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   ХІІI Міжнародної виставки
   «ДЕРЕВООБРОБКА-2010»

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

25 ТРАВНЯ, ВІВТОРОК
11.00  Прес-конференція з нагоди відкриття 
  виставки
12.00 Урочисте відкриття виставки
13.30 – 17.00 Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»
  Переможці отримають фірмові подарунки та 
  можливість поїхати у Валенсію на розіграш 
  головного призу -  мотоцикла Yamaha R1

Організатор: Представництво «Black&Decker 
 GmbH» в Україні
Місце проведення: стенд № 50, відкритий майданчик

13.30 – 14.00 Реєстрація учасників 
14.00 – 17.00 Семінар на тему: «Сертифікація 
  ланцюга постачання лісопродукції:  
  міжнародний досвід та сучасні ініціативи 
  ЄС» 

Організатор: Представництво Міжнародної  
 Дунайсько-Карпатської Програми 
 WWF
Місце проведення: конференц-зал

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 № 91

14.00 – 14.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання. 

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

15.00 – 15.30 Презентація фірми «Gescha» 
  (Німеччина) – яка понад 40 років є світовим 
  лідером у виробництві фарбувальних 
  дільниць для великих та малих підприємств

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

16.00 – 16.30 Презентація фірми «ARUNDA» 
  (Швейцарія) – лідера у виробництві систем 
  для з’єднання вручну дерев’яних конструкцій 
  у паз типу ластівчиного хвоста

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91
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17.30  Відкрите засідання Української асоціації 
  деревообробного обладнання

Організатор: УАДО
Місце проведення: конференц-зал

18.00  Закінчення роботи виставки

26 ТРАВНЯ, СЕРЕДА
10.00  Початок роботи виставки

11.00 – 17.00 Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»
  Переможці отримають фірмові подарунки та 
  можливість поїхати у Валенсію на розіграш 
  головного призу -  мотоцикла Yamaha R1

Організатор:  Представництво «Black&Decker 
 GmbH» в Україні
Місце проведення: стенд № 50, відкритий майданчик

11.00 – 11.30 Презентація фірми «Mafel l» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві 
  ручного електроінструменту для столярів, 
  меблярів та тесль

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

12.00 – 12.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

13.00 – 13.30  Презентація фірми «Gescha» 
  (Німеччина) – яка понад 40 років є світовим 
  лідером у виробництві фарбувальних 
  дільниць для великих та малих підприємств

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

14.00 – 14.30 Презентація фірми «ARUNDA» 
  (Швейцарія) – лідера у виробництві систем 
  для з’єднання вручну дерев’яних конструкцій 
  у паз типу ластівчиного хвоста

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

13.00  – 15.00 Презентація на тему: «ХАРАКТЕРНІ 
  ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ЛФМ 
  SIRCA ДЛЯ КЛАСИЧНОЇ ТА ЕФЕКТНОЇ 
  ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ»

Організатор: Мережа колор-студій «ФАРБІЯ», 
 Львівське представництво
Місце проведення: конференц-зал

19.30  Офіційний прийом з нагоди відкриття 
  виставки
18.00  Закінчення роботи виставки

27 ТРАВНЯ, ЧЕТВЕР
10.00  Початок роботи виставки
11.00 – 17.00 Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»
  Переможці отримають фірмові подарунки та 
  можливість поїхати у Валенсію на розіграш 
  головного призу -  мотоцикла Yamaha R1

Організатор: Представництво «Black&Decker 
 GmbH» в Україні
Місце проведення: стенд № 50, відкритий майданчик

11.00 – 11.30 Презентація фірми «Mafel l» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві 
  ручного електроінструменту для столярів, 
  меблярів та тесль

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

12.00 – 12.30 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

13.00 – 13.30 Презентація фірми «Gescha» 
  (Німеччина) – яка понад 40 років є світовим 
  лідером у виробництві фарбувальних 
  дільниць для великих та малих підприємств

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

14.00 – 14.30 Презентація фірми «ARUNDA»
  (Швейцарія) – лідера у виробництві систем для 
  з’єднання вручну дерев’яних конструкцій у 
  паз типу ластівчиного хвоста

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

16.00  Підведення підсумків конкурсу на кращу 
  експозицію та нагородження переможців
18.00  Закінчення роботи виставки
28 ТРАВНЯ, П’ЯТНИЦЯ
10.00  Початок роботи виставки.
11.00 – 12.00 Проведення нон-стоп конкурсу 
  «Закрути шуруп найшвидше»
  Переможці отримають фірмові подарунки 
  та можливість поїхати у Валенсію на розіграш 
  головного призу -  мотоцикла Yamaha R1

Організатор: Представництво «Black&Decker 
 GmbH» в Україні
Місце проведення: стенд № 50, відкритий майданчик

11.00 – 11.30 Презентація фірми «Mafel l» 
  (Німеччина) – світового лідера у виробництві 
  ручного електроінструменту для столярів, 
  меблярів та тесль.

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91
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11.30 – 12.00 Презентація фірми «Hoffmann» 
  (Німеччина) – лідера у виробництві 
  з’єднувальних елементів та обладнання

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

12.00 – 12.30 Презентація фірми «Gescha» 
  (Німеччина) – яка понад 40 років є світовим 
  лідером у виробництві фарбувальних 
  дільниць для великих та малих підприємств

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

12.30 – 13.00 Презентація фірми «ARUNDA»
  (Швейцарія) – лідера у виробництві систем 
  для з’єднання вручну дерев’яних конструкцій 
  у паз типу ластівчиного хвоста

Організатор: ПП «Ющишин»м. Львів
Місце проведення: стенд № 91

14.00  Закінчення роботи виставки, демонтаж 
  виставкових експозицій та вивіз експонатів

   ХІІI International exhibition
   «WOODPROCESSING - 2010»

MAY 24, MONDAY
11.00 –20.00 Arrival and registration of the exhibition 
  participants, accommodation, exhibition stands 
  construction

MAY 25, TUESDAY
11.00  Press-conference on the occasion of exhibitions 
  opening
12.00  Ceremonial opening of the exhibition 
13.30 – 17.00 Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 50, outdoor area

13.30 – 14.00 Registration 
14.00 – 17.00 Seminar: «Certifi cation of the supply 
  chain of forest industry: international 
  experience and modern initiatives of EU» 

Organizer: Representative offi ce of WWF International 
 Danube-Carpathian Programme
Place: Conference-room

13.00 – 13.30 Presentative 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 № 91

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

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

15.00 – 15.30 Presentat ive of  the company 
  «Gescha» (Germany) – the world leader over 
  forty years of painting areas for big and small 
  enterprises

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

16.00 – 16.30 Presentat ive of  the company 
  «ARUNDA» (Germany) – the leader of 
  systems production for connecting by hands of 
  wood constructions of the «swallow tail» type.

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

17.30  Out-meeting of Ukrainian Woodworking 
Machinery Association

Organizer: UWMA
Place: Conference-room

18.00 Termination of the exhibitions’ working day
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MAY 26, 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: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 50, outdoor area

11.00 – 11.30 Presentative 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 № 91

12.00 – 12.30 Presentat ive of  the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader of 
  connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

13.00 – 13.30  Presentative of the company 
  «Gescha» (Germany) – the world leader over 
  forty years of painting areas for big and small 
  enterprises

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place:  Stand № 91

14.00 – 14.30 Presentat ive of  the company 
  «ARUNDA» (Germany) – the leader of 
  systems production for connecting by hands of 
  wood constructions of the «swallow tail» type

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

13.00 – 15.00 Presentation of «CHARACTERISTIC 
  FEATURES AND ADVANTAGES OF SIRCA 
  PAINTWORK MATERIALS FOR CALSSIC 
  AND EFFECT WOODPROCESSING»

Organizer:  Color-studio net «Farbia», Lviv representative 
 offi ce
Place: Conference-room 

18.00  Termination of the exhibitions’ working day
19.30  Off ic ial  recept ion on the occasion of 
  exhibition opening

MAY 27, 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: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 50, outdoor area

11.00 – 11.30 Presentat ive 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 № 91

12.00 – 12.30 Presentat ive of  the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader of 
  connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

13.00 – 13.30 Presentative of the company 
  «Gescha» (Germany) – the world leader over 
  forty years of painting areas for big and small 
  enterprises

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

14.00 – 14.30 Presentat ive of  the company 
  «ARUNDA» (Germany) – the leader of 
  systems production for connecting by hands of 
  wood constructions of the «swallow tail» type

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

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

MAY 23, FRIDAYY
10.00  Beginning of the exhibition work
11.00 – 12.00 Holding the non-stop competition 
  «Bend a screw as quick as possible». 
  Winners will get fi rm rewards

Organizer: Representative offi ce of  «Black & Decker 
 GmbH» in Ukraine                         
Place: Stand № 50, outdoor area

11.00 – 11.30 Presentat ive 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 № 91

11.30 – 12.00 Presentat ive of  the company 
  «Hoffmann» (Germany) – the leader of 
  connecting elements and equipment

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

12.00 – 12.30 Presentat ive of  the company 
  «Gescha» (Germany) – the world leader over 
  forty years of painting areas for big and small 
  enterprises

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91
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12.30 – 13.00 Presentat ive of  the company 
  «ARUNDA» (Germany) – the leader of 
  systems production for connecting by hands of 
  wood constructions of the «swallow tail» type

Organizer: Yushchyshyn PE, Lviv                          
Place: Stand № 91

14.00  Termination of the exhibition work, dismantling 
  of the expositions, departure
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A-M-S ELEKTRONIK
ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

ARMOTH-УКРАЇНА

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 1100С);

- 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 заслінками керованими 
сервомоторами;

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

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

Підбір вентиляторів, припливно-витяжних каналів 
і калориферів кожен раз здійснюється на основі 
отриманих від Клієнта даних по виконуваному 
об’єкту

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

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.

вул. Об’їзна, 12,
м. Тернопіль, 46018, Україна
Тел./Факс: (0352) 533987
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru
www.omiks.narod.ru
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AUTRA OU AUTRA OU

Company «AUTRA» is an official dealer of 
manufacturing plants from Finland, Germany, Estonia, 
Austria and Sweden in Ukraine. 

Sales and guarantee service of 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», log split and firewood processors, 
debunkers machines, chains for the wheels, tracks of 
wheels for heavy forestry equipment, stump harvester, 
woodcrecker, tractor-processor, mini sawmill, universal 
transporter, mobile cable systems, skidders, forwarders, 
harvesters.

Mjanniku TEE 104, 
Tallinn, 11216, Estonia
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
Моб.: (050) 3730190
 (067) 3436353
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 лісозаго-
тівельної, 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).

Mjanniku TEE 104, 
Tallinn, 11216, 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: +380 352 512043 
Phone: +380 50 3730190 
 +380 67 3436353 
e-mail andrei@autra.ee 
www.autra.ee
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BLACK&DECKER GMBH DEMIX
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Концерн Black&Decker створений у 1910 році 
– відомий світовий виробник електроінструментів 
та приладдя з багаторічним досвідом у сфері 
конструювання та виробництва. До концерну 
входять торгівельні марки: DeWALT – професійний 
електроінструмент (1 рік гарантії), Black&Decker 
– електроінструмент побутового призначення (2 роки 
гарантії), Piranha – приладдя для електроінструментів 
побутового призначення. Мережа авторизованих 
сервісних центрів в Україні проводить гарантійне та 
післягарантійне сервісне обслуговування.

вул. Сирецька 33 ш,
 м. Київ, 04073, Україна
Тел.: (044) 5070517
Факс: (044) 5070516

Головний офіс:
Black & Decker GmbH
Idstein, Germany, 40, Black & Decker St. 
Тел.: (06126) 21330
Факс: (06126) 21718

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.

вул. Дзержинського, 29, 
м. Дніпропетровськ, 49999, Україна
Тел.: (056) 3754316
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
http://www.dervo.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
http://www.dervo.info
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The basic directions of ICK Group’s activities 
are the development of new technologies, designing 
and construction, commissioning of enterprises for 
pelletized biofuel and mixed feed production (I.C.K. 
Engineering, Ltd.) made on the basis of complete set by 
self-manufactured equipment (I.C.K. Manufacture, Ltd.). 
The customer is provided with guarantee repair, service 
maintenance and required spare parts after starting the 
production. 

All the equipment is supported with respective 
permissions and certificates. Quality management 
system meets the requirements of International Standard 
ISO 9001:2008 (certifi cate TÜV Rheiland Inter Cert/
Germany).

During the period of its activity the ICK Group carried 
out more than 300 projects in different branches of 
agroindustrial complex and bioenergetics. More than 
60% of manufactured products are exported to CIS’s 
countries, Eastern Europe and the Near East.

ICK GROUP

пр-т Перемоги, 89-а, оф 222-227, 
м. Київ, 03115, Україна
Тел.: (044) 4510230/29, 
  3315326/60
Факс: (044) 4510232/30
e-mail: info@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») на основі комплектації 
власним технологічним 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 TÜ Rheiland Inter Cert/ФРН).

За період своєї діяльності компаніями групи ICK 
виконано більше 300 проектів в різних галузях АПК 
та біоенергетики. Понад 60% виготовленої продукції 
експортується в країни СНД, Східної Європи та 
Близького Сходу.

ICK GROUP

of. 222-227, 89-A, Peremogy ave., 
03115, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4510230/29, 
       3315326/60
Fax: +380 44 4510232/30
e-mail: info@ick.ua
www.ick.ua
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Фірма LE.KO пропонує комплексне виготовлення 
та монтаж сушильних камер для пиломатеріалів 
довільних розмірів з можливістю завантаження від 2 
до 120 м3 деревини.

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

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

LE.KO

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

Представник в Україні:
Тел.: (067) 8117118
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Representative offi ces:

Lviv, 2, Opryshkivska Str.,
 ph.: +380 67 3705715, 6596920
Ivano-Frankivsk, ph.: +380 67 4076102
Cherkasy, ph.: +380 472 634918, 67 4722827
Kharkiv, ph.: +380 67 2331639, 57 7325633
Zhytomyr, ph.: +380 96 2943094
Bila Tserkva, ph.: +380 4563 94959, 67 5002108
Donetsk, ph.: +380 62 3489075, 50 4720819
Chernihiv, ph.: +380 462 654636, 66 3927377
Kherson, ph.: +380 97 3981175

«LTL-group» provides a wide range of materials for 
wood processing.

The company represents world famous brands: ILVA 
Polimeri s.r.l (Italy), DIKEMA (Italy), INDAZA (Italy), 
ANEST IWATA (Japan).

Half a century of excellent quality!  ILVA Polimeri s.r.l 
(Italy) produces varnish-painting materials for wood. 

The company belongs to the biggest chemical group 
IVM, hiring in its staff  only highly skilled specialists and 
economizing on purchase of raw materials. That’s why 
you have the possibility to get the excellent quality for 
the best price.

At the Ukrainian market the next productions are 
provided:

- nitrate dope
- polyurethane varnish
- polyester varnish and base for MDF and wood 

covering 
- polyester enamel and base for MDF and wood 
- Varnish on water base
- UF varnish
- Pigment
- Ancient effect etc.
Adhesive systems D3, D4, adhesive fusion and 

others from the company DIKEMA (Italy).
Professional equipment for VPM covering from the 

company ANEST IWATA (Japan).
All the range of polishing materials for wood and 

metal from the world leader - the company INDAZA 
(Italy).

LTL-GROUP TM

вул. Плодова, 16, 
м. Київ, 04128, Україна
Тел./Факс: (044) 5038494, 2274821
e-mail: offi ce@ltl.com.ua
www.ltl.com.ua

Структурні підрозділи:
м. Львів, вул. Опришківська, 2,
 Тел.: (067) 3705715, 6596920 
м. Івано-Франківськ, Тел.: (067) 4076102 
м. Черкаси, Тел.: (0472) 634918, (067) 4722827
м. Харків, Тел.: (067) 2331639, (057) 7325633
м. Житомир, Тел.: (096) 2943094
м. Біла Церква, Тел.: (04563) 94959, (067) 5002108
м. Донецьк, Тел.: (062) 3489075, (050) 4720819
м. Чернігів, Тел.: (0462) 654636, (066) 3927377
м. Херсон, Тел.: (097) 3981175

 «LTL-group» пропонує великий спектр матеріалів 
для опорядження деревини. Компанія є представником 
всесвітньо відомих брендів: ILVA Polimeri s.r.l (ІТАЛІЯ), 
DIKEMA (ІТАЛІЯ), INDAZA (ІТАЛІЯ), ANEST IWATA 
(ЯПОНІЯ).

Півстоліття бездоганної якості. Саме стільки 
компанія ILVA Polimeri s.r.l (ІТАЛІЯ) виробляє 
першокласні ЛФМ для дерева. Дякуючи своїм 
розмірам, і тому що вона входить до найбільшої 
хімічної групи (IVM), компанія має змогу мати у своєму 
штаті висококваліфікованих фахівців й економити 
на закупках сировини. Саме цьому ви маєте змогу 
одержувати бездоганну якість по найкращій ціні.

На українському ринку запропонована наступна 
продукція:

- Нітро лаки
- Поліуретанові лаки
- Поліефірні лаки та грунти для покриття МДФ 

та дерева
- Поліуретанові емалі та грунти для МДФ та 

дерева
- Лаки на водній основі
- УФ лаки
- Барвники
- Ефекти старіння та інші.
Клеєві системи ПВА (D3,D4), клеї розплави, ПУР, 

та інші, від компанії DIKEMA (ІТАЛІЯ)
Професійне обладнання для нанесення ЛФМ 

Компанії ANEST IWATA (Японія).
Весь спектр шліфувальних матеріалів для дерева 

та металу від світового лідера компанії INDAZA 
(ІТАЛІЯ).

LTL-GROUP TM

16, Plodova St., 
04128, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5038494, 2274821
e-mail: offi ce@ltl.com.ua
www.ltl.com.ua
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ROFELIX UNIVERS is producer of handsaw blades 
for woodworking. Our blades are made of high-quality 
German steel and we use the best machines and 
technology in our production unit. Our products are 
exported and appreciated on Europe, Russia and South 
Africa markets.

ROFELIX UNIVERS SRL

18, Bobalnei St., 
Cluj Napoca, 400628, Romania
Тел.: +40 264434172
Факс: +40 264415263
e-mail: marketing@rofelix.ro
www.rofelix.ro

ROFELIX UNIVERS – виробник стрічкових пил для 
деревообробки. Компанія виготовляє пили з німецької 
сталі високої якості, використовуючи найкраще 
обладнання і технології. Продукція експортується 
і високо ціниться на ринку країн Європи, Росії та 
Південної Африки.

ROFELIX UNIVERS SRL

18, Bobalnei St.,
400628, Cluj-Napoca, Romania
Phone: +40 264434172
Fax: +40 264415263
e-mail: marketing@rofelix.ro
http://www.rofelix.ro
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Commerce and manufacturing company SAMM 
offers:

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

- sale of sl iding systems for  sl iding-door 
wardrobes; 

- sale of furniture accessories and materials;
- chipboard; 
- furniture to order.

SAMM
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА 
КОМПАНІЯ

вул. Бродівська, 60, 
м. Тернопіль, 46000, Україна
Тел.: (0352) 257502, 220560,
   220072
e-mail: offi ce@samm.com.ua, 
            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.,
46000, Ternopil, Ukraine
Phone: +380 352 257502, 220560, 
         220072
e-mail: offi ce@samm.com.ua, 
            samm-m@ukr.net
www.samm.com.ua

Lviv, 6a , Luganska St., 
Phone: +380 32 2956450
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«Universalüs medžio produktai» (UMP) belongs to the 
«Baltic American Concord» group and provides its production 
activities in two different directions: Wood processing; Metal 
processing.

 Thanks to intensive development, UMP became one of the 
leading Lithuanian manufacturers for a short time.

Its history:
Established in 1999, the company started its operations in 

2000 by producing semi-fi nished wood components. In 2003, 
UMP started manufacturing wooden rocking toys.

In the same year, a metal processing department was 
created for the development and production of machineries. 
It started to produce the briquetting press BP420A. In 2004 
the briquette press BP420A was certifi cated by «MACHINE 
SAFETY» (Directive 98/37/EC).  In 2008 was certificated 
by GOST R. Briquetting presses BP420A is constantly 
improved for customer convenience and improve its technical 
performance.

• In 2004, UMP launched a major expansion of its 
manufacturing operations with a new furniture production 
facility.

UMP competitive advantages:
- Ecological and high quality products 
- Modern technologies 
- Competence 
- Flexibility 
- Quick reaction to market changes and raising demand 
- Extremely accurate delivery terms 
- Continues improvement process in all production 

segments 
- Good reputation at both local and foreign markets 
- UMP is oriented to satisfy customer‘s needs at 100%
UMP is certifi cated by FSC CoC and is a member in the 

association of Lithuanian woodworking industry «Lietuvos 
Mediena».

UNIVERSALÜS MEDŽIO 
PRODUKTAI JSC

Antakalnio II vill, 
Ukmerge, LT-20101 , Литва
Тел.: +37034063620
Факс: +37034063348
e-mail: vytas@ump.lt
www.briquette.lt, ; www.ump.lt

Представник в Україні, компанія ТОВ «ІНВОЛД» 
02660, Україна, м. Київ, вул. Віскозна, 17, офіс 22 
Тел.: (044) 3834212
Факс: (044) 5014306
Моб.: (096) 4585003,  (050) 6861621
www.inworld.com.ua, е-mail: vn_inworld@ukr.net

Universalüs medžo produktai (UMP)- підприємство, що 
входить до групи «Baltic American Concord», розширює свою 
комерційну та виробничу діяльність за двома напрямками: 
деревообробка, металообробка.

За короткий час, завдяки інтенсивному розвитку 
UMP стало одним з передових підприємств Литовської 
Республіки. 

Розвиток:
Засноване в 1999 році, в 2000 р. підприємство почало 

свою виробничу діяльність з виробництва компонентів 
меблів з дерева. У 2003 році UMP почало виробництво 
дерев’яних іграшок. 

У цьому ж (2003 році) засновано підрозділ, який став 
займатися проектуванням та виготовленням устаткування 
з деревообробки та утилізації відходів.

З того ж року почато виготовлення брикетувальних пресів, 
одержано сертифікат СЕ. За цей час виготовлено 165 машин 
для брикетування відходів, які успішно працюють в країнах 
Європи (Литва, Німеччина, Польща, Данія, Ірландія, Англія, 
Білорусь, Росія, Латвія, Естонія, Україна), Азії (В’єтнам), 
Америки – (США). Одержано сертифікат відповідності ГОСТ 
Р. Брикетувальний прес BP 420A постійно удосконалюється, 
покращуються його технічні характеристики, що збільшує 
конкурентоспроможність на ринку.

У 2004 році UMP почало виробництво меблів з 
дерева.

Конкурентні переваги UMP: високі технології та 
екологічне виробництво; сучасне устаткування; гнучкість у 
вирішенні питань; швидка реакція на потреби та зміни ринку; 
точність та своєчасність виконання договорів; контроль 
якості виробництва всього циклу виготовлення товару; 
хороша репутація на внутрішньому та зарубіжному ринках; 
UMP - 100% виконання замовлень.

Підприємство UMP сертифіковане FSC CoC сертифіка-
том і є членом асоціації виробничників Литви по обробці 
деревини «Lietuvos Mediena».

UNIVERSALÜS MEDŽIO 
PRODUKTAI JSC

Antakalnio II vill, LT-20101, U
kmerge, Lithuania
Phone: +37034063620
Fax: +37034063348
e-mail: vytas@ump.lt
www.briquette.lt, www.ump.lt
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Hydraulic wood splitters!
 A.S.K. ltd sale items subdivided in 3 different lines 

from Italian producer «Woodline» with power thrust from 
6 to 38 ton and stubs long till 1.250 mm.

 We have an opportunity to motorize our woodsplitter: 
with benzine motor or electric 230 V monophase and 400 
V threephase, with hydraulic joint, multiplaier for tractor 
and multiplaier for tractor + electric.

А.С.К.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Радіщева, 3, оф. 101 В, м. Київ, 
03680, Україна
Тел./Факс: (044) 2062723, 2062722
e-mail: askltd@ukr.net
www.rubidrova.com.ua

Продаж обладнання для механічної рубки дров.
Дровоколи для: професіоналів, невеликих 

підприємств та початківців.
Кожен верстат комплектується (по бажанню 

клієнта):
- бензиновим двигуном;
- електромотором на 220 V або 380 V;
- прямим приводом від кардана;
- кардан + електродвигун.

A.S.K. LTD.

101 B/3 Radishcheva St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2062723, 2062722
e-mail: askltd@ukr.net
www.rubidrova.com.ua
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Представництво в м. Запоріжжя
69006 м. Запорожжя, пр-т Металургів, 30
Тел.: (061) 2897344, 2897345
е-mail: avcentr@online.com.ua

Представництва:
61038 м. Харків, вул. Халтуріна, 3-А
Тел.: (057) 7716545, 7386002
E-mail: avcentr@online.ua

м. Львів, вул. Литвиненка, 3
Тел./Факс: (032) 2276227, Факс: (032) 2276232
е-mail: avcentr@bigmir.net

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39
Тел.: (056) 3722979; Факс: (056) 3727828
е-mail: avcentr_dnepr@optima.com.ua

83062 , м. Донецьк, пр. Ленінський, 4а
Тел.: (062) 3493198; Факс: (062) 3493212
е-mail: avcentrdoneck@mail.ru

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 2а
Тел.: (0564) 502060; Факс: (0564) 502709
е-mail: avcentr.kr@mail.ru

Фірма «АВ Центр» була заснована у 1994 році.
Ми визначили свою місію в тому, щоб доносити до Українських 

споживачів найбільше передових та сучасних промислових засобів 
індивідуального захисту робітників, робочий одяг та взуття.  «Безпека 
вище за все» відображає місію та підхід в роботі нашої фірми.  Фірма 
«АВ Центр» представляє нашим клієнтам можливість використати 
в роботі передові та якісні продукти, забезпечуючи захист від будь-
яких шкідливих факторів виробництва. Найбільшими закордонними 
партнерами є загальновизнані лідери з виробництва СИЗ, робочого 
одягу та взуття - компанії 3М, MAPA Professionnel, Cerva, Dupont, 
Bicap, Evonik Stockohousen, РОСОМЗ. Комплексний підхід, гнучка 
цінова політика, наявність високопрофесійних технічних спеціалістів, 
обов’язковість в обслуговуванні здатні задовольнити самих 
вибагливих клієнтів. Фірма «АВ Центр», це головний офіс та склади 
в м. Києві, а також офіси та склади представництв фірми в містах 
Харків, Запоріжжя, Львів, Кривий Ріг, Донецьк, Дніпропетровськ. 
Щомісячно ми обслуговуємо більше 4000 підприємств, наша мережа 
партнерів-диллерів нараховує більше 110 компаній в усіх регіонах 
України. За час роботи фірма «АВ Центр» зарекомендувала себе як 
компанія що динамічно розвивається та цінить в роботі відкритий та 
прозорий підхід. Фірма «АВ Центр» - єдина команда, налагоджена 
логістика, великі склади, професіоналізм, пунктуальність та 
обов’язковість.

АВ ЦЕНТР
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул.Аляб’єва, 3, 
м. Київ, 04655, Україна
Тел.: (044 ) 2308707, 4682417,
  4176109
e-mail: info@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua

AV CENTERLTD.

3, Aliabyeva St.,
04655, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 2308707, 4682417, 
       4176109
e-mail: info@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua

30 Metalurgiv dst,
69006 Zaporizze, Ukraine
Phone: +38 061 2897344, 2897345
e-mail: avcentr@online.com.ua

3-A Halturina dst, 61038 Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 057 7716545, 7386002
e-mail: avcentr@onlineua

3,Litvinenko dst, 79034 Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2276227, Fax: +38 032 227 62 32
e-mail: avcentr@bigmir.net

39,Filosofska, 49006, Dnepropetrovsk, Ukraine
Phone: +38 056 3722979; Fax: +38 056 3727828
e-mail: avcentr_dnepr@ua.fm

4a, Leninsky, Doneck, Ukraine, 83062; 
Phone: +380 62 3493202; Fax: +380 62 3493212;
e-mail: avcentr.don@e-mail.ua

The company «АV Centr» is well known leader at the Ukrainian 
market of the means of individual safety protection, working clothes and 
footwear. It was established in 1994. 

Our mission is to provide to consumers the most advanced and 
modern industrial personal protective equipment, working clothes and 
footwear.

Our slogan «Safety is above all». It refl ects the approach to business 
in our company.

The company «АV Centr» gives to its clients the possibility to use in 
work the advanced and qualitative products which provide protection from 
any unhealthy effects of industrial production. The largest foreign partners 
of the company are 3M, MAPA Professionnel, Cerva, Dupont, Bicap, 
Evonik Stockhousen, РОСОМЗ who are world leaders in production 
of means of individual protection, working clothes and footwear. The 
complex approach, fl exible price policy, highly qualifi ed technical experts, 
compulsion in service are capable to satisfy the needs of the most 
exacting customers.

The company «АV Centr» has its head offi ce and storage in Kiev as 
well as offi ces and storages of the company local branches in Kharkov, 
Zaporozhye, Lviv, Donetsk and Dnepropetrovsk. We serve more than 
3000 enterprises monthly and our network of partners-dealers totals 
more than 110 companies in all regions of Ukraine.

Since 1994 the company «АV Centr» has proved its reputation as 
dynamically developing enterprise which appreciates the openness and 
transparency in its business.

The company «АV Centr» is the consolidated team of professionals, 
the debugged logistics, the big storages, punctuality and compulsion.
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AVK-PROM Ltd.  is the offi cial representative of 
ELBH Slovakia. The company provides a complete 
solution orders from design to delivery and installation. 
The aim of the company is professional solution of 
ventilation systems and aspiration providing lower energy 
production and improve environmental conditions. 

- Aspiration System - (fi lters with a discharge auger, 
bag type, the bunkers) for clearing the air from chips and 
dust on woodworking factories with the return of purifi ed 
air to the shop during the cold season. 

- Boiler equipment - industrial solid fuel boilers for 
industrial, offi ce space and crackers heating. 

- Bunkers - drives for storage of wood waste from the 
system and loosening the automatic discharge. 

- Fans - used for disposal of chips and dust from 
the woodworking machinery and transport it to storage 
silo. 

- Heaters for heating of industrial and office 
premises. 

- Painting walls to remove the paint mist. 
- Grinding tables for manual intermediate grinding 

parts in color. 
- Manufacture and installation of air ducts carried 

out by our experienced staff (tinsmiths and installers), 
as well as transportation and equipment required for 
conducting assembly. 

- Complete solution from design of the project to 
implementation - delivery for «turnkey».

АВК-ПРОМ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Прилужна, 4/15, оф. 507,
м. Київ, 03179, Україна
Тел./Факс: (044) 4593595,
 (045) 9877950
e-mail: offi ce@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua

ТОВ «АВК-ПРОМ» - офіційний представник фірми 
ELBH Slovakia. Забезпечує комплексне рішення 
замовлень, від проекту до поставок та монтажу. 
Завданням фірми є професійне технічне рішення 
систем вентиляції та аспірації, за умови зниження 
енерговитрат виробництва і поліпшення умов 
навколишнього середовища. 

- Аспіраційні системи - (фільтри з шнековим 
вивантаженням, мішечного типу, на бункерах) для 
очищення повітря на деревообробних підприємствах 
від стружки, пилу з поверненням очищеного повітря 
в цех в холодний період року. 

- Котельне обладнання - промислові твердопаливні 
котли для опалення виробничих, офісних приміщень, 
а також сушок. 

- Бункера - накопичувачі для зберігання відходів 
деревини з системою розпушування і автоматичним 
вивантаженням. 

- Вентилятори - служать для утилізації стружки і 
пилу від деревообробних верстатів і транспортування 
її в бункери накопичувачі. 

- Тепловентилятори для опалення виробничих і 
офісних приміщень. 

- Фарбувальні стінки для видалення лакофарбового 
туману. 

- Шліфувальні столи для ручної проміжної 
шліфовки деталей при фарбуванні. 

- Виготовлення та монтаж повітроводів виконуємо 
самостійно маючи у своєму штаті висококваліфікованих 
бляхарів і монтажників, а також транспорт для 
доставки людей і необхідного устаткування для 
ведення монтажу. 

- Комплексне рішення від проекту до реалізації 
- постачання «під ключ».

AVK-PROM LTD.

of 507, 4/15, Pryluzna St.,
03179, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4593595,
 +380 45 9877950
e-mail: offi ce@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua
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Service Center «Ammeraal Beltech» Ukraine Ltd. is 
the representative of «Ammeraal Beltech» Holding - the 
world leader in producing the conveyer and technological 
belts.

Our enterprise supply:
- conveyer belts;
- mechanical locks (coupling locks for conveyer 

belts);
- fl at driving and transporting belts;
- modular belts;
- special technical belts;
- timing belts;
- conveyer table top chains;
- sprockets;
- roller chains;
- conveyer fi ttings.

АММЕРААЛ БЕЛТЕХ УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Суворова,14 секція 2 оф. 1,
м. Дніпропетровськ, 49089, Україна
Тел.: (056) 3723211
Факс: (056) 3713100
e-mail: Ammeraal@ukr.net, 
           info@ammeraalbeltech.com.ua
www.ammeraalbeltech.com.ua

ТОВ «Аммераал Белтех» Україна є представником 
холдингу «Ammeraal Beltech» який є світовим лідером 
у виробництві конвеєрних та технологічних стрічок 
об’єднуючий кількох виробників в Європі и США з 
штаб-квартирою в Голландії.

Наше підприємство постачає: 
- конвеєрні стрічки
- механічні замки (з’єднування для конвеєрних 

стрічок)
- плоскі приводні та транспортувальні ремені, 
- модульні стрічки, 
- інженерні паси спеціального призначення, 
- зубчаті паси, 
- конвеєрні пластинчаті ланцюги, 
- зубчаті колеса та направляючі,
- роликові ланцюги
- конвеєрні комплектуючі.
Ми будемо раді співпрацювати з Вами.

AMMERAAL BELTECH 
UKRAINE LTD.

of 1, .section 2, 14, Suvorova St., 
49089, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Phone: +380 56 3723211
Fax: +380 56 3713100
e-mail: Ammeraal@ukr.net, 
            info@ammeraalbeltech.com.ua
www.ammeraalbeltech.com.ua



48 49

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

6666

Top specialized Magazines of Ukraine.
«DOK» (Wood Processing Constructions) publishes 

6 issues a year in the edition of «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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Офіційний представник на Україні корпорації 
SACLA INTERNATIONAL (Франція).

Імпортер та постачальник захисних окулярів, 
респіраторів, одноразового одягу та взуття 
торгівельних марок LUX OPTICAL, SUP AIR, TD 
Professional, EUROPROTECTION.

БЕЛ-ПРОТЕКСЬОН
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Леніна, 375, с. Нові Петрівці,
Вишгородський р-н, Київська обл., 
07354, Україна
Тел.: (044) 5927300, 5927400
Факс: (04596) 45290
www.bel.ua
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Editorial staff of «Business- Dosye» brings out 
professional advertising informational editions, 200 
000 Ukrainian enterprises, and PC for direct-marketing 
dealing.

Yearly catalogues+ CD:
- Building process in Ukraine
- Metal and equipment
- Agrobusiness, equipment and packing
- Furniture and woodprocessing
- Business Internet- catalogue.

БИЗНЕС-ДОСЬЕ
РЕДАКЦІЯ

вул. Шевченка, 55, к. 4, 
м. Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел.: (0562) 340900,
 (096) 6736268
Факс: (0562) 321917,
 (032) 2223894
e-mail: bmi@priceua.com
www.priceua.com, 
www.shop.priceua.com

Збір, обробка інформації та видання каталогів, 
компакт- дисків і прайс- листів 200 000 підприємств 
України, бази даних серії «Плюс» для ведення Директ 
Маркетингу, спеціалізовані ІНТЕРНЕТ-бази даних.

Щорічні каталоги і компакт- диски:
- Строительство Украины;
- Агробизнес, оборудование, тара, упаковка
- Металл и оборудование;
- Деревообработка и мебель;
- Бизнес- Ревю. Украина
Щомісячні прайс- листи «Металл и оборудованне»

BUSINESS- DOSYE
EDITORIAL STAFF

55 / 4, Shevchenko St.,
49044, Dniepropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 562 340900,
 +380 96 6736268
Fax: +380 562 321917,
 +380 32 2223894
e-mail: bmi@priceua.com
www.priceua.com, 
www.shop.priceua.com
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«Briquetting technologies» PE produces equipment 
for utilization of wood wastes, straw, peat, sunfl ower, 
buckwheat, apples and others:

- briquetting equipment (mechanical press) with the 
manufacturing productivity 400-800 kg/hour.

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

service of equipment.

БРИКЕТУЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул.Леніна,98/2, 
м. Бердичів, Житомирська обл., 
13300, Україна
Тел.: (093) 3442608
Тел./Факс: (04143) 27094
e-mail: a.peryan@mail.ru
www.press-udarnyi.com.ua

ПП «Брикетуючі технології» займається виготов-
ленням обладнання для утилізації відходів деревини, 
соломи, торфу, соняшника, гречки, яблук та ін.:

- брикетуюче обладнання (прес ударно-механічний) 
виробничою продуктивністю 400-800 кг/год.

- подрібнююче обладнання;
- сушильне обладнання;
- гранулююче обладнання.
Якісна пуско-налагоджувальна робота та гарантійний 

сервіс обладнання.

BRIQUETTING TECHNOLOGIES
PRIVATE ENTERPRISE

98/2, Lenina St.,
13300, Berdychiv, Ukraine
Phone: +380 93 3442608
Phone/Fax: +380 4143 27094
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 others 
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) 7201156-58, 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
Якісне гарантійне обслуговування та після-

гарантійний 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

м. Львів, вул. Заводська, 8,
Тел./Факс: (032) 2426332
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Realization of manufacturing and construction work 
materials 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 to order;
- 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 домобудівництва;
- очищувачі, антиадгезивний засіб.

ГОЛЬЦСЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 224, 
м. Львів, 79003, Україна
Тел./Факс: (032) 2451817
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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;
- тирсобрикетувальнї.
ЛІСОСУШИЛЬНІ  КАМЕРИ конвектитвн і , 

рециркуляційні, мобільні, стаціонарні:
ПОВНА КОМПЛЕКТАЦІЯ ОБЛАДНАННЯМ:
- системи автоматичного керування процесами 

сушки деревини;
- осьові вентилятори реверсивні;
- калорифери;
- утеплені дверні панелі;
- системи зволоження повітря;
- клапани для випуску пари.
ЗАГАЛЬНЇ СИСТЕМИ АСПІРАЦІЇ :
- стружкопилососи серії СП та СР;
- пилові радіальні вентилятори;
-  фїльтруючї  рециркуляцїйнї  установки 

продуктивнїстью 8 000 – 50 000 м.куб./ год.
Підприємство «ГОРЛУШ КО» забезпечує Вам 

повний комплекс оперативної гарантійної та 
післягарантійної підтримки.

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

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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Фірма «ГРАК» пропонує Вам продукт чеської 
фірми «METRUM» - Древосан, антисептики і 
антипірени торгової марки GUTTI , які захищають 
деревину від біоруйнування і запобігають можливості 
її загоряння.

«Древосан Профі» – рідкий концентрат, що 
розводиться водою (1 до 19 л ), призначений для 
захисту будівельної деревини від комах-шкідників, 
грибків, плісняви, цвілі та синяви в інтер’єрі і ззовні 
будівель, а також від проростання грибків, моху і 
плісняви на стінах та інших мінеральних основах. 

Кольори: зелений, коричневий, жовтий, а також 
безколірний.

Основні переваги :
- нова європейська формула;
- не містить шкідливих домішок для оточуючого 

середовища та людини;
- придатний для всіх типів обробки (нанесення, 

розпилення , замочування та ін.);
- може використовуватись для санації зараженої 

деревини;
- не вимивається;
- після обробки можливе нанесення різних видів 

ЛФМ;
- економний (1 кг концентрату вистарчає на 50 м2);
- вигідне співвідношення ціни і якості (1 м2 

оброблений «Древосаном Профі» коштує менше 2 
грн.)

ГРАК
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька 243а,
79022, Львів, Україна
Тел.: (032) 2956879, 2419065
e-mail: grak@mail.lviv.ua, gutti_s@ukr.net
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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 with 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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During 15 years the DNEPRO has been working at 
the market of woodworking equipment and tools. The 
specialists from DNEPRO provide the complex designing 
of the whole production cycle, putting into operation and 
teaching  the technical staff, provide warranty and after-
warranty service. 

The DNEPRO is also the representative of the Italian 
company FREUD – the world leader in manufacturing of 
woodworking tools at the Ukrainian market.

ДНЕПРО
КОМПАНІЯ

вул. Академіка Павлова, 82, 
м. Харків, 61038, Україна
Тел.: (057) 7570888
e-mail: sale@dnepro.com.ua
www.dnepro.com.ua

Вже 15 років компанія «Днепро» працює на ринку 
деревообробного устаткування та інструменту. Фахівці 
компанії проводять комплексне проектування повного 
циклу виробництва, пусконалагоджувальні роботи 
та навчання технічного персоналу, забезпечують 
гарантійне та післягарантійне обслуговування.

Компанія «Днепро» є представником в Україні 
італійської фірми Freud – світового лідера з 
виробництва дереворіжучого інструменту.

DNEPRO
COMPANY

82, Academic Pavlov St., 
61038, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7570888
e-mail: sale@dnepro.com.ua
www.dnepro.com.ua
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Private Enterprise «DOMINO-S» was funded 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 (кол. Тургенєва), 
м. Львів, 79015, Україна
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, 
79015, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2393010
e-mail: domino-lviv@mail.ru
www.domino-s.com.ua
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We have developed, and produce warmly units 
which implement technology of full (pure) burning of 
unnecessary woodworking industries wastes. This 
technology allows to receive high effi ciency and highly 
ecological parameters. Our warmly units are recyclings 
by ecological parameters.

On the basis of ours warmly units systems of water 
or air heating of premises of different purpose, dry-
chambers (saw-timbers, fire wood, chips, sawdust, 
drying of paint and varnish coverings). Dry-chambers can 
be equipped as in an existing premise, so in specially 
constructed (stationary or mobile).

In each concrete case we are ready to develop 
the project under your technological and financial 
conditions.

ЕКОТЕПЛОЕНЕРГІЯ ТМ

м. Житомир, 10007, Україна
Тел.: (067) 4117386, 9384898
e-mail: korzunvv@meta.ua
www.teploeco.com.ua

Ми розробили та виготовляємо ряд тепло 
агрегатів, що реалізують технологію повного (чистого) 
спалювання відходів деревообробної промисловості. 
Ця технологія дозволяє отримати високий ККД 
та високі екологічні показники. За екологічними 
показниками наші тепло агрегати є утилізаторами.

На базі наших тепло агрегатів облаштовуються 
системи водяного або повітряного опалення приміщень 
різного призначення, сушильні камери різного 
призначення (пиломатеріали, дрова, щепа, тирса, 
сушка лакофарбових покриттів). Сушильні камери 
можуть облаштовуватись як в існуючому приміщенні, 
так і спеціально збудованому (стаціонарному або 
пересувному).

В кожному конкретному випадку ми готові 
розробити проект під Ваші технологічні та фінансові 
умови.

EKOTEPLOENERGIJA TM

10007, Zhytomyr, Ukraine
Phone: +380 67 4117386, 9384898
e-mail: korzunvv@meta.ua
www.teploeco.com.ua
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«Європроект» - є офіційним дистриб’ютором 
всесвітньо відомих виробників Європи: 

- лакофарбова продукція «Sayerlack» від концерну 
«Arch Coatings Italia S.p.a.»(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; 

-  професійн і  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.

ЕПАТАЖ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

а/с 2276, м. Львів, 79008, Україна
Тел./Факс: (032) 2452651, 2248291
e-mail: apotag@bigmir.net
www.epotag.okis.ru

Для кореспонденції:
вул. Cтрийська, 48, 2 поверх, оф 5, 
Львів, 79031, Україна

Електроіструмент DeWALT, BLACK&DECKER
Засоби індивідуального захисту
Фірма» Епатаж» пропонує Вашій увазі:
спецодяг, рукавички, засоби індивідуального 

захисту фірми 3М, UVEX, Бел-Протексьон, також 
професійний електроіструмент DeWALT.

 Для гуртових клієнтів існує система знижок. 
Спеціалісти нашої фірми проводять презентаціїї на 

підприємствах з проведенням тестових випробувань, 
навчання персоналу. 

Більш детальну технічну інформацію Ви зможете 
отрамати звернувшись до нас.

ЄВРОПРОЕКТ
ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЗАХІДНОМУ 
РЕГІОНІ УКРАЇНИ

вул. Промислова, 50/52, 
м. Львів, 79003, Україна
Тел.: (068) 5409002
Тел./Факс: (032) 2427585
e-mail: offi celviv@europroject.org
www.europroject.org/ukr/
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«Iberus-Kyiv» JV manufactures a wide range of 
standard milling cutters with interchangeable knives 
and tools made to 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 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: wood@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: wood@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua
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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.

ІВА ПРОФІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Капушанська, 82 А, 
м. Ужгород, 88018, Україна
Тел.: (0312) 660227
Тел./Факс: (0312) 660199
e-mail: iva.uz@mail.ru

Товариство засноване в 2002році. Поставляє на 
український ринок обладнання для сушіння деревини. 
Якість Євроопейська-ціни українські! Гарантія два 
роки. Сервісне обслуговування

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
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ПП «ІМЕКС» – засноване у жовтні 1992року, і 
уже понад 18 років впевнено укріплює свої позиції 
на ринку деревообробної промисловості не тільки 
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 обаладнання сертифіковане Держстандартом 

України.

ІМЕКС
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Коновальця, 411 а, 
м. Івано-Франкове, Львівська обл., 
76011, Україна
Тел./Факс: (342) 507340, 507330
e-mail: imeksinfo@gmail.com

� ________________________

____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



84 85

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

5454

Private enterprise «IN» represents varnishes and 
paints of the «Herlac» (Germany), «Sirca» (Italia) 
and «Kupsa» (Spain), which have found high quality 
evaluation and application at markets world-wide.

The basic scope of the enterprise activity is the 
wholesale and retail trading in high-quality industrial 
varnishes and paints, restoration, abrasive materials, 
glues and systems of breathing organs defence for 
painting works.

The staff of the company will give you their experience 
in work with varnishes and paints and will offer solutions 
for creation excellent covering on massive wood and 
rotary cut.

All products of the company are of high quality and 
certifi cated in Ukraine.

ІН
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Липинського, 54, 
м. Львів, 79024 , Україна
Тел./Факс: (032) 244 49 04
e-mail: in-ton@ukr.net
www.in-ton.lviv.ua

Приватне підприємство «ІН» представляє 
лакофарбові матеріали німецької фірми «Herlac», 
італійської фірми «Sirca» та іспанської фірми 
«Kupsa», які знайшли широке визнання і застосування 
на ринках багатьох країн світу.

Основним видом діяльності підприємства є оптова 
і роздрібна торгівля високоякісними промисловими 
лакофарбовими, реставраційними, абразивними 
матеріалами, клеями та системами захисту органів 
дихання для фарбування.

Працівники компанії передадуть Вам досвід по 
роботі з лакофарбовими матеріалами і запропонують 
рішення по створенню відмінного покриття на 
масивній деревині і шпоні.

Вся продукція компанії є високої якості та 
сертифікована в Україні.

IN
PRIVATE ENTERPRISE

54. Lypynskogo St.,
79024 , Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 244 49 04
e-mail: in-ton@ukr.net
www.in-ton.lviv.ua
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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 briquettes or 
pellets production organization on the base of:

- Hydraulic briquetting presses «Briklis», «UMP»;
- Mechanical briquetting presses «C.F.Nielsen»;
- Pelleting presses with capacity from 300 kg/hour 

«Kahl» 
as well as:
2. Shredders of lump wood waste «Untha»;
3. Belt or drum drying rooms for wood chips;
4. Bandsaws «Wravor»;
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
Факс: (044) 5014306
e-mail: vd_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 брикетів та гранул на базі:

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

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

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

а також:
2. Подрібнювачі кускових відходів компанії 

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

барабанного типу;
4. Стрічкові пилорами компанії «Wravor».
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
Fax: +380 44 5014306
e-mail: vd_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua
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«Innovation Alliance» ltd. is the offi cial dealer of 
FESTOOL and PROTOOL brands in Ukraine.

For professionals we suggest the quality woodworking 
tools such as drilling and screwdriving machines, rotary 
hammers, compact extractors, angle grinders, saw, 
stirrers and accessories, which are made in Germany

ІННОВАЦІЙНИЙ АЛЬЯНС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Польова, 3-А, офіс 4, 
м. Київ, 02230, Україна
Тел./Факс: (044) 5451278
e-mail: inalliance@ukr.net
www.inalliance.com.ua

ТОВ «Інноваційний альянс» офіційний дилер в 
Україні торгових марок FESTOOL та PROTOOL.

Пропонуємо для професіоналів деревообробний 
інструмент високої якості виробництва Німеччини.

Це шліфувальні машини, високоточні пили, 
фрезери, лобзики, шліфувальний та полірувальний 
матеріал, фрези.

INNOVATION ALLIANCE LTD.

3-A, Poljova St., offi ce 4,
02230, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5451278
e-mail: inalliance@ukr.net
www.inalliance.com.ua
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Private undertaking fi rm «Instrument» produces the 
high-quality wood-cutting tools for windows, doors and 
furniture producing.

ІНСТРУМЕНТ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

пров.Північний, 5/3г, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 
обл., 32315, Україна
Тел.: (067) 7694639
Тел./Факс: (03849) 40579, 40993

ПП фірма «Інструмент» випускає високоякісні 
насадні фасонні твердосплавні фрези для 
виготовлення вікон, дверей, меблів, погонажних 
виробів, зрощування деревини, а також інструмент 
за індивідуальними замовленнями.

INSTRUMENT
PRIVATE ENTERPRISE

5/3g, Pivnichnyi Alley, 
32315, Kamenets- Podolsky, Khmelnitsky 
Region, Ukraine
Phone: +380 67 7694639
Phone/Fax: +380 3849 40579, 40993
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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: inteks@kp.rel.com.ua, 
           inteks@kp.km.ua

Виробляємо і розробляємо дереворіжучий 
інструмент. 

Пропонуємо широкий асортимент наступного 
інструменту: 

- пили дискові твердосплавні з розклинюючими 
ножами для багатопильних верстатів; 

- пили дискові твердосплавні; 
- фрези, обладнані 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: inteks@kp.rel.com.ua, 
           inteks@kp.km.ua
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Company engaged in complex equipment of 
Ukrainian and Russian producers of metal culling and  
woodworking tools and equipment:

We offer:
-band saw 
-disk saws 
-mills
-blade knife 
-frame saws 
-diamond tools 
-abrasive tools
-equipments
-sawmills
-movable and sharpening devices
-sawing machines for lengthwise
-trimming machines
-cross cutting machines
-provide services for welding band saws
-provide services for movable and sharpening 

saws
-maintenance of disk saws.

ІНТЕР ПЛЮС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Князя Володимира, 3/44, м. Біла 
Церква, Київська обл., 09100, Україна
Тел.: (04463) 33921, 33721  
 (050) 4105806
Факс: (04463) 63411
e-mail: inter-pluss@yandex.ru
www.inter-plus.kiev.ua
www.fwmetal.ru
www.masterpila.com

Підприємство займається комплексним 
оснащенням українських та російських виробників 
металообробним та деревообробним інструментом 
та обладнанням :

 Пропонуємо:
- пили стрічкові 
- пили дискові 
- фрези
- ножовочні полотна
- пили лісорамні
- алмазний інструмент
- абразивний інструмент
- обладнання:
- пилорами
- заточні та розвідні пристрої
- станки торцювальні
- станки повздовжньопильні
- надаємо послуги по зварці стрічкових пил
- надаємо послуги по заточці і розводу пил
- сервісне обслуговування дискових пил.

INTER PLUS
PRIVATE ENTERPRISE

3/44, Knyazja Volodymera,
Bila Cerkva, Kyiv Region Ukraine
Phone: +380 4463 33921, 33721 
 +380 50 4105806
Fax: +380 4463 63411
e-mail: inter-pluss@yandex.ru
www.inter-plus.kiev.ua
www.fwmetal.ru
www.masterpila.com
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«Informbusiness» Publishing House (Kyiv, Ukraine) 
publishes «Ukrainian Furniture» catalogue and «All 
for furniture industry and joinery» catalogue. «All for 
furniture industry and joinery» catalogue is destined 
for furniture industry specialists. Furniture industry 
enterprises are receiving a catalogue free of charge. 
Internet version of catalogue: http://mebel.ib.kiev.ua 

«Ukrainian Furniture» catalogue is destined not 
onlyfor furniture industry specialists but for every person 
who are 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

Видавництво каталогів-довідників «Все для 
производства мебели и деревообработки» та «Меблі 
України. Каталог виробників меблів».

Каталог «Все для производства мебели и 
деревообработки» містить повну інформацію щодо 
постачальників меблевого та деревообробного 
виробництва:

- обладнання та верстати;
- інструмент та витратні матеріали;
- матеріали для виробництва (ДВП, ДСП, шпон; 

скло, дзеркало; крайкові матеріали; меблеві тканини, 
шкіра, поролон; лаки, клеї);

- меблева та столярна фурнітура;
- комплектуючі для виробництва меблів та багато 

іншого.
Інтернет-версія: http://mebel.ib.kiev.ua
Каталог «Все для производства мебели и 

деревообработки» розповсюджується безкоштовно 
для фахівців меблевого та деревообробного 
виробництв.

Каталог «Меблі України» надає рекламну 
інформацію щодо вітчизняних виробників меблів 
з усіх регіонів України. Розрахован на широкі 
кола споживачів та фахівців меблевого ринку. 
Розповсюджується безкоштовно.

Інтернет-версія каталога «Меблі України»: http://
mebelua.ib.kiev.ua

Пропонуємо послуги з поштової розсилки (Direct 
Mail) по спеціалізованій базі виробників меблів та 
столярних виробів.

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
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«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.

ІТАЛІНВЕСТ ІФ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Незалежності, 67, офіс 22, 
м. Івано-Франківськ, 76000, Україна
Тел./Факс: (0342) 500235, 506167
e-mail: info@italinvest.com.uа
www.italinvest.com.ua

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
Ми пропонуємо також транспортно-експедиційні 

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

ITALINVEST IF LTD.

67/22, Nezalegnosti St., 
76000, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 342 500235, 506167
e-mail: info@italinvest.com.uа
www.italinvest.com.ua
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Software providing and service: 
1. K3-Mebel - for designing, production preparation 

and furniture selling.
2. K3-Cottage - for designing, production and 

assembling of wooden houses from block-house logs 
and profi led beams. 

3. APM Civil Engineering – for precise calculation in 
building and wooden house-building.

К3-МЕБЕЛЬ – К3-КОТТЕДЖ 
(ИТЦ «ГЕОС»)

Потаповский переулок, 9/11-112, 
г. Москва, 101000, Россия
Тел.: +7 (499) 4098256
Тел./Факс: +7 (499) 4092761
e-mail: k3cottage@gmail.com
            k3mebel@gmail.com
www.k3-mebel.ru
www.k3-cottage.ru

Доставка та обслуговування програмного 
забезпечення: 

1. К3-Мебель - для проектування, підготовки 
виробництва і продажу меблів. 

2. К3-Коттедж - для проектування, виробництва і 
комплектації дерев’яних будинків з оциліндрованної 
колоди і профільованого брусу. 

3. APM Civil Engineering – для точних розрахунків 
в будівництві і дерев’яному домобудівництві.

K3-MEBEL – K3-COTTAGE 
(«GEOS»)

9/11-112, Potapovsky Lane, 
101000, Moscow, Russia
Phone: +7 (499) 4098256
Phone/Fax: +7 (499) 4092761
e-mail: k3cottage@gmail.com
            k3mebel@gmail.com
www.k3-mebel.ru
www.k3-cottage.ru
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«Company Kami-Kyiv» LTD is engaged in supplying 

with equipment in a few directions: 
- Woodworking equipment.
- Metal-working equipment.
- Equipment for furnitures production.
- Equipment for glass treatment.
- Iinstrument sale. 
We offer  a collaboration work on products: 
Woodworking equipment: sawing equipment, 

joiner’s equipment, equipment for end-jointing, furniture 
equipment, equipment for glass treatment, NC milling 
machines, press equipment, polishing equipment, 
equipment for veneer production, equipment for 
painting, foursiders machine-tools, equipment for fi llet 
production.

Metal-working equipment: metal-cutting machine-
tools, sheet bending equipment, equipment for the pipes 
bend, boring and milling machines.

Equipment for glass treatment: glass cut, edge 
glass processing, facet processing, glass boring, sand-
blasted glass processing, hydroabrasive cutting, glass 
washing.

After your query our specialists will prepare 
suggestion on organization of complete cycle of 
production or on separate positions of equipment and will 
consult you concerning equipment and instrument. We 
provide installation, equipment, warranty and service. 

«Company Kami-Kyiv» LTD can promise you that 
partnership with our company will enable you to purchase 
a reliable and high-quality equipment for your business in 
short term. Company service will help you to set and put 
equipment perfectly for effective work and development 
of your business.

Guarantee term -12 months will enable you to work 
and increase your profi ts without any problems. After 
all, we know that the most signifi cant indicators are of a 
good price / quality ratio.

КАМІ-КИЇВ КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пр-т Возз’єднання, 19 оф.409, 
м. Київ, 02160, Україна
Тел.: (044) 5039959
Факс: (044) 5039958
e-mail: info@stanki.kiev.ua
www.stanki.kiev.ua

ТОВ «Компанія Камі-Київ» займається поставками 
обладнання в декількох напрямках: 

- Деревообробне обладнання.
- Металообробне обладнання.
- Обладнання для виробництва меблів. 
- Обладнання для виробництва скла та склопакетів.
- Продаж інструменту.
- Продаж комплектуючих. 
Ми пропонуємо Вам співпрацю по даній продукції:
Деревообробне обладнання: лісопильне обладнання, 

вологоміри, столярне обладнання, обладнання для 
зрощування, меблеве обладнання, обладнання для 
обробки скла, обробні центри з ЧПУ, пресове обладнання, 
шліфувальне обладнання, обладнання для обробки шпону, 
обладнання для фарбування, чотирьохсторонні станки, 
обладнання для виробництва рамочного багету.

Металообробне обладнання: металоріжучі станки, 
обладнання для обробки листа, обладнання для згину труб, 
обладнання для виготовлення повітроводів в системах 
вентиляції.

Обладнання для обробки скла: столи для прямолінійного 
та криволінійного розкрою скла, станки для гідроабразивної 
різки, станки для обробки фігурної крайки та фацету, лінії 
для виробництва склопакетів.

За Вашим запитом фахівці підготують пропозицію з 
організації повного циклу виробництва чи на окремі позиції 
обладнання та проконсультують Вас з приводу устаткування 
та інструменту.

Ми забезпечуємо монтаж, запуск обладнання, гарантійне 
та сервісне обслуговування.

ТОВ «Компанія Камі-Київ» може обіцяти Вам, що 
партнерство з нашою Компанією, дасть Вам можливість 
в короткий термін придбати надійне та якісне обладнання 
для Вашого бізнесу.

Сервісна служба Компанії допоможе Вам вірно 
встановити та налагодити обладнання для ефективної 
роботи обладнання та розвитку Вашого бізнесу. 

Гарантійний термін 12 місяців – дасть Вам можливості 
спокійно працювати та збільшувати Ваші доходи.

Адже, ми, добре знаємо, що найвагоміші показники це 
вдале співвідношення ціни та якості.

KAMI-KYIV COMPANY LTD.

of. 410, 19 Vozyednannya ave, 
02160, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5039959
Fax: +380 44 5039958
e-mail: info@stanki.kiev.ua
www.stanki.kiev.ua
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Pneumatic components for automation, cylinders, 
solenoid valves and valves, mechanical and manual 
valves, automatic valves, filters, regulators and 
lubricators, vacuum components, industrial valves, 
fi ttings, tubes.

КАМОЦЦІ – ПНЕВМАТИК – 
СІМФЕРОПОЛЬ
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО

Виробництво i постачання пневмообладнання:
- Пневмоцилiндри.
- Слiдкуючi пневматичні приводи.
- Пневморозподiльники.
- Пневматичні шафи керування.
- Автоматичні клапани.
- Пристрої підготовки повітря.
- Вакуумні пристрої.
- Запірна арматура.
- Трубопроводи.
- Фiтiнги.
- Навчання.
- Консультації.

вул. Ларіонова, 38, 
м. Сімферополь, Республіка Крим, 
95018, Україна
Тел./Факс: (0652) 518198, 515700
e-mail: info@camozzi.com.ua
www.camozzi.com.ua

CAMOZZI – PNEUMATIC – 
SIMFEROPOL
JOINT STOCK COMPANY

38, Larionova St., 
95018, Simferopol, Ukraine
Phone/Fax: +380 652 518198, 515700
e-mail: info@camozzi.com.ua
www.camozzi.com.ua
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«Грінас» - дереворізальний інструмент. 
Проектування, виготовлення та обслуговування.
- фрези циліндричні насадні збірні з всавними 

ножами;
- фрези насадні суцільні;
- фрези насадні напаяні пластинами інструмен-

тальної сталі;
- фрези насадні напаяні твердим сплавом;
- пили дискові;
- ножі фугувальні; 
- пили стрічкові;
- фрези металообробні.

КАНЬОСА АНДРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ
ФОП ТМ «ГРІНАС»

Тел.: (067) 3822950,
 (093) 6242858
Факс: (067) 232582
e-mail: agrinas@ukr.net
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«Kivertsispetsl ismash» OJSC is a leading 
manufacturer of technological lines and machines for 
the full processing of wood, for getting squared beams, 
cutting boards, bars, small planks and other half-fi nished 
products.

Our equipment is highly effi cient, effective, and simple 
in exploitation, doesn’t need special climatic conditions. 
It is permanently improved on nomenclature and model 
rank, the same as quality, effectiveness, widening of 
technical abilities. Besides traditional squaring machines 
Ts-32, multisaws machines TsRM, four-shalf squaring 
machines SB-36, SB-42 and two-shaft multisaws 
machines SM 2V-180, SM 2V-240 with 180-240 mm have 
already recommended themselves as highly effective. 
But-ending machine with mechanical feeding TM-15 for 
the mass production of measuring half-fi nished products 
can not be substituted.

The machine for processing VPG-20 slab will help 
you to get additional profi t. Transmission devices and 
auxiliary equipment will make your work easier. Training 
with the help of our specialists will promote proper and 
effective exploitation of the equipment bought by you.

КІВЕРЦІСПЕЦЛІСМАШ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
CПЕЦІАЛЬНОГО 
ЛІСОВОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

вул. Академіка Кравчука, 4, 
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: (03365) 22546, 21479
Тел./Факс: (03365) 40613
e-mail: info@lismash.lutsk.ua
www.lismash.com.ua

ВАТ «Ківерціспецлісмаш» є провідним виробником 
технологічних ліній та окремих верстатів для повної 
переробки деревини, в т.ч. низькосортної, на бруси, 
обрізні дошки, штахетник, тарні, столярні будівельні 
та інші заготовки.

Обладнання наше високопродуктивне, надійне, 
просте в експлуатації, не потребує особливих 
кліматичних умов, постійно вдосконалюється як 
по номенклатурі і модельному ряду, так і по якості, 
надійності, розширенню технічних можливостей. 
Поруч з традиційними брусовальними верстатами 
Ц-32 та багатопильними сімейства ЦРМ дуже гарно 
себе зарекомендували чотирьохвальні брусовальні 
верстати СБ-36, СБ-42 та двохвальні багатопильні СМ 
2В-180, СМ 2В-240 з висотою пропилу 180 та 240 мм. 
Незамінним для масового виробництва одномірної 
заготовки є торцювальний верстат з механічною 
подачею ТМ-15. Отримати додатковий прибуток 
допоможе верстат для переробки обаполів ВПГ-20. 
Полегшать працю передавальні пристрої та допоміжне 
обладнання, а навчання, за допомогою наших 
спеціалістів, сприятиме правильній та ефективній 
експлуатації придбаного Вами обладнання.

KIVERTSISPETSLISMASH
OPEN JOINT-STOCK COMPANY 
OF THE SPECIAL MECHANIC 
ENGINEERING

4, Ac. Kravchuka St., 
45200, Kivertsi, Volyn region, Ukraine
Phone: +380 3365 22546, 21479
Phone/Fax: +380 3365 40613
e-mail: info@lismash.lutsk.ua
www.lismash.com.ua
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The scanning equipment for woodworking machine. 
The full range of weighing equipment. Electronic railroad 
scales and weighbridges, platform, monorail and bench 
scales, precision balances. Crane scales from leading 
producers. Linearly-angular measuring instruments 
(TESA, Switzerland). Equipment of level measurement. 
Roughness, waviness, hardness testers. Renishaw 
appliances for machine tools, coordinate measuring 
machines. Equipment for pressure and temperature 
measurements.

КОДА
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА

вул. Фрунзе, 22, 
м. Харків, 61002, Україна
Тел.: (057) 714 2654, 717 9648
Факс: (057) 714 2654
e-mail: mail@koda.ua
www.koda.ua

Обладнання для сканування об’єктів для 
деревооброблювальних верстатів. Повний спектр 
вагового обладнання. Ваги електронні вагонні, 
автомобільні, платформні, монорельсові, товарні, 
лабораторні. Кранові ваги провідних виробників. 
Засоби вимірювання лінійно-кутових величин фірми 
TESA (Швейцарія). Обладнання для вимірювання 
та сигналізації рівня речовин. Прилади контролю 
шорсткості, хвилястості, твердоміри. Засоби Renishaw 
для верстатів з ЧПУ і КВМ. Прилади для вимірювання 
тиску і температури.

KODA LTD.
UKRAINIAN-AMERICAN COMPANY

22, Frunze St., 
61002, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7142654, 7179648
Fax: +380 57 7142654
e-mail: mail@koda.ua
http://www.koda.ua
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Company «M-Group» works at the Ukrainian market 
for an embodiment of many-sided ideas in the fi eld of 
wood-processing realization, 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. wins leading positions for a long time 
among tool manufacturers for wood-cutting. Their more 
than 40-years experience in manufacturing various tools 
for wood-processing allows effi cient applying of tools 
for solving the most courageous tasks. These tools 
have proved themselves and are popular among wood 
products manufacturers all over the world. 

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

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

In addition tools for metal-plastic windows producing 
would be exhibited as a new working direction of «M-
GROUP».

КОМПАНІЯ М-ГРУПП

вул. Микільсько-Слобідська, 6Б, 
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.
Крім цього буде запропоновано інструмент для 

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

M-GROUP COMPANY

6B, 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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Larsen during many years is one of the leaders in the 
fi eld of sales of manufacture equipment and materials 
from Europe, Japan and China.

The equipment offered by us became an integral 
part of advertising. It will allow you quickly and with high 
accuracy to make the elementary signboards, tablets, 
and 3D elements (souvenirs, stamps, forms, the master-
model, etc.). 

The wide price range, opportunity from big modelling 
of some and selection of an individual confi guration, will 
allow you to solve various problems — manufacture 
of external and internal advertising, manufacturing of 
prototypes and modelling, manufacturing of souvenir 
production, decor elements and unique subjects of 
design.

On all equipment extends the guarantee 1 year.
Thanks to high professionalism of our personnel, 

Larsen has gained trust of hundreds clients all over 
Ukraine, and our experts from service center have 
unique experience in service of the most complicated 
equipment. 

Our price politics one of the most flexible in 
Ukraine! 

We invite to cooperation and partnership! 
We are always glad to see you!

ЛАРСЕН
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Горького, 4/6, 
м. Київ, 01004, Україна
Тел.: (044) 4514040, 2875030, 
  2843010, 2843517
Факс: (044) 235-6882
e-mail: sb@larsen.com.ua
www.larsen.com.ua

Компанія «Ларсен» протягом багатьох років є одним 
з лідерів в області продажів високоякісного обладнання 
виробництва Європи, Японії та Китаю: 

- Широкоформатні друкувальні та ріжучі плотери 
(Graphtec, Mimaki. Wit-Color); 

- Гравірувально-фрезерне обладнання (Roland DG, 
Woodpecker, Fanuc, Maxicam); 

- Лазерне обладнання (Yueming, Worldcut); 
- Спеціалізоване обладнання (для виробництва ключів, 

взуття, штампів; для виготовлення фігурних виробів з 
пінопласту і т.д.); 

- Широкоформатні і 3-D сканери (Graphtec, Roland DG, 
Maxicam); 

- Чорнило та витратні матеріали для друкуючих плотерів 
(Mimaki, Micolor, Wit-Color); 

- Інструмент (фрези, гравери) для верстатів з ЧПК; 
- Візуальні led-технології (зовнішні і внутрішні світлодіодні 

екрани і табло, led-стіни, світлодіодні світлофори, рядки, що 
біжать, led-сувеніри); 

- Прапори і флагштоки. 
 Новинками в ряді обладнання, що пропонується 

компанією «Ларсен», є широкоформатні друкувальні 
плотери всесвітньо відомої японської фірми Mimaki, 
гравірувально-фрезерне обладнання Maxicam, лазерне 
обладнання для різання металу Worldcut. 

Широкий ціновий діапазон, можливість вибору з великої 
модельного ряду і підбір індивідуальної конфігурації 
дозволять вам вирішувати різні завдання - виробництво 
реклами, меблів, одягу, виготовлення прототипів і 
моделювання, виготовлення сувенірної продукції, елементів 
декору і унікальних предметів дизайну. 

На все обладнання розповсюджується гарантія 1 рік 
Завдяки високому професіоналізму нашого персоналу 

компанія «Ларсен» завоювала довіру декількох тисяч 
клієнтів по всій Україні, а фахівці нашого Сервісного центру 
мають унікальний досвід в обслуговуванні складного 
обладнання. 

Наша цінова політика одна з найгнучкіших в Україні! 
Запрошуємо до співпраці та партнерства. 
Ми завжди вам раді!

LARSEN LTD.

4/6, Horky St., 
01004, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4514040, 2875030, 
       2843010, 2843517
Fax: +380 44 235-6882
e-mail: sb@larsen.com.ua
www.larsen.com.ua
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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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LISSERVIS-INSTRUMENT is famous trade fi rm with 
a long term experience at woodcutting and woodworking 
instruments market of Ukraine, which represents 
interests of many domestic and foreign producers.

We offer:
- band-saws 10mm-260mm;
- sawmils;
- sharpen abrasive materials;
- disk saws with hardalloyed soldering ;
- for miltirip benches with cutting knifes ;
- for length and cross cuting ;
- for cutting fi breboard and chipboard ;
- for cutting metal and plastic ;
- usual and hardalloyed soldering plane knifes ;
- woodworking mills. 
Provide services for welding band-saws (from 10 

to 50mm) 
Servicing of circular saw blades
Sharpening of circular saw blades
Regeneration of circular saw blades

ЛІССЕРВІС-ІНСТРУМЕНТ
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Б.Котика, 7, оф.207, 
м. Львів, 79014, Україна
Тел.: (032) 2750886, 2757045
Факс: (032) 2767796

Підприємство «ЛІССЕРВІС-ІНСТРУМЕНТ» - це 
відома торговельна фірма з багаторічним досвідом 
роботи на ринку дереворіжучого та деревообробного 
інструменту України, яка представляє інтереси 
багатьох вітчизняних та іноземних фірм-виробників. 
Ми пропонуємо:

- пили стрічкові шириною від 10мм до 260мм;
- пили лісорамні,
- абразивний загострювальний матеріал,
- пили дискові з твердосплавними напайками:
- для багатопилкових верстатів з підрізними 

ножами,
- для повздовжньої та поперечної розпиловки,
- для порізки металу та пластмаси,
- ножі стругальні звичайні з твердосплавними 

напайками,
- фрези для обробки деревини.
Надаємо послуги по зварці стрічкових пил від 

10мм до 50 мм.
Сервісне обслуговування дискових пил.
Загострення дискових пил.
Регенерація дискових пил.

LISSERVIS-INSTRUMENT
PRIVATE ENTERPRISE

7/207, B.Kotyka St., 
79014, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2750886, 2757045
Fax: +380 32 2767796
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Фірма «Майстер і К» добре відома як виробник 
великого спектру деревообробного обладнення. 
Завдяки 11-річному досвіду роботи, виробнича 
фірма «Майстер і К» може запропонувати Вам 
продукцію, яка має виключно якісні експлуатаційні 
характеристики:

- форматно-розкрійні верстати;
- крайколичкувальні;
- свердлильно-присадочні;
- калібрувально-шліфувальні;
- фрезерні верстати;
- аспіраційні системи;
- верстати під замовлення;
- якісний інструмент.

МАЙСТЕР І К
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Лисогірська, 12, 
м. Київ, 03028, Україна
Тел./Факс: (044) 5254360, 5242004
e-mail: maysterk-@ukr.net
www.maysterkcom.ua
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The overalls manufacturer.
Manufacturing of certifi cated overalls, means of an 

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

МАРІО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Городоцька, 172, к. 213 б, 
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: (032) 2400350,
 (0322) 624224, 626475

ТзОВ «Маріо» - підприємство із 11-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
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Marketlis JSC 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 guarantee and high-quality service.

МАРКЕТЛІС
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЗАКРИТОГО ТИПУ

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

АТЗТ «Маркетліс» пропонує обладнання для 
розкрою, свердління, присадки фурнітури, форматної 
обробки, крайколичкування, шліфування, вакуумні 
преси, збірно-монтажна техника 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´ані 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 JSC

11, Oksamytova St., 
08130, Petropavlivska 
Borshagivka, 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 Dnipropetrovs’k 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, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone/Fax: +380 562 327825, 3747774,  
         310677
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua
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Компанія МВМ-Київ - провідний постачальник 
деревообробного обладнання, який пропонує 
комплексне рішення для сучасного підприємця. 
Постійно зі складу в Києві і на індивідуальне 
замовлення - обладнання для обробки деревини, 
все будівництва дерев»яних будинків, паркетні 
лінії, інструмент для виготовлення вікон, дверей, 
корпусних меблів. Серед послуг, що пропонує 
компанія - виготовлення систем внутрішньо цехової 
механізації та систем аспірації. Підбір обладнання 
для деревообробних господарств, монтаж, сервіс, 
послуги кредиту та лізингу.

МВМ-ЗАХІД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Комунальна, 14б, 
м. Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
Тел.: (067) 3342121
Тел./Факс: (033) 2285520
e-mail: mwm-zakhid@ukr.net
http://mwm-zakhid.com.ua

«МВМ-КИЇВ» ТзОВ
вул. Героїв Космосу, 4, оф 801, 
м. Київ, 03148, Україна
Тел.: (044) 2001254,
 (067) 4421956
e-mail: mwm-kiev@inet.ua
www.mwm-kiev.com.ua
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The magazine «Meblevi Technologii» is the 
leading Ukrainian specialized edition for the furniture 
manufacturers, providing up-to-date information about 
materials, furniture, equipment, technologies, software 
for furniture manufacturing as well as news, market 
reviews of Ukraine and other European and world 
countries, discussions on problems relating all the fi rms 
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) 245 35 50
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 32 245 35 50
e-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com
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Т з О В « М О С Т - У К РА Ї Н А »  є  о ф і ц і й н и м 
представником таких відомих фірм як «WOOD-
MIZER», «АРЕХ», «СМТ», «ANDRE», «ODWERK», 
«STIHL», «IDEAL» та «TANEL». 

На сьогоднішній день наша фірма займає 
одне з перших місць на ринку деревообробного 
інструменту України, має добре налагоджену 
дилерську мережу, а ринок збуту охоплює всі області 
країни і навіть виходить за її межі. Основна стратегія 
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 зварці 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.

МЕХАНІК
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-
КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

а/с 74, м. Кам’янець-Подільський, Хмель-
ницька обл., 32300, Україна
Тел./Факс: (03849) 28170, 20057
e-mail: mechanik@kp.rel.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

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)
Деревообробне обладнання :
- верстат фрезерний з шипорізною кареткою
- верстат фрезерний двухшпіндельний
- верстат рейсмусовий
- верстат сердлильно-пазовальний
- верстат круглопилковий
Також пропонуємо продукц ію власного 

виробництва:
- меблі
- одноразовий посуд
Приймаємо замовлення на ремонт обладнання.

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

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
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Рекламно-інформаційна мережа «Наше місто» 
об’єднує в собі чотири продукти, створені з метою 
інформування львів`ян про товари і послуги фірм 
Львова. Це телефонна бізнес-довідка «15-8-9», 
журнал-каталог «Наше місто», інформаційний бізнес-
портал – www.e.lviv.ua, а також Дисконтний клуб 
«Наше місто».

Бізнес-довідка 15-8-9 надає інформацію про 
товари і послуги підприємств Львова та області. 
Щодня довідкова служба обслуговує близько 1000 
абонентів.

Дисконтний клуб «Наше місто» – це універсальна 
програма знижок, що об’єднує найуспішніші 
підприємства і фірми Львова і Тернополя. Партнери 
нашого Клубу пропонують різноманітні системи 
лояльності як для нових, так і для постійних клієнтів. 
І всі ці системи об’єднані в одній дисконтній програмі 
«Наше місто». 

Картка знижок «Наше місто» дає її власникові 
можливість користуватися пільгами на придбання 
товарів і послуг в усіх закладах Львова і Тернополя, 
що є учасниками клубу.

Журнал-каталог «Наше місто» – це сучасне 
видання-мікс, яке органічно поєднує дві складові: 
модний львівський журнал і каталог, що містить 
адреси комерційних підприємств, державних установ, 
важливі телефони для мешканців міста, карти 
окремих районів міста тощо.

Періодичність виходу: щоквартально.
Тираж: 13000 примірників.
Розповсюдження: за всіма юридичними адресами 

Львова, а також у роздрібному продажу.

НАШЕ МІСТО
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА 
МЕРЕЖА

вул. І.Франка, 61, к. 500, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел./Факс: (032) 2556300, 2556301, 
  2556302
e-mail: nm.manager@gmail.com
www.e.lviv.ua
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Company produces complexes Leon СNС 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.

Complex СNС is intended for controlling portals of 
console, longitudinal or vertical types.

НОВЕЛТА УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Львівська, 44, 
м. Київ, 03062, Україна
Тел.: (066) 2512888
 (067) 6056716
Тел./Факс: (044) 5036292
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 
редагування їх 3-х вимірних моделей з подальшим 
їх виготовленням як то різьблені стовпи, балясини, 
статуї, фігури, малі архітектурні форми тощо.

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

Комплекс управління переміщенням LEON 
СNC 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 системи ЧПУ для лазерного 3D 
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
Phone/Fax: +380 44 5036292
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, sandihg atable, 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 підприємство надає Вам якісну 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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Joint Ukrainian-German Venture OLNOVA established 
as the first Ukrainian plant, producing specialized 
machinery for chopping, sorting and utilization of 
industrial waste, solid household waste, construction 
waste, wood waste, rail cross-ties as well as scrap of 
ferrous and non-ferrous metals.

We offer equipment, which we produce and sell on 
the Ukrainian market:

Waste Shredders
These machines are designed for shredding industrial 

waste, construction waste, mixed domestic waste, wood 
waste, roots and tree trunks, rail cross-ties, auto-tyres as 
well as scrap of ferrous and non-ferrous metals. All types 
of machines are made both in stationary and movable 
variants (on wheel chassis or on caterpillar), with diesel 
or electric drive, with working shafts for shredding the 
necessary amount of waste. 

Choppers
Chopping (wood-milling) machines are designed 

for milling waste of wood-processing industry: stubs, 
wood strips, half-timber, branches and wood cuts. 
The machines showed good results in cleaning forest 
plantations, sanitary zones of big cities, power supply 
lines. All equipment was certifi ed in UKRSEPRO system 
of quality control and is provided with warranty and after-
sale service. The construction of the machines meets the 
up-to-date safety requirements and the best operational 
parameters. Building of the machines is based on the 
main aspect - the German quality.

OLNOVA is actively working on preservation of 
traditional distribution areas and effi cient search for 
new, implements new technologies into development 
of new types of machines, 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» - перше в Україні підприємство з 
виробництва спеціалізованої техніки для подрібнення, 
сортування та утилізації різноманітних відходів.

Подрібнювачі відходів
Машини призначені для подрібнення: промислових 

відходів, будівельних відходів, змішаних побутових 
відходів, відходів деревини, коріння та стовбурів 
дерев, з/д шпал, автомобільних шин, а також брухт 
чорних та кольорових металів. Всі типи машин можуть 
виготовлятись як в стаціонарному, так і в мобільному 
варіантах (на колісному шасі або на гусеничному 
ходу), з дизельним або електричним приводом.

Рубальні машини
Рубальні (деревоподрібнюючі) машини призначені 

для подрібнення відходів деревообробки типу: 
горбиль, рейка, обапіл, гілля та зрізи дерев, а 
також добре себе зарекомендували при прибиранні 
лісопосадок, санітарних зон великих міст, розчистці 
ліній електромереж, в технологічну та паливну тріску. 
Виготовляються в стаціонарному та навісному на 
трактор варіантах. 

Все обладнання пройшло сертифікацію в державній 
системі якості УКРСЕПРО, та забезпечується 
гарантійним та сервісним обслуговуванням. 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.Ivasiuk 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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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) 5038573
Тел./Факс: (044) 3791571
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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PARITET PLUS LLC (Kryvyj Rig) is the official 
representative and trade partner of enterprise which is 
the producer of industrial machinery for manufacturing 
of pellets and briquettes from waste wood, straw, waste 
of energy plant, waste from refi ning of agricultural seeds. 
We propose on current bases from the warehouse 
situated in Kryviy Rig the following heavy-producing 
industrial machineries with different capacity:

- Crushers;
- Drying apparatuses;
- Pellet-presses;
- Pellet furnance.
We guarantee the high quality installation of 

equipment and further service maintenance.
Please, visit our stand № 21. Pellet-presses will be 

practically demonstrated in use.

ПАРИТЕТ ПЛЮС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Площа Визволення, 5 , 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 
50000, Україна
Тел./Факс: (056) 923203
e-mail: paritet@ua.fm

ТОВ «ПАРИТЕТ ПЛЮС» м. Кривий Ріг-є 
офіційним представником та торговим партнером 
підприємства-виробника промислового обладнання 
для виготовлення палет та брикетів з відходів 
деревини та соломи, енергетичних рослин їх відходів 
від очистки насіння сільско-господарських культур.

Ми пропонуємо постійно зі складу у м. Кривому 
Розі різноманітної потужності високопродуктивні:

- Дробилки;
- Сушарки трубчаті;
- Преси – гранулятори;
- Печі на палетах.
Гарантуємо як існу наладку та сервісне 

обслуговування обладнання.
Запрошуємо до нашого стенду за № 21.
Преси будемо демонструвати в дії.

PARITET PLUS LLC

5. Vyzvolennya Sq., 
50000, Kryvyj Rig , Ukraine
Phone/Fax: +380 56 92 32 03
e-mail: paritet@ua.fm
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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 us 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 shops specializing in press, 
subscription is possible as well.

ПІД СТРІХОЮ
РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЖУРНАЛ

вул. Широка, 86 А, 
м. Львів, 79052, Україна
Тел.: (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 St.,
79052, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2458772
e-mail: riastriha@gmail.com
www.striha.biz, www.striha.info
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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.

ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Деревообробна, 5,
м. Київ, 01013, Україна
Тел./Факс: (044) 4677937, 5314344
e-mail: pneumomaster@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua
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Manufacture of wood-cutting tools:
- disk saws equipment with hard-alloy plates;
- hard-alloy disk saws with setting knives for multi-

saw machines of national and foreign production;
- coping saw for dimensioning machines;
- marking gauge knives;
- millers for door and window blocks manufacture;
- sets of millers for furniture, parquet, fl oor board, 

ceiling manufacture equipment with hard-alloy plates;
- hydrometers of wood;
- vacuum chip sweapers.

ПОДІЛЛЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Голосківське шосе, 2 А, 
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька 
обл., 32315, Україна
Тел.: (03849) 22430, 65728
Тел./Факс: (03849) 65727
e-mail: instrument_@cn.km.ua
www.podillya-instrument.com.ua

Виробництво дереворіжучого інструменту:
- пили дискові, оснащені пластинками з твердого 

сплаву;
- пили дикові твердосплавні з розклинюючи ми 

ножами для багатопилкових верстатів вітчизняного 
та іноземного виробництва;

- пили підрізні для форматно-розкрійних 
верстатів;

- ножі рейсмуснi;
- фрези для виготовлення дверних та віконних 

блоків;
- комплекти фрез для виготовлення меблів, 

паркету, дошки для підлоги, вагонки, оснащених 
твердосплавними пластинами;

- вологоміри деревини;
- стружкопилососи.

PODILLYA LTD.

2 A, Goloskivske shosse, 
32315, Kamyanets-Podilsky, Khmelnytsky 
region, Ukraine
Phone: +380 3849 22430, 65728
Phone/Fax: +380 3849 65727
e-mail: 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.

You  can  buy  eve ry th i ng  necessa ry  f o r 
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 window frames production, doors, furniture 
and linear wood products.

Payment and delivery – by arrangement.  We will be 
glad to co-operate with you!

ПОЛІС
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Серафимовича, 13 А або а/с 172, 
м. Київ, 02152, Україна
Тел./Факс: (044) 5502256, 5503389, 
  5534625, 5025460, 
  5025461
e-mail: poles@LN.ua,
            poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

Офіційне представництво у м. Львові:
вул. акад. С.Єфремова, 9/11,
Тел./Факс: (032) 2375341, 2375343

«ПОЛІС» – верстатоторгівельна 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, пили стрічкові, 
круглі, рамні, ножі для рейсмусових та фугувальних 
верстатів, фрези для виготовлення вікон, дверей, 
меблів та погонажу.

Оплата та доставка – за домовленістю. 
Завітайте та придбайте!

POLIS
PRIVATE ENTERPRISE

13A, Serafi movicha St., 
02152, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 5502256, 5503389,
      5534625, 5025460, 
      5025461
e-mail: poles@LN.ua
            poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua
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Журнал «Про меблі» — одне з найкращих галузевих 
видань, яке працює на ринку мас-медіа з 2004 року. 
Завдяки фаховому інформаційному наповненню 
журнал є авторитетним органом спілкування ділових 
партнерів, мудрим порадником у вирішенні багатьох 
виробничих та побутових питань. Мета проекту 
— кваліфіковане висвітлення актуальних проблем 
меблевої та деревообробної галузей, подій, що 
впливають на розвиток ринку, технологічних аспектів, 
інновацій, досягнень компаній.

Журнал підвищує споживчу культуру завдяки 
рубрикам про стиль і дизайн інтер’єру, історію та 
новинки меблевої моди.

Ми є невід’ємною складовою успішного бізнесу 
численних корпоративних клієнтів.

«Про меблі» — діючий член Української Асоціації 
Меблевиків та Асоціації меблевих, деревообробних 
підприємств та організацій «Меблідеревпром».

Журнал є учасником та інформаційним спонсором 
регіональних і міжнародних виставок у Львові, Києві, 
Харкові, Одесі, Донецьку.

Розповсюджується безкоштовно по всій Україні.
Наклад — 4000 — 6000 прим.
Формат — А4.
Періодичність — 10 разів на рік.
Обсяг — від 44 с. (повноколірний друк).

ПРО МЕБЛІ
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РЕКЛАМНО-
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

вул. Гніздовського, 2, 
м. Львів, 79052, Україна
Тел.: (032) 2441435, 2458852
e-mail: media@promebli.com
www.promebli.com
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All Ukrainian specialized magazine «Professional 
coatings».

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

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

The special equipment: for manufacturing wooden 
windows and doors.

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 and after-sale service.
It is possible to familiarize with scale of the equipment: 

in fi rm 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, деревообробні верстати, 
автоматичні лінії, аспірації, інструмент та супутні 
матеріали

Спеціальне обладнання: для виготовлення 
дерев’яних євровікон та дверей.

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

Побутові піролізні: 12, 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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«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 
and Kyiv

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 firm Striebig A.G. 
(Switzerland);

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

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

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

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

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

- wide range of wood-cutting tools of fi rm Leitz GmbH & 
Co. KG (Germany);

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

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

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

Konsorcium (Czech).
- Full range of adhesives for tile edge and edge gluing 

machines, natural wood D2-D4, membrane - vacuum 
pressing

СТАНКОДНІПРО
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Березинська, 7, 
м. Дніпропетровськ, 49130, Україна
Тел./Факс: (0562) 38304049
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

Структурні підрозділи:
вул. Горлівська, 7 корп. 1а, 
м. Київ, 02121, Україна, оф. 609
Тел./Факс: (044) 2514700
Тел.: (050) 4518802
e-mail: info@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 та 
Київу 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 високо-
продуктивні 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».

- багатий асортимент дереворізального інструменту 
фірми Leitz GmbH & Co. KG (Німеччина);

- 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 38304049
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

Branch:
7, of. 609, Gorlivska str.,
Kyiv, 02121, Ukraine
Phone/Fax: (044) 2514700
Phone: (050) 4518802
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
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Широкий  асортимент  і нструмент у  для 
деревообробної та меблевої промисловості. 
Пропонуємо пили рамні, стрічкові, дискові(GASS, 
Польща), фрези(УДАЧА,Україна). Надаємо послуги 
по загостренню та реставрації інструменту. 

З 2008 року займаємося виготовленням стрічкових 
пилок шириною 

33 – 50 мм під торговою маркою FORTEH. 
Формуємо дилерську мережу!

Послуги:
Зварювання стрічкових пил шириною 6-250 мм
Реставрація та загострення круглих пил, фрез, 

рейсмусних ножів
Консультації  по підбору та експлуатації 

інструменту

ТЕХНОЛІС
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена, 109, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032 ) 2949598, 2255249
e-mail: tehnolis@svitonline.com
www.tehnolis.com
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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 
АСОЦІАЦІЇ 
ДЕРЕВООБРОБНОГО 
ОБЛАДНАННЯ

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

Українськ а  Асоц іац і ї  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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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 of services which 
increase volumes of realization your production on the 
timber market.

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

catalogue of thematic exhibitions;
- section «Trade»;
- 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.

УКРАЇНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ РИНОК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

WoodEx - спеціалізований портал лісової, 
деревообробної та меблевої галузі. 

На ринку – 8 років, 3 мовних версії.
До Ваших послуг:
- відкритий 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.

UKRAINIAN WOOD MARKET 
LTD.

28, P. Mogyly St., 
33001, Rivne, Ukraine
Phone/Fax: +380 362 623466
e-mail: admin@woodex.com.ua
www.woodex.com.ua
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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 ( industr ia l )  f rom 

1100 mз/hour – 9000 mз/hour, with story sacks or story 
bunkers to 30 cube. Type polishing of wood:

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

s/h machine-tools.

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

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 мз/год – 9000 мз/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.
Щітки для старіння деревини.
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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«Fein-El» is the offi cial representative of German 

company Fein in Ukraine. 
Fein - leading manufacturer in the world of power 

tools for industrial use. During 140 years, the company 
manufactures power tools for all areas of activity. Our 
product range includes more than 100 units. 

Fein continuing to develop new models that are 
tested at enterprises of regular customers. 

The company has two main areas of sales of power 
tools and equipment. 

The fi rst direction includes: 
- Corners, grinding and polishing machines; 
- Direct and angle drills, screwdrivers and network 

storage, leaf and Nibblers; 
- Special machines for the processing of stainless 

steels and legovannih, magnetic drills, portable racks 
(machines) for drilling koronchastogo; 

- Multi-tool based on the principle of oscillation, called 
- MultiMaster and SuperCut. 

The second focus is the sale of equipment GRIT, 
meets all the requirements for production and quality 
standards of the EU. 

GRIT - a modular system that yields an optimal 
solution for any problem in the metal branch. Basic tape 
machines can be equipped with special modules that can 
easily be converted for various tasks. 

GRIT machines allow you to perform various 
processing workpieces such as pipes, rails, channels, 
boulders and other using them can produce a wide range 
of different operations - grinding, polishing, fi nishing, 
centreless grinding, sharpening, deburring, etc.

ФАЙН-ЕЛ
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. С.Петлюри 7б , 
м. Івано-Франківськ, 76005, Україна
Тел./Факс: (0342) 503670, 508608
e-mail: feinel@optima.com.ua
www.fein.com.ua

ТОВ «Файн-Ел» є офіційним представником 
німецької компанії Fein в Україні.

Fein- провідний виробник у світі електроінструментів 
для промислового використання. Протягом 
140 років компанія займається виробництвом 
електроінструментів для усіх сфер діяльності. Наш 
асортимент нараховує більше, ніж 100 одиниць. 

Постійно розроблюються нові моделі, що проходять 
випробування на підприємствах – постійних клієнтах 
Fein.

Компанія має два основних напрямки продажу 
електроінструмент та обладнання.

До першого напрямку входять:
-кутові, шліфувальні та полірувальні машини;
- прямі та кутові дрилі, гвинтоверти мережеві та 

акумуляторні, листові та висічні ножиці;
- спеціальні машини для обробки нержавіючих та 

легованних сталей, магнітні переносні свердлильні 
стійки (верстати) для корончастого свердління;

- багатофункціональний інструмент, заснований 
на принципу осциляції, під назвою – MultiMaster та 
SuperCut. 

Другим напрямком э продаж обладнання GRIT, 
яке відповідає усім вимогам до виробництва та якості, 
нормам ЄС.

GRIT – це модульні системи, які дають можливість 
отримати оптимальне рішеня для будь-якого завдання 
у галузі металообробки. Базові стрічкові верстати 
можуть бути укомплектовані спеціальними модулями, 
що легко переобладнуються для виконання різних 
робіт.

Верстати GRIT дозволяють виконувати обробку 
різноманітних заготовок таких як труби, рельси, 
швелери, кругляки та інше За допомогою них можливо 
проводити широкий діапазон різноманітних операцій 
– шліфовку, фінішну поліровку, безцентрову шліфовку, 
загострення, зняття задирок тощо.

FEIN-EL LTD.

7-B, Petlura St., 
76005, , Ukraine
Phone/Fax: +380 342 503670, 508608
e-mail: feinel@optima.com.ua
www.fein.com.ua
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«FARBIYA» — PROFESSIONAL LABORATORY OF 
MODERN PAINTS. 

«Farbiya» is a company that provides a set of 
application of LMC in the centers of modern paints. 
Specialists of color-studios know modern building 
technologies and materials, paints and paint processes, 
and implement a set of materials well.

Color-studio «Farbiya» is a team of professionals who 
provide customer with LMC of high quality of medium and 
premium segments, the advice of top experts, calculation 
of the necessary quantity of paint, on its application, 
fl exible pricing offers.

We tint paints in any shade according to the color 
catalogs TIKKURILA SYMPHONY, MONICOLOR NOVA, 
NCS, RAL.

Our product range includes:
Overall program: paints, varnishes, putties, primers, 

solvents, special means, means for cleaning. 
Industrial program: paints, varnishes, adhesives, 

primers, fi llers, pigments, special equipment for paint 
toning.

ФАРБІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

вул. Верхній Вал, буд. 4Б, оф. 204
Київ, Україна 
Тел.: (044) 2201256, 

вул. Княгині Ольги, 5 А, 
м. Львів, 79044, Україна
Тел.: (032) 2452485
Факс: (032) 2402268
e-mail: lvov@silta.com.ua
www.farbiya.com.ua

«ФАРБІЯ» - ПРОФЕСІЙНА ЛАБОРАТОРІЯ 
СУЧАСНИХ ФАРБ. 

«Фарби» - це компанія, що здійснює розробку 
комплексу застосування ЛКМ в сучасних центрах 
фарби. Фахівці колор-студій, добре розбираються 
в сучасних будівельних технологіях і матеріалах, 
фарбах та фарбувальних процесах, і реалізують 
матеріали розробленого комплексу. 

Колор-студія «Фарби» - це професіонали, які 
надають клієнту асортимент якісних ЛКМ середнього 
та преміум сегментів, консультації висококласних 
фахівців з вибору фарби, чіткий розрахунок потреби 
фарби, консультації з нанесення, гнучкі цінові 
пропозиції. 

Ми КОЛІРУЄМО фарби в будь-які кольори 
відповідно колірним каталогах TIKKURILA SYMPHONY, 
MONICOLOR NOVA, NCS, RAL. 

У нашому асортименті: 
Загальнобудівельна програма: фарби, лаки, 

шпаклівки, грунтовки, розчинники; спеціальні засоби, 
засоби для очищення. 

Промислова програма: фарби, лаки; клею; 
грунтовки, шпаклівки; барвники; спеціальні засоби; 
обладнання для тонування фарб.

FARBIYA LTD.

204/4B Verhnij Val St. 
Kyiv, Ukraine 
Phone: +380 44 2201256 

5-а, Knyaginy Olgi St., 
79044, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2452485
Fax: +380 32 2402268
e-mail: lvov@silta.com.ua
www.farbiya.com.ua
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Підприємство FELDER Group (Австрія) має 50-
річній досвід в машинобудуванні. Постійні інноваційні 
вдосконалення роблять обладнання FELDER таким, 
що користується світовим попитом.

Перший верстат (1949р.) заклав початок 
об’ємної програми машинобудування. Сьогодні в 
неї входять наступні найменування обладнання: 
форматно-розкрійні, фрезерні, крайколичкувальні, 
свердлильні, стрічкопильні, фугувальні, рейсмусові, 
калібрувально-шліфувальні, багатоопераційні 
верстати та оброблювальні центри з ЧПУ.

Користувач з різними фінансовими можливостями 
може підібрати відповідний верстат: Hammer – для 
невеликого виробництва, Felder серії 700 і 900 – для 
серійного і великосерійного виробництва, Format4 
– для промислового виробництва.

Висока якість обладнання, дозволяє заводу Felder 
надавати гарантію до 6 років.

ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

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

м. Львів, вул. Зелена, 149, кор. 4, офіс 307
Тел./факс: (032) 2422075

м. Харків, 61052, вул. Полтавський Шлях 
56, офіс 102 
Тел.: (057) 7601415 
Факс: (057) 7601895

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, с. Ожидів, 
Львівська обл., 80530, Україна
Тел.: (03264) 46984
Факс: (03264) 46986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
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PPB Khodzinskyj I.D presents his own program in 
the sphere of wood instruments and woodchoppers 
of fi rewoods. All the woodchoppers of fi rewoods are 
produced of high class certifi cated matching stuffs; they 
have competitive prices compared to the best foreign 
commerce.

The aesthetics on our products gives a laser cutting 
of metal. 

We take ones of the better station in Ukraine in 
manufacturing of woodchoppers of fi rewoods, having 
construction offi ce, high professional group, big machine 
factory, where is taking place the process of hack-work 
and service machine.

Our advantages:
- We`re known like mother country producers 
- We`ve got big assortment 
- We make individual orders 
- Our products are made of certifi cated materials
- All the articles are made of our designs.

ХОДЗІНСЬКИЙ І.Д.
ПРИВАТНИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ

вул. Заводська, 4,
м. Житомир, 10025, Україна
Тел.: (0412) 445440,
 (067) 3738037
Тел./Факс: (0412) 445442
e-mail: ivan@drovokol.com.ua
www.drovokol.com.ua

ФОП Ходзінський І.Д. представляє свою 
виробничу програму в області деревообробних 
інструментів (зокрема колунів, «дровоколів»). Всі 
колуни виробляються із якісних сертифікованих 
комплектуючих, мають конкурентоспроможні ціни у 
порівнянні з найкращими закордонними аналогами. 

Естетику нашим виробам додає, те що ми 
використовуємо листове лазерне, плазмове різання 
металу.

Ми займаємо одне з лідируючих місць в 
України по виробництву колунів, маючи в наявності 
конструкторське бюро, підготовлені високопрофесійні 
кадри, великий верстатний цех, де йде процес 
виробництва і обслуговування апаратів.

Наші переваги :
- є вітчизняними виробниками
- маємо великий модельний ряд
- виконуємо індивідуальні замовлення
- наші вироби виготовляються з сертифікованих 

запчастин
-всі наші вироби є власного проектування.

KHODZINSKYJ I.D.
PRIVATE 
ENTEREPRENEUR

4, Zavodska St., 10025, Zhitomyr, Ukraine
Phone: +380 412 445440,
 +380 67 3738037
Phone/Fax: +380 412 445442
e-mail: ivan@drovokol.com.ua
www.drovokol.com.ua
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ХОУФЕК
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО ПРЕДСТАВНИЦТВО 
В УКРАЇНІ

вул. Пшенична, 8, 
м. Київ, 03680, Україна
Тел.: (044) 5024195,
 (050) 3518879,
 (050) 44 159 44
Факс: (044) 502 41 94
e-mail: houfek@optima.com.ua
www.houfek.com.ua

HOUFEK 
Obora 797, Golcuv Jenikov, 
582 82, Czech Republic
Phone: +420 569 430700,
 +420 569 430711 – export
Fax: +420 569 430 715
e-mail: houfek@houfek.com;
www.houfek.com

Чеська компанія HOUFEK є виробником 
шліфувальних верстатів для обробки поверхонь 
виробів із деревини а також матеріалів зі східними 
властивостями. 

Асортимент продукції постійно розширюється і 
включає в себе:

- широкострічкові калібрувально-шліфувальні 
верстати,

- осциляційні верстати для шліфування крайок,
- вузькострічкові шліфувальні верстати,
- об’ємно-шліфувальні (щіткові) верстати,
- рейсмусові верстати,
- фугувальні верстати,
- свердлильно-пазувальні верстати,
- верстати для спеціального шліфування та 

остаточної обробки.

The Czech Company HOUFEK is the manufacturer 
of equipment for sanding the wood and wooden-similar 
material. 

Its production range includes:
- wide belt sanding machines
- edge sanding machines with oscillation 
- brushing sanding machines
- planning machine
- slot mortisers
- machines for special wood sanding and fi nishing

HOUFEK JSC

8, Pshenychna St., 
03680, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5024195,
 +380 50 3518879,
 +380 50 4415944
Fax: +380 44 5024194
e-mail: houfek@optima.com.ua
www.houfek.com.ua

HOUFEK 
Obora 797, Golcuv Jenikov, 
582 82, Czech Republic
Phone: +420 569 430700,
 +420 569 430711 – export
Fax: +420 569 430715
e-mail: houfek@houfek.com;
www.houfek.com



182 183

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS

8484

Our fi rm sells and provides services of woodworking 
equipment and tooling in Ukraine. The service-center 
makes service of the woodworking machines, grinding 
the tools, learning etc. We are the representative of 
Weinig Gruppe in Ukraine.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЕРЕВООБРОБКИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

пл. Конституції, 1, 5 під., 2 пов, 
м. Харків, 61003, Україна
Тел.: (057) 7191690
Факс: (057) 7571828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

Представництво в м. Львові:
Тел.: (032) 2435243

Центр Технологій Деревообробки пропонує 
професійне устаткування та інструмент кращих 
європейських і українських заводів для виробництва 
вікон, дверей, корпусних меблів, технологічні лінії 
виробництва клеєної деревини і дерев’яного житлового 
будівництва, сушильні камери, котли, аспірацій ні 
установки, а також програмне забезпечення для 
виробництва корпусних меблів, для розкрою кругляка, 
конструювання вікон і дерев’яних котеджів. 

Ми є офіційним представником концерну Weinig 
Gruppe – виробника високоякісних верстатів 
для обробки масиву деревини. Сервісний Центр 
здійснює обслуговування деревообробних верстатів і 
заточування повного асортименту ріжучого інструменту 
по всіх гранях на німецькому устаткуванні.

CENTER OF WOODPROCESSI-
NG TECHNOLOGIES LTD.

5 trap, 2 port, 1, Constitution Sqr., 
61003, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7191690
Fax: +380 57 7571828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

Representative in Lviv:
Phone: +38 032 2435243
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For now it presents fi ve editions: 
«Equipment and Tool for Professionals». 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.

«Wooden Price». Detailed price information for the 
specialists, working in timber, woodworking industries. 

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

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

ЦЕНТРІНФОРМ
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ДІМ

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

На даний час представ ляємо п’ять видань:
« О б о р у д о в а н и е  и  и н с т р у м е н т  д л я 

профессионалов». Міжнародне аналітичне 
інформаційно-технічне видання про верстати, 
інструмент і технології. Видається з 2000р.

«Деревянний прайс». Вичерпна прайсова 
інформація для фахівців, що працюють в лісовій, 
деревопереробній промисловості.

«Прайс-обозрение» -прайсовий щотижневик 
містить повну інформацію стану ринку інструменту і 
обладнання для промислового виробництва

«Металл-дайджест» -прайсовий щотижневик. 
Основні рубрики: сортовий і листовий прокат, труби, 
металеві вироби. Видається з 1997р.

CENTERINFORM
INFORMATION PUBLISHING HOUSE

оf. 39, 4/7, Malo-Panasivska St., 
61052, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 57 7122040
e-mail: center@informdom.com
www.informdom.com
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LEADER’S CUP FOR THE PROFESSIONALS
The offi cial representative in Ukraine «YUSCHYSHYN» 

PE 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.

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

УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ EXHIBITORS
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ЮЩИШИН
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Б.Хмельницького, 28, 
м. Львів-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 виробництві 
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.

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

YUSHCHYSHYN
PRIVATE ENTERPRISE

28, Khmelnytskogo St., 
81092, Lviv-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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РЕКЛАМНА КАМПАНІЯРЕКЛАМНА КАМПАНІЯ

  XIІІ Міжнародної виставки
  «Деревообробка-2010»

 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 «Про меблі» (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 «Ваш магазин» (м.Львів, Україна)
- газета «Від і До» (м.Чернівці, Україна)
- газета «Є» (м.Хмельницький, Україна)
- газета «Закарпатські оголошення» (м.Ужгород,  Україна)
- газета «КУР’ЄР ЕКСПО» (м.Львів, Україна)
- газета «Місто» (м.Тернопіль, Україна)
- газета «МЕРКУРІЙ» (м.Житомир, Україна)
- газета «Посеред тижня» (м.Львів, Україна)
- газета «Газета в дорогу»  (м.Львів, Україна)
- газета «Салон плюс»  (м.Івано-Франківськ, Україна)
- газета «Інформатор» (м.Львів, Україна)
- газета «Львівські оголошення» (м.Львів, Україна)
- газета «5 хвилин» (м.Львів, Україна)
- довідник «Бізнес-досьє» (м.Дніпропетровськ, Україна)
- журнал «Бізнес пропозиція» (м.Львів, Україна)
- журнал «Власний бізнес» (м.Львів, Україна)

 РЕКЛАМА ПО  РАДІО:
- радіо «Радіо трек» 
- радіо «Ретро FM

 ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА:
- 5 -ий канал 
- КІНО
- «Новий канал»
- « Канал 24»
- СТБ

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
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ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯСПЕЦІАЛЬНІ ПОДЯКИ

 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

Дирекція ХIІI Міжнародної 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 «АСК»
 Компанії «Гал-ЕКСПОСЕРВІС»
 ЗАТ «Світ друку»
 Фірмі «Керамет»
 ТТА «Гал-ЕКСПОТУР»
 Звукорежисеру Геннадію Свідзинському
 та учасникам виставки за проведення 
презентацій, семінарів та майстер-класів
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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» 

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»®



202

Підписано до друку 18.05.2010 р.
Друк - офсет
Тираж 8 000 шт.
Замовлення
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________


