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           ХІV Міжнародної виставки
           «ДЕРЕВООБРОБКА-2011»

16  ТРАВНЯ, ПОНЕДІЛОК
11.00 – 20.00 Заїзд та реєстрація учасників 
  виставки,  поселення в  готелі, оформлення 
  виставкових  стендів

17 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
09.30  Реєстрація
10.00 – 16.30 Міжнародна наукова конференція 
  «Стан та  перспективи  розвитку 
  деревообробки»

Організатор: Національний лісотехнічний 
 університет України, технологічний 
 ф-т
Місце проведення: Львів, НЛУУ, вул. .Залізняка, 11,
 ауд.20 

11.00  Прес-конференція з нагоди відкриття 
  виставки
12.00   Урочисте відкриття виставки
13.00 – 17.00  Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»

Організатор: ПП «Абразив» та Представництво 
 «Black&Decker GmbH»  в Україні
Місце проведення: стенд № 17, відкритий майданчик

13.00 – 13.30 Презентація фірми «Mafell» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві 
  ручного електроінструменту для столярів, 
  меблярів та тесль

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

14.00 – 14.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання для 
  з’єднання типу «ластівчин хвіст»

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

15.00 – 15.30 Презентація фірми «Lamello» 
  (Швейцарія) – світового лідера з унікальними 
  «Ноу-хау», які системно вирішують проблеми 
  з’єднань у меблевому та столярному 
  виробництві

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

16.00 – 16.30 Презентація фірми «Essetre» (Італія) 
  – лідера у виробництві деревообробних 
  центрів з ЧПУ  гнучко орієнтованих на 
  потреби споживача

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93
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17.00  Відкрите засідання Української асоціації 
  деревообробного обладнання

Організатор: УАДО
Місце проведення:  конференц-зал

18.00  Закінчення роботи виставки

18 ТРАВНЯ, СЕРЕДА
10.00  Початок роботи виставки
11.00 – 17.00  Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»

Організатор: ПП «Абразив» та Представництво 
 «Black&Decker GmbH»  в Україні
Місце проведення: стенд № 17, відкритий майданчик

13.00 – 13.30 Презентація фірми «Mafell» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві 
  ручного електроінструменту для столярів, 
  меблярів та тесль

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

14.00 – 14.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
з’єднувальних елементів та обладнання для 
з’єднання типу «ластівчин хвіст»

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

15.00 – 15.30 Презентація фірми «Lamello» 
  (Швейцарія) – світового лідера з унікальними 
  «Ноу-хау», які системно вирішують проблеми 
  з’єднань у меблевому та столярному 
  виробництві

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

16.00 – 16.30 Презентація фірми «Essetre»  (Італія) 
  – лідера у виробництві дреревообробних 
  центрів з ЧПУ  гнучко орієнтованих на 
  потреби споживача

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

18.00  Закінчення роботи виставки
19.30  Офіційний прийом з нагоди відкриття 
  виставки

19 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
10.00  Початок роботи виставки
11.00 – 17.00  Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»

Організатор: ПП «Абразив» та Представництво 
 «Black&Decker GmbH»  в Україні
Місце проведення: стенд № 17, відкритий майданчик

13.00 – 13.30 Презентація фірми «Mafel l» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві
  ручного електроінструменту  для столярів, 
  меблярів  та тесль

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

14.00 – 14.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання для 
  з’єднання типу «ластівчин хвіст»

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

15.00 – 15.30 Презентація фірми «Lamello» 
  (Швейцарія) – світового лідера з унікальними 
  «Ноу-хау», які системно вирішують проблеми 
  з’єднань у меблевому та столярному 
  виробництві

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

16.00 – 16.30 Презентація фірми «Essetre» 
  ( І т а л і я )  –  л і д е р а  у  в и р о б н и ц т в і 
  дреревообробних центрів з ЧПУ  гнучко 
  орієнтованих на потреби споживача

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

16.00  Підведення підсумків конкурсу на кращу 
  е к с п о з и ц і ю  т а  н а г о р о д ж е н н я 
  переможців
18.00  Закінчення роботи виставки

20 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
10.00  Початок роботи виставки
11.00 – 13.00  Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»

Організатор: ПП «Абразив» та Представництво 
 «Black&Decker GmbH»  в Україні
Місце проведення: стенд № 17, відкритий майданчик

11.00 – 13 .30  Презентац і ї  ф ірм «Mafe l l» 
  (Німеччина), «Hoffmann» (Німеччина),  
  «Lamello» (Швейцарія) ,  «Essetre» 
  (Італія) 

Організатор: ПП «Ющишин» м. Львів
Місце проведення: стенд № 93

14.00  Закінчення роботи виставки, демонтаж 
  виставкових експозицій та вивіз 
  експонатів
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WORK PROGRAM WORK PROGRAM

           ХІV International exhibition
           «WOODPROCESSING - 2011»
 

MAY 16, MONDAY
11.00 – 20.00 Arrival and registration of the 
  exhibition participants, accommodation, 
  exhibition stands construction

MAY 17, TUESDAY
09.30  Registration
10.00 – 16.30 International scientifi c conference 
  «State and prospects of the development of 
  woodprocesing»

Organizer: Lviv National Wood Technical  University 
 of Ukraine, Technological  faculty
Place:  Lviv, 11, Zaliznyak Str. Room 20  (NWTU)

11.00  Press-conference on the occasion of 
  exhibitions opening
12.00  Ceremonial opening of the exhibition 
13.00 – 17.00  Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards.           

Organizer: PE «Abrazyv» and Representative offi ce 
 of  «Black & Decker GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 17, outdoor area

13.00 – 13.30 Presentation of the company «Mafell» 
  (Germany) – the world leader of hand electro-
  instrument production for  joiners, furniture-
  makers and carpenters

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

14.00 – 14.30 Presentation of the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader 
  of connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

15.00 – 15.30 Presentation of the company 
  «Lamello» (Switzerland) – the world leader 
  with unique «Know-how» with system 
  problem settling of connections for furniture and 
  joiner’s production

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

16.00 – 16.30 Presentat ive of  the company 
  «Essetre» (Italy) – the leader of  woodprocessing 
  centers flexibly oriented on the custom’s 
  needs 

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

17.00  Out-meeting of Ukrainian Woodworking 
  Machinery Association

Organizer: UWMA
Place: Conference-room

18.00  Termination of the exhibitions’ working 
  day

MAY 18, WEDNESDAY
10.00  Beginning of the exhibition work
11.00 – 17.00  Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards.           

Organizer: PE «Abrazyv» and Representative offi ce 
 of  «Black & Decker GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 17, outdoor area

13.00 – 13.30 Presentation of the company «Mafell» 
  (Germany) – the world leader of hand electro-
  instrument production for  joiners, furniture-
  makers and carpenters

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place:  Stand № 93

14.00 – 14.30 Presentation of the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader 
  of connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

15.00 – 15.30 Presentation of the company «Lamello» 
  (Switzerland) – the world leader with unique 
  «Know-how» with system problem settling 
  of connections for furniture and joiner ’s 
  production

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

16.00 – 16.30 Presentative of the company «Essetre» 
  (Italy) – the leader of  woodprocessing centers 
  fl exibly oriented on the custom’s needs 

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place:  Stand № 93

18.00  Termination of the exhibitions’ working 
  day
19.30  Official reception on the occasion of 
  exhibition opening

MAY 19, THURSDAY
10.00  Beginning of the exhibition work
11.00 – 17.00  Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards

Organizer: PE «Abrazyv» and Representative offi ce 
 of  «Black & Decker GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 17, outdoor area
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13.00 – 13.30 Presentation of the company «Mafell» 
  (Germany) – the world leader of hand electro-
  instrument production for  joiners, furniture-
  makers and carpenters

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

14.00 – 14.30 Presentation of the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader 
  of connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

15.00 – 15.30 Presentation of the company «Lamello» 
  (Switzerland) – the world leader with unique 
  «Know-how» with system problem settling 
  of connections for furniture and joiner ’s 
  production

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

16.00 – 16.30 Presentative of the company «Essetre» 
  (Italy) – the leader of  woodprocessing centers 
  fl exibly oriented on the custom’s needs 

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 93

16.00  Results of the contest for the best exposition 
  and winners rewarding
18.00  Termination of the exhibitions’ working 
  day

MAY 20, FRIDAYY
10.00  Beginning of the exhibition work
11.00 – 13.00  Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards.           

Organizers:  PE «Abrazyv» and Representative offi ce 
 of  «Black & Decker GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 17, outdoor area

11.00 – 13.30  Presentation of the company «Mafell» 
  (Germany), «Hoffmann» (Germany),  
  «Lamello» (Switzerland), «Essetre» (Italy) 

Organizers: Yushchyshyn PE
Place: Stand 93

14.00  Termination of the exhibition work, 
  dismantling of the expositions, departure

ПЕРЕЛIК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

A-M-S ELEKTRONIK
 ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ ................ 6 ......... 18
ARMOTH-УКРАЇНА ........................................ 14 ......... 19
AUTRA OU ...................................................... 11 ......... 20
DEMIX ТЗОВ ................................................... 58 ......... 22
DEREVO.INFO ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ 
 ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ .................... 73 ......... 24
FARMI FOREST CORPORATION .................. 51 ......... 26
ICK GROUP .................................................... 44 ......... 28
LE.KO ................................................................ 7 ......... 30
PILANA TOOLS .............................................. 43 ......... 31
ROTHO BLAAS SRL ...................................... 96 ......... 32
SAMM ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 
 КОМПАНІЯ ................................................ 86 ......... 34
SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF 
 GMBH & CO.KG ......................................... 3 ......... 36
А-ЛАП ТЗОВ ................................................... 32 ......... 38
АБРАЗИВ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ..... 17 ......... 40
БАУБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ................... 76 ......... 42
БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 36 ......... 44
ВЕЛМАШ-УКРАЇНА ТЗОВ ............................. 48 ......... 46
ВЕРНІКОЛОР УКРАЇНА ТЗОВ ...................... 22 ......... 48
ВУДЕКС УКРАЇНА ТЗОВ................................ 56 ......... 50
ГАЛ-ЕКСПОКОМ
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО . 83 ......... 52
ГОЛЬЦСЕРВІС ТЗОВ .................................... 38 ......... 54
ГОРЛУШ КО ................................................... 31 ......... 56
ГРАК ТЗОВ ....................................................... 4 ......... 58
ДЕРЕВООБРОБНИК ВСЕУКРАЇНСЬКА 
 ГАЛУЗЕВА ГАЗЕТА .................................. 55 ......... 60
ДЕФЕНДО
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 95 ......... 62
ДІАЛ-МАРКЕТ 2
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 19 ......... 64
ДОМІНО-С
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 23 ......... 66
ДОНСТАН КОМПАНІЯ ................................... 12 ......... 68
ЕЛАСТИК-ВАЛ ТЗОВ .................................... 94 ......... 70
ЄВРОПРОЕКТ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
 В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ............. 5 ......... 72
ЗІНЕВИЧ В.С. 
 ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ ......... 39 ......... 74
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ПЕРЕЛIК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ПЕРЕЛIК УЧАСНИКIВ ЗА АЛФАВIТОМ

№СТЕНДA №СТОРІНКИ

ІБЕРУС-КИЇВ СПІЛЬНЕ 
 УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ...................................... 18 ......... 76
ІГНАТОВИЧ Б.І.
 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ................. 64 ......... 78
ІМЕКС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ........... 20 ......... 79
ІНВОЛД ТЗОВ ................................................ 24 ......... 80
ІНМАТЕХ ТЗОВ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
 ГРУПИ ВАЙНІГ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
 ТА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ .............................. 84 ......... 82
ІНТЕКС МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ...................................... 37 ......... 84
ІНТЕКС ПІДПРИЄМСТВО .............................. 57 ......... 86
ІНФОРМБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР ..... 74 ......... 88
ІТАЛІНВЕСТ ІФ ТЗОВ.................................... 13 ......... 90
КАМОЦЦІ – ПНЕВМАТИК – СІМФЕРОПОЛЬ
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО . 15 ......... 92
КАНЬОСА АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 ФОП ТМ «ГРІНАС» .................................... 9 ......... 94
ЛІРА ТЗОВ ...................................................... 46 ......... 96
ЛІССЕРВІС-ІНСТРУМЕНТ
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ................. 70 ......... 98
М-ГРУПП КОМПАНІЯ .................................... 21 ....... 100
МАРІО ТЗОВ .................................................. 82 ....... 102
МАРКЕТЛІС ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО .. 52 ....... 104
МВМ ГРУП ТЗОВ ........................................... 35 ....... 106
МВМ-КИЇВ ТЗОВ ............................................ 42 ....... 108
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖУРНАЛ 
 ДЛЯ ВИРОБНИКІВ МЕБЛІВ
 МЕДІА-ГРУПА «ПРОМІНФО» .................. 75 ........110
МЕТАЛ ВОРК УКРАЇНА ТЗОВ ...................... 69 ........112
МЕХАНІК ПРИВАТНЕ 
 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ 
 ПІДПРИЄМСТВО ...................................... 47 ........114
МОСТ-УКРАЇНА ТЗОВ ................................... 63 ........115
Н.Н.Н. ТЗОВ ................................................... 45 ........116
НОВЕЛТА УКРАЇНА ТЗОВ .............................. 8 ........118
NOVELTA UKRAINE LTD. ................................ 8 ........119
НОВОСТ ТЗОВ ............................................... 60 ....... 120
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Armoth-Україна займається продажем та ремонтом 
стрічкових пил для різки деревини та металу, дискових 
пил для різки дерева та тирсоплити. Ми виготовляємо 
обладнання для поздовжнього та поперечного 
розкрою деревини, стрічкові  пилорами, пристрої  для 
розводки та заточки стрічкових пил. В асортимент  
наших товарів   абразивні  круги для заточки пил, 
а також ми виготовляємо та встановлюємо котли 
потужністю 100кВт для опалювання сушильних камер 
та великих промислових приміщень.

НОВИНКА:
Заточуємо дискові  пили, а також проводимо  їх  

реставрацію.

A-M-S ELEKTRONIK
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

вул. Гіпсова, 62/4, 
м. Львів, 79057, Україна
Тел.: (032) 2953982,
 (067) 2848844
e-mail: andrashek3@rambler.ru

Фірма AMS elektronik займається виготовленням 
елементів оснащення сушильних камер, а також 
виготовленням повністю укомплектованих збірно-
металевих (алюмінієвих)  сушильних камер. 
Модернізує вже існуючі об’єкти і займається 
оснащенням нових камер для деревини, починаючи 
із фундаменту, і закінчуючи запуском сушильної 
камери, включаючи навчання  персоналу.

Ми пропонуємо:
- алюмінієві  осьові  реверсивні вентилятори 

високої ефективності з двигунами  спеціального 
класу – ізоляції Н, стійкими до дії вологи, агресивного 
середовища і високих температур (до 110°С);

- біметалеві калорифери – нагрівальні елементи, 
виконані з нержавіючої сталі та алюмінію з високим 
коефіцієнтом теплопередачі, колектори виконані із 
нержавіючої сталі;

- рами вентиляторів – несучі конструкції із 
алюмінію, на яких закріпленні вентилятори;

- припливно-витяжні канали – алюмінієві канали 
будь-якого перерізу і форми із засувками керованими 
сервомоторами;

- системи зволоження – виконані із нержавіючої 
сталі і оснащенні форсунками-розпилювачами;

- клапани нагрівальних і зволожуючих систем 
– електромагнітні або сервомоторні, двох або трьох-
канальні клапани, відомих світових виготовлювачів.

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

ARMOTH-УКРАЇНА

вул. Об’їзна, 12, 
м. Тернопіль, 46018, Україна
Тел./Факс: (0352) 533987
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru
www.armoth.com.ua
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Company «AUTRA» – offi cial dealer manufacturers 
from Finland, Germany, Estonia, Austria and Sweden 
in Ukraine. 

Sales and after sales service forestry, sawmill and 
other equipment: 

- Skidder winches, timber grapples, cable winches, 
guillotine clamp, loaders and forest trailers, chippers, 
sawmill machines and the organization of saw-
mills «turnkey», logsplit and firewood processors, 
debarkers machines, chains for the wheels, tracks of 
wheels for heavy forestry equipment, stumpharvester, 
woodcrecker, tractor-processor,  mini sawmill, universal  
transporter, mobile cable systems, skidders, forwarders, 
harvesters.

AUTRA OU

Mjanniku TEE 104, 
г. Таллінн, Estonia, 11216, Эстония
Тел./Факс: +372 6755443
e-mail: info@autra.ee
www.autra.ee

Представник Autra OÜ в Україні:
Андрій Шуба
вул. Грушевського, дім 9 Б, 
Тернопільська обл.,  село Плотича, 
47704, Україна                   
Tел./Факс: (0352) 512043
Tел.: (050) 373 01 90
 (067) 343 63 53
е-mail   andrei@autra.ee  
www.autra.ee

Фірма «АУТРА» – офіційний дилер заводів-виробників з 
Фінляндії, Німеччини, Естонії, Австрії і Швеції в Україні. 

Продаж та гарантійне обслуговування лісозаготівельної, 
лісопильної та іншої техніки: 

- Трелювальні лебідки, канатні системи, кліщові захвати  
MAXWALD (Австрія);  

- Гільйотинові захвати NAARVA (Фінляндія); 
- Кліщові захвати і трелювальні лебідки ESTRE 

(Естонія);
- Маніпулятори і лісовозні візки PALMS (Естонія); 
- Маніпулятори і лісовозні візки Junkkari – PATRUUNA 

(Фінляндія); 
- Подрібнююча техніка JENZ (Німеччина); 
- Подрібнююча техніка JUNKKARI (Фінляндія); 
- Лісопильні верстати KARA (Фінляндія) і організація 

лісопильних заводів KARA «під ключ»; 
- Колуни і машини для колки дров PALAX (Фінляндія);
- Верстати для окорки Valon Kone (Фінляндія);
- Ланцюги на колеса для лісової техніки OFA 

(Фінляндія); 
- Гусениці для коліс важкої лісової техніки Clark 

(Шотландія); 
 -Харвестер для викорчовування і утилізації пнів 

PALLARI (Фінляндія); 
- Процесор для розколювання товстих колод Woodcrecker 

(Австрія);
- Процессор для розкрижування  стовбура на сортименти 

HYPRO (Швеція);
- Лісопильні рами LENARTSFORS (Швеція);
- Гусеничний транспортер «IRON HORSE»(Швеція);
- Канатні установки ADLER (Німеччина); 
- Трелювальні трактори, форвардери, харвестери HSM 

(Німеччина).

AUTRA OU

Mjanniku TEE 104, 
11216, Tallinn, Estonia
Phone/Fax: +372 6755443
e-mail: info@autra.ee
www.autra.ee

Autra OÜRepresentative in Ukraine 
Andrei Shuba 
9 B, Hrushevskogo St., 
Ternopil’ region, village Plotycha, 
47704, Ukraine 
Phone/Fax: +380352 512043 
Phone: +380 50 373 01 90 
 +380 67 343 63 53                 
e-mail    andrei@autra.ee 
www.autra.ee
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Одним з напрямів діяльності компанії «Demix», 
є продаж верстатів і устаткування для метало– і 
деревообробки ТМ FDB Maschinen і ТМ Optimum. 
Працюють 6 філій в Києві, Львові, Луганську, Харкові, 
Черкасах та Донецьку. 

Завдяки оптимальному співвідношенню ціни 
і можливостей комплексного використання наші 
верстати поставляються для дрібносерійних і 
допоміжних виробництв, ремонтних цехів, навчальних 
майстерень, центрів профнавчання, побутових 
майстерень і великих заводів. 

Ми забезпечуємо сервісне обслуговування своєї 
продукції. На всі верстати діє гарантія терміном 1 
рік. 

Компанія надає послуги з гарантійного і 
післягарантійного сервісу. Сервісне обслуговування 
і ремонт проводять як на території компанії, так і 
мобільними сервісними бригадами, які в найкоротші 
терміни виїжджають до місця поломки техніки чи 
устаткування.

DEMIX
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Дзержинського, 29, 
м. Дніпропетровськ, 49999, Україна
Тел.: (056) 375 43 16
Тел./Факс: (056) 3754320
www.fdb.com.ua, 
www.optimum.dp.ua, 
www.demix.com.ua
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Striving to be ahead? Do you trust only professional 
information via Internet sources, which possess 
successful working experience, positive image and 
you can effi ciently work with? Would you like to get 
only objective information?  If you have given only 
positive answers on these questions – we invite you for 
cooperation!

The information portal www.derevo.info offers its 
clients topical information and access to the client 
database. You may place your offers, advertisement and 
news about your company. 

Aren’t you with us? Watch out, you may lose your 
chance to be a leader!

DEREVO.INFO
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ 
ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ

а/с 5966, м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (032) 2321136
Факс: (032) 2441022
e-mail: portal@derevo.info
www.derevo.info

Завжди хочете бути першими? Довіряєте лише 
професійним інформаційним Інтернет ресурсам, які 
мають успішний досвід роботи, позитивний імідж та 
з якими можна ефективно працювати? Ви хочете 
отримувати завжди об’єктивну інформацію? 

Тоді співпрацюйте з нами!
Інформаційний портал www.derevo.info пропонує 

своїм клієнтам актуальну інформацію та доступ до 
бази клієнтів. Ви можете розміщувати свої пропозиції, 
рекламу, новини про Вашу компанію. І все це лише 
для Вас!

Ви ще не з нами? Тоді Ви втрачаєте свій шанс 
бути лідером.

DEREVO.INFO
AN INFORMATION PORTAL 
OF WOODWORKING INDUSTRY

Box: 5966, 79054, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2321136
Fax: +380 32 2441022
e-mail: portal@derevo.info
 www.derevo.info
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Farmi Forest is an engineering company founded in 
1962. Farmi Forest is one of the pioneers in developing 
and manufacturing forest machines, which has to be 
installed on farming tractors with product name FARMI. 
Today the product range comprises winches, wood 
chippers, cranes, trailers and fi rewood processors. 

Farmi Forest exports machines to every corner of 
the world through its more than 40 importers and their 
retail networks. 

Export account: over 80 per cent of the company´ 
turnover.

FARMI FOREST
CORPORATION

Ahmolantie 6, 
PELTOSALMI, FIN-74510, Finland
Тел.: +358 17 8324415
Факс: +358 17 8324372
e-mail: info@farmiforest.fi 
www.farmiforest.fi 

Farmi Forest – інженерна компанія, заснована в 
1962. Farmi Forest є одним з піонерів з розвитку та 
виробництва обладнання для лісового господарства 
на основі сільськогосподарських тракторів з назвою 
FARMI. Сьогодні діапазон продукції налічує лебідки, 
дробилки для відходів деревини, крани, автопричепи 
і процесори для дров.

Farmi Forest експортує обладнання в будь-яку 
частину світу через свою мережу 40 імпортерів та 
їхню роздрібну торгівлю. Експорт налічує понад 80 
% товарообороту.

FARMI FOREST
CORPORATION

Ahmolantie 6, 
FIN-74510, PELTOSALMI, Finland
Phone: +358 17 8324415
Fax: +358 17 8324372
e-mail: info@farmiforest.fi 
www.farmiforest.fi 
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Development of new technologies, designing, 
construction, putting into operation of enterprises 
for production of pelletized biofuel and mixed feed 
(I.C.K. Engineering, LTD.) at their equipping with self-
manufactured process equipment (I.C.K. Manufacture, 
LTD.) are the basic directions of ICK Group’s activities. 
After production starting-up the customer is provided 
with guarantee repair, service maintenance and required 
spare parts.

All equipment is supported with respective permissions 
and certifi cates. Quality management system meets the 
requirements of International Standard ISO 9001:2008 
(certifi cate TUV SUD). 

More than 350 projects in different branches of 
agroindustrial complex and bioenergetics have been 
carried out for 17-years history of its activity. More than 
60% of manufactured products are exported to CIS’s 
countries, Eastern Europe and Near East.

ICK GROUP

пр-т Перемоги, 89-а, оф 222, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4510232/31,
  3315326/60
Факс: (044) 4510232/30
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Основними напрямками діяльності ICK Group є 
розробка нових технологій, проектування, будівництво, 
введення в експлуатацію підприємств по виробництву 
гранульованих видів біопалива та комбікормів (ТОВ 
«І.С.К. Інжиніринг» ) обладнанням (ТОВ «І.С.К. 
Виробництво»). Після запуску виробництва замовнику 
забезпечується: гарантійний ремонт, сервісне 
обслуговування та необхідні запасні частини.

Все обладнання має відповідні дозволи і 
сертифікати. Система управління якістю відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008 
(сертифікат TUV SUD).

За період своєї діяльності компаніями ICR Group 
виконано більше 350 проектів в різних галузях АПК 
та біоенергетики. Понад 60% виготовленої продукції 
експортується в країни СНД, Східної Європи та 
Близького Сходу.

ICK GROUP

of. 222, 89-A, Peremogy ave., 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4510232/31,
       3315326/60
Fax: +380 44 4510232/30
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua
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Динамічно розвиваючись, група Pilana as належить 
зі своїми 650 працівниками до найбільших виробників 
інструменту в Європі. Наш інструмент виготовляється 
зі сталей найкращої якості, що відповідає міжнародним 
стандартам DIN та ISO. Якість ретельно контролюється на 
всіх етапах технологічних процесів.

Для високоточного виготовлення інструментів 
використовується найсучасніше обладнання: лазер, 
шліфувальні верстати з ЧПУ, металообробні фрезерні 
центри з ЧПУ, заточувальні верстати і центри з ЧПУ, 
автоматичні термооброблювальні печі та інше автоматичне 
та напівавтоматичне обладнання.

Близько 60% виробленого нами інструменту 
експортується в промислово розвинені країни: Німеччина, 
США, Франція і  Великобританія.  Систематичне 
вдосконалення технологічних процесів разом з багаторічним 
виробничим досвідом і зниженням витрат дозволяє нам 
запропонувати споживачам високоякісний інструмент за 
економічно вигідними цінами.

Основним напрямком діяльності представництва 
«PILANA TOOLS» в Україні є реалізація інструменту: ножі 
(стружкові, лущильні, рубальні, з ріжучими пластинками з 
твердих сплавів, стругальні і фрезерні, дискові), ножі для 
розкрою шпону, паперу, корончаті ножі. Дискові пили з 
твердосплавними пластинками

(для багатопильних верстатів, форматні, підрізні, 
для виборки пазів, для торцювальних пил, для ручних 
електричних пил, для різання кольорових металів, пластику 
і будівельних матеріалів, спеціальні)

Дискові пили з ріжучими пластинками з полікристалічних 
алмазів (ПКА) – (форматні і підрізні). Дискові пили 
з інструментальної сталі. Стрічкові пили (столярні, 
для розпилювання колод). Рамні пили (для розводу, 
для плющення, зі стеллітом). Універсальні профільні 
фрезерувальні головки і профільні ножі до них. Фрезерувальні 
головки. Ручний інструмент.  Ножівки садово-городні, 
столярні. Полотна ножівкові. 

Виготовлення ножів та дискових пил по кресленнях 
замовника.

LE.KO

os. Luzyckie 25B/1, 
Swiebodzin, 66-200, Polska
Тел.: +48684752015,
 +48601551926
Тел./Факс: +48683829261
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

Представник в Україні:
Тел.: (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.

PILANA TOOLS

Представництво в Україні.
вул. Капушанська, 168,
м. Ужгород, 88015, Україна
Тел.: (050)  3720216,
 (099) 7275020
Тел./Факс: (0312) 655790
e-mail: pilana.uz@gmail.com,
            info@pilana.com.ua
www.pilana.com.ua

вул. Корольова, 12
м. Тернопіль, 46000,Україна,
Тел./Факс: (0352) 232050
Тел.: (067) 3527652
 (050) 9215424
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ROTHO BLAAS was founded in August 1991 as 
a distributor of timberwork machinery. Today ROTHO 
BLAAS has three different lines of products. 

Rothofi xing represents a product line of mounting 
systems, a range of latest generation professional items 
in the fastening fi eld and other innovative systems for 
recessed junctions; machines and tools necessary 
for carpentry. Rothouse offers specifi c products for 
ventilated roofs and wooden houses. Rothosafe products 
– technical advices on safety systems.

ROTHO BLAAS SRL

2/1, Via Dell’Аdige, 
Cortaccia, 39040 (BZ), Italia
Тел.: +39 0471 818400
Факс: +39 0471 818484
e-mail: info@rothoblaas.com
www.rothoblaas.com

Компанія ROTHO BLAAS заснована в серпні 
1991 як дистрибютор обладнання для дерев’яних 
конструкцій. Сьогодні ROTHO BLAAS має три лінії 
різноманітної продукції. Rothofixing представляє 
асортимент виробів для системних установок, 
діапазон найновіших виробів для професіоналів в 
закріплюючому полі та інших інноваційних системах 
для з’єднань, машин і необхідних інструментів для 
теслярської справи. Rothouse пропонує спеціалізовану 
продукцію для вентиляційних дахів і дерев’яних 
будинків. Продукція Rothosafe – технічні рекомендації 
щодо систем безпеки.

ROTHO BLAAS SRL

2/1, Via Dell’Аdige, 
39040 (BZ), Cortaccia, Italia
Phone: +39 0471 818400
Fax: +39 0471 818484
e-mail: info@rothoblaas.com
www.rothoblaas.com
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Commerce and manufacturing company SAMM 
offers:

- manufacturing of stained-glass windows based on 
CRI technology; 

- sale of sliding systems for sliding-door wardrobes; 
- sale of furniture accessories and materials;
- chipboard; 
- furniture to order.

SAMM
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ

вул. Бродівська, 60, 
м. Тернопіль, 46400, Україна
Тел.: (0352) 257502, 220560, 
    220072
e-mail: samm-m@ukr.net
www.samm.com.ua

м. Львів
вул. Луганська, 6а
Тел.: (032) 2956450

Торгово-виробнича компанія SAMM пропонує:
- виготовлення вітражів за технологією CRI;
- здійснення фотополімерного друку; 
- продаж розсувних систем до шаф-купе;
- продаж меблевої фурнітури та меблевих 

матеріалів, ДСП, дерев’яних та глянцевих фасадів;
- виготовлення меблів на замовлення.

SAMM
TRADE-MANUFACTURING COMPANY

60, Brodivska St., 
46400, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 257502, 220560, 
         220072
e-mail: samm-m@ukr.net
www.samm.com.ua
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The Schuko Heinz Schulte-Suedhoff GmbH & Co. KG 
(Germany) exists more than 40 years, has fi ve factories 
all over Germany. Wherever it comes to exhaust and fi lter 
systems, Schuko is your partner. As one of the leading 
European experts, we offer you innovative technology 
made in Germany and presenting customized solutions 
which set benchmarks: in performance and profi tability 
as well as in reliability and long service life. 

Schuko is a family-owned company and has stood 
for a close relationship to customers for more than 40 
years. The staff in the subsidiaries of the Schuko group 
meet this standard every day contributing their know-
how, experience and comprehensive service. 

The fi rm produces the equipment for the painting, 
briquetting presses, fans.

We take the high degree of satisfaction of our 
customers in a large number of branches of trade and 
industry as confi rmation that we are on the right path to 
future continuous growth in Europe, our core market, 
and beyond.

SCHUKO HEINZ SCHULTE-
SUEDHOFF GMBH & CO.KG

Mackstrasse 18, 
Bad Saulgau, D-88348, Germany
Тел.: +3 066 1036746
Тел./Факс: +4975 8148710
Факс: +4975 81487181
e-mail: info@schuko.de
www.schuko.de

Фірма Schuko Heinz Schulte-Suedhoff GmbH 
& Co. KG (Німеччина), існує понад 40 років, має 
п’ять фабрик по усій Німеччині.  Пропонує системні 
рішення по збору відходів з урахуванням усіх деталей, 
прораховує, виготовляє і монтує системи аспірації 
в найрізноманітніших галузях промисловості. 
Незалежно чи це переробка деревини, паперу, 
друкарське виробництво, створення моделей і форм 
або ж утилізація сміття – для усіх галузей у Schuko є 
інноваційні рішення з високим екологічним ефектом 
для збору і розподілу тирси, стружки і пилу. 

Окрім цього фірма є одним з ведучих в Європі 
виробників брикетувальних пресів для утилізації 
відходів деревообробки, паперової, хімічної і 
друкарської промисловості. Преси фірми Schuko 
є одними з найпотужніших і технічно здійснених у 
своєму класі.

Для фарбувальних робіт фірма пропонує 
комплексне рішення, що складається з фарбувальних 
стендів (з сухими фільтрами або з водяною завісою), 
припливній вентиляції з нагрівом повітря і стельовими 
фільтрами, енергозбережними  установками.

SCHUKO HEINZ SCHULTE-
SUEDHOFF GMBH & CO.KG

18, Mackstrasse,
Bad Saulgau, D-88348, Germany
Phone: +3 066 1036746
Phone/Fax: +4975 8148710
Fax: +4975 81487181
e-mail: info@schuko.de
www.schuko.de
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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 benefi t from highly skilled workforce, 
cutting edge technology and more than 20 years’ 
experience.

А-ЛАП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Фабрична, 36, 
м. Берегово, Закарпатська обл., 
90202, Україна
Тел.: (067) 3122370
Тел./Факс: (03141) 43249
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

Фірма «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 20-ти літній досвід роботи 
дають основу для виконання будь-яких замовлень 
наших клієнтів.

A-LAP LTD.

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

ПП «АБРАЗИВ» надає нашим клієнтам змогу 
використати в роботі передові 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 задовільняють 
найвибагливіших клієнтів.

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

АБРАЗИВ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Залізнична 6, 
м. Львів, 79018, Україна
Тел.: (067) 3415422
Тел./Факс: (032) 2383729
e-mail: abrazuv@bigmir.net
www.abrazyv.com.ua
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Top specialized Magazine in Ukraine.
«DOK» (Wood. Processing. Constructions) publishes 

6 issues a year as the edition to the «Windows. Doors. 
Glass Facades» magazine. Oriented on the specialists 
of woodworking industry.

«Windows. Doors. Glass Facades» publishes 9 
issues a year. The specialized scientifi c and technical 
magazine. The edition covers 100% of window and door 
constructions market. The readers of magazine always 
keep up new and actual information about market, 
technologies and materials.

БАУБІЗНЕС
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

вул. Горького, 95, 
м. Київ, 03150, Україна
Тел.: (044) 5018736
Факс: (044) 5411347
e-mail: okna@baubusiness.com.ua,  
           ovvk@baubusiness.com.ua
www.bau.okna.com.ua
www.bau.truba.com.ua

Провідне професійне видання України.
«ДОК» (Дерево. Обработка. Конструкции) 

– Виходить 6 разів на рік в складі журналу «Окна. 
Двери. Витражи». Орієнтований на спеціалістів 
деревообробної галузі. 

«Окна. Двери. Витражи» – Виходить 9 разів на рік. 
Спеціалізований науково-технічний журнал. Охоплює 
ринок виробників вікон та дверей на 100 %. Читачі 
журналу завжди мають найновішу та найактуальнішу 
інформацію про ринок, технології, матеріали.

BAUBUSINESS
PUBLISHING HOUSE

95, Gorkogo St.,
03150, Kyiv, Ukraine
Phone:  +380 44 5018736
Fax: +380 44 5411347
e-mail: okna@baubusiness.com.ua,
            ovvk@baubusiness.com.ua
www.bau.okna.com.ua
www.bau.truba.com.ua
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«Briquetting technologies» PE produces equipment 
for utilization of wood wastes, straw, peat, sunfl ower, 
buckwheat and others:

- briquetting equipment (mechanical press) with the 
manufacturing productivity 350-400 kg/hour, 700-800 
kg/hour;

- crushing equipment; 
- drying equipment;
- granulating equipment.
 High-quality precommissioning work and guarantee 

service of equipment.

БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Колгоспна 110-а, 
м. Бердичів, Житомирська обл., 
13342, Україна
Тел./Факс: (04143) 47061
e-mail: a.peryan@mail.ru
www.press-udarnyi.com.ua

ПП «Брикетуючі технологі ї» займається 
виготовленням ліній по брикетуванню тирси,  соломи, 
сіна, торфу, соняшника, гречки і т.д.:

-  брикетуюче обладнання (прес ударно-
механічний), виробничою продуктивністю  350-450 
кг/год та 700-800 кг/год. Брикет типу NESTRO;

- подрібнююче обладнання деревини та соломи;
- сушильне обладнання;
- гранулююче обладнання.
Наша компанія допоможе підібрати оптимальний 

комплект обладнання, забезпечить якісну пуско-
налагоджувальну роботу та гарантійний сервіс 
обладнання.

BRIQUETTING TECHNOLOGIES
PRIVATE ENTERPRISE

110-а, Kolgospna Str.,
13342, Berdychiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 4143 47061
e-mail: a.peryan@mail.ru
www.press-udarnyi.com.ua
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«Velmash-Ukraine» Ltd. is one of leading companies 
providing carnage techniques, which are used in forest, 
oil, industrial, agricultural, construction and other 
branches. 

We propose high-quality techniques:
- Forest trucks,
- Sorting machines,
- Manipulators, 
- Trailing winches produced by «ТАJFUN», 
- Machines for chopping firewood produced by 

«ТАJFUN»,
- Cranes-manipulators, 
- Multilifts. 
Service–centers:
- HK «KrAZ», 
- «ТАJFUN»,
- Velikolukskiy Mashinostroitelniy Zavod «Velmash-

S» Ltd.,
- AMCO VEBA,
- DONGYANG.
Spare parts:
- Hydraulic,
- РТІ,
- КОМ,
- Pumps.
Qualifi ed guarantee service and after-guarantee 

repair of all trade marks which are introduced by 
company «Velmash-Ukraine» Ltd.

ВЕЛМАШ-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Новгородська, 3, оф. 505, 
м. Харків, 61145, Україна
Тел./Факс: (057) 720115658, 7172992,  
  7175637
e-mail: info@velmash.com.ua
www.velmash.com.ua

Тов «Велмаш-Україна» – одна із провідних 
компаній постачальників вантажопідйомної техніки, 
яка використовується в лісозаготівельній, нафтовій, 
промисловій, сільськогосподарській,  будівельній та 
інших сферах діяльності.

Ми пропонуємо високоякісну техніку:
- Лісовози
- Сортиментовози
- Маніпулятори 
- Трельовочні лебідки виробництва «ТАJFUN»
- Станки для колки дров виробництва «ТАJFUN»
- Крани -маніпулятори 
- Мультиліфти
До ваших послуг сервісні центри: 
- ХК «КрАЗ», 
- «ТАJFUN»,
- ВЕЛИКОЛУКСЬКОГО  МАШИНОБУДІВНОГО 

ЗАВОДУ ТЗОВ «ВЕЛМАШ-С»
- AMCO VEBA,
- DONGYANG.
Запасні частини:
- Гідравліка,
- РТІ,
- КОМ,
- Насоси.
Забезпечуємо якісне гарантійне обслуговування 

та післягарантійний ремонт всіх торгівельних марок, 
які представлені компанією «Велмаш-Україна».

VELMASH-UKRAINE LTD.

505/3 Novgorodska St., 
61145, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57 7201156-58, 
      7172992,  7175637
e-mail: info@velmash.com.ua
www.velmash.com.ua
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ТОВ «Верніколор Україна» – офіційний 
дистриб’ютор високоякісних, екологічно чистих 
лакофарбових матеріалів провідних виробників 
Італії:

- лаки на основі поліуретанів; 
- лаки водні;
- лаки для скла; 
- патини, спецефекти, барвники; 
- абразивні матеріали; 
- паркетні лаки; 
- модифікований шпон; 
- клеї фірми «COLLANTI CONCORDE»;
- продукція фірми «Borma Wachs» (воски та олівці 

для реставрації, шпаклівка, лаки-спреї, олії та ін.); 
- індивідуальний підбір барвників;
- пневморозпилювачі «Walcom»;
- помпи високо тиску «Anest Iwata»;
 Зацікавлених осіб запрошуємо до співпраці 

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

ВЕРНІКОЛОР УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Наталії Ужвій, 27, 
м. Любомль, Волинська обл., 
44300, Україна
Тел./Факс: (03377) 23905, 22279
e-mail: vernicolor@vernicolor.com.ua
www.vernicolor.com.ua
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WoodEx – the specialized portal of wood, woodworking 
and the furniture industry, provides promotion of 
advertising of your production in the Internet.

The portal gives the broad audience for services 
which increase volumes of realization of your production 
on the timber market.

To your attention:
- the «Company List», the catalogue of sites, the 

catalogue of thematic exhibitions;
- «Trade» section;
- sections of fi nished goods;
- news of the industry, thematic articles;
- free-of-charge sites;
- daily free-of-charge dispatches of news and 

offers;
- free-of-charge registration;
- a site «Wooden Housing Construction» http://dom.

woodex.ua) – all about wooden houses.

ВУДЕКС УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.П. Могили, 28, 
м. Рівне, 33001, Україна
Тел./Факс: (0362) 623466
e-mail: admin@woodex.com.ua
www.woodex.ua

WoodEx – спеціалізований портал лісової, 
деревообробної та меблевої  галузі. 

На ринку – 9 років, 3 мовних версії.
До Ваших послуг:
- каталог фірм, каталог сайтів, каталог тематичних 

виставок;
- розділ «Торгівля»: щоденне оновлення 

пропозиціями по закупівлі та продажу лісо-
, пиломатеріалів, готової продукції з дерева, 
обладнання;

- новини галузі, довідкова інформація, тематичні 
статті;

- безкоштовні сайти;
- щоденні безкоштовні розсилки новин та 

пропозицій;
- безкоштовна реєстрація;
- широкий спектр ефективної реклами;
- сайт «Довідник деревообробника» — http://info.

woodex.ua (організаційно-розпорядчі документи 
Держбуду України та інших міністерств і відомств, 
довідкові матеріали, книги, словники)

- сайт « Обладнання « (http://stanki.woodex.ua) – 
каталог деревообробного обладнання та інструменту, 
каталог фірм, тематичні статті. 

- сайт «Дерев’яне Домобудівництво»(http://dom.
woodex.ua) – все про дерев‘яні будинки.

WOODEX UKRAINE LTD.

28, P. Mogyly St., 
33001, Rivne, Ukraine
Phone/Fax: +380 362 623466
e-mail: admin@woodex.com.ua
www.woodex.ua
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Realization of furniture manufacturing and construction 
work materials selling from the warehouse in Lviv:

- OSB-3 «ARBEK» slab of universal moisture 
resistant (6,35 – 22 mm.);

- laminated and formed plywood; 
- plywood FK(thickness 4 – 21 mm);
- waterproof plywood FCF (thickness 4 – 40 mm);
- infl ammable, atmosphere resistant plywood;
- grinded chipboard;
- laminated chipboard;
- fi breboard (thickness 16, 18 mm); 
- laminated fi breboard (thickness 10, 16, 18, 22, 28 

mm); 
- MDF slate;
- profi le MDF;
- front MDF;
- orthopedic mattress.
Service:
- forming cutting, outlet producing.
Producing:
- furniture by request;
- fronts from MDF profi le.

ГАЛ-ЕКСПОКОМ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Курмановича, 2, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2439662, 2441115
e-mail: comm@gecom.lviv.ua
www.galexpocom.lviv.ua

Реалізуємо зі складу у Львові матеріали для 
виробництва меблів та будівельних робіт:

- плиту OSB-3 «ARBEС» універсальну вологостійку 
(6,35 – 22 мм.);

- фанеру ламіновану, опалубочну;
- фанеру рядову ФК (товщина 4 – 21 мм.);
- фанеру водостійку ФСФ  (товщина 4 – 40 мм.);
- фанеру важкогорючу атмосферостійку; 
- плиту ДВП рядову;
- плиту ДВП ламіновану;
- плиту ДСП шліфовану (товщина 16, 18 мм.); 
- плиту ДСП ламіновану, (товщина 10, 16, 18, 22, 

28 мм.); 
- плиту МДФ;
- профіль МДФ,
- Фасади МДФ,
- Ортопедичні матраци.
Послуги:
- Форматний розкрій, крайкування, виготовлення 

отворів
Виготовлення: 
- меблів на замовлення;
- фасадів з профілю МДФ.

GAL-EXPOCOM
JOINT STOCK COMPANY

9, Kurmanovycha St., 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2439662, 2441115
e-mail: comm@gecom.lviv.ua
www.galexpocom.lviv.ua
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ТОВ «Гольцсервіс» – офіційний імпортер клеїв 
JOWAT в Україні та представник всесвітньо відомої 
фірми JOWAT AG (Німеччина). 

Пропонуємо широкий асортимент продукції 
JOWAT:

- ПВА класу водостійкості D2, D3, D4 та EPI;
- розплави для облицювальних верстатів всіх 

типів;
- контактні для виготовлення меблів;
- поліуретанові для дерев’яного домобудів-

ництва;
- очищувачі, антиадгезивний засіб.

ГОЛЬЦСЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 224, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел./Факс: (032) 2451817
e-mail: jowatlwiw@ukr.net
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DESIGNING, MANUFACTURE, INSTALLATION
HYDRAULIC PRESSES full-functional (till 6500 

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

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

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

processes;
- reverse axial fans;
- air heaters;
- heat-insulated door panels;
- systems of air humidifi cation;
- steam valves;
GENERALSYSTEMS OF ASPIRATIONS:
- vacuum chip sweapers of SP and SR series;
- dry radial fans.
«CORLUSH Co» secures the whole complex of quick 

service and maintenance.
Infallibly guaranteed long-term work of engineering 

solutions based on higher margin and power. Parts of 
their or domestic production greatly simplify maintenance 
and repair of equipment.

ГОРЛУШ КО

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

ПРОЕКТУВАННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ, МОНТАЖ
ГІДРАВЛІЧНІ ПРЕСИ повнофункціональні (до 

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

- для зрощування шипованих заготовок по довжині;
- для склеювання дошки (ламелів) по товщині;
- для склеювання щитів з деревини;
- для збірки рамних столярних виробів;
- для наклеювання лицьових панелей дверей;
- тирсобрикетувальні.
ЛІСОСУШИЛЬНІ КАМЕРИ конвектитвні, рецирку-

ляційні, 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.
ЗАГАЛЬНІ СИСТЕМИ АСПІРАЦІЇ :
- стружкопилососи серії СП та СР;
- пилові радіальні вентилятори;
- фільтруючі рециркуляційні установки продуктивніcтю 

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 яких лежить підвищений 
запас міцності та потужності. Комплектуючі власного 
чи вітчизняного виробництва значно спрощують 
обслуговування та ремонт обладнання.

GORLUSH CO

2, Yagidna St., 
03083, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5242470, 
 +380 67 2202470
Fax: +380 44 5242471
e-mail: gorlush@i.kiev.ua
www.gorlush.com.ua
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At the Ukrainian market appear new TM «Drevosan 
GUTTI» – antiseptics and antipirens, productioned by 
Czech fi rm «METRUM».

TM «Drevosan GUTTI»  is high-effi ciency protection 
of wood from fungi, mould, blue, moss, water-plants, 
bacterials and bugs (pets).

Modern technologies of production and control of 
quality at all stages guaranteed high quality of product 
and reliable protection of your  buildings.

The basic advantages of this antiseptic is that it has 
new European formul, perfect price and quality.

The treatment 1 m2 of wood costs less than 2 grn.
The coloured modifi cations are different (green, 

brown, yellow or colourless).
The term of action of  Drevosan in wood is not limited 

in time.
A product is suitable for all types of treatment of wood 

(by  brush, pulverized, soakage or trestment by pressure 
) and also it is used for sanitation infected wood.

Antiseptic does not have high-toxic and carcinogenic 
admixtures and can be safely used inside in the 
apartment.

1 kg of Drevosan Profi  is for  20 litres of solution and 
for protection 50 m2.

After the treatment Drevosan remains in the wood 
and can.

ГРАК
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 243 А, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (067) 37603772,
 (063) 4044149
Тел./Факс: (032) 2956879
e-mail: grak@mail.lviv.ua, 
            gutti_s@ukr.net
www.gutti-group.com

На українському ринку з’явилася нова 
ТМ «Древосан GUTTI» – антисептики та антипірени 

виробництва  чеської фірми «METRUM».  
ТМ «Древосан GUTTI» – це високоефективний 

захист дерев’яних конструкцій  від грибків, плісняви, 
синяви, моху, водоростей, бактерій та комах 
– шкідників.

Сучасні технології виробництва і контроль якості 
на всіх стадіях гарантують високу якість продукту та 
надійний захист Ваших будівель.

Основними перевагами даного  антисептика 
є нова європейська формула, а також відмінне 
співвідношення ціни і якості, обробка1 м2  деревини 
коштує менше 2 грн(!).

Можливі кольорові модифікації  (зелений, 
коричневий, жовтий або безколірний). 

Термін дії Древосану в деревині не обмежується 
часом.

Продукт придатний для всіх типів обробки дерева 
(нанесення щіткою, розпилення, замочування або 
обробка під тиском), а також використовується для 
санації вже зараженої деревини.

Даний антисептик не містить високотоксичних 
і  канцерогенних домішок, і  може безпечно 
застосовуватись в середині приміщень. 

1 кг Древосану Профі вистарчає на 20 літрів 
розчину, для захисту 50 м2 дерева. 

Після  обробки препарат фіксується в деревині і 
не вимивається дощем, а поверх можливе нанесення 
різних видів ЛФМ.

GRAK LTD.

243 A, Gorodotska Str.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 37603772,
 +380 63 4044149
Phone/Fax: +380 32 2956879
e-mail: grak@mail.lviv.ua, 
            gutti_s@ukr.net
www.gutti-group.com
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«Derevoobrobnyk» is the fi rst Ukrainian newspaper 
for woodworking, furniture and timber industries 
specialists.

Circulation – 10000 copies.
Newspaper published twice a month in A3 format, 20 

pages and offset paper. Distributed by subscription.

ДЕРЕВООБРОБНИК
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА ГАЗЕТА

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

«Деревообробник» – перша всеукраїнська газета 
для спеціалістів меблевої, деревообробної та лісової 
галузей промисловості.

Наклад – 10000 примірників.
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 

22346
Газета виходить форматом А3, обсягом 20 

сторінок, на офсетному папері, з періодичністю двічі 
на місяць. Розповсюджується за передплатою.

DEREVOOBROBNYK
UKRAINIAN WOODWORKING 
NEWSPAPER

2A Sadova Str., P.O.Box 5911, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2441164
Fax: +380 32 2441165
e-mail: derevo@derevo.com.ua
www.derevo.com.ua
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«DEFENDO» PE is the offi cial representative of 
the company Rondo 2 (Poland) -producer of ventilation 
pipelines (hoses, sleeves), which are made from PVC, 
PUR (polyurethane), polyethylene, polypropylene, 
tefl on, technical textiles, rubber. All products meet the 
requirements of Polish and European standards and are 
widely used in various branches of industries such as:

- woodworking,
- metal-working,
- ventilation systems,
- automobile industry,
- chemical industry,
- food industry,
- in the agriculture complex etc.
Ranges of diameters are from 20 mm to 1000 mm.
Length of the bay is from 3 to 50 linear meters.
The quality of pipelines (hoses, sleeves) corresponds 

to DIN EN ISO 9001.
Our enterprise gives the Buyer profi table terms for 

cooperation, wide assortment and loyal prices.

ДЕФЕНДО
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 269 В, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел./Факс: (032) 2405478, 
 (095) 2600380
e-mail: defendo@lviv.farlep.net
www.defendo.org.ua

Приватне підприємство «ДЕФЕНДО» є офіційним 
представником фірми Rondo 2 (Польща) виробника 
вентиляційних трубопроводів (шлангів, рукавів), 
які виготовляються з ПВХ, ПУР (поліуретану), 
поліетилену, поліпропілену, тефлону, технічного 
текстилю, резини. Всі вироби відповідають вимогам 
польських та європейських стандартів і знаходять 
широке застосування у всіх галузях промисловості, 
а саме:

- в меблевій, деревообробній,
- машинобудівної, металообробної,
- у вентиляційних системах,
- в агропромисловому комплексі,
- в автомобільній промисловості,
- на нафтопереробних і металургійних заводах, 

шахтах, верфях,
- на хімічних підприємствах,
- на заводах продовольчих товарів,
- в сільському господарстві та садівництві.
Діапазон діаметрів – від 20 мм до 1000 мм.
Довжина бухти – від 3 до 50 погонних метрів.
Гарантія якості шлангів (трубопроводів, рукавів) 

відповідає DIN EN ISO 9001.
Програма поставок включає в себе не тільки 

вентиляційні трубопроводи і ГТВ вироби, а 
також допоміжне обладнання та матеріали для 
деревообробної промисловості:

- аспіраційні установки,
- ріжучий інструмент,
- клей
- вологоміри.
Наше підприємство надає Покупцеві вигідні умови 

співпраці, широкий асортимент і лояльні ціни.

DEFENDO
PRIVATE ENTERPRISE

269 V, Zelena St.,
79066, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2405478,
 +380 95 2600380
e-mail: defendo@lviv.farlep.net
www.defendo.org.ua
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ПП «Діал-Маркет 2» є єдиним офіційним 
постачальником в Україну високоякісних гнучких 
рукавів технічного призначення з ПВХ та ПУР. 

Запропоновані  рукава р ізних д іаметрів 
використовуються в деревообробці, а також на 
підприємствах видобувної, переробної, харчової 
промисловості та сільському господарстві. 

Важливими якостями продукції є невелика маса 
та унікальна гнучкість. Діапазон діаметрів рукавів 20-
1000 мм. Діапазон температур -250..+1400 градусів 
цельсія. 

Та к о ж  з а п р о п о н о в а н і  р у к а в а  м о ж н а 
використовувати при високому тиску та вакуумі. 
Існують особливі види продукції, які використовують 
при високих температурних режимах.

ДІАЛ-МАРКЕТ 2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. П.Мирного, 24, оф. 413, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: (067) 7420767
Тел./Факс: (032) 2453735
Факс: (032) 2703749
e-mail: dialmarket@mail.lviv.ua
www.dialmarket.com.ua
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«DOMINO-S» PE was founded in 2002. The 
company offers fi lling materials: putties, polyamides, hard 
waxes, soft waxes, retouching materials and varnishes 
of German company HEINRICH KONIG, applied for 
elimination of large and small cracks, holes, mechanical 
damages of wooden and artifi cial surfaces. We work 
with the following target groups: furniture manufacturing 
and trading, parquet, wood processing industry, building 
companies.

ДОМІНО-С
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Героїв Упа, 73, 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (050) 4300828
Тел./Факс: (032) 2393010
e-mail: domino-lviv@mail.ru
www.domino-s.com.ua

ПП « ДОМІНО-С» створене в 2002 році, пропонує 
наповнюючі матеріали: шпаклівки, поліаміди, воски 
тверді і м’які, ретушуючі матеріали, лаки німецької 
фірми HEINRICH KONIG, що застосовуються 
для усунення великих та малих тріщин, отворів, 
механічних пошкоджень на дерев’яних та штучних 
поверхнях.  Працюємо з такими цільовими 
групами: виробництво та продаж меблів, паркету, 
деревообробна промисловість, будівельні компанії.

DOMINO-S
PRIVATE ENTERPRISE

73, Heroiv UPA Str.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 4300828
Phone/Fax: +380 32 2393010
e-mail: domino-lviv@mail.ru
www.domino-s.com.ua
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DONSTAN COMPANY was founded in 2001.  
Its basic activity is production of machine-tools  for 

furniture making, with the regard to the cpecifi c character 
of the ukrainian market, knowing the necessities of our 
home producer, Donstan supplies the market with a high 
productive, and inexpensive equipment. 

We can ofer our equipment and instrument to he circle 
of consumers. The assortment includes equipment both 
for small-scale and industrial production.  We produce 
edgebanders, edge-milling machines and machines for 
rewinding cable.  

Basic factor of yhe commercial success of our 
company is to offer only top-quality goods for our 
consumers. 

For our clients we:
- execute warranty obligations 
- supply with reserve parts and expense materials 
- give advice on technological questions  
- fulfi l after-guarantee service and repairing of the 

equipment       
Donstan Company is a dinamically developing 

enterprise. In uor nearest plans: the expansion of 
material and technical terms and increasing of services 
for our consumers.

ДОНСТАН
КОМПАНІЯ

вул. Бесарабська 15, 
м. Донецьк, 83058, Україна
Тел.: (066) 1507365
Факс: (062) 3868942
e-mail: stankis@rambler.ru
www.donstan.dn.ua

Компанія ДОНСТАН заснована в 2001 р.
Основний вид діяльності – виробництво верстатів 

для виготовлення меблів. Зважаючи на специфіку 
українського ринку, знаючи потреби вітчизняного 
виробника, ДОНСТАН поставляє високопродуктивне, 
надійне, але недороге устаткування.

Ми можемо запропонувати устаткування і 
інструмент широкому колу споживачів оскільки, 
в асортименті  продукції, що пропонується є 
устаткування призначене як для дрібносерійного, так 
і для промислового виробництва. До їх числа входять 
кромкообліцувальні верстати, кромкофрезерні 
верстати, верстати для перемотування кабелю.

Основний чинник комерційного успіху нашої 
компанії – пропонувати в реалізацію тільки якісний 
товар, гідний свого споживача. 

Для наших клієнтів ми: 
- виконуємо гарантійні зобов’язання
- поставляємо запасні частини і витратні 

матеріали
- консультуємо, у тому числі з технологічних 

питань
- здійснюємо післягарантійне обслуговування і 

ремонт
Компанія ДОНСТАН – підприємство, що 

динамічно розвивається. У наших найближчих планах 
розширення матеріально-технічних умов, збільшення 
об’єму послуг споживачеві.

DONSTAN
COMPANY

15 Bessarabska Str., 
83058, Donetsk, Ukraine
Phone: +380 66 1507365
Fax: +380 62 3868942
e-mail: stankis@rambler.ru
www.donstan.dn.ua
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ELASTYK VAL Ltd. is a company with the foreign 
investment that is specialized in manufacturing of wheels 
and rollers & rubber rollers recovering for woodworking  
equipment.

The many years’ experience and long terms 
association with a leading rubber compounds’ suppliers 
from  Europe give us the opportunity to offer customers 
the premium quality rubber surface, which meets all 
technical customers’ requirements. We always have in 
stock a wide range of rubber compounds that let us to 
make an order in the shortest terms.

The rubber rollers recovery is made by the up-to-date 
technologies, which helps to produce a smooth surface 
without blistering.

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

ЕЛАСТИК-ВАЛ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Стуса, 19,
с.Солонка, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81131, Україна
Тел.: (032) 2271687, 2271684,
 (050) 3173842
Факс: (0322) 271684, 271682
e-mail: elastyk-val@mail.lviv.ua, 
            elastyk-val@gmail.com
www.elastyk-val.com

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

Багаторічний досвід роботи і співпраця з надійними 
постачальниками сировини, провідними концернами-
виробниками гуми Англії та Німеччини,  дають 
нам змогу запропонувати споживачу якісне гумове 
покриття, яке відповідає усім технічним вимогам, 
а постійний великий асортимент матеріалів та 
комплектуючих, уможливлює в короткі терміни 
виконання будь-якого замовлення.

Процес гумування проводиться  з використанням 
найсучасніших технологій, що дозволяє виготовляти 
монолітні покриття без розшарувань та повітряних 
пустот.

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

ELASTYK VAL LTD.

19 Stusa Str.,
Solonka, Pustomyty District, 81131, Ukraine
Phone: +380 32 2271687, 2271684, 
 +380 50 3173842
Fax: +380 322 271684, 271682
e-mail: elastyk-val@mail.lviv.ua, 
            elastyk-val@gmail.com
www.elastyk-val.com
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«Європроект» – є офіційним дистриб’ютором  
всесвітньо відомих виробників Європи:

- лакофарбова продукція «Sayerlack» (Італія). 
Професійна продукція для оздоблення виробів в 
деревообробній промисловості (деревина, ДСП, 
ДВП, МДФ); 

- абразивні матеріали «SIA Abrasives Industries 
AG» (Швейцарія)  європейського лідера в своїй галузі. 
Найширший асортимент, абразивні матеріали під 
замовника;

- професійні системи для фарбування «DeVilbiss», 
«OMIA», камери, пістолети. Безвідмовна довгострокова 
робота гарантована інженерними рішеннями, в 
основі яких лежить підвищений запас міцності та 
потужності.

Гарантія  якості продукції і ефективність 
технологічних рішень. 

Компетентність і професіоналізм працівників 
– завжди ефективні рішення задач наших клієнтів;

Зручність – професійні консультації по організації 
процесів фарбування і абразивної обробки поверхні, 
створенню або переоснащенню виробничих 
підрозділів. 

Супровід – навчання персоналу і постійна 
інформаційно-технічна підтримка;

Впевненість – успіх наших клієнтів – це наш успіх, 
тому ми всебічно сприяємо процвітанню наших 
клієнтів, забезпечуючи якісною продукцією, надійним 
сервісом і оперативними консультаціями.

ЄВРОПРОЕКТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЗАХІДНОМУ 
РЕГІОНІ УКРАЇНИ

вул. Промислова, 50/52, 
м. Львів, 79003, Україна
Тел.: (068) 540 90 02
Тел./Факс: (032) 242 75 85
e-mail: offi celviv@europroject.org
www.europroject.org/ukr/
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Rustins is a family company founded in 1924 in the 
UK.

We manufacture Wood Finishes, Speciality Paints, 
Floor Coatings and other unique decorating products. 
We continually develop new products using the latest 
materials and technologies.

We manufacture and test all products to a high 
specifi cation before fi lling and packaging. We have a 
range of high quality water-based varnishes and coatings 
for wood together with quick drying, water-based 
speciality paints, thus

reducing the VOCs and the effect on the environment 
from solvent based products.

ЗІНЕВИЧ В.С.
ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

вул. Рибальська 2, оф.305, 
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (096) 5093569,
 (095) 2271794
Тел./Факс: (044) 2391673
e-mail: Vika-zi@ukr.net
www.restavraciya.com.ua

Rustins – це сімейна компанія, яка була заснована 
в 1924р у Великобританії. Ми виробляємо матеріали 
для обробки дерева, спеціальні фарби, покриття 
для підлоги, а також інші унікальні продукти для 
декорування. Ми постійно розробляємо нові продукти 
з використанням новітніх матеріалів і технологій. 

Перед упаковкою та наповненням всі наші 
товари виробляються і тестуються на відповідність 
високим стандартам якості. У нас представлений 
широкий асортимент високоякісних лаків на водній 
основі, швидковисихаючих покриттів для деревини, 
спеціальних фарб на водній основі. Завдяки 
використанню передових технологій зменшується 
шкідливий вплив продуктів на сольвентній основі на 
навколишнє середовище і викид летючих органічних 
сполук.

ZINEVUCH V.S.

of.305, 2, Rybalska Str., 
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 96 5093569,
 +380 95 2271794
Phone/Fax: +380 44 2391673
e-mail: Vika-zi@ukr.net
www.restavraciya.com.ua
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«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 fi rm 
«Leuco», high-carbon and alloyed steel. The equipment 
meets world quality standarts and safety requirements  
and is designed for straight and profi le wood milling on 
single-spindle and multi-spindle milling machines at 
manual and mechanical work pieces feed.

ІБЕРУС-КИЇВ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

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

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

IBERUS-KYIV
JOINT UKRAINIAN-SPANISH 
VENTURE

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

 Основні напрямки діяльності підприємства:
- конструювання та виготовлення обладнання для 

деревообробного та меблевого виробництв;
- лінія для виготовлення циліндричного та 

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

сервісний ремонт  обладнання.
Все обладнання сертифіковане Держстандартом 

України.

ІГНАТОВИЧ Б.І.
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

вул.Транзитна, 4, 
м. Радехів, Львівська обл., 80200, Україна
Тел.: (067) 6748464 (Василь)
Тел./Факс: (03255) 22361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.italorbinet.com.ua

Фізична особа  – підприємець Ігнатович Богдан 
Іванович пропонує в широкому асортименті (більше 
300 одиниць) верстати деревообробні вживані з Італії 
та Швеції. Регулярні прямі поставки. Приймаються 
замовлення. 

До Вашого вибору: стругальні чотирьохбічні(4-8 
головок) рейсмуси, фуганки, фрезери, циркулярки, 
вертикально-стрічкові (лобзики), присадочно-
свердлильні, форматно-розкрійні, преси для 
шпонування, преси для збирання вікон та дверей, 
та багато іншого. До кожного клієнта індивідуальний 
підхід  щодо формування ціни.

ІМЕКС
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Коновальця, 411 а, 
м. Івано-Франківськ, 76011, Україна
Тел./Факс: (342) 507340, 507330
e-mail: imeksinfo@gmail.com
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«Inworld» offers its successful customers full range of 
delivery, assembly services and further service providing 
of well-known European equipment producers. Today 
we propose:

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

- Pelleting presses with capacity from 300 kg/hour 
«Kahl»; 

- Hydraulic briquetting presses «Briklis», «UMP»;
- Mechanical briquetting presses «C.F.Nielsen»;
as well as:
2. Bandsaws «Wravor»;
3. Shredders of lump wood waste «Untha»;
4. Belt or drum drying rooms for wood chips;
5. Industrial type boiling equipment.
Personal approach to the demands and wishes of 

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

ІНВОЛД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

Компанія «Інволд» пропонує своїм успішним 
клієнтам повний комплекс послуг в частині поставки, 
монтажу та подальшого сервісного обслуговування 
обладнання відомих європейських виробників. До 
Вашої уваги сьогодні:

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

- Пресів-грануляторів продуктивністю від 300 
кг/год компанії «Kahl»

- Брикетувальних пресів гідравлічного типу 
компаній «Briklis», «UMP»

- Брикетувальних пресів механічного типу компанії 
«C.F.Nielsen»

а також:
2. Стрічкові пилорами компанії «Wravor».
3. Подрібнювачі кускових відходів компанії 

«Untha»;
4. Сушильні камери для тирси стрічкового чи 

барабанного типу;
5. Котельне обладнання промислового типу.
Індивідуальний підхід до вимог та побажань 

кожного клієнта – запорука взаємовигідної 
довгострокової співпраці наших компаній.

INWORLD LTD.

17/22, Vizkozna St., 
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3834212, 
 +380 67 2304895, 
 +380 50 6861621
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua
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На сьогодні компанія «Інматех» представляє в 
Україні інтереси декількох європейських компаній, 
а саме:

- з 1994 року провідного виробника деревообробного 
обладнання німецького Концерну WEINIG, верстати і 
лінії для розкрою масивної деревини, лінії оптимізації 
та зрощування, обладнання для механічного 
оброблення деревини.

- з 2010 року компанію BÜKLE – обладнання для 
обємного кашування меблевих фасадів, лінії для 
виробництва багатошарового паркета із масивної 
деревини, верстати і лінії для виробництва дверних 
полотен, лінії для опорядження шпоном, верстати 
і лінії для нанесення локофарбових покриттів, лінії 
ламінування плит, лінії для виробництва ламінованих 
підлог. 

- з 2009 року австрійська компанія HARGASSNER, 
твердопаливні котли на пелетах та трісках.

- з 2009 виробника котлів на біомасі потужністю 
до 20 МВТ компанії BINDER.

ІНМАТЕХ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРУПИ 
ВАЙНІГ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА ЗАХІД-
НІЙ УКРАЇНІ

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

Офіційне представництво
Компанія «Інматех»: 
м. Львів, пр-т Чорновола 63, оф. 912 
Тел.: (032) 2948425
e-mail: lviv@weinig.com.ua 
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We produce and develop woodcutting equipment.
We offer a wide range of the following equipment:
- hard-alloy circular saws with riving knives for gang 

saws;
- hard-alloy circular saws;
- cutters equipped with carbides;
- form-relieved cutters;
- plane steel knifes;
- cutters for manufacture of door and window frames 

making.

ІНТЕКС
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Вутіша, 5, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька обл., 32300, Україна
Тел.: (03849) 23734
Факс: (03849) 23368
e-mail: intex_kp@mail.ru

Виробляємо і розробляємо дереворіжучий 
інструмент. 

Пропонуємо широкий асортимент наступного 
інструменту: 

- пили дискові твердосплавні з розклинюючими 
ножами для багатопильних верстатів; 

- пили дискові твердосплавні; 
-  фрези ,  обладнан і  твердосплавними 

пластинами; 
- фрези профільні затиловані; 
- ножі плоскі сталеві, плоскі твердосплавні; 
- фрези для виготовлення дверних та віконних 

блоків.

INTEKS
SMALL COLLECTIVE ENTERPRISE

5, Vutisha St., 
32300, Khmelnytsky region, 
Kamianets-Podilsky, Ukraine
Phone: +380 3849 23734
Fax: +380 3849 23368
e-mail: intex_kp@mail.ru
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Дочірні підприємства:
1. ВКФ «Інтекс-Удача»
2. ПП «Іннатекс»
20 РОКІВ БЕЗДОГАННОЇ ЯКОСТІ ДЛЯ  ВАС!
Найпотужніший та суперсучасний український 

виробник інструменту для розпилювання деревини  
має честь запропонувати:

Повний виробничий цикл виготовлення усього  
спектра дереворізального інструмента:

- пили стрічкові сталеві та стелітовані шириною 
до 260 мм;

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

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

мм;
- пили основні і підрізні спеціальні для форматно-

розкрійних верстатів;
- ножі з прямолінійною ріжучою кромкою сталеві 

і твердосплавні;
- весь перелік дереворізальних фрез напайних та 

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

Сервісне обслуговування (реставрація) 
інструмента.

Продаж нового (власного виробництва) та 
відновленного деревообробного обладнання

ІНТЕКС
ПIДПРИЄМСТВО

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

� ________________________

____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



88 89

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

7474

«Informbusiness» Publishing House, Ukraine, Kyiv 
publish Catalogue «Ukrainian Furniture» and  Catalogue 
«All for furniture industry and wood processing». 

Catalogue «All for furniture industry and wood 
processing « is for specialists  of furniture industry. 

For furniture industry enterprises – distirbuted for 
free. 

Internet version of Catalogue: http://mebel.ib.kiev.ua.
Catalogue  «Ukrainian Furniture» is for specialists 

of furniture industry and for everyone, who is interested 
in this sphere.

Internet version of Catalogue: http://mebelua.ib.kiev.
ua.

ІНФОРМБІЗНЕС
ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР

а/я 19, м. Київ, 04119, Україна
Тел./Факс: (044) 4893246, 2065265,
  2065281
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти.
Видавництво каталогу постачальників «Все для 

производства мебели и деревообработки»:
- обладнання та інструмент;
- матеріали для виробництва;
- меблева та столярна фурнітура;
- комплектуючі для виробництва меблів.
Розповсюджується безкоштовно для фахівців.
Видавництво каталогу «Меблі України»: 

інформація щодо вітчизняних виробників меблів з усіх 
регіонів України. Розповсюджується безкоштовно.

Інтернет проекти:
Портал постачальників обладнання, інструменту, 

матеріалів,  фурнітури, комплектуючих для 
деревообробки та виробництва меблів: http://mebel.
ib.kiev.ua

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

INFORMBUSINESS
PUBLISHING HOUSE

11/8, Dorogogitska St., 04119, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4893246, 2065265,
       2065281
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.ib.kiev.ua



90 91

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

1313

Компанія «ІТАЛІНВЕСТ ІФ» – є постачальником 
нового та вживаного італійського деревообробного 
обладнання і комплектуючих для створення 
та модернізації деревообробних і меблевих 
підприємств.

Пропонуємо:
- деревообробне обладнання
- пневмопістолети
- дереворізальний інструмент
- котельні
- сушильні камери
Також ми пропонуємо  транспортно-експедиційні 

та логістичні послуги, надаємо консультації, щодо 
ділових зв’язків з Італією. Наші спеціалісти якісно 
перекладуть для Вас документи і договори.

ІТАЛІНВЕСТ ІФ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Незалежності, 67, офіс 22, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел./Факс: (0342) 500235, 506167
e-mail: info@italinvest.com.uа
www.italinvest.com.ua

ITALINVEST IF LTD.

67/22, Nezalegnosti St., 
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 342 500235, 506167
e-mail: info@italinvest.com.uа
www.italinvest.com.ua

«ITALINVEST IF» is an Italian supplier of equipment 
and components for the establishment and modernization 
of woodworking and furniture industries. We also propose 
you transport and logistics services, advises concerning 
Italian business relations. Our specialists will qualitatively 
translate documents and contracts for you.
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«Camozzi pneumatics-Simferopol» Ltd. – a division 
of the world-renowned Italian company Camozzi spa 
– is a leader in manufacturing and sales of pneumatic 
equipment in Ukraine and far beyond.

Since the production of the fi rst pneumatic cylinder 
(spring 2000 and during over eleven years already), 
thanks to the powerful intellectual potential and the 
latest modern means of automation, thanks to its 
own production facilities – start in summer 2009 a 
new production-logistics complex, which extends the 
capabilities of our company to produce standard and 
customized pneumatic products, allows Camozzi 
confidently maintain its leadership position at the 
Ukrainian market.

Today, when the pneumatic became the most 
important component of the equipment and technology 
of 21 centuries, Camozzi Ukraine actively participates in 
development of projects of modern technology.

Quality of products manufactured by the Ukrainian 
Camozzi is the highest. Wide product range of pneumatic 
equipment through a network of Camozzi companies 
around the world exhibited in 18 countries.

КАМОЦЦІ – ПНЕВМАТИК – 
СІМФЕРОПОЛЬ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Ларіонова, 38, 
м. Сімферополь, Республіка Крим, 95018, 
Україна
Тел./Факс: (0652) 500690, 515700
e-mail: info@camozzi.com.ua, 
           ekovalenko@cammozzi.kiev.ua
www.camozzi.ua

ТОВ «Камоцці-пневматик-Сімферополь – підрозділ 
всесвітньо відомої італійської компанії Камоцці спа 
– займає провідні позиції з виробництва та продажів 
пневматичної апаратури на території України і далеко 
за її межами. 

З моменту виготовлення першого пневматичного 
циліндра – весна 2000 року і вже протягом одинадцяти 
років, завдяки потужному інтелектуальному потенціалу, 
новітнім сучасним засобам автоматизації, завдяки 
наявності власних виробничих потужностей- запуск 
влітку 2009 року нового Виробничо-логістичного 
комплексу, який розширив можливості нашої компанії 
з випуску стандартних і спеціальних пневматичних 
виробів, дозволяє Камоцці впевнено утримувати 
лідируючі позиції на українському ринку.

Сьогодні, коли пневматика стала найважливішою 
складовою обладнання та технологій 21 століття, 
Камоцці в Україну активно бере участь в розробці і 
розвитку проектів сучасних технологій.

Якість продуктів, вироблених українським заводом 
Камоцці, є найвищим. Широка продуктова лінійка 
пневматичної апаратури через мережу підприємств 
Камоцці по всьому світу експортується в 18 країн 
світу.

CAMOZZI – PNEUMATIC – 
SIMFEROPOL
JOINT STOCK COMPANY

38, Larionova St., 
95018, Simferopol, Ukraine
Phone/Fax: +380 652 500690, 515700
e-mail: info@camozzi.com.ua, 
            ekovalenko@cammozzi.kiev.ua
www.camozzi.ua
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Manufacturing, projecting and service of wood-cutting 
tools:

- wood-millings for soft and solid breeds,
- milling head,
- jointing knifes,
- circular saw blades.
Manufacturing of metal-working tools.

КАНЬОСА АНДРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ
ФОП ТМ «ГРІНАС»

Тел.: (067) 3822950,
 (093) 6242858
Факс: (067) 2312582
e-mail: agrinas@ukr.net

Виготовлення, проектування, сервіс дереворі-
зального інструмента:

- Фрези дереворізальні для обробки м`яких та 
твердих порід деревини;

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

KANYOSA ANDRIY 
MILOLAYOVICH
GRANAS

Phone: +380 67 3822950,
 +380 93 6242858
Fax: +380 67 2312582
e-mail: agrinas@ukr.net
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«Lira» Ltd. is the offi cial representative of «SERRA» 
in Ukraine. Also «Lira» Ltd. produces and sells dry jointed 
pine lumber (fl oor board, door frame, laminated veneer 
lumber, lining, base moulding, casing, wood strip).

ЛІРА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Васильківська, 76, 
с. Безп’ятне, Київська обл., 
08628, Україна
Тел.: (044) 7121707,
 (050) 3525772
Факс: (044) 7122426
e-mail: lira1@lira-ukraine.com.ua
www. lira-ukraine.com.ua

ТОВ «Ліра» є офіційним представником фірми 
«SERRA»  в Україні. Окрім того, ТОВ «Ліра» виробляє 
та продає сухий зрощений пиломатеріал з сосни 
(дошка для підлоги, коробка дверна, брус клеєний, 
вагонка, плінтус, наличник, рейка).

LIRA LTD.

76, Vasylkivska St.,
Village of Bezpjatne, Kyiv region, 
08628,, Ukraine
Phone: +380 44 7121707,
 +380 50 3525772
Fax: +380 44 7122426
e-mail: lira1@lira-ukraine.com.ua
www. lira-ukraine.com.ua
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Підприємство  «Ліссервіс-Інструмент» – це 
відома торгова фірма з багаторічним досвідом 
роботи на ринку дереворіжучого, деревообробного і 
металоріжучого інструменту України, яка представляє 
інтереси багатьох вітчизняних та іноземних фірм-
виробників таких як «FENES» (Польща), «GOPOL» 
(Польща), «Globus» (Польща),  ПАТ «Полтавський 
алмазний інструмент».

Ми пропонуємо : 
Пили стрічкові для різки дерева, металу, м’яса, 

риби, паперу, поролону, пластмас.
Абразивний відрізний, шліфувальний, зачисний 

інструмент.
Пили дискові з твердосплавними напайками:
- для порізки дерева.
- для порізки плит ДВП та ДСП.
- для порізки металу та пластмаси.
Пили дискові HSS:
- для порізки дерева.
- для порізки металу.
Алмазний шліфувальний, загострювальний, 

відрізний та правильний інструмент 
Сервіс інструменту:
- зварка стрічкових пил.
- професійна заточка інструменту.

ЛІССЕРВІС-ІНСТРУМЕНТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Личаківська, 255, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (032) 2240453,
 (067) 3714203
Тел./Факс: (032) 2240430
e-mail: lisservis.ls4@gmail.com
www.lisservis.com.ua
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«M-Group» works at the Ukrainian market for an 
embodiment of many-sided ideas in the fi eld of realization 
of tools for wood-processing, produced by the leading 
European manufacturers. The basic criteria: quality, 
reliability and competitiveness. 

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

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

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

for each expert.    
In addition, tools for metal-plastic windows producing 

will be exhibited – as new working direction of 
«M-GROUP» company.

М-ГРУПП
КОМПАНІЯ

вул. Микільсько-Слобідська, 6 Б, 
м. Київ, 02002, Україна
Тел.: (044) 3604600
Факс: (044) 5022714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

Компанія «М-ГРУПП» працює на ринку України 
для втілення багатограних ідей в області реалізації 
деревообробного інструмента провідних європейських 
виробників. Основні критерії: якість, надійність та 
конкурентноспроможність.

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. 
Окрім цього буде запропоновано інструмент для 

виробництва металопластикових вікон  – новий 
напрямок компанії «М-ГРУПП».

M-GROUP
COMPANY

6 B, Mykilsko-Slobidska St., 
02002, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3604600
Fax: +380 44 5022714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua
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The overalls manufacturer.
Manufacturing of certificated overalls, means of 

individual protection, trade marks, fl ags, signs of work 
safety, building tools, case furniture by individual order.

МАРІО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 172, к. 213 б, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400350,
 (0322) 624224, 626475
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзОВ «Маріо» – підприємство із 14-річним 
досвідом. 

Один із основних видів діяльності – виробництво 
та продаж спецодягу. Продукція, яка виготовлена на 
підприємстві, є сертифікована.

ТзОВ «Маріо» – товари належної якості, низькі 
ціни та спеціальні знижки для постійних клієнтів. 
А найголовніше: активні продажі та доставка 
безпосередньо клієнту роблять нашу компанію 
лідером на українському ринку.

Пропонуємо:
- Сертифікований спецодяг за індивідуальним 

замовленням
- Робоче взуття
- Засоби індивідуального захисту
- Виготовлення логотипів, прапорів, знаків по 

охороні праці
- Вивіски, таблички, кутки споживача, меню-

борди.

MARIO LTD.

of. 213 b, 172, Gorodotska St., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2400350,
 +380 322 624224, 626475
e-mail: mariolviv@gmail.com
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The company Marketlis offers woodworking machinery 
of the famous European manufacturers to process panels 
and solid wood:

machines for cutting, boring, mounting the furniture 
fi ttings, sizing of the panels, edgebanding, sanding; 
vacuum presses, assembly equipment, machines for 
surface laminating, transporting of the workpieces 
between different processing steps, painting and 
packaging equipment, machinery for quick house 
constructing etc.

We provide consultations concerning the projecting of 
the production divisions and developing the manufacturing 
processes.

We offer a high-quality guarantee and service.

МАРКЕТЛІС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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

ПП «Маркетліс» пропонує обладнання для 
розкрою, свердління, присадки фурнітури, форматної 
обробки, крайколичкування, шліфування, вакуумні 
преси, збірно-монтажна техніка для меблевих 
деталей, обладнання для каширування та ламінування 
поверхні заготівок, техніка для переміщення деталей 
між оброблювальними процесами, фарбувальне 
обладнання, пакувальне обладнання, обладнання 
для виробництва швидкоспоруджуваних будинків та 
інше від відомих виробників Європи для виробничих 
процесів, які пов´зані з обробкою плитного матеріалу 
та масивної деревини. 

Здійснює консультаційні послуги по проектуванню 
виробничих ділянок, та розробці технологічних 
процесів. 

Пропонує як існий сервіс  та гарант ійне 
обслуговування.

MARKETLIS
PRIVATE ENTERPRISE

11, Oksamytova St., 
08130, Petropavlivska Borshagivka, 
Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 44 4951161, 4951162
Phone/Fax: +380 44 4951168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.mlis.com.ua
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Selling, service and guarantee maintenance of 
woodworking equipment. 

«MWM GROUP Company» acts successfully at the 
Ukrainian market for fi ve years already.

During this period our equipment has shown 
the balance of the best quality and price. We sell 
woodworking equipment all over Ukraine. Our clients 
are hundreds of Ukrainian manufacturers of wooden 
products. 

We are proud of qualitative wooden products 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 Dnipropetrovsk the following machinery 
anytime:

- for primary wood processing;
- for processing of massive woods; 
- for beam and board manufacturing; 
- for fi nal processing;
- for board processing and furniture manufacturing;
- for veneer processing;
- for parquet fl ooring manufacturing;
- processing centers with CNC control;
- dust collector system and others.

МВМ ГРУП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Ленінградська, 68, корп. 9, 
м. Дніпропетровськ, 49038, Україна
Тел./Факс: (0562) 327825, 3747774,
    310677
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

Продаж, гарантійне та сервісне обслуговування 
деревообробного обладнання.

Компанія МВМ ГРУП успішно працює на 
українському ринку п’ятий рік. За цей час наше 
устаткування зарекомендувало себе як якісне за 
кращою ціною. Ми працюємо в усіх регіонах України, 
наші клієнти – сотні українських виробників дерев’яної 
продукції. Ми пишаємося тим, що за допомогою 
нашого устаткування виготовляються якісні дерев’яні 
вироби.

Компанія МВМ ГРУП пропонує весь спектр 
обладнання для обробки деревини та виготовлення 
дерев’яної продукції 

Постійно зі складу в Дніпропетровську та на 
замовлення:

-  обладнання для первинної переробки 
деревини, 

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

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

MWM GROUP LTD.

68, Leningradska St., Dep.9, 49038, Dnipro-
petrovsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 562 327825, 3747774, 
           310677
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua
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MWM-Kiev offers wide range of woodworking 
equipment and tools for the production of wooden 
houses, windows and doors, production and fi nishing 
of cabinet furniture and also equipment for pellet and 
briquette production.  

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

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

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

and briquettes; lines for biofuel production;
and also:
- wood drying kilns;
- painting chambers;
- aspiration systems;
- instrument for woodworking and panel production.
YOU WILL BE NICE SURPRISES WITH OUR 

PRICES!

МВМ-КИЇВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

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

Постійно зі складу в Києві та на замовлення 
обладнання для:

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

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

брикетери, комплектні лінії виготовлення біопалива.
а також:
- камери для сушіння деревини;
- камери для фарбування;
- аспіраційні системи;
- інструмент для обробки деревини та плит.
ВИ БУДЕТЕ ПРИЄМНО ЗДИВОВАНІ НАШИМИ 

ЦІНАМИ!

MWM-KYIV-LLC

801 of., 4 Geroiv Kosmosy Str., 
03148, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2001254,
Phone/Fax: +380 44 5011072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
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The «Meblevi Technologii» magazine is the leading 
Ukrainian specialized edition for furniture manufacturers, 
providing up-to-date information about materials, 
furniture, equipment, technologies, software for furniture 
manufacturing as well as news, market reviews from 
Ukraine and other European and world countries, 
discussions on problems relating all the companies 
engaged in furniture manufacturing.

For 10 years our readers are directors, top-managers 
and technicians of companies manufacturing and selling 
furniture, suppliers, representatives of state structures, 
furniture and interior designers.

МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ МЕБЛІВ
МЕДІА-ГРУПА «ПРОМІНФО»

а/с 5855, м. Львів, 79054, Україна
Тел./Факс: (032) 2453550
e-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com

Журнал «Меблеві Технології» – провідне 
всеукраїнське галузеве видання для фахівців 
меблевої галузі, що містить інформацію про найновіші 
матеріали, фурнітуру, обладнання, інструмент, 
програмне забезпечення для меблевого виробництва, 
а також новини галузі, огляд меблевих ринків України 
та інших країн Європи й світу.

Вже десять років нас читають фахівці: керівники, 
топ-менеджери та технічні спеціалісти компаній-
виробників і продавців меблів, фірм-постачальників, а 
також представники держструктур, дизайнери меблів 
та інтер’єру

MEBLEVI TECHNOLOGIYI
EDITORIAL OFFICE OF THE 
MAGAZINE
PUBLISHING HOUSE «PROMINFO»

P.O.Box 5855, 79054, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2453550
e-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com
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Metal Work is an Italian company specialising in the 
production of pneumatic components for automation 
systems. Formed in 1967, Metal Work started as a 
small workshop manufacturing compressed air push-
in couplings. Since then the company has gradually 
extended it’s structure and production range to became 
a market leader in the pneumatic sector for automation 
systems. 

The factory in Concesio, Brescia now employs a 
staff more than 300 and the domestic and worldwide 
sales network has a further 450 employees. In 1992 
Metal Work has obtained the ISO 9001 certifi cation. To 
the quality managment one, in 2000 we have add the 
one related to the enviromental managment according 
the ISO 14001. 

To these METAL WORK S.p.A. applied the OHSAS 
18001 standard in 2007 to guarantee a Management 
System of Occupational Safety and Health. 

All the certifi cations above mentioned have been 
released by the German certifi cation body DEKRA ITS, 
accredited by TGA. 

Product quality and effi cient organisation are the fi rm 
basis on which Metal Work stands today. These qualities 
have put the company in a position to anticipate market 
needs and satisfy the most demanding requirements in 
pneumatic automation.

МЕТАЛ ВОРК УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Б.Хмельницького, 106, 
м. Львів, 79024, Україна
Тел.: (032) 2459434
Факс: (032) 2458109
e-mail: metalwork@metalwork.com.ua
www.metalwork.com.ua

Фірма Metal Work спеціалізується на виробництві 
елементів  і  приладів які застосовуються в 
пневматичних системах.  Була заснована в 1967 
році в Італії і почала свою діяльність як виробник 
пневматичних фітингів. З того часу фірма послідовно 
розширювала свою виробничу програму і структуру, 
стаючи однією з відомих фірм в своїй галузі. На даний 
момент завод в Concesio, Brescia надає роботу 300 
працівникам, а ще 450 співробітників працюють в 
інших італійських філіях, а також на цілому світі. 
Найвища якість продукції, а також досвід організації 
є основою виправданої високої позиції Metal Work на 
міжнародному ринку. У 1992 році фірма Metal Work 
отримала Сертифікат для Системи Забезпечення 
Якості ISO 9001, а в 2000 році Сертифікат для 
Системи Забезпечення Середовища ISO 14001. 
Обидва сертифікати були затверджені німецькою 
організацією Dekra, акредитованою TGA. Якість 
продукції і ефективність структури продажів свідчать 
про високе положення Metal Work, роблячи можливою 
реалізацію всіх потреб у галузі пневматичних систем 
і автоматичних промислових процесів.

METAL WORK S.P.A.

106 B. Chmelnitskogo Str.,
79024, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2459434
Fax: +380 32 2458109
e-mail: metalwork@metalwork.com.ua
www.metalwork.com.ua
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Широка гама професійного інструменту для 
обробки деревини та ПВХ різноманітних профілів.

Фрези дереворізальні:
- пазові, циліндричні збірні
- для зрощування деревини по довжині та по 

ширині
- для виробництва погонажних виробів
- для виробництва дверей, вікон, меблів
- пили дискові
- кінцевий інструмент
Фрези для обробки профілів ПВХ:
Deceuninck, КВЕ, Becker, VEKA, Actual, Salamander, 

Trokal, Kommerling, Foris, NOTA, ALUPLAST, ARtec, 
Ecoplast, REHAU, ROPLASTO, WYNTECH  та ін.

Виготовлення фрез для будь-якого профілю!
Балансування фрез здійснюється на професійному  

верстаті « Komfort» RAL 9002 HAIMER (Germany)

МЕХАНІК
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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

Ексклюзивний представник у Західному 
регіоні – ПП ЮЩИШИН Р.Я.:
Україна, 79491, Львів – Бірки,
вул. Б. Хмельницького, 28
Тел.: (032) 2983498
Факс: (032) 2991299

Т З О В  « М О СТ - У К РА Ї Н А »  є  о ф і ц і й н и м 
представником компанії «WOOD-MIZER» на території 
України. «WOOD-MIZER» єдиний у світі виробник 
деревообробного обладнання (пилорами, верстати 
для обробки дерева, лінії переробки тонкоміру, 
багатопильні верстати) та стрічкових пил.

Здійснюємо гарантійне та післягарантійне 
сервісне обслуговування обладнання з доставкою 
по Україні.

Також, ми представляємо на ринку України такі 
відомі фірми як «АРЕХ»,«СМТ»,«ANDRE», «KLEIN», 
«TANEL», «STIHL» та  «IDEAL». 

Основна стратег ія  фірми – досягнення 
оптимальних результатів у ракурсі «ціна – якість 
– асортимент». Ми  готові Вам запропонувати пили 
стрічкові, дискові, біметалічні для дерева та металу, 
фрези, ножі, електронні вологоміри, деревообробне 
обладнання, бензо- та електроінструмент, надаємо  
послуги по зварюванню та реставрації пил, а також 
продаємо обладнання для обслуговування стрічкових 
пил (заточні та розвідні пристрої) та  зварювальні 
машини для контактного  стикового зварювання 
стрічкових пил.

Ми піклуємось про нашу репутацію, тому в 
найкоротший термін намагаємось забезпечити  наших 
замовників всім необхідним та надати консультації 
на рівні фахівця.

МОСТ-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Миру,3, 
с. Байківці, Тернопільська обл., 
47711, Україна
Тел.: (0352) 296429,
 (067) 3512434,
 (097) 3407710
Тел./Факс: (0352) 296434
e-mail: most-ukraina@ukr.net
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Woodworking milling cutters: commercial production, 
manufacture according to individual order.

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

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

Н.Н.Н.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

Фрези деревообробні: серійне виробництво, 
виготовлення по індивідуальному замовленню.  

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

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

N.N.N. LTD.

2, Trutenko St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2585592
Phone/Fax: +380 44 2574061
e-mail: n_n_n@ukr.net
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Company produces complexes LEON CNC for 
instrument transferring and uses/details at forming/
measurement. 

As a forming instrument, it can be miller, grinding 
machine, scroll saw, plasma, laser, hydro abrasive 
cutter etc.

Complex is controlled local, distantly or at a distance 
by accessible communication channels. Complexes work 
in linear or circular interpolations in 2D, polar, 2.5D or 
3D coordinate systems. CNC of complex is intended for 
controlling portals of console, longitudional or vertical 
types.

НОВЕЛТА УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.  Львівська 44, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (066) 2512888
 (067) 6056716
 (050) 4050374
Тел./Факс: (044) 3606534
e-mail: lion@novelta.kiev.ua
www.novelta.com.ua

ТОВ «Новелта Україна» поставляє багатоко-
ординатні деревообробні верстати з ЧПУ, ЩО 
дозволяють сканувати будь-які деталі з можливістю 
редагувати їх 3-х вимірних моделей з подальшим 
виготовленням таких деталей як різьблені стовпи, 
балясини, статуї, фігури, малі архітектурні форми 
тощо. 

Також за допомогою комплексу управління 
переміщення  LEON CNC, розробленого фахівцями 
компанії, при невеликих вкладеннях стає можливою 
автоматизація будь-якого деревообробного верстату, 
обладнання чи технологічного процесу.

Комплекс управління переміщення LEON CNC 
призначений для переміщення інструменту та 
заготовки/деталі при формотворенні/обмірі.

Формотворним інструментом можуть бути: 
фрезери, шліфувальні машини, лобзики, плазмотрони, 
гідро абразивні різаки, лазери  тощо.

Компанія постачає систему ЧПУ для лазерного ЗD 
сканування деталей та надає послуги зі сканування 
деталей клієнтів з можливою подальшою підготовкою 
керуючих програм чи виготовленням цих деталей на 
верстатах Компанії.

NOVELTA UKRAINE LTD.

44, Lvivska St., 
03062, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 66 2512888
 +380 67 6056716
 +380 50 4050374
Phone/Fax: +380 44 3606534
e-mail: lion@novelta.kiev.ua
www.novelta.com.ua
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Manufacture of woodworking eguipment: narrow belt 
sanding machines, rip saw and multi saw machines, 
trimming rig, sanding table, aspiration eguipment, storage 
hoppers. Returning system of refreshed warm air.

НОВОСТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Набережно-Корчуватська, 136, 
м. Київ, 03045, Україна
Тел./Факс: (044) 4914995, 2595070,
  2595294, 4918231, 
  4598654
e-mail: novost@meta.ua
www.novost.net.ua

Виробництво деревообробного устаткування:  
вузькострічкові шліфувальні верстати, повздовжно-
пиляльні верстати, верстати торцювальні, шліфувальні 
столи,  місцеві та загальноцехові системи аспірації, 
стружкопилососи. Системи повернення очищеного 
теплого повітря.  

Наше п ідприємство  надає  Вам як і сну 
продукцію, забезпечує гарантійне і післягарантійне 
обслуговування, ремонт обладнання, поставки 
запчастин та комплектуючих.

NOVOST LTD.

136, Naberezhno-Korchuvatska St.,
03045, Кyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4914995, 2595070,
       2595294, 4918231, 
       4598654
e-mail: novost@meta.ua
www.novost.net.ua
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NORRES Ukraine LLC is a representative offi ce of 
production plant, which was established in Germany in 
1889 and is now one of the leading manufacturers of 
industrial hoses. 

NORRES Ukraine specializes in the sale of fl exible 
hoses made of polyurethane, PVC etc, which were 
specially designed for the use with wood processing 
machines, vacuum cleaners for wood powder and 
shavings, suction and exhaust systems, for removal of 
dust, powder, fi bers, wood chips, smoke etc. 

We offer a wide range of industrial hoses, which 
are used in the process of production of wood pellets, 
briquettes, granulates etc. All of our products comply with 
the requirements of international standard DIN EN ISO 
9001:2008. We also offer special fl ame-retardant hoses 
(according to German standard UL94-HB, DIN 4102-
B1), which are antistatic, electro conductive, capable of 
electro-static discharge by grounding the spiral etc.

НОРРЕС УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Саксаганського 119-а, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (067) 4088768,
 (044) 2772394
Тел./Факс: (044)2772395
e-mail: info@norres.com.ua
www.norres.com.ua

ТОВ «НОРРЕС Україна» – представництво 
німецького заводу виробника промислових шлангів, 
заснованого в 1889 році. Компанія реалізує гнучкі 
шланги з поліуретану, ПВХ тощо до деревообробного 
устаткування, стружко пилососів, аспіраційних, 
витяжних систем, для видалення стружки, пилу, 
волокна, деревинної тріски, диму тощо. Маємо 
широкий спектр шлангів, що застосовуються при 
виготовленні палет, брикетів, гранулятів тощо.  
Вся продукція відповідає вимогам міжнародного 
стандарту DIN EN ISO 9001:2008. Пропонуємо 
також спеціальні шланги, що важко займаються 
(відповідають німецькому стандарту UL94-HB, DIN 
4102-B1), антистатичні, електропровідні, здатні до 
електростатичного розвантаження при заземленні 
спіралі тощо.

NORRES UKRAINE LLC

119-А Saksaganskogo St., 
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 4088768,
 +380 44 2772394
Phone/Fax: +380 442772395
e-mail: info@norres.com.ua
www.norres.com.ua
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The Joint Ukrainian-German Company «OLNOVA» 
was established in May 1997 with participation of the 
German company «HAMMEL Recyclingtechnik GMB».

«HAMMEL 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 offi ce of the company we started to 
develop new types of mincers on the basis of German 
drawings as well as there were made new smaller in size 
chippers of new modifi cations and types. The shippers 
are aimed to mincing chips of slab, batten type as well 
as branches and sections to technological chips.

All machines have passed all necessary 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.

«OLNOVA» 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 benefi cial 
cooperation.

ОЛНОВА
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
У ФОРМІ ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.. В.Івасюка, 5, 
м. Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
Тел./Факс: (03264) 23410, 21215, 21515
e-mail: offi ce@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

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

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

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

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

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

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

OLNOVA
JOINT VENTURE IN FORM OF LTD.

5, V.Ivasyuka St., 
80500, Busk, Ukraine
Phone/Fax: +380 3264 23410, 21215, 
           21515
e-mail: offi ce@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua
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ДП СКБ «Орізон» виробляє високоякісну продукцію 
під торговою маркою «ЯК Карпатія»:

- дерев’яні вікна з тришарового зрощеного євро 
брусу IV-78 (сосна, дуб);

- вхідні та міжкімнатні дерев’яні двері із євро 
брусу;

- клеєний віконний брус (72/82х86/6000; сосна, 
дуб) та погонажні вироби (вагонка, лиштва, дошка 
підлогова, плінтус).

Висока якість продукції ДП СКБ «Орізон» 
забезпечується кваліфікованим персоналом 
(87 працівників), новітнім верстатним парком з 
замкнутим циклом (Німеччина, Австрія, Словенія), 
сертифікованою технологією виробництва та 
системою контролю якості.

На підприємстві функціонує:
- лісопильний комплекс продуктивністю переробки 

деревини 1500 м3;
- сушильне відділення об’ємом 240 м3;.
- виробництво клеєного брусу потужністю 200 

м3/місяць;
- фарбувальне відділення;
- виробництво дерев’яних вікон і дверей потужністю 

40 і 20 штук в добу відповідно;
ДП СКБ «Орізон» має добре налагоджені 

партнерські відносини з фірмами Італії, Німеччини, 
Словаччини, Польщі та виконує індивідуальні і серійні 
замовлення.

Підприємство розглядає пропозиції інвесторів по 
запуску виробництва дерев’яних будинків з клеєного 
брусу. 

Довіра, повага, конструктивність та відповідальність 
– наші пріоритети в співробітництві..

ОРІЗОН
ДП СКБ ВАТ «РОДОН»

вул. Вовчинецька, 225, 
м. Івано-Франківськ, 76006, Україна
Тел.: (0342) 723220
Факс: (0342) 723211
e-mail: orizon@rodon.com.ua
www.rodon.com.ua
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OSTIN LTD – valid choice of machines and tools that 
responds all your requirements. You’ll have a possibility 
to choose woodworking, glassworking and machines for 
furniture production with skilled specialist’s help.

ОСТІН
ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Скляренка, 9, 
м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (067) 503 85 73
Тел./Факс: (044) 379 15 71
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

Фірма «ОСТІН» – це обґрунтований вибір 
обладнання, а також інструменту вітчизняного та 
іноземного виробництва, яке відповідає Вашим 
вимогам. Обрати обладнання для виробництва 
меблів, деревообробне та для обробки скла  Ви 
матимете можливість за допомогою кваліфікованих 
фахівців з великим досвідом в цій галузі.

OSTIN LTD.
FIRM

9, Skljarenka St., 
04073, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 503 85 73
Phone/Fax: +380 44 379 15 71
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua
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Promotional and informational magazine «Pid 
Strihoyu» is the space of dialog for everybody who builds, 
designs, constructs and decorates interior and also for 
those people who enjoy comfort at home, in hotels, 
offi ces, shops and entertaining establishments.

We popularize new culture of behavior with the clients 
and at the same time try to give as more information 
about goods and benefi ts as possible. Come with as into 
the space of building and design.

Magazine is a member of Ukrainian Association 
of Furniture-makers. «Pid strihoyu» and the Union 
of Ukrainian Designers organize different projects 
together.

In our magazine you can read about:
- ecological design, vanguard technological decisions, 

new materials and techniques, interesting exhibitions and 
advertising moves;

- architecture, building, planning and replanning of 
apartments, building technologies and materials;

- heating, conditioning, water supply and drainage 
systems, household techniques;

- designing, decorating, illuminating and furnishing of 
apartments, sanitary engineering, textiles etc.

Print — full-color-printing; format — A4; volume 
— 100 pages; circulation — 12 000 copies; distribution 
— through the net of press-shops, subscription is 
possible as well.

ПІД СТРІХОЮ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЖУРНАЛ

вул. Широка, 86 А, 
м. Львів, 79052, Україна
Тел./Факс: (032) 2458772
e-mail: riastriha@gmail.com
www.striha.biz, www.striha.info

Рекламно-інформаційний журнал «ПІД СТРІХОЮ» 
– це простір діалогу для тих, хто будує, творить дизайн 
і виготовляє матеріали для оздоблення інтер’єру 
та екстер’єру, хто цінує технології комфортного 
облаштування як своєї оселі, так і готелів, офісів, 
салон-магазинів, закладів розваг і відпочинку. 

Ми пропагуємо нову культуру поведінки з 
клієнтами, прагнучи надати якомога більше інформації 
про товари і послуги. Пориньте разом з нами у простір 
будівництва і дизайну!

Журнал є членом Української будівельної асоціації 
і Української асоціації меблевиків, організовує спільні 
проекти зі Спілкою дизайнерів України. 

Читайте у журналі про:
- екологічний дизайн, авангардні технологічні 

рішення, нові матеріали і техніку, найцікавіше на 
виставках, рекламні акції;

-  арх ітектуру,  будівництво,  планування 
та перепланування, будівельні технології та 
матеріали;

-  системи опалення,  кондиц іонування, 
водопостачання та водовідведення,  побутову 
техніку;

- оздоблення, дизайн, сантехнічне оснащення, 
освітлення, умеблювання, текстиль тощо.

Друк – повноколірний, формат – А4, обсяг 
– 100 сторінок, наклад – 12 000 примірників, 
розповсюдження – через мережу продажу преси 
та по передплаті. Передплатний індекс: 98550 
УКРПОШТА.

PID STRIHOYU
MAGAZINE

86 А, Shyroka Str.,
79052, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2458772
e-mail: riastriha@gmail.com
www.striha.biz, www.striha.info
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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.

ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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

Компанія «Пневмомайстер» з 2000 року 
пропонує широкий вибір  професійних пневматичних 
інструментів і обладнання для різноманітних операцій 
пов’язаних з обробкою деревини: 

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

- витратні матеріали до них; 
- дрилі, гріндери, шуруповерти;
- шліфувальне і полірувальне обладнання;
- фарборозпилювачі, помпи, нагнітальні бачки, 

аксесуари;
- обладнання для нанесення клею, герметиків;
- системи пневмомереж та підготовки повітря
Також  компанією з 2008 року започатковано новий 

проект «ШЛІФАРБ», що забезпечує якнайширший 
асортимент шліфувальних і полірувальних витратних 
матеріалів, високоякісних покриттів AKZO-NOBEL, 
засобів індивідуального захисту та виробничої гігієни, 
різноманітних аксесуарів для обробки деревини 
та проводить колерування і тонування сумішей на 
ірландському обладнанні CHAMELEON.

ПОДІЛЛЯ ІНСТРУМЕНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Голосківське шосе, 2 А, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 
обл., 32315, Україна
Тел.: (067) 7661564
Тел./Факс: (03849) 65728
e-mail: podillya-instrument_@cn.km.ua
www.podillya-instrument.com.ua
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«POLIS» – is a well-known tools-trading private 
company, an offi cial representative of manufacturers of 
woodworking hardware and supplies.

Here You can buy everything necessary for 
woodworking:

combined tools, jointers, millers, thicknessers, 
trimmers, circular saw tools, turning lathes, cuttings 
collectors, wood concretion lines etc.

Woodworking instruments, band-, frame- and circular 
saws, knives for planers, thicknessers and jointers, mills 
and cutters for production of window frames, doors, 
furniture and linear wood products.

ПОЛІС
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Серафимовича, 13 А, 
м. Київ, 02152, Україна
Тел.: (044) 5503386, 5025460(61)
Тел./Факс: (044) 5502256, 5534625
www.poles.kiev.ua

Офіційне представництво у м. Львові:
вул. акад. С.Єфремова 9/11
Тел./Факс: (032) 2375341, 2375343
e-mail: poleslv@ukrpost.ua

«ПОЛІС» – верстатоторгова приватна фірма, 
офіційний представник заводів-виробників 
деревообробного обладнання та інструменту.

У нас Ви можете придбати верстати виробництва 
провідних заводів України, італійських фірм 
«Socomec», «Dario». Верстати чотирьохсторонні, 
форматно-розкрійні, стрічково-пильні вертикальні, 
фасонно-копіювальні,  комбіновані, фугувальні, 
фрезерні, рейсмусові, торцювальні, круглопильні, 
кромкошліфувальні, токарні, стружкопилососи, лінії 
зрощування деревини, тощо.

Деревообробний інструмент «Freud», «CMT» та 
вітчизняних виробників, пили стрічкові, круглі, рамні, 
ножі для рейсмусових та фугувальних верстатів, 
фрези для виготовлення вікон, дверей, меблів та 
погонажу.

Обладнання для виробництва брикетів.
Оплата та доставка – за домовленістю.

POLIS
PRIVATE ENTERPRISE

13A, Serafi movicha St., 
02152, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5503386, 
       5025460 (61)
Phone/Fax: +380 44 5502256, 5534625
www.poles.kiev.ua
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PEWAG SCHNEEKETTEN 
GMBH & CO KG
ANITA ZIEGERHOFER
 Bahnhofgütel 59, 8020 Graz, Австрія
 Tел.: +43 (316) 60700
 Факс: +43 (316) 6070100
 e-mail: schneeketten@pewag.com
 www.pewag.com

 ТОВ pewag Україна – Юрій Яцинич:
 вул. Кульпарківська 93, 79021 Львів
 Tел.: (032)242 73 31
 e-mail:  yypewag@gmail.com

Сільське та лісове господарство
Австрійська група компаній «pewag Gruppe» 

презентувала новий  вир іб  для  техн і ки ,  що 
використовується в лісовому господарстві, а також 
привідні ланцюги для використання у лісовому 
господарстві. У сфері виготовлення ланцюгів для руху 
по засніженій місцевості компанія pewag розробила 
та впровадила нове розміщення шипів, яке дозволяє 
підвищити стабільність та стійкість самих ланцюгів і 
водночас не руйнує земляного покрову. Для виготовлення 
продукції серії forstgrip компанія pewag використовує 
спеціальну сталь TitanGrip®, що дозволяє продовжити 
термін експлуатації виробів з неї. 

Зварені ланцюги з круглими ланками широко 
використовуються у  с ільському та л ісовому 
господарстві. 

Ми шукаємо партнерів з продажу, для яких цікава 
наша продукція.

TISCHLERZENTRUM GMBH
NICOLE MIGLIK 
 Neugasse 36, 2244 Spannberg, Австрія
 Tел.: +43 (2538) 862800
 Факс: +43 (2538) 862844
 e-mail: offi ce@tzaustria.at
 www.tzaustria.at

Австрійський столярний центр 
Високоякісні блискучі меблі  та ексклюзивні 

поверхні
Протягом багатьох років наша компанія є 

постачальником готових та напівготових меблевих 
компонентів для промисловості та столярних цехів. 

Інноваційний розвиток, а також якісна обробка 
матеріалу дозволяють розробити тренди, які переконливо 
сприймаються у меблевій промисловості в усьому 
світі. 

Ми шукаємо партнерів для продажу та співпраці у 
Вашій країні.

ПОСОЛЬСТВО АВСТРІЙСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

вул. Героїв УПА 72, коп. 8, оф. 8, 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2393120
Факс: (032) 2393122
e-mail: lwiw@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org

KOLLER GMBH
ROLAND FÜST
 Kufsteiner Wald 26, 6334 Schwoich bei 
 Kufstein, Austria
 Tел.: +43 (5372) 63257
 Факс: +43 (5372) 63257 7
 e-mail: offi ce@kollergmbh.com
 www.kollergmbh.com

Ефективне переміщення деревини за допомогою 
канатних кранів 

Мобільні канатні крани для пересування деревини 
по гірській місцевості

Компанія Koller Forsttechnik вже протягом 50 років 
займається виготовленням кареток і перекидних 
канатних кранових установок і відома завдяки своїй 
продукції у багатьох країнах, де використовується така 
техніка. Пропонуються перекидні канатні установки для 
транспортування деревини по гірській місцевості і на 
відстані до l000 метрів, а також каретки та все необхідне 
для цього обладнання та устаткування. 

Компанія «Koller» зацікавлена у налагодженні 
співпраці з партнерами, які можуть зайнятися продажем 
та обслуговуванням канатних кранів (пересувних 
кареток) і перекидних пристроїв. 

OPTIWIN GMBH
HERBERT NOICHL
 Wildbichlerstraß 1, 6341 Ebbs, Austria
 Tел.: +43( 5373) 460460
 Факс: +43( 5373) 4604640
 e-mail: offi ce@optiwin.net
 www.optiwin.net 

Енергозберігаючі вікна 
OPTIWIN – це міжнародна співпраця середніх 

виробників вікон, які розробляють та продають інноваційні 
будівельні компоненти, особливо енергозберігаючі 
віконні системи з дотриманням екологічних вимог. 

Для подальшого розширення ми шукаємо партнерів 
для співпраці, які могли б отримати нашу ліцензію і яким 
ми могли б передати технологію. 
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PEWAG SCHNEEKETTEN 
GMBH & CO KG
ANITA ZIEGERHOFER
 Bahnhofgütel 59, 8020 Graz, Австрія
 Phone: +43 (316) 60700
 Fax: +43 (316) 6070100
 e-mail: schneeketten@pewag.com
 www.pewag.com

 Pewag Ukraine Ltd – Jutiy Jacynych:
 93, Kulparkivska Str., 
 79021 Lviv
 Phone: +380 32 2427331
 e-mail:  yypewag@gmail.com

Agriculture and forestry.
The Austrian pewag Group is presenting a brand new 

programme of forestry machines and chains for forestry 
applications. In the fi eld of snow chains for forestry 
machines, pewag has introduced a new innovative 
confi guration of spikes which increases the grip and 
stability of the chain whilst at the same time protecting 
the ground. The pewag forstgrip product range uses, 
for the fi rst time, the pewag special steel Titangrip® to 
ensure a long product life. 

Welded round link chains have applications in 
agriculture and forestry. 

We are seeking distributors who are interested in 
our product.

TISCHLERZENTRUM GMBH
NICOLE MIGLIK
 Neugasse 36, 2244 Spannberg, Австрія
 Phone: +43 (2538) 862800
 Fax: +43 (2538) 862844
 e-mail: offi ce@tzaustria.at
 www.tzaustria.at

Top quality high gloss furniture. 
High gloss furniture and exclusive surfaces.
Since several years the company has been known 

as a supplier of fi nished and semi-fi nished furniture parts 
for industry and joiners. 

Innovative development and fi rst-class workmanship 
create trends which impress the furniture industry 
worldwide. 

We are seeking distribution and cooperation 
partners.

ADVANTAGE AUSTRIA

8 of., 8 korp., 72 UPA Heroyiv Str.,
79015, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2393120
Fax: +380 32 2393122
e-mail: lwiw@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org

KOLLER GMBH
ROLAND FÜST
 Kufsteiner Wald 26, 6334 Schwoich bei 
 Kufstein, Austria
 Phone: +43 (5372) 63257
 Fax:  +43 (5372) 63257 7
 e-mail: offi ce@kollergmbh.com
 www.kollergmbh.com

Timber harvesting with cable carriages. 
Mobile cable carriages for timber harvesting in steep 

terrain.
Koller Forsttechnik has been engaged in the construction 

of carriages and tower loaders for 50 years and operates 
internationally in many countries where cable carriages are 
required. We supply and distribute tower loaders for timber 
harvesting in mountainous locations with an operating 
distance of up to 1,000m together with the carriages required 
and all necessary accessories. 

Koller is interested in fi nding collaboration partners 
to undertake the distribution and maintenance of cable 
carriages (carriages) and tower loaders.

OPTIWIN GMBH
HERBERT NOICHL
 Wildbichlerstraß 1, 6341 Ebbs, Austria
 Phone: +43 (5373) 460460
 Fax: +43 (5373) 4604640
 e-mail: offi ce@optiwin.net
 www.optiwin.net 
 Energy-effi cient windows.

OPTIWIN is an international cooperative of medium-
sized window manufacturers, which develop and market 
innovative building elements, in particular energy-
effi cient window systems from an ecological point of view. 
We provide our licensed partners with a quality addition 
to their product range. 

We are seeking licensing and collaboration partners 
for technology transfer to enable further expansion. 
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All-Ukrainian specialized magazine «Professional 
coatings».

Subject area of the magazine: wood coatings, 
industrial powder & liquid paintings, preparation of 
surface, anticorrosion protection, equipment, paintings 
materials, galvanics, innovative technologies.

«Professional Coatings» magazine is for companies 
providing liquid and powder services, enterprises 
providing anticorrosive protection of surfaces, furniture 
manufacturers, large and medium-sized woodworking 
workshops, paints and coating equipment for 
manufacturers and distributors.

ПРОФЕСІЙНА ПОКРАСКА
ЖУРНАЛ

вул. Наукова, 3 Б, оф. 313, 
м. Львів, 79060, Україна
Тел./Факс: (032) 2976502, 2651992
e-mail: goldman@utel.net.ua
www.pokraska.com.ua

Видавництво всеукраїнського спеціалізованого 
журналу присвяченого промисловому фарбуванню 
«Профессиональная покраска»

Тематика журналу: опорядження деревини, 
промислове рідке та порошкове фарбування, 
підготовка поверхні, антикорозійний захист, 
фарбувальне обладнання, лакофарбові матеріали, 
гальваніка, новітні технології.

Нашими читачами є підприємства, які надають 
послуги по фарбуванню або використовують 
фарбування у себе на виробництві.

PROFESSIONAL COATINGS
MAGAZINE

313 / 3B, Naukova St., 
79060, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2976502, 2651992
e-mail: goldman@utel.net.ua
www.pokraska.com.ua
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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!

РІЛТЕХ
КОМПАНІЯ

вул. Наукова 5, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел./Факс: (032) 2997049
Факс: (032) 2417698
e-mail: info@reltech.com.ua
www.reltech.com.ua
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Equipment for biofuel briquettes production from 
wood waste and other organic materials. 

Equipment for metal processing waste utilization. 
Technological solutions on recycling of electronic 

scrap (WEEE) and household appliances.  
Metal for balers scrap etc.

РМП
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Маза Краста 83, 
м. Рига, 1003, м.Латвія
Тел.: +371 67286442
Факс: +371 67114048
e-mail: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv

Обладнання для виробництва твердого біопалива 
(брикетів) з відходів деревообробки. Обладнання для 
утилізації відходів з металообробки. Технологічні 
рішення з переробки електронного брухту і побутової 
техніки. Пакетувальник металобрухту та ін.

RMP SIA

83, Maza Krasta Str., 
1003, Riga, Latvia
Phone: +371 67286442
Fax: +371 67114048
e-mail: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv
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«Rojek-Lviv» joint venture is one of the leaders in 
engineering reequipment of companies of woodworking 
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.

Boilers with automatic burning of wood-waste 
products (shaving, sawdust, chips, pellets, fi re wood, 
coal).

Household pyrolysis: 20, 25, 30, 40, 50 kw.
The industrial automatic: 100, 180, 250, 400, 630, 

800, 1000, 1250, 1500, 2000 kw.
Shaped linear products: a lining, a platband, a 

plinth.
The experts will carry out: 
- personal consulting, 
- tutoring of staff, 
- starting,
- after-sale service.
It is possible to familiarize with scale of the equipment 

at company’s exhibition interior (14, Javornickogo str., 
Lviv).

РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКЕ СПІЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

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

Спільне підприємство «Ройек-Львів» є одним з 
лідерів у технічному переоснащенні підприємств 
деревообробної галузі  в Україні.

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

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

Котли: з автоматичним спалюванням відходів 
деревини (стружка, тирса, тріска, пелети, дрова, 
брикети, вугілля). 

Побутові піролізні:  20, 25, 30, 40, 50 кВт;
Промислові автоматичні: 100, 180, 250, 400, 630, 

800, 1000, 1250, 1500, 2000 кВт.
Погонажні вироби: вагонка, наличник, плінтус 

найвищої якості.
Спец іал і с ти  проводять :  і ндив ідуальн і 

консультації, навчання персоналу, запуск та сервісне 
обслуговування.

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

ROJEK-LVIV
JOINT VENTURE

14, Yavornytskogo St., P.O.Box 5856, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2971858, 2971898
Fax: +380 32 2971358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com
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The «Seneg-preparations» company is the Russian 
expert in the sphere of wood protection.

Under «Seneg» registered trade mark we present 
the full range of highly effective protective means for 
wood such as antiseptic and fi reproof impregnations, 
tinted antiseptics for decorative fi nishing, antiseptics for 
saunas, timber and saw-timber, special means for wood 
bleach and for end faces protection from cracking and 
provide microbiological research service as well.

СЕНЕЖ
ГРУПА КОМПАНІЙ

ул. Молодогвардейская, 61, 
г. Москва, 121351, Россия
Тел./Факс: +7495 7431115
e-mail: corp@seneg.ru
www.seneg.ru

Група компаній Сенеж – російський експерт в 
області захисту деревини, що представляє широкий 
перелік високоефективних захисних засобів для 
деревини під зареєстрованою торговою маркою 
«Сенеж», таких як: 

- антисептичні і вогнезахисні просочення
- тоновані антисептики для декоративного 

оздоблення
- антисептики для саун
- антисептики для лісо- та пиломатеріалів 
- засоби для відбілювання деревини і захисту 

торців від розстріскування, а також мікробіологічний 
сервіс.

SENEG
GROUP OF COMPANIES

61, Molodogvardeyskaya Str., 
121351, Moscow, Russia
Phone/Fax: +7495 7431115
e-mail: corp@seneg.ru
www.seneg.ru
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«Stankodnipro» Ltd. is the offi cial 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 1000 kinds of tools are always available from 
the warehouse in Dnipropetrovsk. 

Quality start-up and adjustment and guarantee 
service of the equipment.

We offer:
- processing centres with СNC for addition, milling 

and edge-facing as well as highly productive cutting 
centres and a lot more from fi rm Biesse S.p.A. (Italy);

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

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

- machines for processing production made by 
Osama technologies s.r.l. (Italy);

- machines for processing production made by Casati 
Macchine s.r.l. (Italy);

- various edge-facing machines of Maschinen-Bau-
Hebrock GmbH (Germany);

- movable aspiration equipment from ACword spool 
s.r.o. (Czech);

- wood-processing machines made by «Stankoctroitel» 
Ltd.» аnd «Stankoprom» Ltd;

- full range of disc saws and many other products of 
Pilana Tools a.s. (Czech);

- point tools of CMT Utensili Srl (Italy);
- humidity content in wood meters from Elbez 

Konsorcium (Czech);
- full range of adhesives for tile edge and edge gluing 

machines, real wood D2-D4, membrane – vacuum 
pressing.

СТАНКОДНІПРО
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

вул. Березинська, 7, 
м. Дніпропетровськ, 49130, Україна
Тел./Факс: (0562) 383040-49
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

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:
- оброблювальні центри із ЧПУ для 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 обробки шпону фірми Osama 
technologies s.r.l. (Італія);

- верстати для обробки шпону фірми Casati Macchine 
s.r.l. (Італія);

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

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

- деревообробні верстати виробництва ТОВ 
«Станкостроитель»  та ТОВ  «Станкопром».

- повна гама самих дискових пилок та багато іншої 
продукції фірми Pilana Tools a.s. (Чехія);

- кінцевий інструмент фірми CMT Utensili Srl 
(Італія);

- вимірювачі вологи деревини фірми Elbez Konsorcium 
(Чехія);

- повна гама клеїв для крайколичкувальних і 
ребросклеюючих верстатів, натуральної деревини D2-
D4, мембранно – вакуумного пресування.

STANKODNIPRO LTD.

7, Berezinskaya St., 
49130, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone/Fax: +380 562 383040-49
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua
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Founded in 1948 in Finland, Teknos has operated 
over sixty years in the paint industry, which bears witness 
to the Teknos Group’s position as one of the leading paint 
suppliers in the Nordic countries.

Teknos is the leading supplier of industrial paints for 
the metal industry in the Nordic countries. Within this 
segment, we serve a variety of customers based on 
various paint technologies, from traditional alkyd paints 
to high-tech polyurethane-based ones. Our paint systems 
are created according to international standards such 
as ISO 12944, and Teknos is for ISO9001 and 14001 
certifi ed, meeting the full range of international quality 
and environmental standards.

Currently, we run companies in Finland, Sweden, 
Denmark, Norway, Germany, the UK (England, Scotland, 
Northern Ireland), Poland, Slovenia, Ukraine, Belarus, 
Russia and China, and export paint products to about 
twenty other European countries.

ТЕКНОС
ТОВАРИCТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Сансаганського 119, оф. 6, 
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: (044) 5698649
Факс: (044) 5698239
e-mail: teknos.ukraine@teknos.com
www.teknos.ua

Компанія ТЕКНОС, заснована у 1948 році,  
є  пров ідним Скандинавським виробником  
лакофарбової продукції промислового призначення, 
а також має сильні позиції у виробництві архітектурно 
– будівельних і побутових фарб.

Всі системи фарбування розроблені згідно   
міжнародних стандартів, таких як  ISO 12944, система 
забезпечення якості продукції  ТЕКНОС відповідає 
Міжнародному стандарту  ISO 9001, а система 
забезпечення охорони навколишнього середовища 
сертифікована згідно стандарту 14001.

На сьогодні відділення компанії працюють 
у Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Німеччині, 
Великобританії, Польщі, Словенії, Україні, Білорусії, 
Китаї та Росії, окрім того, експорт здійснюється у 
двадцять Європейських країн.

TEKNOS LLC

6 of., 119 Saksaganskogo Str., 
01032,, Ukraine
Phone: +380 44 5698649
Fax: +380 44 5698239
e-mail: teknos.ukraine@teknos.com
www.teknos.ua
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ТзОВ «Тур – ФМ» пропонує:
1. виготовлення меблевих фасадів;
- обтягнутих глянцевою та матовою плівками, та 

їх патинування;
- шпонованих;
- фарбованих.
2. продаж меблевої фурнітури;
3. продаж розсувних систем для шаф купе.

ТУР-ФМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. С. Бандери 27, 
м. Червоноград, Львівська обл., 
80104, Україна
Тел./Факс: (03257)72408
e-mail: info@fronty.org.ua, 
            frontymdf@ukr.net
www.fronty.org.ua
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Ukrainian Woodworking Machinery Association – is 
a union of suppliers and manufacturers of woodworking 
equipment. UWMA was created in September 2008.

Mission of UWMA is development of woodworking 
and furniture industries in Ukraine. 

Key tasks of UWMA are: 
- to promote industry’s investment appeal in order 

to increase consumption of woodworking and furniture 
equipment, instrument and technologies; 

- to conduct marketing researches;
- to settle differences between suppliers by developing 

ethic rules, behaviour and service standards etc;
- to cooperate with exhibitory companies in order 

to defense the visitors’ and exhibitors right for the 
high-quality exhibition services. To assist exhibitory 
companies in organization of woodworking trade fairs;

- to help educational institutions to train specialists 
for woodworking and furniture industries.

UWMA kindly invites suppliers and manufacturers to 
become its member!

УАДО
УКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ 
ДЕРЕВООБРОБНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

Тел.: (032) 2453496
e-mail: asociaciya@uado.org.ua
www.uado.org.ua

Українська Асоціац ія  Деревообробного 
Обладнання – це об’єднання постачальників та 
виробників деревообробного обладнання. Створена 
УАДО у вересні 2008 року.

Місією діяльності УАДО є розвиток деревообробної 
та меблевої промисловості України. 

Основними завданнями Асоціації є:
- пропагування інвестиційної привабливості галузі 

з метою збільшення споживання деревообробного та 
меблевого обладнання, інструменту, технологій; 

- маркетингова діяльність та дослідження 
ринків;

- створення механізмів регулювання стосунків між 
постачальниками шляхом напрацювання етичних 
правил, стандартів поведінки, сервісу тощо;

- робота з виставковими компаніями. Захист права 
відвідувачів та експонентів виставок деревообробного 
обладнання на якісний виставковий сервіс; сприяння 
організаторам виставок в організації виставок 
деревообробного обладнання; 

- допомога навчальним закладам у підготовці 
спеціалістів для деревообробної та меблевої 
промисловості. 

Запрошуємо виробників та постачальників до 
членства в Асоціації!

UWMA
UKRAINIAN WOODWORKING 
MACHINERY ASSOCIATION

Phone: +380 32 2453496
e-mail: asociaciya@uado.org.ua
www.uado.org.ua
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ПАТ «Укрліспромоптторг» пропонує широкий 
асортимент комплектуючих виробів і матеріалів 
для деревообробної та меблевої промисловості від 
кращих європейських виробників «Kleiberit», «Herlac», 
«Hettich», «Dresselhaus»(Німеччина), «SIVAM» (Італія) 
«Samet» (Туреччина), «Gamet», «Marcopol», «Rejs», 
(Польща) та фурнітуру вітчизняного виробництва. 

Клеї Kleiberit(Німеччина) для: 
- склеювання деталей із масивної деревини(D2, 

D3, D4, EPI, PUR);
- облицювання поверхонь щитових деталей та 

процесу постформінг;
- 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) і 

SIVAM (Італія):
- лаки, барвники, патини та матеріали для 

спецефектів  при оздоблені  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.
 Магазини роздрібної торгівлі:
 м. Київ, вул. Деревообробна, 5 
 Тел./Факс (044) 2852892
 м. Київ, вул. О.Бальзака, 6
 Тел./Факс (044) 5016210

УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул. Деревообробна, 5, 
м. Київ, 01013, Україна
Тел.: (044) 2852792; 2851005;
Тел./Факс: (044) 2853722, 4677155
e-mail: ukrlespromopttorg@citiustele.com
www.ukrles.com.ua
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Oil-rubbing machine-tool
Oil-drifting machine-tool
Machine-tool for wood ageing
Brushes for wood ageing (metallic and abralon)
Presses «DREV-KO»:
- for longitudinal accretion of wood; 
- for transversal accretion of wood; 
- for agglutination the squared beam for euro-

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

– 9000 m/hour with story sacks or story bunkers to 30 
cube.

Type polishing of wood:
- polishing machines; 
- polishing attachments for drills; 
- polishing machine-tools; 
- polishing drums for machine-tools; 
- brushes. 
We have also more than 100 entities of new and 

used machine-tools.

УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

вул.Саксаганського, 44е, 
м. Київ, 01033, Україна
Тел.: (044) 5028009, 5028010, 
  5028079
e-mail: drevko2@svitonline.ua
www.drevko.com.ua

Масловтірочний верстат
Маслонаносящий верстат
Растірочні верстати
Верстати для старіння деревини
Щітки для старіння 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.

UKRTEKHNOPROMSNAB JSC

44-e, Saksaganskogo St., 
01033, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5028009, 5028010, 
       5028079
e-mail: drevko2@svitonline.ua
www.drevko.com.ua
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«Farbiya» Color-Studio is a modern, bright and 
above all convenient format of store, which makes the 
choice of coatings and their purchase comfortable. In 
our color-studios you will meet specialists that can offer 
any solutions for the questions of painting of surfaces. 
We tint paint in any color according to the color catalogs 
TIKKURILA SYMPHONY, MONICOLOR NOVA, NCS, 
RAL.

Сompany is cooperating with leading European 
manufacturers as SIRKA, Decollo, Herlac, Jowat, KAEF, 
SIA, 3M, Mitsubishi Polyester, Tikkurila Coatings, Henkel 
(Dorus).

«Farbiya» color-studio is located in all cities-
millionaires of Ukraine. 

Distinctive features of stores are:
single corporate identity for all shops;
comfortable conditions for the purchase;
qualifi ed staff;
presence of its own technology in-house;
its own storage facilities;
location in the central parts of cities near major 

transport interchanges;
availability of convenient access to color-studios 

and parking.

ФАРБІЯ
ТЗОВ

вул. Радистів 5, оф. 402, 
м. Дніпропетровськ, 
Дніпропетровська обл., 49023, Україна
Тел.: (056) 3757025
Факс: (056) 3757030
e-mail: info@silta.ua
www.farbiya.com

«Фарбія» -це сучасні, яскраві, а головне зручні 
колор- студії, в яких вибір ЛФМ та їх придбання є 
комфортними. У наших колор-студіях працюють 
фахівці, що пропонують будь-які рішення по 
фарбуванню поверхонь. Ми кольоруємо фарби в 
будь-які кольори відповідно каталогах TIKKURILA 
SYMPHONY, MONICOLOR NOVA, NCS, RAL. 
Ми сподіваємося і знаємо, що будь-який, навіть 
найвибагливіший клієнт, може розраховувати на 
індивідуальний, грамотний підхід у вирішенні його 
завдання.

Компанія співпрацює з провідними європейськими 
виробниками як SIRKA, Decollo, Herlac, Jowat, KAEF, 
SIA, 3M, Tikkurila Coatings, Mitsubishi Polyester, Henkel 
(Dorus).

Сучасні фарби – це комплекс, що входить в 
загальний процес будівельних робіт і впливає на його 
ефективність.

«Фарбія» — компанія, що здійснює розробку цього 
комплексу в сучасних центрах фарб (колор-студіях) 
силами фахівців, які добре розбираються в сучасних 
будівельних технологіях і матеріалах, фарбах і 
фарбувальних процесах, і реалізують матеріали 
розробленого комплексу.

FARBIYA LTD.

402 of., 5, Radistov Str., 
49023, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 56 3757025
Fax: +380 56 3757030
e-mail: info@silta.ua
www.farbiya.com
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Felder – quality and accuracy of Austria.
Felder Group is a competent partner to supply wood 

processing equipment of any complexity – from small 
circular saw to complex multi-stream processing line!

Felder Company manufactures and sells on the 
world market a wide range of woodworking and furniture 
production. In particular, the format-cutting lathes, 
shapers machines, edgebanders, boring and mortising 
machines, bandsaws, jointer-planers, jointers, planers, 
sanders, 5 function combination machines, CNC 
machining centers and this is not the full list. Program 
output includes many types of powerful machines in all 
categories and price categories.

At the disposal of «Felder Group Ukraine» a 
wide range of woodworking equipment. We have 
machines for industrial and domestic use: a hobby 
tool (series Hammer) and inexpensive tools for small 
series production (series 500), a classic series 700 
– a «golden mean» for professionals, 900 series heavy 
series – especially for daily use in private and industrial 
production. Particular attention is given to the Format-4 
series. These machines were designed by professionals 
for professionals.

Thousands of satisfi ed customers and numerous 
awards prove our passion – to build the best woodworking 
machines!

ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

Філіал Львів
вул. Зелена, 149, корпус 4, офіс 307
Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: (032) 2422075

Felder – якість і точність з Австрії
Група компаній Felder є компетентним партнером 

з постачання деревообробного обладнання будь-
якої складності – від невеликої дискової пили до 
комплексної багаторівневої потокової технологічної 
лінії!

Компанія Felder виробляє і реалізує на світовому 
ринку широкий спектр обладнання для деревообробки, 
а також виготовлення меблів. Зокрема, верстати 
форматно-розкрійні, фрезерні, кромкооблицювальні, 
свердлильні, стрічкопильні, фугувальні, рейсмусові, 
шліфувальні, багатоопераційні, обробні центри 
з ЧПК, і це ще далеко не весь перелік. Програма 
випуску продукції охоплює безліч типів верстатів у 
всіх потужних розрядах і категоріях цін.

У розпорядженні компанії «Фельдер Груп Україна» 
великий вибір деревообробного обладнання. У нас є 
верстати як для промислового, так і для домашнього 
використання, як хоббі-інструмент (серія Hammer), так 
і недорога серія верстатів для малого виробництва 
(серія 500), класична серія 700 – це «золота 
середина» для професіоналів, серія 900 важка серія 
– спеціально для щоденної експлуатації в приватному 
та промисловому виробництві. Особливу увагу 
хочемо приділити серії Format-4. Ці верстати були 
розроблені професіоналами для професіоналів.

Тисячі задоволених клієнтів і численні нагороди, 
підтверджують нашу пристрасть – будувати найкращі 
деревообробні верстати!

FELDER GROUP UKRAINE LLC

10a, Stelmakha Str., 
03040, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5016761
e-mail: info@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Lviv Branch
off 307, building 4, 149, Zelena Str.,
Lviv, 79035, Ukraine 
Phone/Fax: (032) 2422075
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Forestry Company «Forest Ukraine» is the offi cial 
representative of Valmet company, which is worldwide 
famous brand of high performance of forestry machines, 
which has acquired a good reputation in Ukraine. 

Advanced Scandinavian (Finnish and Swedish) 
technology logging and nearly half a century of 
experience in manufacturing engineering consolidated 
excellent Japanese quality control methodology of 
production. 

Sales and after sales service «Komatsu Forest».

ФОРЕСТ УКРАЇНА 
ЛІСОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Петлюри, 6, 
м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел./Факс: (0342) 510166
e-mail: info@forestukraine.com
www.forestukraine.com

Лісотехнічна компанія «Форест Україна» є 
офіційним представником Valmet, яка є всесвітньо 
відомою маркою високопродуктивних лісових 
машин, яка прекрасно зарекомендувала себе при 
лісозаготівельних роботах  в Україні. Передові 
скандинавські (фінські та шведські) технології 
лісозаготівлі та їх майже піввіковий досвід виготовлення 
лісозаготівельної техніки закріплюється відтепер 
прекрасною японською методологією контролю 
за якістю виробництва. Продаж та гарантійне 
обслуговування техніки  «Komatsu Forest».

FOREST UKRAINE FORESTRY 
COMPANY LTD.

6, Petliura Str., 
76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 342 510166
e-mail: info@forestukraine.com
www.forestukraine.com
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ТзОВ  «ХЕММЕЛЬ-Україна» засноване у 2007 
році. 

Основний вид діяльності – виготовлення 
подрібнювальної техніки а саме : 

- рубальні машини (подрібнення відходів 
деревини);

-  первинний та вторинний подрібнювачі 
(подрібнення різних промислових та побутових 
відходів та металу).

Продукція пройшла сертифікацію у відповідності 
до державних норм УкрСЕПРО у системі безпеки та 
експлуатації. 

За короткий час існування ТзОВ  «ХЕММЕЛЬ-
Україна» зуміло вийти на ринок багатьох країн 
світу та накопичило досвід у впровадженні новітніх  
технологій.   Політика фірми спрямована на 
найповніше задоволення потреб замовника, тому 
техніка не випускається на склад, а виготовляється 
за замовленням. Пропонуються найкращі умови 
для наших клієнтів по цінах, термінах виконання 
та сервісного обслуговування, які забезпечуються 
фірмою протягом усього терміну експлуатації 
устаткування. Особливу увагу ми приділяємо технічній 
(сервісній) стороні питання, проводячи заміни вузлів, 
монтаж/демонтаж та діагностику машин, вирішуючи 
питання щодо збільшення надійності та строків 
експлуатації техніки. На підприємстві працюють 
висококваліфіковані інженери-конструктори, які є 
експертами з різних видів машин та обладнання і 
надають необхідну технічну підтримку з будь-якого 
питання.

Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте компетентного 
і професійного партнера, який вирішує проблеми для 
впровадження ваших цілей у життя.

ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Промислова, 1, 
с. Ожидів, Львівська обл., 80530, Україна
Тел.: (03264) 46984
Факс: (03264) 46986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
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More than 11 years in the market of advertising and 
information mass media. At present it presents fi ve 
edition: 

- «Equipment and Tool for Professionals» Metal-
working and woodworking series. An international, 
analytical, information and technical publication about 
machines, equipment and technologies as well as about 
everything that is connected with their production and 
use. It has been published since 2000.

- «Metal-Digest» A price weekly. Basic headings: 
profiled iron and sheet products, paperwork, wire 
products. It is widely known all over Ukraine. It has been 
published since 1997.

- «Equipment and Tool. Price Review» A price weekly. 
It contains complete information on supply in the market 
of equipment and tool for industrial production.

- «Wooden Price» Detailed price information for the 
specialists of all property forms, working in timber and 
woodworking industries.

ЦЕНТРІНФОРМ
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

вул. Мало – Панасівська б.4/7, оф. 39, 
м. Харків, 61052, Україна
Тел.: (057) 7122040  
  (багатоканальний)
e-mail: commerce@info-ua.com
www.informdom.com

Інформаційно Видавничий дім «ЦентрІнформ» 
вже більше одинадцяти  років на ринку информаційно-
рекламних ЗМІ. На даний час представляємо п’ять 
видань:

-  « О б о р уд о в а н и е  и  и н с т р у м е н т  д л я 
профессионалов». Сері ї  «Металообробка» 
і   «Деревообробка». Міжнародне аналітичне 
інформаційно-технічне видання про верстати, 
інструмент і технології. Видається з 2000 р.

- «Металл-дайджест» – прайсовий щотижневик. 
Основні рубрики: сортовий і листовий прокат, труби, 
металеві вироби. Широко відомий у всіх регіонах 
України. Видається з 1997 р.

-  «Оборудование и инструмент.  Прайс-
обозрение» – прайсовий щотижневик містить повну 
інформацію стану ринку інструменту і обладнання 
для промислового виробництва.

- «Дерев’янний прайс» містить вичерпну прайсову 
інформацію для фахівців підприємств всіх форм 
власності, що працюють в лісовій та деревопереробній 
промисловості.

CENTERINFORM
INFORMATION PUBLISHING HOUSE

оf. 39, 4/7, Malo-Panasivska St., 
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7122040
e-mail: commerce@info-ua.com
www.informdom.com
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«Kwitka» TM is a result of hard and high-performanced 
teamwork of «UNIT-T» PE. It was founded in 2003 as the 
company engaged in both wholesale and retail trade of 
abrasive materials and instruments.

Today we offer a great variety of high-quality grinding, 
cutting and welding materials as well as construction, 
painting, hand, measuring, electric, petrol tools and 
instruments. In addition we also trade in protective 
equipment from the best domestic and foreign suppliers 
at wholesale prices.

«Kwitka» TM is the offi cial dealer of such world 
brands as Klingspor, Bosch, Hawera, PlasmaTec, Binzel, 
Mirka. Our clients are trading, steel and woodworking, 
construction companies etc.

«Kwitka» TM is always open to business relationship 
with intended purchasers and suppliers.

ЮНІТ-T
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Промислова, 47A, 
м. Львів, 79024, Україна
Тел./Факс: (032) 2994312, 2422885, 
  2422886
e-mail: offi ce@kwitka.com.ua
www.kwitka.com.ua

ТМ «Квітка» – це результат наполеглевої та 
плідної праці компанії «ЮНІТ-Т», заснованої у 2003 
році як підприємство гуртової і роздрібної торгівлі 
абразивними матеріалами та інструментом.

На сьогоднішній день ми пропонуємо широкий 
спектр якісних шліфувальних, відрізних, зварювальних 
матеріалів, будівельного, малярного, ручного, 
вимірювального, електро та бензо інструменту. А 
також засоби захисту кращих вітчизняних та світових 
виробників за гуртовими цінами. 

ТМ «Квітка» є офіційним дилером таких світових 
брендів як Klingspor, Bosch, Hawera, PlasmaTec, 
Binzel, Mirka. Наші клієнти – торгівельні організації, 
метало – та деревообробні підприємства, будівельні 
компанії та інші.

ТМ «Квітка» завжди відкрита до взаємовигідної 
співпраці з покупцями та виробниками.

UNIT-T PE

47A, Promuslova St.,
79024, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2994312, 2422885, 
       2422886
e-mail: offi ce@kwitka.com.ua
 www.kwitka.com.ua



174 175

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

9393

LEADER’S CUP FOR THE PROFESSIONALS
The off ic ial  representat ive in Ukraine PE 

«YUSCHYSHYN» presents:
HOFFMANN (Germany) – is production LEADER of 

the equipment for Hoffmann – Dovetail-keys join.  
GESCHA (Germany) – is production LEADER of paint 

areas and concomitant equipment;
MOLDOW (Denmark) – is World Wide production 

LEADER of fi lter system, painting Plants and Industrial 
Fans. 

BASCHILD (Italy) – is production LEADER of drying 
and steaming technologies for woodworking industry.

MAFELL (Germany) – is production LEADER of 
professional electric hand instruments for joiners, 
carpenters and furniture producers.

ARUNDA (Switzerland) – is production LEADER of 
jigs for Dovetail System for roof-frame assemblies.

AIGNER (Germany) – is production LEADER of 
safety technics for professional wood working.

DIETRICH’S (Germany) – is program builder 
LEADER for a wooden house-building timber-works.

LAMELLO (Switzerland) – is LEADER with unique 
«know-how» in joining technology settles the problems 
of joining in the furniture production.

ESSETRE (Italy) – is LEADER in the production of 
CNC woodworking centers, fl exibly oriented to consumer 
needs.

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

ЮЩИШИН
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Б.Хмельницького, 28, 
Яворівський р-н, м. Бірки, Львівська обл., 
81092, Україна
Тел.: (032) 2983498
Факс: (032) 2991299
e-mail: offi ce@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.com.ua

КУБОК ЛІДЕРІВ ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ
ПП «ЮЩИШИН» – офіційний представник в Україні 

представляє:
HOFFMANN (Німеччина) – ЛІДЕР у виробництві 

обладнання для з’єднання заготовок за технологією 
«ластівчин хвіст»;

GESCHA (Німеччина) – ЛІДЕР у виробництві 
фарбувальних дільниць та супутнього обладнання;

MOLDOW (Данія)  –  ЛІДЕР у  виробництв і 
фільтрувальних систем, фарбувальних установок, 
промислових вентиляторів;

BASCHILD (Італія) – ЛІДЕР у виробництві обладнання 
для сушіння, пропарювання та термообробки 
деревини;

MAFELL (Німеччина) – ЛІДЕР у виробництві 
професійного ручного електроінструменту для столярів, 
теслярів та меблевиків;

ARUNDA (Швейцарія) – ЛІДЕР у виробництві 
шаблонів для для виконання з’єднань у дерев’яному 
домобудуванні;

AIGNER (Німеччина) – ЛІДЕР у виробництві пристроїв 
та пристосувань для досконалої та максимально 
безпечної обробки деревини;

DIETRICH’S (Німеччина) – ЛІДЕР у розробці 
програмного  забезпечення для дерев ’яного 
домобудівництва та дерев’яних конструкцій.

LAMELLO (Швейцарія) – ЛІДЕР з унікальними 
«Ноу-хау» в технології з’єднання вирішує проблеми 
механічного з’єднання у столярному та меблевому 
виробництві

ESSETRE ( Італія)  – ЛІДЕР у виробництві 
деревообробних центрів з ЧПУ, гнучко орієнтованих на 
потреби споживача.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування, 
навчання технічного персоналу, консультації; послуги із 
загострювання інструменту.

YUSHCHYSHYN
PRIVATE ENTERPRISE

28, Khmelnytskogo St., 
Yavoriv District, Lviv region, 81092, 
Birky, Ukraine
Phone: +380 32 2983498
Fax: +380 32 2991299
e-mail: offi ce@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.com.ua
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Колективне підприємство «Ясень» є одним із 
провідних виробників деревообробного обладнання 
в Україні. За час своєї діяльності за підприємством 
закріпилась репутація надійного партнера, який 
здійснює підбір та комплексні поставки  обладнання, 
несе гарантійні зобов’язання. Підприємство 
зарекомендувало себе як виробник продукції з 
найкращим співвідношенням ціна-якість. Якість 
продукції підтверджена сертифікатами України.

Фірма пропонує:
- верстати стрічкопильні горизонтальні;
- дводискові пилорами;
- верстати багатопилкові;
- верстати чотиристоронні;
- верстати оциліндрувальні;
- верстати для фрезерування замків;
- верстати торцювальні;
- верстати прирізні;
- верстати заточні;
- розвідні пристрої;
- преси для виробництва клеєного брусу;
- котли для обігріву приміщень;
- теплообмінники;
- лінії для виробництва пелет, а також вузли ліній 

(дробарки, гранулятори, сушки);
- універсальні енергозасоби.
Столярні вироби: вікна, вхідні та міжкімнатні двері, 

меблі з масиву,  брус віконний, плінтус, лиштва, 
вагонка, підлогова дошка.

Гарантійне та після гарантійне обслуговування, 
консультації, сервіс.

Запрошуємо підприємства до взаємовигідної 
співпраці.

ЯСЕНЬ
КОЛЕКТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шашкевича, 12б, 
с. Оброшино, Пустомитіський р-н, 
Львівська обл., 81115, Україна
Тел.: (032) 2279504, 2279506
Тел./Факс: (032) 2279550
e-mail: jasen@mail.lviv.ua
www.jasen.com.ua
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ПЕРЕЛІК РЕКЛАМОДАВЦІВ РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

BAUБІЗНЕС ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

DEREVO.INFO ПОРТАЛ

WOODEX ПОРТАЛ

БІЗНЕС-ДОСЬЄ  ЖУРНАЛ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «САВЧЕНКО»  ТзОВ

ВЛАСНИЙ БІЗНЕС ЖУРНАЛ

ДЕРЕВООБРОБНИК ГАЗЕТА

ІНФОРМБІЗНЕС ВИДАВНИЦТВО

МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЖУРНАЛ

МЕРКУРІЙ ГАЗЕТА

МІСТ МЕДІА  РЕКЛАМНА АГЕНЦІЯ

МІСТО ГАЗЕТА

ПІД СТРІХОЮ ЖУРНАЛ

ПОКРАСКА ЖУРНАЛ

УАДО      

ЦЕНТРІНФОРМ 
 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

                XIV Міжнародної виставки
                «Деревообробка-2011»

 В СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ПРЕСІ:
- всеукраїнська газета 
 «Деревообробник» (м.Львів, Україна)
- журнал «ДОК» (м.Київ, Україна)
- журнал «Деревообработка в Украине»
    (м.Дніпропетровськ, Україна)
- журнал «Меблеві технології» (м.Київ, Україна)
- журнал«Оборудование и инструмент
 для профессионалов» (м. Харків, Україна)
- журнал «Під стріхою»   (м.Львів Україна)
- журнал «Професійна покраска» (м. Львів, Україна)
- каталог «Все для виробництва 
 меблів та столярних виробів» (м. Київ, Україна)

 А ТАКОЖ В НАСТУПНИХ ВИДАННЯХ:
- газета «Афіша Прикарпаття»
    (м. Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Від і до» (м. Чернівці, Україна)
-  газета «Від і до всім» (м. Чернівці, Україна)
- «Газета в дорогу» (м. Львів, Україна)
- «Газета для Вас» (м. Львів, Україна)
- «Газета по-українськи» (м. Львів, Україна)
- газета «Є»(м. Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення»
    (м. Ужгород, Україна)
- газета «Інформатор» (м. Львів, Україна)
- газета «Комсомольська правда» (м. Київ, Україна)
- газета «Кур’єр Експо» (м. Львів, Україна)
- газета «Погляд» (м. Чернівці, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м. Львів, Україна)
- газета «Теленеделя» (м. Київ, Україна)
- газета «Телескоп» (м. Київ, Україна)
- довідник «Бізнес-досьє»
    (м.Дніпропетровськ, Україна)
- журнал «Власний бізнес» (м.Львів, Україна)

 РЕКЛАМА ПО  РАДІО:
- радіо «ХітФМ» 
- радіо «Мелодія»
-  радіо «Львівська хвиля»

 ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал 
- 2+2
- ZIK
- СТБ
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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

 ПІДТРИМКА В INTERNET’I:
http://www.derevo.info
http://www.woodex.com.ua
http://www.elcomart.com
http://www.drewno.com.pl
http://www.eximbase.com
http://www.lestrade.ru/exh.php
http://www.kompass.ua
http://www.lesprom.ru
http://www.dlab.com.ua/expo.php
http://www.biztradeshows.com
http://www.tradefairguide.com
http://www.expoinfo.ru
http://www.fi erenelmondo.it/
http://www5.jetro.go.jp
http://www.ukrindustrial.com/expo/
http://www.expoua.com
http://www.equipnet.ru
http://www.galexpo.lviv.ua
http://www.expodatabase.com
http://www.exponet.ru
http://www.allexpo.ru
http://www.exhibitions.ru
http://www.expointer.com/

 ЗОВНІШНЯ РЕКЛАМА:
- рекламних щити на вулицях міста Львова (3 шт)
- рекламні установки в центральній частині міста 
 (3 шт.)
- рекламні щити в західних областях  (9 шт.)

 ЗАПРОШЕНО:
- 10000 керівників установ і організацій західного 
 регіону України спеціалістів підприємств галузі

Цей каталог протягом  року буде доступним
на web-сторінці 

ЗАТ«Гал-ЕКСПО»® в мережі Іnternet

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

 Дирекц ія  Х IV  Міжнародно ї  виставки  
«Деревообробка» висловлює щиру подяку за 
підтримку та допомогу в організації та проведенні 
виставки і програми супутніх заходів установам, 
організаціям, підприємствам:
 Палацу спорту «Україна»
 СП «Ройек-Львів»
          Компанії «Wood-Mizer»
     ТзОВ «Мост-Україна»
 ПП «Ющишин»
      УАДО
 Компанії «Ефорт»
 Компанії «Гал-ЕКСПОСЕРВІС»
 ЗАТ «Світ друку»
 Фірмі «Керамет»
 Звукорежисеру Геннадію Свідзинському
 та учасникам виставки за проведення 
презентацій, семінарів та майстер-класів
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 1. Äîâ³äêîâ³ ñëóæáè ì.Ëüâîâà:
Äîâ³äêà ì³ñüêî¿ òåëåôîííî¿ ìåðåæ³  ................................... 109
Ñëóæáà òî÷íîãî ÷àñó .......................................................... 121
Äîâ³äêà ðóõó ë³òàê³â ..................................................229-81-12
Äîâ³äêà çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó........................................... 1505
Äîâ³äêà ì³æíàðîäíèõ çàë³çíè÷íèõ ñïîëó÷åíü .............35-25-79
Äîâ³äêà àâòîâîêçàëó  ..................................................63-25-31
Äîâ³äêà íàÿâíîñò³ ë³ê³â ..................................................... 1567 
Äîâ³äêà øâèäêî¿ äîïîìîãè .........................................52-75-62
Ì³ñüêäîâ³äêà ............................................................274-22-22

 2. Ñïåö³àëüí³ ñëóæáè:
×åðãîâèé ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ...........272-10-65
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ïî Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ .........35-13-25
×åðãîâèé Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³ ............65-99-44
Çàõ³äíà Ðåã³îíàëüíà ìèòíèöÿ ...................................297-18-34
Àðåøò-ìàéäàí÷èê Îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .......... 276-15-52
Àðåøò-ìàéäàí÷èê ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² ................63-24-04
Â³ä³ëåííÿ ðîçøóêó âèêðàäåíîãî àâòîìîòîòðàíñïîðòó
 ì³ñüêîãî Óïðàâë³ííÿ ÄÀ² .........................................34-03-53

 3. Çàìîâëåííÿ ïî òåëåôîíó:
Çàìîâëåííÿ àâòîáóñíèõ êâèòê³â ïî Óêðà¿í³ .................63-24-97
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â (Óêðà¿íà, ÑÍÄ)
  ............................................................... 39-00-51 (-52, -53)
Çàìîâëåííÿ çàë³çíè÷íèõ êâèòê³â
 (ì³æíàðîäí³ ñïîëó÷åííÿ) ......................................748-49-31
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ àâòîáóñíèõ òà àâ³àêâèòê³â
 (ÒçÎÂ «ÃàëÅÊÑÏÎÒÓÐ») ...................... 276-59-88, 276-33-73 
Ïðèéîì, â³äïðàâêà åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ôàêñó..........297-03-37
Ïðèéîì òåëåãðàì ïî òåëåôîíó ........................................ 1566
Çàìîâëåííÿ ì³æì³ñüêèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â .......172, 173
Çàìîâëåííÿ ì³æíàðîäíèõ òåëåôîííèõ ïåðåãîâîð³â ....178, 179
Äîâ³äêà ÓÒÅË ...................................................................8-198
Âèêëèê òàêñ³ ................................. 1504, 1559, 1583, 39-34-34, 
  ........................................... 39-35-35, 275-47-54, 221-65-65

 4. Êîíñóëüñòâà ó Ëüâîâ³:
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Àâñòð³ÿ .................276-19-04
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êè Ãðóç³ÿ ...................297-40-98
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êàíàäè ................................... 297-17-72
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëàòâ³éñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ..........294-82-20
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ëèòîâñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ...........298-96-50
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Êîðîë³âñòâà Í³äåðëàíä³â ........ 297-19-06
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Áðàç³ë³ÿ ................................................................ 297-11-77
Ïî÷åñíå Êîíñóëüñòâî Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè
 Í³ìå÷÷èíè .............................................................275-71-02
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðåñïóáë³êà Ïîëüùà ...........276-05-47
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.........275-07-77
Ãåíåðàëüíå Êîíñóëüñòâî ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ........... 295-39-67

 5. Ãîòåë³:
Ãðàíä-ãîòåëü .......................................... 272-91-70, 272-40-91
Äí³ñòåð, òóðèñòè÷íî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 297-43-17, 297-10-21
Æîðæ, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ ......................................272-29-25
Ãåòüìàí ......................................................64-84-67, 64-99-81
Ëüâ³â ...................................................... 279-22-72, 272-86-51
Ñóïóòíèê, òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ ...............64-58-22, 65-24-21

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

ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® надає послуги з розміщення 
реклами в усіх ЗМІ, прорекламованих в цьому 
каталозі. З приводу замовлення реклами 
звертатися до відділу реклами ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®,
тел.: (032) 294-91-14

 Відповідальність за вірогідність інформації 
в каталозі несуть фірми-експоненти.

 Будь-які вимоги до ЗАТ «Гал-ЕКСПО»® 
та видавця щодо в ідповідальност і  та 
покриття моральних чи матеріальних збитків, 
завданих в результаті помилково, невірно 
чи з недогляду внесених даних, відсутності 
перекладу спеціальних термінів у випадку 
ненадання оригіналу текстів англійською мовою, 
виключаються.

Всі авторські права належать 
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Компоновка і верстка каталогу — ЗАТ «Гал-ЕКСПО»®

Друк — ЗАТ «Світ друку» 

Підписано до друку 11.05.2011 р.
Друк - офсет
Тираж 8 000 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


