуги в
комунальній сфері та ін.
Ми пропонуємо:
- широкий вибір спецтехніки для всіх сфер
виробництва, видів робіт та послуг;
- швидкий та якісний сервіс;
- широкий асортимент запчастин в наявності на
складі (та під замовлення).
Комплексний підхід при продажі техніки, постачанні
запасних частин і витратних матеріалів, надалі
гарантує Вам повний спектр сервісних послуг
гарантійного та пост-гарантійного обслуговування.
Ми спрямовуємо всі свої зусилля на розвиток
довгострокового партнерства з нашими клієнтами.
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Voltech LTD successfully works in the construction
equipment area since 2005.
Voltech LTD cooperates with lots of companies in
our country, which chose Volvo, Manitou and Mustang
building machines, which are characterized by the
achievement of high results while performing different
jobs – construction, mining, wood, stone quarrying,
construction materials and services in the public sector
etc.
We offer:
- a wide range of special equipment for all spheres
of production, types of works and services;
- fast and high-quality service;
- a wide range of spare parts available in stock (and
under the order).
A comprehensive approach to the sale of equipment,
the supply of spare parts and consumables, in the future
guarantees you a full range of service of warranty and
post-warranty service.
We make every effort to develop a long-term
partnership with our customers.
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Гармонія Технофільтр

Harmony Technofilter

ТОВ

GMBH

вул. Авіаційна, 39, оф. 7,
м. Дніпро, 49017, Україна
Тел./Факс:
+38 056 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm

vul. Aviazijna, 39, of. 7,
49017, , Ukraine
Phone/Fax: +38 056 7982334
e-mail: garmonika@ua.fm

ТОВ «Гармонія-Технофільтр» є виробником
різноманітних фільтроелементів до аспіраційного
(рукава, касети фільтрувальні), вентиляційного
(панельні, кишенькові, гофровані фільтри, клас
очистки G4; F5,F7, F9),
текстильні повітроводи і іншого фільтраційного
о б л а д н а н н я ( м і ш к и ф і л ьт р у в а л ь н і д о
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. Стельові фільтри
для фарбувальних камер (П3,П5).
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Harmony-Technofilter Ltd. is a manufacturer of
various filter elements for aspiration (sleeves, filter
cartridges), ventilation (panel, pocket, corrugated filters,
cleaning class G4, F5, F7, F9),
textile air ducts and other filtration equipment (filter
bags for chip cleaners, filtering napkins for filter presses,
filtering bags for liquids – paints, varnishes, oils, water
treatment – with a filtering rating of 1 to 1400 μ). High
quality, reasonable price, years of experience, cuttingedge technology, flexible and prompt perception of
requests. Ceiling filters for coloring chambers (П3, П5)
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ҐОНТА

GONTA

тов

Ltd

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

37-А, Garmatna Str., оff. 162,
03067, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 2091019
Phone:
+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.
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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.
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ГОРЛУШ КО

GORLUSH CO

вул. Ягідна, 2,
м. Київ, 03083, Україна
Тел.:
+38 044 5242470,
+38 067 2202470
Факс:
+38 044 5242471
e-mail: gorlush@gmail.com
www.gorlush.com.ua

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

26

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 СОС У ШИ Л ЬН І К АМЕ Р И к о н в е к т и т в н і ,
рециркуляційні, мобільні, стаціонарні:
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯМ:
- системи автоматичного керування процесами сушки
деревини;
- осьові вентилятори реверсивні;
- калорифери;
- утеплені дверні панелі;
- системи зволоження повітря;
- клапани для випуску пари.
ФАРБУВАЛЬНІ КАМЕРИ ТА ОТВОРИ з водяною
системою вловлювання та очищення повітря від сухого
залишку лакофарбових аерозолів.
МІСЦЕВІ АСПІРАЦІЇ ТА ЗАГАЛЬНІ СИСТЕМИ
АСПІРАЦІЇ:
- стружкопилососи серії СП та СР;
- пилові радіальні вентилятори;
- фільтруючі рециркуляційні установки продуктивністю
8 000 – 50 000 м.куб./год.
Підприємство «ГОРЛУШ КО» забезпечує Вам повний
комплекс оперативної гарантійної та післягарантійної
підтримки.
Безвідмовна довгострокова робота гарантована
інженерними рішеннями, в основі котрих лежить
підвищений запас міцності та потужності. Комплектуючі
власного чи вітчизняного виробництва значно спрощують
обслуговування та ремонт обладнання.

DESIGNING, MANUFACTURE, INSTALLATION
HYDRAULIC PRESSES full-functional (till 6500
mm, automated cycle); compact (from 3200 mm,
universals):
- for jointing tenoned billets lengthwise;
- for thickness gluing board (bars);
- for gluing wood shields;
- for assembling frame millwork;
- for sticking facing door panels;
- according to individual technical program.
WOOD-DRYING CAMERAS: convectional, recirculating, 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.
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ГРАНТЕХ ІНЖИНІРИНГ

GRANTECH inginiring

ТОВ

85

пр. Перемоги, буд. 89-А, прим. 227,
м. Київ, 03115, Україна
Тел.:
+38 044 4510228
Факс:
+38 044 4510230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Основними напрямк ами діяльності групи
компаній ICK Group є розробка й впровадження
технологій по виробництву гранульованого біопалива
(пеллет); проектування та будівництво біопаливних
комплексів «під ключ»; виготовлення технологічного
обладнання ТМ GRANTECH для сушіння біомаси
та її гранулювання; виконання шефмонтажних та
пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу.
Після 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.
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89-A, Peremogy Av., 227
03115, , Ukraine
Phone:
+38 044 4510228
Fax:
+38 044 4510230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

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.
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ГРЕЧИШНІКОВ С.В.

57

пр-т Перемоги 67,
м. Київ, 03062, Україна
Тел.:
(044) 2053700,
(067) 2477753
050 3818983
e-mail: svserp@yandex.ru
www.voir.com.ua

Вентилятори осьові, реверсні №5; №6,3; №8
Спеціально для лісосушильного виробництва.
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Д ЛАЙТ

D LIGHT

Тзов

LTD

вул. 23 Серпня, 31-Б, оф.202,
м. Харків, 61072, Україна
Тел.:
+38 057 7201156,
Факс:
+38 057 3400808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

31-B, off. 202, 23 August Str.,
61072, Kharkіv, Ukraine
Phone:
+38 057 7201156
Fax:
+38 057 3400808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

Українськ а компанія «Д ЛАЙТ» пропонує
найсучаснішу важку спеціалізовану техніку.
Мета компанії – зробити так, щоб замовники
та партнери не тільки отримували продукт високої
якості, а ще мали змогу скористатися необхідним
спектром послуг.
Саме тому ми пропонуємо:
- продукт власного виробництва: лісові маніпулятори та грейфери до них, причіпи автомобільні,
мультиліфти, мобільні пожежні модулі;
- спеціалізовану техніку світових виробників:
Amco Veba (Італія), Dong Yang (Корея), Farmi Forest
(Фінляндія), Tajfun (Словенія), Lancman (Словенія),
Palms (Естонія), Akon Hidrolik (Турція), Baltrotors
(Латвія), Cancela (Spain), яку офіційно в Україні
представляє наша компанія.
Крім того, ми надаємо гарантійне та післягарантійне
сервісне обслуговування. У шести регіонах України,
Львові, Вінниці, Києві, Кропивницькому, у Закарпатті
та Харківській області, знаходяться наші сервісні
центри, які забезпечують цілодобову підтримку наших
клієнтів

86

exhibitors

Львів•Галицькі Експозиції•2019

90

Ukrainian company D LIGHT LLC offers the most
up-to-date forestry specialized machines.
The mane purpose of the company is to provide
the high quality products with the opportunity to get
the necessary after sale and warranty services for all
customers.
That is why we offers:
- products of own production: forestry cranes and log
grabs in the kit, trailers, hook lifts telescopic, firefighter
trailers and skids;
- specialized machines from the world leading
manufacturers as: Amco Veba (Іtaly), Dong Yang
(Кorea), Farmi Forest (Finland), Tajfun (Slovenia),
Lancman (Slovenia), Palms (Estonia), Akon Hidrolik
(Turkey), Baltrotors (Latvia), Cancela (Spain). DLIGHT
LLC – is the official representative of the above.
Moreover, DLIGHT LLC provides aftersales and
warranty services at the all territory of Ukraine. Prompt
and quality service is provided through service centers
which are located in Lviv, Vinnitsa, Kyiv, Kropivnitsky,
Zakarpattya and Kharkiv region.
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ДЕБЕЛИЙ ВОЛОДИМИР 
МИКОЛАЙОВИЧ

DEBELIY VLADIMIR
NIKOLAEVICH

ФОП

PE

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

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

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».
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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

DEMIX

Тзов

LLC

вул. В. Моссаковського 1а,
м. Дніпро, 49044, Україна
Тел.:
+38 067 5655332,
+38 067 6319593,
+38 067 5606759
Тел./Факс:
+38 056 3754321
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua,
www.demix.com.ua

1a, V. Mossakovskoho Str.,
49044, Dnipro, Ukraine
Phone:
+38 067 5655332,
+38 067 6319593,
+38 067 5606759
Phone/Fax: +38 056 3754321
e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua,
www.demix.com.ua

9

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

Demix LLC 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!
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ДЕМІКС

DEMIX

Тзов

LLC

вул. Зелена 238 ,
м. Львів, Україна
Тел.:
+38 032 2424176,
+38 067 6322543
e-mail: saleforklift@demix.com.ua
www.demixforklift.com.ua,
www.demixsklad.com.ua

238, Zelena Str.,
Lviv, Ukraine
Phone:
+38 032 2424176,
+38 067 6322543
e-mail: saleforklift@demix.com.ua
www.demixforklift.com.ua,
www.demixsklad.com.ua

77

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.

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.
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Дніпроенергосталь

Dneproenergostal Ltd.

ТОВ Науково-виробниче
підприємство

76

вул. Експресівська, 6,
м. Запоріжжя, 69008, Україна
Тел.:
+38 061 2849336
Факс:
+38 061 2849339
e-mail: destal@ukr.net
www.destal.net

76

6, Expressovskaya Str.,
69008, , Ukraine
Phone:
+38 061 2849336
Fax:
+38 061 2849339
e-mail: destal@ukr.net
www.destal.net

ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» вже більше 50-ти
років займається вирішенням екологічних проблем
промислових підприємств. Основними напрямками
нашої діяльності є: проектування, виготовлення,
постачання, шеф монтаж, пусконалагодження та
сервісне обслуговування аспіраційних і газоочисних
установок; інвентаризація джерел викидів;
паспортизація існуючих газоочисних установок,
видача рекомендацій щодо підвищення ефективності
їх роботи.
Продукція нашого підприємства – це сучасні
рукавні фільтри з імпульсною регенерацією – ФРІР,
а також комплектуючі: фільтровальні рукава; дротяні
каркаси; продувальні клапани.
Розроблений нами модельний ряд рукавних
фільтрів використовується на багатьох підприємствах
України та СНД в різних областях промисловості:
гірничо-збагачувальні комбінати, цементні, олійноекстракційні заводи, виробництво будівельних
матеріалів, чорна та кольорова металургія, хімічна та
вугільна промисловість, теплоелектростанції та ін.

SME «Dneproenergostal Ltd.» for over than 50 years
solve ecological problems of industrial enterprises.
The main specialization of our activities is: design,
manufacture, supply, installation, commissioning and
maintenance of aspiration and gas cleaning units.
Products of our company are modern bag filters
with pulse-jet regeneration – FRIR, and components:
filter bags (possible tailoring according to customer
drawings); wire frames for filter bags; blow-off valves for
filter regeneration system. Developed by us (constantly
diversifiable) model line of bag filters used on many
enterprises of Ukraine and former CIS in various industrial
sectors: mining-concentrating combines, cement plants,
oil extraction plants, manufacture of construction
materials, ferrous and nonferrous metallurgy, chemical
and coal industries, thermal power plants, etc.

94

Lvіv•Galician Exposition•2019

Львів•Галицькі Експозиції•2019

95

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

11

exhibitors

ДОЛІНЬО

DOLIGNO

Тзов

LLC

вул. Ак. Павлова, 82,
м. Харків, 61002, Україна
Тел./Факс:
+38 057 7570959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

82, Ak.Pavlova Str.,
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 057 7570959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

11

ТОВ «ДОЛІНЬО» є ексклюзивним представником
італійського концерну SCM Group на території
України.
SCM Group є найбільшим виробником обладнання,
модельний ряд якого розпочинається з простих
фрезерних та форматно-розкрійних верстатів і
закінчується комплексними автоматизованими лініями
для меблевого, деревообробного виробництва,
виробництва аерокосмічної техніки, машино- та
суднобудування.
Ця риса компанії дозволяє підібрати оптимальне
рішення для кожного замовника з урахуванням його
потреб та можливостей.

DOLIGNO ltd is the exclusive representative of Italian
concern SCM Group in Ukraine.
SCM Group is one of the largest manufacturers of
equipment, its range starts from simple milling and panel
saw machines and finishes with complex automated lines
for furniture and woodworking production, production of
aerospace engineering, mechanical engineering and
shipbuilding.
This feature allows to find optimal solution for each
customer, based on his needs and capabilities.
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ДОМІНАНТ ЧПУ

DOMINANT CNC

ФОП Дьячищенко Максим
Олександрович

PE Diachyshenko Maksym
Oleksandrovych

вул. Кириленка, 24,
м. Біла Церква, Київська обл.,
09114, Україна
Тел.:
+38 067 7228293
+38 068 1777469
+38 095 0584877
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua

Kirilenka str, 24,
09114, , Ukraine
Phone:
+38 067 7228293
+38 068 1777469
+38 095 0584877
e-mail: dominant-cnc@ukr.net
http://dominant-cnc.prom.ua

71

Компанія «ДОМІНАНТ ЧПУ» – швидкозростаюча
компанія, що заснована в 2012 р. Ми спеціалізуємося
на виробництві високоточних та надійних верстатів
з ЧПУ. Постійний контроль якості в поєднанні
з висококваліфікованим персоналом гарантує
виконання замовлень різної технічної складності.
Фундаментальні основи компанії: надійність,
продуктивність, якість. Ми не лише розробляємо
та випускаємо серійно моделі деревообробних
верстатів, але й пропонуємо комплексні рішення щодо
індивідуальних потреб клієнта. Інноваційні та надійні
технології дозволяють збільшувати ефективність і
можливості замовника на ринку.
Н а ш к л і є н т з а вж д и м ат и м е к о н к ур е н т н і
переваги.

The company «Dominant CNC» is a fast-growing
company, established in 2012. We specialize in producing
of high-precision and reliable machines with CNC. The
constant quality control combined with a highly qualified
staff ensures the implementation of orders of various
technical difficulty. The fundamentals of our company
are reliability, productivity and quality. We not only
elaborate and produce serial models of woodworking
machines, but also offer the complete solutions for
individual requirements of a client. Innovative and reliable
technologies allow to increase the efficiency and the
client’s market opportunities.
Our client will always have competitive
advantages.
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ДРЕВ-КО,
УКРТЕХНОПРОМСНАБ

DREV-KO
UKRTEKHNOPROMSNAB

Зат

JSC

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

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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Каталог обладнання:
Масловтирочний верстат.
Верстати для нанесення масла.
Верстати для розтирання.
Верстати для зістарення деревини
Щітки для зістарення деревини (металеві та
абралонові).
Прес-вайми «ДРЕВ-КО»:
- для поздовжнього зрощування деревини;
- для поперечного зрощування деревини;
- для склеювання брусу для євровікон і будівельного
брусу;
- прес-вайми для вікон та дверей.
Установки для видалення стружки (промислові)
від 1100 м з/год – 9000 м з/год, з накопичувальними
мішками або накопичувальними бункерами до 30
куб.
Профільне шліфування деревини:
- шліфувальні машинки;
- шліфувальні насадки для дрельки;
- шліфувальні станки ;
- шліфувальні барабани для станків;
- щітки.
А також більше ніж 100 найменувань нових та
б/в станків.

Presses «DREV-KO»:
Maslovtirochniy machine-tool
Maslonanosyaschiy machine-tool
Rastirochni machine-tool
To make up woods for a senescence
Brushes are for the senescence of wood (metallic
and abralonovi).
- for longitudinal accretion of wood;
- for transversal accretion of wood;
- for agglutination the squared beam for eurowindows 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.
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27

exhibitors

ЕНЕРПРОФ

ENERPROF 

Група компаній

Group of companies

вул. Чорноморська, 1,
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс:
+38 044 2392133
e-mail: marketolog.enerprof@gmail.com
www.enerprof.com.ua

1, Chornomorska Str.,
04080, Kiyv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 2392133
e-mail: marketolog.enerprof@gmail.com
www.enerprof.com.ua

27

Група компаній «Енерпроф» спеціалізується на
комплексному забезпеченні промисловості України
гідравлічним та вантажопідіймальним обладнанням.
Основними напрямками діяльності Групи компаній
«Енерпроф» є постачання, монтаж і сервісне
обслуговування вантажопідйомного та гідравлічного
обладнання у всіх галузях промисловості:
- промислова і силова гідравліка ENERPAC;
- крани мостові, портативні, консольні вантажопідйомністю до 1400 тон
- обладнання та аксесуари для монтажу ЛЕП та
підземної прокладки проводу Tesmec;
- універсальні модульні кран-балкові і монорейкові
системи Demag.
- канати сталеві для будь-яких типів кранів;
- стропи синтетичні і ланцюгові
- механічні та пневматичні вантажозахватні
пристрої і механізми для підняття вантажів у
машинобудуванні, суднобудуванні, авіабудуванні;
- аксесуари для підняття і кріплення вантажів
(гаки, скоби, ланцюги);
- стрічка з поліефірного волокна для упаковки та
закріплення вантажів від компанії «CordStrap».

Group of companies «Enerprof» specializes in
comprehensive provision of lifting equipment to industrial
enterprises of Ukraine.
The main activities of Group of companies «Enerprof»
is the supply, installation and maintenance of lifting
equipment in all industries:
- Industrial and power hydraulics ENERPAC: hydraulic
and mechanical pullers, wrenches and multipliers,
special hydraulic tools, steel and aluminum cylinders,
and other products;
- Cranes, portable and console
- Equipment and accessories for installation of power
lines and underground wiring Tesmec;
- Universal modular crane beams and monorail
systems Demag.
- Steel ropes for all types of cranes;
- Synthetic slings and chain with capacity up to 100
tons;
- Mechanical and pneumatic lifting devices for lifting
and transport mechanisms in mechanical engineering,
shipbuilding, aircraft construction;
- Accessories and attachments for load lifting (hooks,
shackles, chains);
- Tape of polyester fibers for packaging and fixing of
goods from the company «CordStrap».
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exhibitors

ЄВРОШПОН-СМИГА

EUROSHPON-SMYGA

Приватне акціонерне
товариство

PJSC

вул. Заводська, 1, смт. Смига,
Дубенський район, Рівненська обл.,
35680, Україна
Тел.:
+38 050 5006255,
+38 050 2606060
Тел./Факс:
+38 03656 56267
e-mail: euroshpon@gmail.com
www.euroshpon.com.ua

1, Zavodska, St., v. Smyga,
Dubno district, Rivne region, 3
5680, , Ukraine
Phone:
+38 050 5006255,
+38 050 2606060
Phone/Fax: +38 03656 56267
e-mail: euroshpon@gmail.com
www.euroshpon.com.ua

67

VIZIR®
ТОВ ТПК «ВІЗІР» – офіційний дистриб’ютор з
брендів:
SHERWIN-WILLIAMS® Швеція, Італія
«Becker Аcroma» ™ – повний спектр водорозчинних
систем для деревини: олії, лаки, фарби, грунти.
«OECE» ™ – поліуретанові системи для деревини –
лаки, грунти, бейци, патини, фарби. ISO 9001:2001
ЄВРОШПОН-СМИГА® Україна
Лідер серед виробників шпону струганого!
Шпон струганий, дубляж, кромка, паркет, паливні
брикети.
ISO 9001:2009
FSC
SYNTHOS S.A.®, Польща
Woodmax™ - клеї ПВА (PVAc) для деревини, клас
водостійкості Д1-Д4.
Papermax™ – клеї ПВА (PVAc) , ПВС (PVOH) для
паперу і картону.
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
P.S. Клей для деревини Woodmax польського
концерну Synthos S.A використовуємо на власному
виробництві ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» і
співвідношення ціна-якість влаштовують нас на 100
відсотків!

VIZIR ®
LLC TIC «VIZIR» – official distributor of the brands:
SHERWIN-WILLIAMS® Switherland, Italy
«Becker Аcroma» ™ – a full range of water-soluble
systems for the wood: oils, paints, varnishes, primers.
«OECE» ™ – Polyurethane systems for woodvarnishes, primers, dyes, patina, paint.
ISO 9001:2001
EUROSHPON SMYGA®, Ukraine
A Leader among the slice veneer producers!
Sliced veneer, Profile Wrapping veneer, Edgebanding tape, parquet, briquettes.
ISO 9001:2009
FSC
SYNTHOS S.A.® , Poland
Woodmax™ – PVAc glues for the wood, water
resistance class Д1-Д4.
Papermax™ – PVAc glues, PVOH for the paper
and paperboard.
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
P.S. PJSC Euroshpon Smyga uses a glue Woodmax
of the Poland Concern Synthos S.A in its own production,
and ratio price-quality satisfies us for 100%.
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41

exhibitors

Золоте руно

GOLDEN FLEECE, UKRAINE

Промислова компанія, Тзов

INDUSTRIAL COMPANY, LLC

вул. Бережанська, 9,
м. Київ, 04074, Україна
Тел.:
+38 044 2551412
Тел./Факс:
+38 044 2551414
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.Abrasive.com.ua

9, Berezhanska Str.,
04074, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 2551412
Phone/Fax: +38 044 2551414
e-mail: Osmolovych23@i.ua
www.Abrasive.com.ua

41

Компанія-виробник шліфувального і різального
інструменту. Наша продукція:
- стрічкові пили по металу Lennartz;
- пили по дереву Fenes, Pilana;
- абразивні матеріали на гнучкій основі HERMES,
Deerfos, Indasa;
- абразивні круги на бакелітовій основі;
- абразивні круги на керамічній основі;
- відрізні абразивні диски;
- металорізальний інструмент Yamawa, Osawa,
Nikkotools.

The company is a manufacturer of grinding and
cutting tools. Our products:
- Lennartz metal band saws;
- drank on the tree Fenes, Pilana;
- Abrasives on a flexible basis HERMES, Deerfos,
Indasа;
- abrasive wheels on a basis of bricklaying;
- abrasive circles on a ceramic basis;
- detachable abrasive discs;
- metal cutting tool Yamawa, Osawa, Nikkotools.

106

Lvіv•Galician Exposition•2019

Львів•Галицькі Експозиції•2019

107

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

45

exhibitors

ІБЕРУС-КИЇВ

IBERUS-KYIV

Спільне українськоіспанське
підприємство

JOINT UKRAINIAN-SPANISH
VENTURE

вул. Кирилівська, 51-а,
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс:
+38 044 4171397,
+38 044 4170029,
+38 044 4625060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

51-A, Kyrilivska Str.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +38 044 4171397,
+38 044 4170029,
+38 044 4625060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

45

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

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

ІВК ТЕХНІКА

EPК ТЕKNІКА

ТОВ

LTD

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

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

95

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.

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

110

Lvіv•Galician Exposition•2019

Львів•Галицькі Експозиції•2019

111

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

ІМЕКС
Пп

74

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

INWORLD

Тзов

LTD

вул. Візкозна, 17, оф. 22,
м. Київ, 02660, Україна
Тел.:
+38 044 3834212,
+38 067 2304895,
+38 066 0313270
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

22 off, 17, Vizkozna Str.,
02660, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 3834212,
+38 067 2304895,
+38 066 0313270
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 біопаливних гранул чи брикетів на
базі:
- Пресів-грануляторів
- Брикетувальних пресів гідравлічного типу
2. Комплек сні технол огічні рішення для
сільськогосподарської та харчової промисловості:
- Комбікормові заводи.
- Крупозаводи. Переробка зернових, бобових та
масляничних культур - SCHULE MÜLENBAU
- Обжарювання кави, насіння та горіхів. Технологія
псевдо зрідженого шару - NEUHAUS NEOTEC.
3. Технологія екстракції, випарювання, сушіння
вакуумного та сублімаційного типу для харчової,
хімічної та косметичної галузі - DEVEX.
4. Подрібнювачі та сушильні камери для будьякого типу сировини.
Індивідуальний підхід до вимог та побажань
к ожного к лієнта – запорук а взаємовигідної
довгострокової співпраці наших компаній.
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The company «Inworld» offers its successful
customers full range of service: delivery, assembly and
further service providing of equipment of well-known
European producers:
1. Complex technological decisions for biofuel pellets
or briquettes production organization on the base of:
- Pelleting presses
- Hydraulic briquetting presses
2. Complex technological decisions for agricultural
and food industry:
- Feed mills.
- Groats mills. Grains, pulses and oil-yielding crops
processing - SCHULE MÜLENBAU
- Roasting of coffee, sunflower seeds and nuts. Fluid
bed technology - NEUHAUS NEOTEC
3. Technology of extraction, evaporation, vacuum
and freeze drying for food, pharmaceutical and cosmetic
industry - DEVEX.
4. Shredders and dryers 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.
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24

ІНСТРУМЕНТ

INSTRUMENT

Пп

PE

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

Pivnichnyi Alley 5,
32315, Kamenets- Podolsky,
Khmelnitsky Region, Ukraine
Phone:
+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.
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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 ourhardalloy instrument the wide variety of size, profiles, types,
forms and application domains is considered.
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ІНТЕКС ПЛЮС

Inteks Plus

Група підприємств

Pivate Enterprise

вул. Князів Коріатовичів, 25,
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.:
+38 03849 35366
+38 03849 34536
+38 097 9000033
e-mail: inteks.company@gmail.com
www.inteks.com.ua

32300, Kamyanets-Podilskyi, Ukraine,
25a, Knyaziv Koriatovychiv Str.
Phone:
+38 03849 35366
+38 03849 34536
+38 097 9000033
e-mail: inteks.company@gmail.com
www.inteks.com.ua

«Інтекс» - перша компанія на пострадянському
просторі, яка почала виробництво пил дискових з
розклинюючими ножами. Пили виробництва «Інтекс
плюс» працюють на 30-40% довше вітчизняних
аналогів завдяки використанню сплаву «CERATIZIT»
та сталей від «THYSSEN KRUPP»; Також ми є
офіційним представником «Forézienne» в Україні;
Роботизована лінія для загострювання пил «Vollmer»,
неабияк змінила розвиток компанії та спрямувала
на курс автоматизації та всесвітнього визнання.
Окрім виробництва, реалізації якісного інструмента,
ми відновлюємо і готуємо до експлуатації вживане
вітчизняне і закордонне обладнання, маємо столярний
цех, де випробовуємо інструмент.
Ми працюємо для тих хто працює!
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«Inteks» – the first company in the post-Soviet
space, which started the production of disk blades with
disassembling knives. Saws from «Intex plus» work
30-40% longer than domestic analogues due to the use
of the alloy «CERATIZIT» and steels from «THYSSEN
KRUPP»; We are also the official representative of
Forézienne in Ukraine; The robotized Vollmer dust
excitement line changed the development of the
company and changed its course to automation and
worldwide recognition. In addition to the production,
implementation of a quality instrument, we rebuild and
prepare for use domestic and foreign equipment used,
we have a carpenter shop, where we test the tool.
We work for those who work!
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КАМОЦЦІ

CAMOZZI

Тзов

LTD

вул. Кирилівська, 1-3, секція «Д»,
м. Київ, 04080, Україна
Тел.:
38 044 5369520, 2911120
e-mail: kiev@camozzi.ua
www.camozzi.ua

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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ТОВ «КАМОЦЦІ» – підрозділ всесвітньо відомого
італійського концерну Camozzi Group. Протягом 25-ти
років компанія займає провідні позиції з виробництва і
продажу пневматичної апаратури на території України
і далеко за її межами. Штаб-квартира Камоцці в
Україні знаходиться в місті Київ за адресою: вулиця
Кирилівська, 1-3.
Виробничі потужності, величезний склад
готових виробів, відточена логістика, сертифікована
продукція, 100% -тестування на кожному етапі
виробництва гарантують нашим клієнтам бездоганну
якість і сервіс.

Ltd. «Camozzi» – division of the world-famous
Italian concern Camozzi Group During the 25 years the
company has a leading position in the production and
sales of pneumatic equipment in Ukraine and far beyond
its borders headquarters Camozzi in Ukraine is located
in Kyiv at the address. : Cyrilivska street, 1 - 3.
Production capacity, a huge warehouse of finished
products, perfected logistics, certified products, 100%
tested • Max at every stage of production guarantee our
customers perfect quality and service.
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КІВЕРЦІЛІСМАШ

KIVERTSILISMASH

Приватне
підприємство

Private enterprise

вул. Академіка Кравчука, 4,
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.:
+38 050 9008610;
+38 050 9071298
Тел./Факс:
+38 03365 22546,
+38 03365 40613,
+38 03365 21479
e-mail: lismash.s@ukr.net
www.lismash.com.ua

4, Ac. Kravchuka St.,
45200, Kivertsi, , Ukraine
Phone:
+38 050 9008610;
+38 050 9071298
Phone/Fax: +38 03365 22546,
+38 03365 40613,
+38 03365 21479
e-mail: lismash.s@ukr.net
www.lismash.com.ua

ПП «Ківерцілісмаш», 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.
Дуже гарно себе зарекомендували багатопили всіх
моделей та модифікацій: одновальні ЦРМ, СМ1В150(180); двохвальні СМ2В з висотою пропилу до
260 мм. А одно-двохвальні багатопили сімейства
ВД-100 (висота пропилу до 150 мм) взагалі є хітом
продаж. Брусувальні верстати СБ-36 з нижнім або
дворівневим розміщенням пил якісно та продуктивно
переробляють колоди діаметром до 250, 300, 360,
420 мм. Незамінними для масового виробництва
одномірної заготовки є торцювальний верстат з
механічною подачею ТМ-10 з кількістю пил до шести.
Отримати додатковий прибуток допоможуть верстати
для переробки обаполів ВПГ-20, ВОУ-100 та обрізний
ПО-6М з можливістю постава чотирьох пил.
При виготовленні верстатів можуть бути враховані
індивідуальні побажання замовника.
Полегшать працю передавальні пристрої та
допоміжне обладнання, а навчання, за допомогою
наших спеціалістів, сприятиме правильній
та ефективній експлуатації придбаного Вами
обладнання.
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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.
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КЛЕЙБЕРІТ-УКРАЇНА

KLEIBERIT-UKRAINE

ТЗОВ

LLC

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

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

ТОВ КЛЕЙБЕРІТ – Україна є дочірньою компанією
німецьк ого виробник а к лейових 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.
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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.
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КОДОЛА ІГОР АНДРІЙОВИЧ

KODOLA IGOR ANDRYOVICH

ФОП

РЕ

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

Blagovisna str. 17, 19400, KorsunShevchenkivsky, Ukraine
Phone:
+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, шліфувальнозачисні. Обладнання для роботи з СИП панелями
(при будівництві).
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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).
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КОМКОНТ

KOMKONT

Тзов

29

вул. Федюнинського, 19,
г. Гомель, 246007, Республика Беларусь
Тел.:
+375 232 682773,
+375 44 7756980
Тел./Факс:
+375 232 682814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

ТОВ КОМКОНТ здійснює виробництво, монтаж і
запуск котельних установок, які утилізують відходи
деревини (тирса, стружка, тріска, кора, пил, кускові
відходи, відходи меблевого виробництва (ДСП, МДФ,
ДВП), сільськогосподарську біомасу.
Котли випускаються за ліцензією французької
фірми COMPTE R:
- котли водогрійні типу COMPACT потужністю
від 150 до 10000 кВт, що працюють повністю в
автоматичному режимі;
- парові котли типу АТ від 1 до 12 т / пара час
максимальним тиском до 22 Атм.
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19, Fedunskogo Str.,
246007, Gomel, Belarus
Phone:
+375 232 682773,
+375 44 7756980
Phone/Fax: +375 232 682814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

J.V. KOMKONT specializes in the production,
installation and commissioning of boiler plants utilizing
wood waste (sawdust, shavings, chips, bark, dust, bulk
waste, manufacture of furniture (particleboard, MDF,
hardboard), agricultural biomass. Boilers are produced
under the license of the French company COMPTE R:
- boilers water heating type COMPACT with capacity
from 150 to 10,000 kW, operating fully automatically; steam boilers from 1 to 12 t / h with maximum pressure
up to 22 ATM.
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Компанія Construction
Machinery Ltd (CML)
Тзов ТМ JCB

54

вул. Петропавлівська, 54 А,
м. Київ, 04086, Україна
Тел.:
+380444681110,
+380444684497
e-mail: kiev@cml.ua
www.cml.ua

Компанія CML була заснована у 2003 році,
є лідером серед постачальників спецтехніки в
Україні.
Компанія CML є офіційним дилером англійського
бренду JCB, і пропонує як сільськогосподарську, так
і будівельну техніку.
Компанія має ряд представництв та сервісних
центрів у найбільших містах країни – Києві, Львові,
Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Тернополі,
Хмельницькому, Житомирі, Луцьку та Сумах.
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Компрессорс 
Інтернешнл

Compressors 
International

Тзов

LLC

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

54 A, Petropavlivska Str.,
04086, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 044 4672601,
Phone/Fax: +38 044 4672607
e-mail: kiev@compressors.ua
www.compressors.ua

Компанія «Компрессорс Інтернешнл» - лідер на
ринку постачальників компресорного устаткування
України. Компанія забезпечує постачання, сервісне
обслуговування, запасні частини і матеріали
практично для всіх галузей промисловості. Серед
партнерів компанії найбільші підприємства країни
таких галузей як: металургія, машинобудування,
суднобудування, гірничодобувна, скляна, цементна,
легка промисловість, а також целюлозно-паперова,
харчова, медична і багато інших.
Висококваліфіковані фахівці ТОВ «Компрессорс
Інтернешнл» виконують комплексні проекти «під
ключ», що включає в себе виконання робочого
проектування, монтаж обладнання, введення
в експлуатацію, забезпечення гарантійного та
післягарантійного сервісного обслуговування.
Ми пишаємося багаторічною історією співпраці
з наш ими па рт н е р а ми, л і д е р а ми с в і то во го
компресоробудування як Gardner Denver, Hanwha
Techwin (Samsung), Donaldson Filtration, JCB Power
Systems, Elmo Rietschle, Inmatec, Evapco і інші
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The company «Compressors International» – the
leader in the market of suppliers of compressor
equipment in Ukraine. The company provides delivery,
service, spare parts and materials for almost all
industries. The company’s partners include the country’s
largest enterprises in such industries as metallurgy,
machine building, shipbuilding, mining, glass, cement,
light industry, as well as pulp and paper, food, medical,
and many others.
Highly qualified specialists of Compressors
International LLC carry out complex turnkey projects,
which includes detailed design, equipment installation,
commissioning, warranty and post-warranty service.
We are proud of our long history of cooperation with
our partners, world leaders in compressor manufacturing
such as Gardner Denver, Hanwha Techwin (Samsung),
Donaldson Filtration, JCB Power Systems, Elmo
Rietschle, Inmatec, Evapco, and others.
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КОТЛОТЕХ

KOTLOTEH

Пп

Pe

вул. Комерційна, 8,
м. Житомир, 10019, Україна
Тел.:
+38 0412 482079
+38 067 4125401
e-mail: 482079kotlotex@ukr.net
www.kotloteh.com.ua

8, Komertsiina Str.,
10019, Zhytomyr, Ukraine,
Phone :
+38 0412 482079
+38 067 4125401
e-mail: 482079kotlotex@ukr.net
www.kotloteh.com.ua

Вітчизняне, сучасне підприємство, яке
с п е ц і а л і зу є т ь с я н а в и гото вл е н н і п р од у к ц і ї
теплотехнічного призначення :
- Тверд опал ивні к отл и вл асної торгової
марки«АЛЕКОТ»/«ALEKOT» потужностю від 100 кВт
до 5 МВт;
- Теплогенератори (спалювачі);
- Бункери подачі палива, накопичувачі;
- Механізми подачі палива («живе» дно, шнеки
тощо);
Виробництво продукції виконується по замкнутому
циклу: від проектно-конструкторських робіт - до
виготовлення, збирання, випробування, та монтажу
у замовника.
Переваги котлів «АЛЕКОТ» :
- ККД 85%
- Згорання палива з високою вологістю (до 80%)
- Стабільна температура в камері згоряння (8001000 С, при якій руйнується більшість шкідливих
сполук);
- Сенсорна рідинно-кристалічна панель управління
(можливість керування процесом зі смартфона!)
- Можливість адаптувати під будь-який вид
палива (лушпиння, щепа, тирса, залишки меблевого
виробництва, тощо)
Висока якість! Кваліфіковані фахівці з багаторічним
успішним досвідом.
На підприємстві застосовується система
управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO
9001:2015, IDT)
Виготовляємо обладнання стандартне та
нестандартне, згідно потреб замовника.
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ALEKOT boilers are manufactured using modern
technologies from high-quality materials. This boiler is
technologically connected to the smoke exhauster, gas
pipes, smoke pipe and operation, control and signaling
box
Minimum operational lifetime is 10 years.
The boiler is used:
- in heating and hot water supply systems of industrial
premises and economic buildings;
- for heat supply of structures and facilities of various
types (in drying chambers, greenhouses, etc.), for use
in various technological processes.
ALEKOT boilers advantages are:
- High efficiency level - up to 90%.
- Ability to use fuel with low caloric content, high
humidity and ash content.
- Stable high temperature in the combustion
chamber.
- High-quality heat-resistant and fire-resistant
materials use.
- All types of biofuel efficient combustion.
- Ability to burn bulk fuels (sawdust, wood chips,
shavings, pellets).
- Intensive combustion is concentrated in the
combustion chamber.
Combustion products do not contain sticky molten
particles
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Кюгель

31
Основним напрямком діяльності компанії
«Кюгель» є продаж комплектуючих для промислового
устаткування від світових виробників.
Ми є офіційним представником:
Hiwin- кулько-гвинтові передачі, опори КГП,
направляючі системи лінійного переміщення,
лінійні приводи та лінійні модулі, моментні двигуни,
підшипники, сервоприводи, крокові двигуни, драйвери,
поворотні столи, роботи та багато іншого.
Teknomotor- Електрошпинделі, високочастотні
двигуни.
Наша компанія працює з виробниками
комплектуючих напряму, без посередників, що
гарантує виключно оригінальну та високоякісну
продукцію в стислі терміни, та за помірними цінами.
Крім торгової сфери, вже протягом декількох років
ми активно розвиваємо інженерно-проектну та
виробничу діяльність, пропонуючи свої розробки в
металообробній та верстатобудівельній галузі.
Компанія «Кюгель» постійно розширює складський
асортимент найважливіших комплектуючих для
швидкого вирішення завдань по сервісному
о бс л у го ву ва н н ю та р е м о н т у п р о м и с л о во го
обладнання. Завдяки цьому наші партнери здатні
налагодити безперебійний виробничий процес або
мінімізувати термін простою обладнання. Вже зараз
на складах компанії є понад 3 000 найменувань
продуктів, готових до негайного відвантаження,
а загальний перелік пропонованих продуктів
наближається до 300 000. Також для зручності
клієнтам, ми запустили інтернет-майданчик prolm.
com.ua де в онлайн режимі можливо не тільки
ознайомитися з наявними на складах товарами, але
й швидко замовити та сплатити.
Як надійний постачальник, ми раді бачити в якості
партнерів не тільки великі промислові підприємства,
а приватних осіб-ентузіастів, винахідників в області
автоматизації та верстатобудуванні.
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ЛЕНІВ

LENIV

Тзов

LTD

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

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

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.
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Leniv LLC – production, sales and service of
woodworking tools.
Leniv LLC is one of the most active participants
on the Ukrainian woodworking tools market. Due to
our long-term experience in this field, persistence and
constant anxiety for upgrade and development, we have
achieved a high level of accuracy in manufacturing of
our products. We use the best raw materials of leading
European manufacturers and highly-efficient up-to-date
equipment in order to create a national product of high
quality, second to none of foreign analogues.
We analyze and take into account different aspects
of a client’s production process aiming to find the most
effective solution for tools application. We share our
experience to develop your business!
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exhibitors

ЛЕОБУДІНДУСТРІЯ

LEOBUDINDUSTRIYA

Тзов

Ltd.

вул. Зелена 269 в,
м. Львів, 79066, Україна
Тел.:
+38 067 9398564,
+38 050 4301122
Тел./Факс:
+38 032 2405416

123 в, Zelena St.,
79066, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 067 9398564,
+38 050 4301122
Phone/Fax: +38 032 2405416

79

ТО В « Л е о б уд і н д у с т р і я » – д о с в і д ч е н и й
постачальник широкого асортименту шлангів з
полівінілхлориду (ПВХ) та рукавів з поліуретану
(ПУ). Ми пропонуємо продукцію, що застосовується
у багатьох галузях промисловості. Компанія активно
займається реалізацією якісних повітропроводів – для
транспортування сипучих абразивних матеріалів,
різноманітної рідини, хімічних речовин. Ми пропонуємо
високу європейську якість.

Leobudindustriya LLC is an experienced supplier of
a wide range of hoses made of polyvinyl chloride (PVC)
and polyurethane sleeves (PU). They are used in many
industries.
Our company sells the high-quality hoses for
transporting of light solids, abrasive materials, various
liquids, chemicals.
We offer high European quality.
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ЛІРА

LIRA

ТЗОВ

LTD

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
www.lira-ukraine.com

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
www.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.
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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.
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131

ЛІСОВА ТЕХНІКА

FOREST TECHNICS

ТОВ

LLC

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

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

Здійснюємо підбір, продаж, сервіс нової та
вживаної техніки для лісозаготівлі, транспортування
та переробки деревини. Трелювальні трактори LKT,
харвестери, форвардери, причепи з маніпуляторами;
лебідки, канатні системи MAXWALD; обладнання
для переробки деревини на дрова та тріску (щепу)
PEZZOLATO; торцювання пакетів заготовки та колод
PRINZ; фарби для маркування деревини SOPPEC.
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We provide clients with the new and used equipment
for wood processing, logging and transportation. Skidders
LKT, harvesters, forwarders; trailers with manipulators;
winches and cable systems MAXWALD; chainsaws
for woodcutting PRINZ; chippers and equipment for
firewood processors PEZZOLATO; paints for wood
marking SOPPEC.
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16

ЛОЙКО УКРАЇНА

LEUCO UKRAINE

Тзов

Ltd

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

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

ТОВ «ЛОЙКО УКРАЇНА» – дочірнє підприємство
компанії LEUCO, Німеччина.
LEUCO є одним зі світових лідерів з виробництва
алмазних інструментів та інструментів з твердих
с п л а в і в д л я д е р е в о о б р о б н о ї т а м е бл е в о ї
промисловості. Широкий асортимент нашої продукції
доповнюють послуги із заточування інструмента та
консультації щодо його використання.

146

exhibitors

Львів•Галицькі Експозиції•2019

16

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.
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5

ЛЮКС-Х

Lux-X

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
Тов

Scientific and Production
Enterprise
LLC

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

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

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 «ЛЮКСХ», 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.
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The leading national manufacturer of cold
industrial glues, the official distributor of the company
«BEARDOW&ADAMS» (Great Britain), the European
leader in hot melt adhesive manufacture.
«LUX-X» offers high-quality adhesives for different
scopes, including for woodworking and furniture
production, and also product assembly, pressure
sensitive adhesives (HMPSA).
Working with «Lux-X» LLC you get a full range of
services: application condition analysis and an adhesive
pre-selection; testing and determination of optimal
adhesive; free shipping anywhere in Ukraine; complete
technological and informational support during use.
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ЛЮЦ
ПП

119

ПП “ЛЮЦ” підприємство, яке працює на ринку
розробки та виробництва електронної продукції,
автоматизованих систем та інформаційних технологій
для деревообробної промисловості. З 2011 року
має представництво в Литві - компанію UAB “Mikron
Lt”. Колектив нашої компанії має великий досвід в
розробці та виробництві новітніх технічних систем,
які отримали високу оцінку наших клієнтів в різних
країнах світу.
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М-ГРУПП

M-GROUP

КОМПАНІЯ, Тзов

COMPANY

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

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

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 FREUDPOZZO 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 woodcutting 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 «MGROUP» company
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МАКСИМЕР

MAXIMER

Тзов

LLC

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

16, Кurska Str.
03049, Kiev, Ukraine,
Phone:
+38 050 4622418
Fax:
+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.
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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 carries out installation and
commissioning, as well as warranty and post-warranty
maintenance of SKYWOOD equipment, including spare
parts delivery.
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МАРКЕТЛІС

MARKETLIS

Пп

Pe

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

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

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.
К р і м то го , к о м п а н і я « М а р к етл і с » н а д а є
інжинірингові та технологічні консультаційні послуги
по створенню нових сучасних деревообробних та
меблевих виробництв і модернізації діючих цехів та
підприємств.
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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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МАРК ТУЛС

MARK TOOLS

ТзОВ

LTD

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

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

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.
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МВМ ГРУП

MWM GROUP

Тзов

LTD

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

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

62

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:
- о бл а д н а н н я д л я п е р в и н н о ї п е р е р о б к и
деревини,
- обладнання для обробки масивної деревини,
- обладнання для виготовлення брусу та щита,
- обладнання для фінішної обробки,
- обладнання для обробки плит та виготовлення
меблів,
- обладнання для роботи зі шпоном,
- обладнання для виготовлення паркету,
- оброблювальні центри з ЧПК,
- аспіраційні системи та багато іншого.

Selling, service and guarantee maintenance of
woodworking equipment.
«MWM GROUP Company» acts successfully on the
Ukrainian market for ten years already.
During this period our equipment has shown
the balance of the best quality and price. We sell
woodworking equipment across the territory of Ukraine;
our clients are hundreds of
Ukrainian manufacturers of wooden products. We
are proud of qualitative wooden goods
that are manufactured with the help of our
equipment.
«MWM GROUP Company» proposes all range of
woodworking machinery. You can order or buy from the
warehouse in Dnipropetrovs’k the following machinery
anytime;
- for primary wood processing;
- for processing of solid wood;
- for beam and board manufacturing;
- for finishing processing;
- for board processing and furniture manufacturing;
- for veneer processing;
- for parquet flooring manufacturing;
- processing centers with CNC control;
- dust collector system and others.
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МВМ-КИЇВ

MWM-KYIV

Тзов

LLC

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

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

Пропонуємо широкий спектр деревообробного
обладнання та інструменту для лісопиляння, сушіння
та механічної обробки деревини.
Постійно зі складу в Києві та на замовлення
обладнання для:
- первинної переробки деревини: верстати
для обкорювання колод та сортування деревини,
стрічкопилкові, брусувальні, багатопилкові та
торцювальні верстати;
- камери та обладнання для сушіння деревини;
- роботи зі шпоном;
- виготовлення брусу та щита;
- подрібнення відходів деревини;
- переробки відходів деревообробки в брикети.
а також:
- дискові пили для пиляння.
ВИ БУДЕТЕ ПРИЄМНО ЗДИВОВАНІ НАШИМИ
ЦІНАМИ ТА СЕРВІСОМ!
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MWM-Kiev offers wide range of woodworking
equipment and tools for sawmill machinery, wood drying
and mechanical wood processing.
We are ready to offer following equipment (in our
stock in Kyiv or by order):
- for the initial woodworking: band saws, powersaw bench, log-edging machine, multirip bench butting
saw;
- wood drying kilns and equipment;
- for veneer production;
- for timber and panel production;
- wood chippers;
- for reproduction of wooden waist into briquettes;
and also:
- circular saws.
You will be nice surprised with our prices and
service!
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МДФ-Люкс

МЕТАЛІСТ

Тзов

Тзов

вул. Львівська бічна, 9,
с.Сокільники, Пустомитівський район,
81130, Україна
тел.:
+38 032 2458401
+38 096 8015484
Факс:
+38 032 2458402
e-mail: mdf.lux@ukr.net
www.mdflux.com.ua

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

ТзОВ «МДФ-Люкс» веде свою діяльність з 2004
року. Своє існування розпочинає з виробництва
кухонних фасадів та дверних накладок з МДФ. З року
в рік підприємство робить впевнені кроки в своєму
розвитку: впровадження все сучасніших технологій,
використання обладнання іноземного виробництва.
Сьогодні ТзОВ «МДФ-Люкс» - це один із найбільших
виробників меблів з МДФ в Україні. Контроль якості
проводиться на всіх рівнях виробництва, від заготовки
до готового виробу.
На підприємстві постійно впроваджуються нові
моделі, які позиціоновані на українському ринку, як
найоптимальніше співвідношення ціни та якості.
Наш асортимент – це фасади з МДФ для будьякого приміщення дому чи офісу: кухонь, спалень,
віталень, дитячих, передпокоїв, робочих кабінетів.
Також представлений широкий вибір міжкімнатних
дверей та дверних накладок з МДФ.
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ТзОВ «М еталіст» являється українським
виробником, яке існує зі своїми Енергетичними
установк ами 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 1002000 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
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МЕХАНІК

MECHANIK

виробничо-комерційне пп

PI-CE

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

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

Компанія пропонує:
- дереворізальний інструмент в широкому
асортименті, включаючи інструмент для виготовлення
«Євровікна»;
- інструмент для фрезерування та зачищення
різноманітних профілів ПВХ: Deceuninck, KBE, Veka,
Actual, Salamander, Trocal, Kommerling, REHAU,
Egepen.
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- 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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МОТОРІМПЕКС

MOTORIMPEX

ХЗТФ, ТОВ

KFTC, LLC

вул. Киргизька, 94/1,
м. Харків, 61105, Україна
Тел.:
+38 050 3645053
Тел./Факс:
+38 057 7136170
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.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 найсуворішими стандартами якості,
відповідну найжорсткішим вимогам по експлуатації,
підвищуючи продуктивність і надійність Вашої
техніки. Наші інженери завжди грамотно і своєчасно
проконсультують і допоможуть підібрати саме те, що
Вам потрібно!
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94/1 Kirgizskaya Str.,
61105, Kharkov, Ukraine,
Phone:
+38 050 3645053
Phone/Fax: +38 057 7136170
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.m-impex.com.ua

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 manufactured to
the most stringent quality standards, meeting the most
stringent requirements for operation, increasing the
performance and reliability of your equipment. Our
engineers are always competently and promptly advise
and help you choose exactly what you need!
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МУКІЄВСЬКА ОЛЕНА 
ОЛЕКСІЇВНА

MUKIIEVSKAYA OLENA
OLEKSIYIVNA

ФОП, представник фірми
CERATIZIT

РЕ representative 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

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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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.

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

170

Lvіv•Galician Exposition•2019

Львів•Галицькі Експозиції•2019

171

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

Н.Н.Н.
Тзов

72

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

Компанія «Н.Н.Н.» виробляє деревообробні фрези
з механічним кріпленням ножів, які застосовуються
на імпортному та вітчизняному обладнанні для
виготовлення дверних та віконних блоків, меблів з
натуральної деревини та МДФ, різних погонажних
виробів (плінтус, дошка підлоги, брус, карниз та
ін.).
Особливостями цих технологій є:
- Широке використання конструкцій фрез із
механічним кріпленням ножів.
- Застосування твердого сплаву фірм «CERATIZIT»,
«LEUKO» для виготовлення ножів за власним
профілем.
- Застосування стандартних твердо сплавних
ножів, заточених з 2-х і 4-х сторін, що в стільки ж раз
збільшує їх термін служби.
- Висока точність встановлення ножів підвищує
якість обробки та збільшує термін слу ж би
інструменту.
Також для наших деревообробників виготовляємо
ножі різних профілів з інструментальної сталі 9XC,
товщиною 8 - 9 мм (з нарізними гребінками), які
встановлюються в корпуси.
Враховуючи особливості вітчизняного ринку та
досвід роботи наших клієнтів, Компанія «Н.Н.Н.»
виконує заточку профільних твердо сплавних ножів
та сервісне обслуговування фрез як власного
виробництва так і інших компаній.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ

SCIENTIFICAL TECHNICAL
UNION

ТЗОВ

94

LLC

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

«Науково-технічний союз» цілковито Українське
виробництво, з власним дослідним центром, що з
1997 року розробляє та випускає нові препарати для
ефективної вогнебіозахисної обробки деревини, та
інших будівельних матеріалів/конструкцій.
Всі препарати, що ми випускаємо, відзначаються
високою якістю, що починається з відбору сировини,
та завершується вихідним контролем, та доставкою
за місцем використання.
Для того, щоб наші препарати давали найкращі
результати, ми надаємо якісні консультації з
виконання обробки різноманітних дерев’яних
конструкцій, що різняться за своїм призначенням та
режимом використання. Виконуємо підбір препаратів,
концентрацій та способів обробки, що дадуть
найкращий результат, при найменших витратах.
Виконуємо доставку будь-яких замовлень, як
маленьких, для приватних потреб, так і промислових
замовлень, по всій території України. Будь-яка служба
доставки.
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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

We are wholly Ukrainian manufacture, with our own
research center, which since 1997 has been developing
and producing new chemicals for effective fire-protecting
wood impregnation, and other building materials /
structures.
All of our makes are characterized by high quality,
starting with the selection of raw materials, and ending
with initial control, and delivery at the place of use.
In order for our products to provide the best results,
we provide quality consulting on the processing of
various wooden structures, which differ in their purpose
and way of use. We carry out selection of chemicals,
concentrations and methods of treatment, which will give
the best result at the least expenses.
We carry out delivery of any orders, both small, for
private needs and industrial orders, all over Ukraine.
Any delivery service.
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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/

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:
- І н с т и т у т л і с о в о го і с а д о в о - п а р к о в о го
господарства;
- Інститут інженерної механіки, автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій;
- Інститут деревооброблювальних технологій і
дизайну;
- Інституту екологічної економіки та
менеджменту;
- Центр доуніверситетської і післядипломної
освіти.
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98

НОВОСТ

NOVOST

ТЗОВ

LTD

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

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

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.
М и п р о п о н у є м о к о н к ур е н т н е , н а д і й н е в
експлуатації, легке в процесі обслуговування,
доступне за ціною обладнання.
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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.
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ОЛІНВУД

ALLINWOOD

ТОВ, TM RUBIO
MONOCOAT
UKRAINE

LLC

вул. Кульпарківська, 142,
м. Львів, 79021, Україна
Тел.:
+38 066 0457749,
+38 066 0457739
e-mail: Allinwood.com@gmail.com,
rubiomonocoat.ukr@gmail.com
www.allinwood.com.ua,
www.rubiomonocoat.com

Kulparkivska str. 142,
79021, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 0660457749,
+38 0660457739
e-mail: Allinwood.com@gmail.com,
rubiomonocoat.ukr@gmail.com
www.allinwood.com.ua,
www.rubiomonocoat.com

43

Компанія «ОЛІНВУД» займається продажем
інноваційних екологічних засобів для захисту
та декору деревини, а також обладнанням для
покриття на виробництвах (масла, грунти та
засоби для догляду за деревиною) для підлоги та
меблевого виробництва, а також для фасадів МДФ,
дверей, стінових панелей. Компанія «ОЛІНВУД»
є єдиним офіційним представником на території
України бельгійської ТМ «RUBIO MONOCOAT» Ми
пропонуємо високу європейську якість та сучасну
технологію у сфері декору деревини.

ALLINWOOD company is engaged in selling
innovative environmental products for protection and
wood decor (oils and care products for wood) for flooring
and furniture production for MDF facades, doors, wall
panels. ALLINWOOD company is the only official
representative of the belgian producer TM «RUBIO
MONOCOAT». We offer our customers high European
quality and new technology in wood decoration.
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70

ОЛНОВА

OLNOVA

Спільне підприємство у
формі Тзов

Joint venture in form of Ltd.

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

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

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 велик а
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.
Ф і р м а « О Л НО ВА » а к т и в н о п р а ц ю є н а д
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.
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84

ОМІКС

omiks

Приватний підприємець
Каліщук Олег Степанович

Entrepreneur Kalyshchuk
Alexander Olegovich

вул. Об’їздна, 12-8 В,
м. Тернопіль, 46400, Україна
Тел.:
+38 0352 532678
+38 0352 533987,
+38 050 3775648
Факс:
+38 0352 435871
e-mail: omiksternopil@gmail.com

12-8 B, Ob’izdna Str.,
46400, Ternopil’, Ukraine
Phone:
+38 0352 532678
+38 0352 533987,
+38 050 3775648
Fax:
+38 0352 435871
e-mail: omiksternopil@gmail.com

Підприємець Каліщук Олександр Олегович
займається виробництвом деревообробного
обладнання під брендом ОМІКС протягом 15 років.
Наші пилорами серії СПР, це одна із най кращих
пропозицій на ринку України. Простота використання
та надійність конструкції нашого обладнання
забезпечить стабільно високу продуктивність та
якість готової продукції. У нас ви можете замовити
усе необхідне обладнання для переробки деревини.
Також ми є ексклюзивним представником фірми
Armoth – найпотужнішого виробника стрічкових пил
в європі.
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Entrepreneur Kalyshchuk Alexander Olegovich is
engaged in the production of woodworking equipment
under the brand OMIX for 15 years. Our PSP series is
one of the best offers in the Ukrainian market. The ease
of use and reliability of the design of our equipment
will ensure stable high performance and quality of
finished products. Here you can order all the necessary
equipment for wood processing. Also, we are the
exclusive representative of Armoth - the most powerful
manufacturer of band saws in Europe

Lvіv•Galician Exposition•2019

185

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

87

ПОДІЛЛЯ

ПОДІЛЛЯ ІНСТРУМЕНТ

Тзов

Тзов

вул. Голосківське шосе, 2а,
м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл., 32315, Україна
Тел./Факс:
+38 03849 65727
e-mail: tovpodillya@ukr.net

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

Виробництво дереворізального інструменту:
- Пилки твердосплавні для поперечного пиляння
- Пилки твердосплавні для повздовжнього
пиляння
- Пилки твердосплавні для багатопильних
верстатів
- Фрези для виготовлення вікон і дверей
- Фрези для виготовлення пагонажних виробів
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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.
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Праліс
Тзов

58

вул. Промислова, 60,
м. Львів, 79024, Україна
Тел.:
+38 067 7206020
Факс:
+38 032 2420023
e-mail: info@pralis.net.ua
www.pralis.net.ua

Компанія «Праліс» спеціалізується на ексклюзивних
та екзотичних породах деревини, та виготовленні
шпонованих фасадів з неї. Тенденції сучасного світу
непідвладні красі й унікальності природніх матеріалів.
Деревина завжди вражала своєю неповторністю та
здатністю створювати затишок в особистому просторі
людей. Компанія «Праліс» допомагає знайти свою
частинку унікальності та комфорту завдяки екзотичній
деревині, котру Ви можете підібрати під свій стиль
та смак. Облаштувати інтер’єр та екстер’єр своєї
домівки Ви завжди зможете з продукцією компанії,
тут ви можете знайти натуральний шпон та масив
екзотичних порід з різних куточків світу, меблеві щити
та вироби з термоясену українського виробника.
Будемо раді бачити Вас на нашому стенді під час
виставки «Деревообробка» у Львові.
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ПРОКОМПАКТ

PROCOMPACT

ПП

РЕ

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

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

9

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.

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.
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ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ

Promteсhkonstruktsiya

НВПМП ТОВ

99

вул. Дружби, 61,
м. Краматорськ, Донецька обл.,
84333, Україна
Тел.:
+38 06264 32271
Факс:
+38 06264 42988
e-mail: office@ptk.com.ua
ptk.com.ua

99

61, Drugby Str.,
84333, Kramatorsk, Doneck region, Ukraine
Phone:
+38 06264 32271
Fax:
+38 06264 42988
e-mail: office@ptk.com.ua
ptk.com.ua

НВПМП «Промтехконструкція» – одне з найперших
підприємств в Україні в галузі виробництва ланцюгів
привідних та транспортерних до сільгоспмашин
та промислового обладнання, транспортерів до
зернозбиральної техніки. Наше підприємство існує вже
більше 23 років на ринку України. Підприємство має
повний цикл виробництва стандартних і спеціальних
ланцюгів. Фахівці підприємства постійно працюють
над поліпшенням якості та надійності ланцюгів, які
використовують в різноманітних галузях народного
господарства. Підприємство має свою акредитовану
лабораторію, де ланцюги проходять випробування
на міцність, надійність (динамічне випробування),
відповідність геометричним розмірам.

Research, development and manufacturing company
«Promteсhkonstruktsiya» is one of the leading Ukrainian
companies producing driving and conveyor chains for
agricultural and industrial equipment, conveyers of grain
harvesters. Our company exists for more than 23 years
in Ukrainian market. The enterprise has a complete
production cycle of standard and special chains. Our
professionals work constantly to improve the quality
and reliability of the chains which are used in various
industrial and agricultural areas. The company has its
own accredited laboratory where the chains are tested
for durability and reliability (dynamic test) and also
geometrical standards.
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РІКО-МАРКЕТ

Рілтех
Компанія

46

вул. Ів.Франка, 59/8
Львів, Україна,
Тел.:
+38 067 7420767
rikomarket@ukr.net
http://rikomarket.com.ua

105

Продаж технічних рукавів: ПВХ, ПУР, РТІ, тефлон,
сілікон, скловолокно, металорукав та ін.
Діапазон діаметрів від 10мм до 1200мм
Діапазон температур від -1500С до +11000С

Компанія Рілтех є надійним постачальником
промислових рукавів, рукавів високого тиску,
промислових з`єднань, фітингів, компенсаторів та
ущільнюючих матеріалів.
Також ми пропонуємо передові ремонтні технології:
клеї, герметики, змазки провідних європейських
виробників. Ці новітні технології можуть бути
використані, як в побуті, так і на підприємствах різних
напрямків діяльності.
Співпраця з провідними заводами-виробниками
Європи та всього світу дозволяє нам обслуговувати
різноманітні галузі промисловості: автомобільну,
авіаційну, гірничовидобувну, деревообробну, харчову,
металургійну, хімічну, нафтогазову та інші.
Доступні ціни та висока якість продукції – головні
критерії, на яких базуються наші довготривалі
стосунки з клієнтами.
Багаторічній досвід роботи дозволяє фахівцям
нашої компанії кваліфіковано і швидко вирішити
проблему будь-якого клієнта. Звернувшись до нас, Ви
зможете отримати вичерпну інформацію та підібрати
саме ту продукцію, яка максимально відповідає
вимогам та умовам роботи Вашого устаткування.
Весь перелік продукції, що постачається нами,
відповідає високим європейським та світовим
стандартам якості.
Наявність власного автотранспорту та співпраця
з автоперевізниками дозволяє нам працювати з
будь-яким містом України, виконуючи замовлення в
стислі терміни.
МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!
ЯКІСТЬ НАШОГО ТОВАРУ – ЦЕ НАДІЙНІСТЬ В
РОБОТІ ВАШОГО ОБЛАДНАННЯ!
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21

exhibitors

РМП БІОЕНЕРГІЯ

RMP BIOENERGIYA

ТЗОВ

LLC

вул. Майдан Незалежності,17 ,
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел.:
+38 067 4041015
e-mail: igor.budzyanovsky@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com.ua

M. Nezalezhnosti, 17 Str.,
80500, Busk,, Ukraine
Phone:
+38 067 4041015
e-mail: igor.budzyanovsky@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com.ua

21

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 гранулювання і брикетування
деревних відходів, включаючи всі стадії підготовки
сировини;
-обладнання для деревообробної промисловості;
- обладнання для комплексної переробки
металевої стружки.

LLC «RMP BIOENERGY» – a company with 10 years
of experience supplies equipment and technologies for
the production of biofuels and recycling of industrial
waste.
RMP BIOENERGY main specialization:
- plants for the granulation and briquetting of
wood waste, including all stages of preparation of raw
materials;
- equipment for the woodworking industry;
- equipment for complex processing of metal
shavings.
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81

exhibitors

РОЙЕК-ЛЬВІВ

ROJEK-LVIV

Українсько-чеське сп

Ukrainian-Czech
Joint venture

вул. Яворницького, 14, а/с 5856,
м. Львів, 79054, Україна
Тел.:
+38 032 2971898, 2971858
Тел./Факс:
+38 032 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

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

81

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 woodwaste 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).
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СЄВ-Євродрайв
Тзов

66

вул. Робоча буд.23-в, к. 409, м. Дніпро,
49008, Україна,
Тел.:
+38 056 3703211
+38 095 2307057
факс:
+38 056 3722078
e-mail: sew@sew-eurodrive.ua
www.sew-sew-eurodrive.ua

SEW-EURODRIVE – це провідна компанія
на світовому ринку електропривідної техніки.
Є виробником мотор-редукторів, редукторів,
електродвигунів, частотних перетворювачів.
Продукція представлена у всіх основних галузях
сучасної промисловості і є продукцією глобального
розповсюдження: підтвердження цьому – 12 заводіввиробників та 67 збиральних підприємств у 46
країнах, а також система сервісного обслуговування,
яка розглядається як складова частина продукції та
сприяє покращенню її якості.
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66

exhibitors

СІНАЙ

SINAY

ФОП Філюк
Олексій
Олексійович

PE

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

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

66

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.

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.
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СОБОС
науково-виробниче пп

56

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

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».
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65

є:

СПР-ЕНЕРГО

SPR-ENERGO

Тзов

LLC

вул. Кульпарківська, 108,
м. Львів, 79021, Україна
Тел.:
+38 050 9249118,
+38 050 9249213
Тел./Факс:
+38 032 2400255
Факс:
+38 032 2400254
e-mail: info@sprenergo.com.ua
www.sprenergo.com.ua

108, Kulparkivska St.,
79021, Lviv, Ukraine
Phone:
+38 050 9249118,
+38 050 9249213
Phone/Fax: +38 032 2400255
Fax:
+38 032 2400254
e-mail: info@sprenergo.com.ua
www.sprenergo.com.ua

Основним видом діяльності ТзОВ «СПР-ЕНЕРГО»

- Оптова та роздрібна торгівля пневмоапаратурою;
- Сервіс та технічна підтримка;
- Комплексні рішення з модернізації і проектування
пневмообладнання для промислових підприємств.
Партнерами ТзОВ «СПР-ЕНЕРГО» є всесвітньо
відомі компанії-виробники пневмообладнання та
компонентів пневмосистем: «AIGNEP S.p.A.» (Italy),
«AZ Pneumatica» (Italy).
Пневматика – це, перш за все, - рух. Тому наша
діяльність спрямована на те, щоб забезпечити
Вашому бізнесу рух без зупинок!
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is:

The main type of activity of «SPR-ENERGO² Ltd

- the wholesale and retail trade of pneumatic
components;
- the service and the technical support;
- complex decisions of modernisation and of planning
of pneumatic equipment for industrial enterprises.
For today we cooperate with such world-wide known
companies-producers of pneumatic equipment and
pneumatic components as «AIGNEP S.p.A.» (Italy),
«AZ Pneumatica» (Italy).
Pneumatic that is the movement. That’s why our
activity is sent to provide to Your business the movement
without any stops!
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СТАНКОДНІПРО

STANKODNIPRO

Тзов

LTD

вул. Березинська, 7,
м. Дніпропетровськ, 49130, Україна
Тел./Факс:
38 056 7199130(31,…,39)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

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

113

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 це 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).

«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 MaschinenBau-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).
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127

exhibitors

Станкомплект

Stancomplect

Тзов

LLC

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

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

127

Компанія Станкомплект займається продажом
та обслуговуванням обладнання для виробництва
корпусних меблів, деревообробного інструменту
та запчастин до меблєвого 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 нащім клієнтам найкращу якість та
сервіс.

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
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48

ТЕНТЕ Україна

TENTE Ukraine

Тзов

LIMITED LIABILITY COMPANY

вул. Саперно-Слобідська, 25,
м. Київ, 03039, Україна
Тел.:
+38 067 2477728
Тел./Факс:
+38 044 2227728
e-mail: sales@tente.ua
www.tente.ua. www.tente.com.ua

25, Saperno-Slobidska Str.,
03039, Kyiv, Ukraine
Phone:
+38 067 2477728
Phone/Fax: +38 044 2227728
e-mail: sales@tente.ua
www.tente.ua. www.tente.com.ua

Компанія займається розробкою, виробництвом,
оптовою та роздрібною торгівлею, роликів та коліс для
будь якого цивільного чи промислового використання,
а також обладнання та аксесуарів, пов’язаних з їх
використанням
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Production, developing, trading wheels and
castorsand the assotiated process, systems and
solutions for differnet fields from furniture and medicine
application till heavy duty equipmnet.
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8

ТЕХНОС

TECHOS

Тзов

LLC

вул. Робоча, 2 А, оф. 601,
м. Миколаїв, 54029, Україна
Тел.:
+38 095 4895807
Тел./Факс:
+38 0512 712200
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua

Robocha str. 2a, of. 609,
54029, Mykolaiv, Ukraine
Phone:
+38 095 4895807
Phone/Fax: +38 0512 712200
e-mail: info@techno-sys.com
www.astrapro.com.ua

Астра Конструктор Меблів та Астра Розкрій – це
основа комплексу програм для рішення усіх задач
від проектування меблів до оптимального розкрою
матеріалів, експорту файлів на верстати з ЧПК та
друку етикеток у цеху. Астра Конструктор Меблів програма проектування меблів та дизайну інтер’єру.
Зрозумілі та зручні інструменти забезпечують швидке
проектування, розташування меблів у приміщенні,
реалістичний перегляд проекту у тримірному просторі,
створення креслень і звітів по проекту та експорт
деталей проекту у програму розкрою та на верстати
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.
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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.

Lvіv•Galician Exposition•2019

215

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

102

ТОТАН-ГРУП

TOTAN GROUP

ТОВ

LLC

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

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

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
м од е р н і з а ц і ї д і юч и х л і с о п и л ь н и х цех і в т а
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.
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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.
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ТУР ФМ

TUR FM

Фоп Тур Оксана
Василівна

An individual entrepreneur
Oksana Tur

вул.Шептицького 1/69,
м.Червоноград, Львівська обл.,
80100, Україна,
Тел.:
+38 068 1358756
+38 063 3673075
e-mail: tur-fm@ukr.net
www.turfm.com.ua

1/69, Sheptytskoho Str.,
80100, Chervonograd,
Lviv region, Ukraine,
Phone:
+38 068 1358756
+38 063 3673075
e-mail: tur-fm@ukr.net
www.turfm.com.ua

ТУР ФМ займається виготовленням меблевих
фасадів, дверних накладок, декоративних елементів
з МДФ та пінополіуретану вкритих плівкою ПВХ
або фарбованих. В своєму виробництві компанія
використовує лише найкращу сировину імпортного
виробництва, яка пройшла атестацію на території
України і має сертифікати якості, що відповідають
міжнародним стандартам. Компанія допоможе втілити
найнеймовірніші дизайнерські фантазії клієнтів. «ТУР
ФМ» пропонує клієнтам найкраще співвідношення
ціна-якість на ринку України.
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TUR FM engaged in manufacturing furniture
facades, door linings, decorative items made of MDF
and polyurethane foam covered with PVC film or painted.
In his production company uses only the best raw
materials imported, which has been certified in Ukraine
and certified as meeting the international standards. The
company will realize the most incredible design fantasy
clients. “FM Tour” offers customers the best value for
money in Ukraine.
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УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
Пат

51

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

ПАТ «Укрліспромоптторг» пропонує широкий
асортимент комплектуючих виробів і матеріалів
для деревообробної та меблевої промисловості від
кращих європейських виробників «Kleiberit», «Herlac»,
«Hettich», «Dresselhaus»(Німеччина), «Sigmar vernici»
, «SIVAM» (Італія) «Samet», «Albatur» (Туреччина),
«Gamet», «Marcopol», «Rejs», (Польща) , фурнітуру
вітчизняного виробництва, кромку ПВХ«Ukrles»
(Туреччина)
Клеї Kleiberit (Німеччина) для:
- склеювання деталей із масивної деревини(D2,
D3, D4, EPI, PUR);
- приклеювання шпону і облицювання пластей;
- мембранно-вакуумного пресування;
- облицювання кромок меблевих деталей;
- облицювання профільних погонажних деталей;
- виробництва та укладки паркету;
- виробництва м’яких меблів;
- зборки окремих деталей у вузли та готові
вироби.
- Лакофарбові матеріали Herlac(Німеччина)
Sigmar vernici, SIVAM(Італія):
- лаки, ґрунти, емалі, барвники, патини та
спецефекти для оздоблення меблів та виробів з
деревини.
Меблева фурнітура (більш 1000 найменувань на
складі), розсувні системи, кухонні висувні системи
та барні аксесуари, стяжки та петлі меблів, рамочні
алюмінієві профілі, меблеві ручки та гачки, ніжки,
шурупи, пружинні блоки, каркаси, матраци, механізми
для виготовлення м´ких меблів,кромка ПВХ.
220

Львів•Галицькі Експозиції•2019

Lvіv•Galician Exposition•2019

221

УЧАСНИКИ ВИСТАВКи

exhibitors

ФАБРИКА РУКАВНИХ
ФІЛЬТРІВ

Ltd

BAG FILTER FACTORY

Тзов

83

вул. Ярмарова, 5Д,
м. Кременчук, Полтавська обл.,
39630, Україна
Тел.:
+38 050 3082134,
+38 0536 741532,
+38 0536 741534,
+38 0536 741535
e-mail: frf@frf.com.ua
www.frf.com.ua

ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів» є виробником
пилоочисних та аспіраційних установок для
технологічних процесів обробки деревини. Повний
цикл супроводу замовника: від дизайну до шефмонтажу та післяпродажного обслуговування.
Оперативне виготовлення змінних елементів: рукавів
фільтрувальних та металевих каркасів для них.
Більш ніж 20-ти річний досвід дає нам можливість
пропонувати широкий асортимент фільтрувальних
матеріалів, як вітчизняного так і імпортного
виробництва. Підприємство сертифіковане в системі
ISO 9001:2015 та несе повну відповідальність за свою
продукцію. Розмір та вид фільтрів виготовлюється під
замовлення.
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5D, Jarmarova Str.,
39630, Kremenchuk,
Poltava region, Ukraine
Phone:
+38 050 3082134,
+38 0536 741532,
+38 0536 741534,
+38 0536 741535
e-mail: frf@frf.com.ua
www.frf.com.ua

BAG FILTER FACTORY Ltd is a manufacturer of
dust collectors and aspiration equipments for wood
processing. Complete customer support cycle: from
design to installation and after-sales service. Operative
manufacturing of variable elements: filter bags and metal
cages for them. More than 20 years of experience gives
us the opportunity to offer a wide range of filter materials,
both domestic and imported. The company is certified in
the system ISO 9001: 2015 and bears full responsibility
for its products. The products are made with individual
approach to each client.
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Файервуд

Firewood

ТОВ

LLC

вул.Айвазовського, 2,
м.Вінниця, 21022, Україна,
Тел.:
+38 0432 508334
+38 067 4098813
факс:
+38 0432 560104
e-mail: briketing@gmail.com
http://firewood.in.ua

2, Aivazovskogo Str.?
21022, Vinnutsia, Ukraine,
Phone:
+38 0432 508334
+38 067 4098813
Fax:
+38 0432 560104
e-mail: briketing@gmail.com
http://firewood.in.ua

Компанія «Файервуд» заснована в жовтні 2011 року,
являється одним із промислових підприємств України.
За 8 років роботи компанія зарекомендувала себе як
надійний партнер та сильний конкурентний виробник
обладнання. Компанія виготовляє: обладнання
для виробництва брикетів та гранул, сушильних
комплексів, грануляторів а також деревного вугілля,
дров, брикету Pini Kay, RUF, Nestro. Підприємство має
свій власний, високопрофесійний конструкторський
відділ.
Одна з наших основних переваг це орієнтація на
кінцевого споживача, для якого важлива не тільки
ціна, але і якість продукції.

224

exhibitors

Львів•Галицькі Експозиції•2019

125

Company «Firewood» was founded in October 2011,
is one of the industrial enterprises of Ukraine. For 8 years,
the company has established itself as a reliable partner
and a strong competitive manufacturer of equipment. The
company manufactures: equipment for the production of
briquettes and pellets, drying complexes, granulators
and charcoal, firewood, briquettes Pini Kay, RUF, Nestro.
The enterprise has its own, highly professional design
department.
One of our main advantages is targeting the end
user, for which not only the price, but the quality of the
product is important.
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ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
Тзов

18

вул. Стельмаха, 10a,
м. Київ, 03040, Україна
Тел.:
+38 044 5016761
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

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 форматнорозкрійні, 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.
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ХСМ-ЛIСОВI 
МАШИНИ

LLC

HSM - FOREST MACHINERY

Тзв

63

вул. Бродівська, 62,
м. Тернопіль, 46003, Україна
Тел.:
+38 067 2008014
e-mail: info@hsm.in.ua
www.hsm.in.ua

ТОВ «ХСМ-Лісові машини» є офіційним дилером
провідного німецького виробника лісових машин
- HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH &
Co. KG
ТОВ «ХСМ-Лісові машини» продає нову техніку,
техніку вживану, запасні частини до лісових машин
та інше обладнання.
Основний асортимент продукції:
- трелювальні трактори - скідери;
- форвардери;
- комбіновані машини;
- харвестери;
- харвестерні голови;
- супутнє обладнання.
Вся продана техніка забезпечується сервісним
обслуговуванням і ремонтом.
Надаємо допомогу в підготовці операторів лісових
машин.
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63

Brodivska str. 62,
46003, Ternopil, Ukraine
Phone:
+38 067 2008014
e-mail: info@hsm.in.ua
www.hsm.in.ua

«HSM-Forest Machines» LLC is the official dealer
of the leading German manufacturer of forest machines
- HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH &
Co. KG
«HSM-Forest Machines» LLC sells new machinery,
used machinery & equipment, spare parts for forest
machines and other equipment.
The main product range:
- skidders;
- forwarders;
- combined machines;
- harvesters;
- harvester heads;
- related equipment.
All sold machinery is provided with service and
repair.
We assist in the training of forest machine
operators.
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ШКІВ

shkiv

ТзОВ

101

пр-т Хіміків, 59,
м. Черкаси, Україна
Тел.:
+38 067 3369906
e-mail: vaas@bigmir.net
www.shkiv.com.ua

101

59, Khimikov Avenue
Cherkasy, Ukraine
Phone:
+38 067 3369906
e-mail: vaas@bigmir.net
www.shkiv.com.ua

ТpОВ ШКІВ спеціалізоване виробниче підприємство
яке виробляє ексклюзивне обладнання для переробки
деревини: подрібнювачі, дроворуби, щепорізи як
серійно так і за індивідуальним замовленням згідно
вимог замовника.

Сompany SHKIV is a specialized production
enterprise which produces exclusive equipment for wood
processing: shredders, woodcutters, shavings as serially
and individually in accordance with the requirements of
the customer.
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ЮЩИШИН

YUSCHYSHYN

Пп

PE

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

28, Khmelnytskogo Str.,
81092, Lviv-Birky, Ukraine
Fax:
+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)
ARUNDA (Швейцарія)
BASCHILD (Італія)
FANUM (Польща)
HOLZTECHNIK (Україна)
HOFFMANN (Німеччина)
LAMELLO (Швейцарія)
MAFELL (Німеччина)
MOLDOW (Данія)
NASTO (Україна) - Високотехнологічне обладнання для
склеювання деревини
ORMA (Італія)
STOMANA (Болгарія)
WIREX (Польща)
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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The official representative in Ukraine PE
«YUSCHYSHYN» presents:
AIGNER (Germany)
ARUNDA (Switzerland)
BASCHILD (Italy)
FANUM (Poland)
HOFFMANN (Germany)
HOLZTECHNIK (Ukraine)
LAMELLO (Switzerland)
MAFELL (Germany)
MOLDOW (Denmark)
ORMA (Italy)
NASTO (Ukraine) – High-tech equipment for wood
glueing
STOMANA (Bulgaria)
WIREX (Poland)
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 ; mouldercircular 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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XХII Міжнародної виставки
«Деревообробка – 2019»

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)

рекламна кампанія

ПІДТРИМКА В МЕРЕЖІ INTERNET:
http://www.lvivpost.net/
https://www.ria.com/
https://infomisto.com
https://www.032.ua
https://www.0342.ua/
http://news.kompass.ua/

- журнал «БудЕксперт»............... (м. Львів, Україна)

https://lviv.vgorode.ua/

- журнал «Професійне фарбування»
.................................................... (м. Львів, Україна)

http://www.citylife.net.ua/

- каталог «Все для виробництва меблів
та деревообробки........................ (м. Київ, Україна)

http://lviv.travel/

- журнал «Мебелева справа» ..... (м. Київ, Україна)
- журнал Меблеві Технології ....... (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)

https://moemisto.ua/
https://afisha.vash.ua/
https://dyvys.info/
https://list.in.ua/
http://mydim.ua/
https://ua.all.biz/
https://citycard.travel/
https://lemberg-news.info/
https://lcci.com.ua/
https://city-adm.lviv.ua/
http://guru.ua/
https://agroc.com.ua/
https://profbook.com.ua/
https://allevents.in/
https://worldexpo.pro/
https://www.west-info.com.ua/
http://biznes-pro.ua/

- журнал «Бізнес пропозиція»..... (м. Львів, Україна)

http://derevoobrobnyk.com/

- «Від і до» і «Погляд»............ (м. Чернівці, Україна)

https://www.derevo.info/
http://ib.kiev.ua/
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Всі авторські права належать
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®
ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ® надає послуги
з розміщення реклами в усіх ЗМІ,
п р о р е к л а м о ва н и х в ц ь о м у к ата л оз і . З
приводу замовлення реклами звертатися
до відділу реклами ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ® ,
тел.: (032) 294-91-14

https://torg.ukr.bio
https://dom.ukr.bio/
https://infomebli.com/
https://lisderevmash.ua
https://derevo.ua/
http://www.uado.org.ua/
http://www.archeton.com.ua/
http://bizera.com.ua/
https://www.webprorab.com/
http://www.budexpert.ua/
http://www.informdom.com/
http://www.decor.ua/
http://budjurnal.com.ua/

Відповідальність за вірогідність інформації
в каталозі несуть фірми-експоненти.
	Будь-які вимоги до ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ®
та в и д а в ц я щод о в і д п о в і д а л ь н о с т 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.

http://wnews.by/
https://www.woodbusinessportal.com

РЕКЛАМА НА РАДІО:
- радіо «Львівська хвиля»
- радіо «Радіо Трек»
- радіо «Фм Галичина» (Львівська обл., Волинська
обл., Тернопільська обл»

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

- радіо «Радіо Стрий ФМ»

ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- «5-ий канал»

ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- рекламні щити у Львівській області (3 шт.)
- рекламні щити в західних областях (9 шт.)
- рекламні установки в центрі міста Львова (4 шт.)
Цей каталог протягом року буде доступним
на web-сторінці ПрАТ«Гал-ЕКСПО»®
в мережі Іnternet
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