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ПрОграМа рОБОти

ВЕСНЯНОГО 
БУДІВЕЛЬНОГО ФОРУМУ

ПрОграМа рОБОти

15 БЕРЕзНЯ
12:00   Урочисте відкриття Весняного  
    Будівельного Форуму
13:00   �нергозберігаючі віконні системи  
    Rehau 

Організатор: ТОВ Рехау
14.00 – 15.00 інформаційний семінар «Підготовка  
    та подання проектів за участю  
    малого і середнього бізнесу на  
    конкурси програми горизонт 2020»
    На семінарі український  Національний  
    контактний пункт програми Горизонт  
    2020 «Малі та середні підприємства»  
    представить основні етапи підготовки  
    та подання проектів на відкриті і  
    майбутні конкурси програми Горизонт  
    2020.  Учасники семінару зможуть  
    отримати відповіді на питання щодо  
    окремих аспектів підготовки проектних  
    пропозицій.

Організатор: ГО «Агенція Європейських Інновацій»;
 Національний контактний  
 пункт програми Горизонт 2020 «Малі і  
 середні підприємства» на базі  
 Львівського ЦНІІ
 Кластер енергоефективності та  
 відновлювальної енергетики  
 Львівщини, за підтримки провідних  
 університетів і НДІ України

15.00 – 17.00 �емінар-дискусія «новітні ідеї та  
    технології енергоефективного  
    будівництва»
    На семінарі планується обговорити   
    розробки та проектні ідеї українських  
    вчених, інженерів, архітекторів та інших  
    фахівців, а також технологічні розробки  
    та продукти українських і зарубіжних  
    фірм. 
    Основними очікуваними результатами  
    семінару стане оцінка можливостей  
    подання заявок на конкурси програми  
    «Горизонт 2020» та на інші європейські  
    та світові фонди, а також підготовка  

    рекомендацій щодо використання  
    нових технологій у  практиці діяльності  
    проектних організацій, будівельних  
    фірм та активних організацій з  
    місцевих громад, які планують нове  
    будівництво та реконструкцію наявних  
    будівель.

Організатор: ГО «Агенція Європейських Інновацій»;
 Національний контактний  
 пункт програми Горизонт 2020 «Малі і  
 середні підприємства» на базі  
 Львівського ЦНІІ
 Кластер енергоефективності та  
 відновлювальної енергетики  
 Львівщини, за підтримки провідних  
 університетів і НДІ України

16 БЕРЕзНЯ
12:00   Що важливо знати при заміні  
    вікон

Організатор: ТОВ Рехау
13:00   інвестиційні проблеми у будівельній  
    галузі. нові можливості. 

Організатор: Асоціація Будівельників 
14.00   н о в е  з а к о н о д а вс т в о  в  ч а с  
    реформування житлово-комунальної  
    сфери.  технічн і  вимоги для  
    утримання та обслуговування  
    багатоквартирних будинків.

Організатор: Ресурсний центр для ОСББ.
15.00   Маленькі, але дієві кроки до великого  
    заощадження енергії

Організатор: GIZ експерт з дерев’яних елементів  
 Крістоф Юнґганс

16.00 – 18.00 �нергозберігаючі технології від  
    aluplast.

Організатор: Компанія Aluplast

17 БЕРЕзНЯ
12:00   Вікна, які відповідають сучасним  
    нормативним вимогам.

Організатор: ТОВ Рехау

18 БЕРЕзНЯ
11:00   інноваційні рішення з віконними  
    системами Rehau для термомо- 
    дернізації у будівництві.

Організатор: ТОВ Рехау
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aW-theRm ЖУРНАЛ ................................... 17 ......... 14
Bau.ua БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА  
 УКРАЇНИБУДІВЕЛЬНІ  
 ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ ............................ 53 ......... 16
cJ BloK Sp. z o.o. FaBRyka eLeMeNtów 
  BUdowLAnych SP. z o.o. ................... 6 ......... 18
DecoR.ua МЕБЛЕВИй КАТАЛОГ ............. 54 ......... 20
geRDman ..................................................... 86 ......... 22
MODeRN ........................................................ 85 ......... 24
oKna.ua КАТАЛОГ ВІКОННИХ СИСТЕМ 55 ......... 26
SKD-gRoup.................................................. 30 ......... 28
tRaDe gRoup electRicShop .............. 88 ......... 30
tRuBa.ua – ВОДОПО�таЧанн�  
 та ОПаЛ�нн�, В�нтиЛ�Ці� 
 та КОнДиЦіюВанн� ІНСТАЛЯЦІйНЕ  
 ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ ............................ 56 ......... 32
WaRmhauS .................................................. 87 ......... 34
аВ Ц�нтр ТЗОВ .......................................... 61 ......... 36
аВД тр�ЙД ТЗОВ ........................................ 24 ......... 38
аг�нЦі� ЄВрОП�Й�ЬКиХ іннОВаЦіЙ 
 гО ................................................................ 4 ......... 40
а�рОК ТЗОВ ................................................. 16 ......... 42
аЙтіКО-тр�ЙД ТОВ .................................. 101 ......... 44
аКО БУДіВ�ЛЬні �Л�М�нти ЛтД ТЗОВ ..35 .......... 46
аЛПін-заХіД ТЗОВ ....................................... 1 ......... 48
аріЄ�-УКраЇна ТЗОВ .................................. 2 ......... 49
а�ОЦіаЦі� ВирОБниКіВ ПінОПЛа�тУ 57 ......... 50
БанК ЛЬВіВ ПАТ АКБ ................................. 63 ......... 51
БаУт�Х-УКраЇна ТЗОВ ............................. 77 ......... 52
Бізн�� і Б�зП�Ка БІЗНЕСОВИй,  
 СПЕЦІАЛІЗОВАНИй чАСОПИС ......... 110 ......... 54
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БОЛ�на тМ ФАБРИКА ВІКОН ................... 22 ......... 58
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БУДіВ�ЛЬна КОМПані� «mS» ................ 80 ......... 60
ВаШ інт�р’Єр ДЕКОР-ЦЕНТР ................... 7 ......... 61
ВирОБниЧ� ПіДПриЄМ�тВО «�н�Й» .....  
 ТЗОВ ......................................................... 84 ......... 62

ВирОБниЧО-БУДіВ�ЛЬна КОМПані�  
 «УФа нОВа» ППСОЛІДБУД ТМ ........... 73 ......... 64
ВіДз�В МЕТАЛОЦЕНТР ............................. 59 ......... 66
ВіКнОПЛю� тМ........................................... 32 ......... 68
ВП ПОЛі�ан ТОВ ........................................ 42 ......... 70
ВрУБЛ�В�ЬКиЙ Й.В. ГУРТІВНЯ  
 ПІДВІКОННИКІВ ...................................... 66 ......... 72
газОни УКраЇни ТЗОВ ............................. 60 ......... 74
гіДрОФЛОУ .................................................. 79 ......... 76
гЛОБаЛ Д�В�ЛОПМ�нт  ТЗОВ .............. 26 ......... 78
Д�р�ВООБрОБниК ВСЕУКРАЇНСЬКА  
 ГАЛУЗЕВА ГАЗЕТА ................................. 68 ......... 80
�К�-тіара ТЗОВ ............................................ 8 ......... 82
�н�ргО�Ф�КтиВні Мі�та УКраЇни 
 АСОЦІАЦІЯ ДОБРОВІЛЬНЕ  
 ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО  
 САМОВРЯДУВАННЯ .............................. 78 ......... 84
�н�ргО��рВі�на КОМПані�  
 «аДаМ�Он» ТОВ .................................. 71 ......... 86
ЄВрОБУД ПП ................................................ 46 ......... 87
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інт�р атЛ�тиКа ТЗОВ ............................. 47 ......... 90
і�ОКОр УКраЇна ФОП АГЕЄВА Л.І. ......... 40 ......... 92
КарБОн ЛюК� ТЗОВ ................................. 25 ......... 94
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КОМПані� «ПрОМ�Л�КтрО» .................. 19 ......... 98
КОШКінъ ДОМъ МЕРЕЖА САЛОНІВ  
 ПРЕДМЕТІВ ІНТЕР’ЄРУ  
 ТА ПОДАРУНКІВ ..................................... 44 ......... 99
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 ПРОЕКТ ................................................... 43 ....... 102
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ЛЬВіВ�ЬКиЙ �К�П�риМ�нтаЛЬниЙ  
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УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

eXhiBitoRS

��

Aw-Therm Magazine is the exclusive publication, 
specialized in the areas of heat and water supply, 
ventilation and air conditioning systems. The Magazine 
covers innovative ideas of systems engineering, and 
provides a platform for skill sharing. Magazine distributed 
around the whole territory of Ukraine.

aW-theRm
ЖУРНАЛ

вул. М. Раскової 23 , офіс. 507,  
м. Київ, 02660, Україна
Тел.: (044) 5023350
Тел./Факс:  (044) 5023350
e-mail: info@aw-therm.com.ua
www.aw-therm.com.ua

Журнал Aw-Therm – єдине спеціалізоване 
видання у сферах тепло- та водопостачання, 
вентиляції та кондиціонування. Журнал висвітлює 
передові ідеї в області інженерних систем. Надає 
майданчик для обміну досвідом. Розповсюджується 
по всій території України.

aW-theRm
MaGazINe

of. 507, 23, M. Raskovoy Ave.,   
02660, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5023350
Phone/Fax: +380 44 5023350
e-mail: info@aw-therm.com.ua
www.aw-therm.com.ua
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Internet publication «BAU.ua – construction and 
Architecture of Ukraine» is a successful platform for the 
companies of the building market.

12 years BAU.ua
- Allows to bring clients to companies of the 

construction market among 160,000 thematic visitors;
- Allows companies to stand out against the 

background of the thousands of market participants;
- helps to develop energy-saving technology,
- Is a regular and important information source for 

consumers, architects, designers, market participants.
customers of on-line edition of the «BAU Group» 

have received 1 284,000 calls (it is over than 4150 calls 
on the business day) during last year.

Use BAU.ua and you will be able to receive calls and 
orders from customers.

Bau.ua
БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА 
УКРАЇНИ 
БУДІВЕЛЬНІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ

вул. Грушевського 28/2, н.п. 43,  
ТОВ «ПРОСТІР.нет» 
 м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 5926444, 4861035,  
  4861037
Тел./Факс: (044) 4861036
e-mail: info@bau.ua
www.bau.ua

Інтернет-видання «BAU.ua – Будівництво та 
Архітектура України» – успішна платформа для  
компаній будівельного ринку.

12 років BAU.ua
- приводить клієнтів компаніям будівельного 

ринку із 160 000 тематичних відвідувачів і допомагає 
виділити компанію серед тисяч учасників ринку,

- допомагає розвивати енергозберігаючі 
технології,

- є постійним і важливим джерелом інформації для 
покупців, архітекторів, дизайнерів, учасників ринку.

За минулий рік через інтернет-видання Групи 
BAU компанії отримали 1 млн. 284 тисячі дзвінків, це 
більше 4 150 дзвінків в робочі дні.

Використовуйте BAU.ua та отримуйте дзвінки і 
замовлення від клієнтів.

Bau.ua
cONStRUctION aND 
aRchItectURe OF UkRaINe* 
cONStRUctION INteRNet 
PUBLIShING

28/2, Grushevskogo St.  n.p. 43.  
PROSTIR.net.LTD, 
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5926444, 4861035,  
      4861037
Phone/Fax: +380 44 4861036
e-mail: info@bau.ua
www.bau.ua
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Factory of Building Elements cJ BLoK Sp.o.o. was 
formed on 24th January 2002. The company’s registered 
office and a manufacturing plant are located in Rudna 
Mał near Rzeszó in Poland. cJ Blok specializes in the 
production of ceramic and metal chimney systems. 
our systems provide the highest level of functionality 
and security in carrying away the waste gas. chimney 
systems of cJ Blok can be used for gas boilers with 
closed combustion chamber and for solid fuel-fired, liquid 
fuel-fired and gas fuel-fired boilers with open combustion 
chamber. They are used in the multi and single-family 
residential buildings. cJ Blok company produces also 
LAS type systems for multi-storey buildings where it 
is required to connect from a few to several boilers to 
only one waste gas duct. The company manufactures 
and sells also construction and façde blocks, pavers, 
road elements and LEcA blocks. Building materials 
manufactured in the Factory of Building Elements cJ 
BLoK are sold in a wide variety of colors and sizes. The 
quality of products is guaranteed by certificate ISo 9001 
awarded in 2007

cJ BloK Sp. z o.o.
FaBRyka eLeMeNtów 
BUdowLAnych SP. z o.o.

Rudna Mala 42 A, Glogow Malopolski,  
36-060, Polska
Тел.: +38 068 5013366,
 +38 050 3173399
Тел./Факс: +48 17 8518220,
 +48 17 85121,
Факс: +48 17 8516670
e-mail: kominy@cjblok.com.pl
www.kominy.cjblok.com.pl

Завод будівельних елементів cJ BLoK Sp.o.o. 
був утворений 24 січня 2002. Зареєстрований офіс 
компанії і завод знаходяться в Рудна Мала біля 
Жешува в Польщі. cJ Блок спеціалізується на 
виробництві керамічних і металевих димохідних 
систем. Наші системи забезпечують високий рівень 
функціональності і безпеки. Димохідні системи cJ 
Блоку може бути використаний для газових котлів із 
закритою камерою згоряння і спалювання твердого 
палива, рідкого палива котлів паливі та газу з 
відкритою камерою згоряння. Вони використовуються 
в багатоповерхових та одноквартирних житлових 
будинків. Компанія cJ Блок виробляє також системи 
типу LAS для багатоповерхових будівель, де 
потрібно підключити від одного до декількох газових 
котлів одним відходом. Компанія виробляє і продає 
також  фасадні блоки, бруківку, дорожні елементи і 
LEcA  блоки. Будівельні матеріали, виготовлені на 
заводі будівельних елементів cJ BLoK продаються 
в найрізноманітніших кольорах і розмірах. Якість 
продукції гарантується сертифікатом ISo 9001 що 
виданий в  2007 році.

cJ BloK Sp. z o.o.
FaBRyka eLeMeNtów 
BUdowLAnych SP. z o.o.

42A, Rudna Mala
36-060 Glogow Malopolski, Poland
Phone: +38 068 5013366, 
 +38 050 3173399
Phone/Fax: +48 17 8518220,
 +48 17 85121,
Fax: +48 17 8516670
e-mail: kominy@cjblok.com.pl
www.kominy.cjblok.com.pl
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Furniture internet-publishing about issues and trends 
in the furniture market.

200 000 visitors per month: consumers, designers, 
specialists of furniture market.

Thematic audience of specialists allows you 
effectively reach out to business partners.

dEcoR.ua assist furniture industry specialists 
communicate with customers since 2004

DecoR.ua
МЕБЛЕВИй КАТАЛОГ

вул. Грушевського, 28/2, н.п. 43,  
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 5926444, 4861037
Тел./Факс: (044) 4861035
e-mail: info@decor.ua
www.decor.ua

Вже 12 років меблеве інтернет-видання dEcoR.ua 
допомагає замовникам, дизайнерам та архітекторам 
вдало вибрати меблі у компаній і створити свою 
комфортну і неповторну атмосферу вдома чи в 
офісі.

А  виробники мебл ів  та  постачальники 
комплектуючих в dEcoR.ua отримують клієнтів та 
розвивають свій бізнес.

dEcoR.ua входить в будівельні інтернет-видання 
BAU, завдяки яким за минулий рік компанії отримали 
більше 1 млн. 284 тисяч дзвінків. Це більше 4 150 
дзвінків в робочі дні.

Використовуйте dEcoR.ua та отримуйте дзвінки 
і замовлення від клієнтів.

DecoR.ua
FURNItURe cataLOGUe

Grushevskogo street 28/2, n.p. 43, 
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5926444, 4861037
Phone/Fax: +380 44 4861035
e-mail: info@decor.ua
www.decor.ua
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GERdMAn is a company that produces boilers 
for solid fuels. The GERdMAn manufactures boilers 
in power range 15 to 98 kw. Product dimensions and 
equipment levels are tailored to the customer’s individual 
needs, and a wide range of options and variants are 
available. The result: maximum energy efficiency, 
excellent conservation of resources and outstanding 
availability. The GERdMAn   boilers with manual 
operation serve as a reliable source of cheap heat.

geRDman

проспект Незалежності 13/8,  
м. Острог, Рівненська обл.,  
35801, Україна
Тел.: (097) 7249709
e-mail: gerdman@ukr.net
Gerdman.com.ua

GERdMAn – компанія , яка виготовляє  котли на 
твердому паливі. Їхня  потужність сягає від 15 до 98 
кВт. Розрахунок параметрів і обладнання виробів 
здійснюються відповідно до потреб замовника, за 
допомогою багатьох варіантів і опцій виконання . 
Результат  – максимальна ефективність використання 
енергії , збереження ресурсів та висока експлуатаційна 
готовність. Котли  GERdMAn з ручним завантаженням  
– це надійне джерело дешевого тепла .

geRDman

13/8, Nezalegnosti Av.,
35801, Ostrog, Ukraine
Phone: +380 97 7249709
e-mail: gerdman@ukr.net
Gerdman.com.ua
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ModERn – компанія, яка займається гуртовою та 
роздрібною торгівлею будівельно-оздоблювальних 
матеріалів в західній Україні. ModERn є одним 
з офіційних дистриб’юторів KoSBUd в Україні, 
тому оздоблення фасадів якісними матеріалами 
є основною метою компанії. Розрахунок та підбір 
матеріалів здійснюється з врахуванням параметрів 
будинку та бажанням замовника. ModERn пропонує 
акрилові, силіконові та мозаїчні штукатурки, фарби 
для зовнішніх і внутрішніх робіт, системи утеплення. 
ModERn – це ваше найкраще рішення.

moDeRn

УЧа�ниКи ФОрУМУ

85

вул. Промислова 60
м.Львів, Украъна
Телю/факс: (067) 3645944
е-mail: mfmodern@i.ua
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Leading internet-publishing of window, facade and 
door subject for the 17 years.

The great audience – more than 200 thousands 
per month – demonstrates the actuality of window 
problematic and the leading status of the internet-
publishing oKnA.ua in Ukraine.

oKna.ua
КАТАЛОГ ВІКОННИХ СИСТЕМ

вул. Грушевського 28/2, н.п. 43, 
ТОВ «ПРОСТІР.нет», 
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 4861037, 5926444,  
  4861035
Факс: (044) 4861036
e-mail: info@okna.ua
www.okna.ua

«oKnA.ua – Каталог Віконних Систем» – провідне 
інтернет-видання віконної, фасадної, дверної 
тематик.

З oKnA.ua легко розрахувати вартість вікон, 
знайти вікна від кращих віконних компаній, підібрати 
оптимальний варіант для квартири чи дому.

А компаніям – учасникам віконного ринку з oKnA.
ua легко знаходити клієнтів та надійних партнерів.

Інтернет-видання oKnA.ua допомагає розвивати 
віконний ринок та енергозберігаючі технології з 1999 
року.

Стабільний ріст кількості відвідувачів на протязі 
17 років роботи oKnA.ua відображає актуальність 
віконної проблематики.

А величезна тематична аудиторія oKnA.ua – 200 
тисяч відвідувачів в місяць –  

підтверджує лідируючий статус видання та надає 
компаніям віконного ринку ще більше клієнтів та 
зростання прибутків.

Досвід проведення успішних рекламних 
кампаній протягом багатьох років для віконних 
компаній, брендів, постачальників комплектуючих та 
обладнання доводить високу ефективність інтернет-
видання oKnA.ua.

oKna.ua
cataLOGUe OF wINDOw 
SySteMS

28/2, Gruschevskogo Str. n.p.43, 
PROSTIR.net LTD,  
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 4861037, 5926444,  
      4861035
Fax: +380 44 4861036
e-mail: info@okna.ua
www.okna.ua
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SKd-GRoUP is working 20 years in the field of 
building, construction, restoration and designing. 
A company tries to follow the philosophy of being 
environmentally friendly in its activity. A building we 
see as an organism in living system. It should be 
a continuation of the surrounding environment and 
nature, and the surrounding environment should be a 
continuation of housing. A house is an organism in living 
system, where the skin is walls, the heating system is 
a circulatory system, water supply and sewerage are a 
digestive system, a ventilation is lungs, and windows are 
eyes. we believe that any construction and moreover 
a house should be built on the principle of «3E»: 
ecologically, esthetically, economically.

SKD-gRoup

вул. Лінкольна, 6, м. 
Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 6233333
e-mail: skd.studio.group@dmail.com
skd-group.com

SKd-GRoUP працює у сфері будівництва, 
реставрації та проектування 20 років. У своєї 
діяльності підприємство намагається дотримуватися 
філософії дружнього ставлення до довкілля. Споруду 
ми розглядаємо як живий організм. Він повинен 
бути продовженням навколишнього середовища 
та природи, а навколишнє середовище має бути 
продовженням житла. Житловий будинок – це 
живий організм: стіни – це шкіра, опалення – це 
кровоносна система, водопостачання та каналізація 
– це ШКТ, вентиляція – це легені, вікна – це очі. Ми 
вважаємо, що будь яка споруда тим більше будинок 
повинен будуватися за принципом «3Е»: екологічно, 
естетично, економно.

SKD-gRoup

6, Linkolna St.,
79021, Lviv,Ukraine
Phone: +380 67 6233333
e-mail: skd.studio.group@dmail.com
skd-group.com
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The motto of our company is: «do not pay for light 
– using solar energy».

For this we communicates information to our 
customers about solar panels (panels) and power on 
them.

we offer complete solutions:
- specialist consultation and calculation
- delivery system
- of installation and connection system
- service
- sales service
BASIc:
- hybrid mini solar station Budyko and offices.
- water supply system in mansions with the help of 

solar energy.
our company develops systems of any power under 

the customer.
we also offer a combined system: no need to deviate 

from the electricity network completely, you can use a 
hybrid system, which, for example, will run 50% x 50%. 
when disconnected from the network, you will have 
accumulated their own electricity.

tRaDe gRoup 
electRicShop

вул. Зелена, 212 Б, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2456181
Тел./Факс: (032) 2322587
e-mail: solar@electricshop.com.ua
www.electricshop.com.ua

Гаслом нашої компанії є: «не плати за світло 
– використовуй енергію СОНЦЯ!».

Для цього ми доносимо інформацію до наших 
клієнтів про сонячні батареї (панелі) і електростанції 
на їх основі.

Ми пропонуємо комплексні рішення:
- консультація спеціаліста та розрахунок
- доставка системи
- роботи по встановленню та підключенню 

системи
- сервісне обслуговування
- післягарантійне обслуговування 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ:
- Гібридна міні-сонячна станція для будинків та 

офісів.
- Система подачі води в особняках за допомогою 

енергії сонця.
Наша Компанія розробляє системи будь-якої 

потужності під замовника.
Також ми пропонуємо комбіновані системи: 

немає необхідності відмовлятись від мережевої 
електроенергії повністю, можна застосувати гібридну 
систему, котра, для прикладу, буде працювати 50% 
х 50%. При відключенні від мережі, у Вас буде своя 
накопичена електроенергія.

212-b, Zelena St.,
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2456181
Phone/Fax: +380 32 2322587
e-mail: solar@electricshop.com.ua
www.electricshop.com.ua

tRaDe gRoup 
electRicShop
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TRUBA.ua – leading in Ukraine themed online edition 
in the field of water supply and heating, ventilation and 
air conditioning.

12 years with TRUBA.ua
- customers сhoose pipes and fittings for water supply, 

heating, sanitation, boilers and heating equipment, 
pumps, boilers and other products, find suppliers and 
installers;

- Market participants receive orders and develop 
the business;

- Popularizing energy-saving technologies.
number of visitors TRUBA.ua is more than 100 000 

visitors per month.
during the past year companies received through 

TRUBA.ua over 240 000 calls, it nearly 1 000 calls during 
working days.

TRUBA.ua – the foundation of successful sales for 
companies of installation market. Receive calls and 
orders from customers through TRUBA.ua.

tRuBa.ua – 
ВОДОПО�таЧанн�  
та ОПаЛ�нн�, В�нтиЛ�Ці� 
та КОнДиЦіюВанн�
ІНСТАЛЯЦІйНЕ ІНТЕРНЕТ-
ВИДАННЯ

вул. Грушевського 28/2, н.п. 43, 
м. Київ, 01021, Україна
Тел.: (044) 5926444, 4861035,  
  4861037
Тел./Факс: (044) 4861036
e-mail: info@truba.ua
www.truba.ua

TRUBA.ua – провідне в Україні тематичне 
інтернет-видання по водопостачанню та опаленню, 
вентиляції та кондиціонуванню.

12 років разом з TRUBA.ua
- замовники вибирають труби та фітинги для 

водопостачання, опалення, каналізації, котли та 
опалювальне обладнання, насоси, бойлери та іншу 
продукцію, знаходять постачальників та монтажні 
компанії;

- учасники ринку отримують замовлення і 
розвивають бізнес;

- популяризуються енергозберігаючі технології.
Кількість відвідувачів TRUBA.ua становить більше 

100 000 відвідувачів на місяць.
Протягом минулого року компанії отримали через 

TRUBA.ua більше 240 000 дзвінків, це близько 1000 
дзвінків в робочі дні.

TRUBA.ua – основа успішних продажів для 
компаній інсталяційного ринку. Отримуйте дзвінки і 
замовлення від клієнтів, завдяки TRUBA.ua.

tRuBa.ua –  
WateR Supply  
anD heating, ventilation 
anD conDitioning
INStaLLatION INteRNet 
PUBLIShING

28/2, n.p. 43, Grushevskogo St.,  
01021, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5926444, 4861035,  
      4861037
Phone/Fax: +380 44 4861036
e-mail: info@truba.ua
http://www.truba.ua/
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wARMhAUS – modern Ukrainian industrial complex, 
which produce high quality solid fuel boilers. A wide 
range of solid fuel boilers allows you to choose boiler 
for any project. we offer boilers for such fuels as wood, 
pellet, peat briquettes and all other types of solid fuel. 
during manufacturing our products, we use only certified 
materials. Thanks to its reliability, functionality and 
aesthetics, boilers already have wide recognition among 
customers.

wARMhAUS company focused on intensive 
technological development. The priority is creation of a 
modern machine park, which is necessary for processing 
material as well as manufacturing boilers of the highest 
quality.

By using powder painting, modern inverter welding 
semiautomatic, precision bending equipment as well 
as plasma and cnc laser technology for processing 
metal, boilers, we create of the European level. Elements 
of the boiler and its corps constructed with the use of 
design technologies cAd-cAM. This provides greater 
repeatability of constructive elements that affect quality 
and aesthetics of boilers.

WaRmhauS

вул.  Міцкевича  14, оф  116,  
м. Рівне, 33028, Україна
Тел.: (098) 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua

wARMhAUS – сучасний український виробничий 
комплекс,  який дозволяє випускати як існ і 
твердопаливні котли. Широкий модельний ряд 
твердопаливних котлів дозволяє підібрати котли для 
опалення практично під любі вимоги і для будь-яких 
споруд. Ми пропонуємо зокрема котли на такому 
твердому паливі як: деревина, торфобрикет а також 
усі інші види твердого палива. Під час виготовлення 
нашої продукції ми використовуємо виключно 
атестовані матеріали. Завдяки своїй безвідмовності, 
функціональності та естетичності, котли вже мають 
широке визнання серед клієнтів.

Фірма wARMhAUS націлена на інтенсивний 
технологічний розвиток. Пріоритетними напрямками 
є створення сучасного машинного парку, який 
необхідний для обробки матеріалів, а також для 
виробництва котлів власними силами.

Використовуючи порошкове фарбування, сучасні 
інверторні зварювальні напівавтомати, точне 
листозгинальне обладнання, а також плазму і лазер 
технології cnc для обробки металу, ми створюємо 
котли європейського рівня.

Елементи котла і його корпусу конструюються 
із застосуванням конструкторських технологій 
cAd-cAM. Це забезпечує більшу повторюваність 
конструктивних елементів, що впливає на високу 
якість і естетику котлів.

WaRmhauS

Of. 116, 14, Mitskevycha St., 
33028, Rivne, Ukraine
Phone: +380 98 5257454
e-mail: info@warmhaus.com.ua
www.warmhaus.com.ua
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company AV center was founded in 1994 and 
successfully engaged in wholesale trade of industrial 
personal protective equipment, professional clothes 
and footwear.

one of the secrets of success of company AV center 
is established logistics that was achieved thanks not only 
the central office and warehouses in Kiev but also thanks 
to offices and  warehouses in Kharkiv, zaporizhia, Lviv, 
KryvyiRih, dnipropetrovsk and doneckdistrict.

аВ Ц�нтр
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул.Аляб’єва, 3,
Київ, 04655, Україна
Тел.: (044) 2308707 (багатоканальний)
kontakt@avcentr.com.ua
www.avcentr.com.ua

Львівське Представництво ТОВ  
ФІРМА «АВ ЦЕНТР»:
вул.Литвиненка, 3,
м.Львів, 79034, Україна
Тел.: (032) 2276227 (багатоканальний) 
avcentr @ukr.net
www.avcentr.com.ua

ФІРМА «АВ ЦЕНТР» була заснована в 1994 
році та успішно займається оптовою торгівлею 
промисловими засобами індивідуального захисту, 
робочим одягом та взуттям.

Одним із секретів успіху ФІРМИ «АВ ЦЕНТР» є 
налагоджена логістика, що була досягнена завдяки, 
не тільки центральному офісу та складам в Києві, 
але і складам та офісам представництв в Харкові, 
Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Дніпропетровську 
та Донецькій області.

av centeR ltD

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

Lviv Representation Company 
 «AV Center»: 
3, Litvinenka St., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2276227 
avcentr @ukr.net
www.avcentr.com.ua
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AVd Trade LLc is an official distributor of global 
brands in engineering and building materials production. 
we cooperate with reliable manufacturers only thus 
guarantee the quality of each item.

our  company operates the following  businesses:
- Gutters and roof siding – Gamrat;
- Flashings – dEKS;
- PVc pipes, fittings, valves – Effast, Gamrat, 

hidroten;
- chemical reagents for industrial use of «oSnoVA» 

chemical factory;
- Engineering and installation of water treatment 

systems.
our advantage – a possibility to offer not just standard 

products, but unique products and engineering solutions. 
we work across Ukraine, and also export products 
globally. AVd Trade LLc is constantly expanding its 
dealer network and always ready for mutually beneficial 
cooperation.

аВД тр�ЙД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Володі Дубініна, 8, оф. 201  
м. Дніпропетровськ, 49050, Україна
Тел.: (056) 7948990
e-mail: info@avd-trade.com
www.avd-trade.com

ТОВ «АВД ТРЕйД» – офіційний представник 
світових брендів в галузі інжинірингу та виготовлення 
високояк існих будівельних матеріалів.  Ми 
співпрацюємо тільки з перевіреними виробниками 
та гарантуємо якість кожної одиниці товару.

Наша компанія працює в наступних напрямках:
- Водостічні системи і підшивка покрівлі Gamrat;
- Покрівельні прохідні елементи dEKS;
- ПВХ труби, фітинги, запірна арматура Effast, 

Gamrat, hidroten;
- Реагенти для промислових підприємств  ТОВ 

«ХІМІчНА ФАБРИКА «ОСНОВА».
- Установка систем водопідготовки.
Перевагою компанії є можливість замовлення 

не тільки типових виробів, але й спеціалізованих 
продуктів та інжинірингових рішень. Ми працюємо 
по всій Україні, а також поставляємо продукцію 
на експорт в будь-яку точку світу. Компанія «АВД 
ТРЕйД» постійно розширює дилерську мережу і 
завжди готова до взаємовигідної співпраці.

avD tRaDe ltD

of.201, 8, V.Dubinina St.,  
49050, Dnipropetrovsk, Ukraine
Phone: +380 56 7948990
e-mail: info@avd-trade.com
www.avd-trade.com
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nGo AEI is a scientific and analytical, independent 

public organization that has experience in managing and 
implementing various international projects and aimed 
at increasing cooperation between Ukraine and EU in 
IcT, Renewable Energy, Agricultural, Food, health R&d 
areas within EU-programmes.

Agency supports Universities, R&d Institutions, 
SMEs, nGos governmental and local authorities in 
preparation and implementation of common international 
projects within the activity as a western Regional contact 
Point of Scientific-Technical cooperation with EU and 
ncP IcT&SME of Ukraine. 

The main projects of the organization:
Project FARAdAy «Building of permanent 

mechanisms for cross-border cooperation in the field 
of RES». As a result, a series of informational and 
promotional activities were held; a permanent and 
portable exhibitions of renewable energy sources 
were equipped; and cluster of «Energy Efficiency and 
Renewable Energy of Lviv district» was founded.

AEI has great experience in Polish Aid projects. 
during 2010-2015 AEI team performed 22 projects which 
were aimed at implementing solutions to improve energy 
efficiency, youth development and capacity building of 
local government.

Project EEcA-2-hoRIzon (FP7-IcT) «Bringing the 
EU-EEcA cooperation and policy dialogue in IcT in the 
hoRIzon 2020 era».

Project PIcTURE (FP7-IcT) «Policy dialogue 
in IcT to an Upper level for Reinforced EU-EEcA 
cooperation».

The overall aim of both projects is to engage the 
EU and EEcA stakeholders from across research, 
academia, industries, government and civil society to 
enrich and support the EU-EEcA IcT Policy dialogue, 
and to reinforce strategic partnerships between EU and 
EEcA IcT organizations.

аг�нЦі� ЄВрОП�Й�ЬКиХ 
іннОВаЦіЙ
ГО

пр. В.Чорновола 57, офіс 810,  
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (050) 9292396
Тел./Факс: (032) 2523401
e-mail: kul.ivan@gmail.com
www.aei.org.ua

ГО «Агенції Європейських Інновацій» (www.aei.org.ua, 
https://www.facebook.com/InnoEU.UA) є науково-дослідною, 
незалежною громадською організацією, яка має досвід 
виконання та реалізації різних міжнародних проектів, та 
має на меті розширення співробітництва між Україною та 
ЄС у сфері ІКТ, відновлюваних джерел енергії, охорони 
здоров’я, науково-дослідній та інших сферах в рамках 
грантових програм ЄС.

Агенція підтримує науково-дослідні установи, малий 
та середній бізнес, державні і місцеві органи влади у 
підготовці та реалізації спільних міжнародних проектів 
в рамках діяльності в якості Західного регіонального 
контактного пункту науки і технологій співробітництва з ЄС 
та національного контактного пункту ІКТ та МСП в програмі 
Горизонт 2020.

Основні проекти організації: 
АЄІ успішно виконала проект FARAdAy «Будівництво 

постійних механізмів транскордонного співробітництва 
в галузі поновлюваних джерел енергії». В результаті 
проекту було проведено низку інформаційно-промоційних 
заходів, облаштовано постійно діючу, та портативні 
виставки відновлюваних джерел енергії, та засновано 
кластер «Енергоефективності та відновлюваної енергетики 
Львівщини»

АЄІ має великий досвід у реалізації проектів програми 
«Допомога Польщі для розвитку». Під час 2010-2015 рр. 
команда АЄІ виконувала 22 проекти, які були націлені на 
впровадження рішень для підвищення енергоефективності, 
розвитку молоді та зміцнення потенціалу місцевого 
самоврядування.

Проект EEcA-2-hoRIzon (http://www.eeca-ict.eu/) 
«Розширення співробітництва і стратегічного діалогу у 
сфері ІКТ між країнами ЄС та країнами Східної Європи і 
Середньої Азії у рамках дослідницького простору Програми 
Горизонт 2020». 

Проект PIcTURE «Політичний діалог у сфері ІКТ для 
посилення співпраці ЄС-Східної Європи та Кавказу».

Загальною метою обох проектів є залучення зацікавлених 
сторін з ЄС і Східної Європи та Кавказу з галузі науки, 
промисловості, уряду та громадянського суспільства, щоб 
збагатити і підтримати політичного діалогу в сфері ІКТ між 
ЄС і Східної Європи та Кавказу, а також для зміцнення 
стратегічного партнерства між ІКТ організаціями ЄС і Східної 
Європи та Кавказу.

agency oF euRopean 
innovationS

57 Chornovola avenue, 
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 50 9292396
Phone/Fax: +380 32 2523401
e-mail: kul.ivan@gmail.com
www.aei.org.ua
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ТОВ «Аерок» є лідером ринку виробів з 
ніздрюватого бетону автоклавного твердіння в 
Україні і найбільшим постачальником виробів з 
автоклавного газобетону під торговельною маркою 
AERoc у всі регіони країни. Продукція AERoc, а саме 
стінові та перегородочні блоки, U-блоки, перемички, 
клейові суміші, штукатурка та фасадна штукатурка 
випускаються двома заводами, розташованими в 
м. Березань і м. Обухів Київської області і за своєю 
якістю відповідають найвищим вимогам Українських 
та Європейських стандартів.

Виробництво та продаж газобетонних блоків вищої 
європейської якості.

а�рОК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Промислова 6,  
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: (044) 3913090
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

Представник у Західному регіоні
Компанія АЕРОБЛОК
вул. Навроцького, 10-б,  
м. Львів, 79034, Україна 
Тел.: (067) 4404639, 3068792
e-mail: Volodimir_m@mail.ru
www.aeroc.ua
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Aitico-Trade LLc. – regional dealer in Ukraine of the 
world known brands in alternative energy technologies 
for private household and industrial facilities:

- nIBE – heating pumps of new generation from 
Sweden for heating and hot water supply, conditioning 
and ventilation (save up to 5 times in comparison with 
gas).  Geothermal, air/water, air/air and ventilation 
systems, complexes «All in one» . capacities are 
suitable for the scale of 27000 sq.m.  coP- 5,0. Long 
life guarantee – 50 years of exploitation.

- canadianSolar – Solar systems and solar power 
stations.  Effective solution for private households and 
industrial facilities.

Project, delivery, montage, service.

аЙтіКО-тр�ЙД
ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

aitico-tRaDe llc.

пл.Коліївщини, 1
м.Львів, 79008, Україна,
тел/факс: (032) 2354394, 
 (050) 4305312
e-mail: nibe@aitico.com, solar@aitico.com 
www.aitico.com
www.aitico-trade.com

1, Koliivshchyny Sq.,
79008, Lviv, Ukraine
Phone/fax: +380 32 2354394, 
 +380 50 4305312
e-mail: nibe@aitico.com, solar@aitico.com 
www.aitico.com
www.aitico-trade.com

ТОВ «Айтіко» – регіональний дилер в Україні 
всесвітньо відомих брендів в галузі альтернативної 
енергетики для приватного та комерційного 
споживання: 

- nIBE – Теплові насосі нового покоління зі 
Швеції для опалення та гарячого  водопостачання, 
кондиціонування  та вентиляції (економніше за 
газ в 5 раз). Грунтові, повітря/вода, повітряні та 
вентиляційні системи, розумні комплекси «все в 
одному». Потужності розраховано на площі до 27000 
кв.м. Еефктивність coP– 5,0. Пожиттєва гарантія – 50 
років експлуатації. 

- canadianSolar – Сонячні системи та електростанції  
(мережеві та автономні). Ефективне рішення для 
домогосподарств та промислових споживачів. 

Проект, поставка, монтаж, сервіс. 

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Aco Building Elements Ltd. is official representative 
of Aco Group in Ukraine, one of the world market 
leaders in drainage technology for professional 
drainage, economical cleaning, and the controlled 
release and reuse of water. The company supplies  
external drainage systems for professional use on huge 
range of transport surfaces as well as  for private and 
commercial construction projects –specifically for house, 
cellar and garden components. In addition there is a 
wide assortment of internal drainage systems, made of 
stainless steel,  for industrial kitchens  (channels and 
gullies), hotels, commercial property and waste water 
treatment plants.

аКО БУДіВ�ЛЬні �Л�М�нти 
ЛтД
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Хвойки, 18/14, оф. 227, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс: (044) 2306037
e-mail: info@aco.com.ua
www.aco.com.ua

«АКО Будівельні елементи Лтд.»  – офіційний 
представник німецького концерну АСО (АКО) 
– світового лідера у розробці та виробництві систем 
водовідводу. В Україну компанія постачає системи 
зовнішнього водовідведення для професійного і 
приватного будівництва, побутового призначення; 
системи відводу дощової і талої води для професійного 
і приватного будівництва; професійні внутрішні 
системи водовідведення (душові канали та трапи, 
системи гігієнічного водовідведення), системи 
очищення стокових вод, а також повторного їх 
використання.

aco BuilDing elementS 
ltD

18/14 Vikentiya Khvoyki St., 
04080, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 2306037
e-mail: info@aco.com.ua
www.aco.com.ua



48 ��Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�

УЧа�ниКи ФОрУМУ

�
Збереження довкілля – відповідальність кожного! 
Завдяки використанню унікальних сучасних технологій 

біологічної очистки побутових та подібних до їх складу стоків, 
компанія-виробник «Алпін-Захід» ТМ «AlpinеSS» є одним з 
вітчизняних лідерів у цій сфері. Протягом багатьох років наше 
підприємство займається створенням якісного високопродуктивного 
обладнання для очищення забруднених побутових стоків 
еко-біологічним методом. Очисні установки проектуються і 
виготовляються висококваліфікованими фахівцями компанії 
згідно новітніх технологій з використанням сучасних матеріалів, 
що гарантує їх якісну і довготривалу cлужбу.

Принцип роботи очисної споруди біологічної дії тм 
«AlpinеSS»:

Робота очисних споруд  тм «AlpinеSS» базується на принципі 
функціонування міських очисних споруд провідних країн світу 
(процес аерації стисненим повітрям). Аерація – це процес, який 
підтримує життєдіяльність біологічних організмів, що проводять 
біологічну деструкцію, тобто «з’їдають» та переокислюють мертву 
органіку, внаслідок чого на виході з очисної споруди отримуємо 
технічну воду (95-98 % очистки) та утворене у камерах органічне 
міндобриво (активний мул). Активний мул приймає безпосередню 
активно-відповідальну участь в біологічному процесі очисної 
споруди та постійно бурлить у відповідних камерах установки і 
не осідає на дно.

Утилізація очищеної води:
Технічну воду очисних споруд ТМ «AlpinеSS» дозволяється 

скидати у відкриті водойми, поверхню ґрунту, канави та дренажні 
системи. 

Високий ступінь очистки дає можливість її вторинного 
використання на різні побутові та господарські потреби (полив 
газонів, миття тротуарів, машин та ін.).

Самостійне обслуговування очисної споруди біологічної дії:
Органічне добриво (надлишковий активний мул) відкачується 

1 – 2 рази на рік звичайним дренажним насосом для чистої води 
на дренажне поле, або за допомогою асенізаційної машини. Після 
висихання активного мулу, його візуальна структура подібна до 
дерев’яного попелу і може використовуватись як органічне добриво 
(надлишок активного мулу видно неозброєним оком, тому інтервал 
його відкачування розглядається індивідуально та може сягати до 
3-ох років). Весь процес є екологічно чистим та не наносить шкоди 
людині та довкіллю. 

Компанія-виробник «Алпін-Захід» ТМ «AlpinеSS» є одним з 
вітчизняних лідерів у сфері виробництва та встановлення очисних 
споруд.

вул. Лукіяновича, 11, 
м. Львів, 79013, Україна
Тел.: (067) 9802231
Тел./Факс: (032) 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com 
           alpinss.info@ gmail.com
www.alpinss.com

аЛПін-заХіД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

У вересні 2013р.  на засадах  німецької  якості та 
найвищих  вимогах  була заснована фірма      ТзОВ 
«АРІЄС-УКРАЇНА». Тісна співпраця  ТзОВ «АРІЄС-
УКРАЇНА» з своїми  партнерами-фірмою «ARJES 
Gmbh»,(Німеччина) та ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» 
(Україна) допомогли зарекомендувати себе як  
надійного  та висококваліфікованого продавця на 
ринку виробництва машин для подрібнення. 

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

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

ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» активно працює 
над збереженням традиційних ринків збуту та 
ефективних пошуках нових,  пропонує взаємовигідне 
співробітництво.

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

вул. Промислова, 1,  
с.Ожидів, Буський район, Львівська обл., 
80530, Україна
Тел./Факс: (03264) 46984, 46985
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.arjes.com.ua

аріЄ�-УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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Асоціація «Виробники пінопласту» України 
– некомерційна організація, яка об’єднує провідних 
українських виробників полістиролу, пінополістиролу 
(пінопласту) і товарів з нього.

Асоціація «Виробники пінопласту» України була 
створена в 2002 році. За роки своєї активної діяльності 
в Україні об’єднала у своїх лавах провідних гравців 
галузі, сукупна ринкова частка на ринку України яких 
становить 80%.

члени Асоціації виробляють тільки високоякісну 
продукцію, яка відповідає українським державним 
нормам і суворим європейським стандартам.

Місія Асоціації: консолідація виробників – 
учасників Асоціації для розвитку в Україні ринку 
товарів з пінополістиролу – самого раціонального 
та рентабельного теплоізоляційного матеріалу, 
і, як наслідок, підвищення енергоефективності, 
екологічної безпеки та економічності у вітчизняному 
будівництві.

а�ОЦіаЦі� ВирОБниКіВ 
ПінОПЛа�тУ

вул. Гарматна, 8,, 
м. Київ, 03067, Україна
Тел.: (067) 4432616
Тел./Факс: (044) 2399631
e-mail: office@aspp.com.ua
www.aspp.com.ua

Банк «Львів» успішно функціонує на ринку 
банківських послуг з 1990-го року. У 2006 році 
група ісландських компаній стали стратегічними 
інвесторами банку. 

Банк «Львів» є членом Асоціації  банків 
Львівщини та учасником Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб (свідоцтво учасника Фонду № 031 від 
18.10.2012р.). 

19 червня 2014 року незалежне уповноважене 
Рейтингове агентство «IBI-Rating» визначило рейтинг 
надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на 
рівні «5», що характеризує здатність банку вчасно та 
в повному обсязі здійснювати виплати за вкладами.

ПАТ АКБ «Львів» має великий досвід у сфері 
реалізації проектів енергоефективності. Один з 
провідних напрямів роботи банку – кредитування 
фізичних осіб, підприємств малого і середнього 
бізнесу, компаній, що впроваджують проекти 
енергозбереження, й об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків для впровадження 
енергозберігаючих технологій. Дана програма діє 
в банку «Львів» з 2006 року. Будучи оператором 
програми енергозбереження для населення 
Львівської області, банк активно співпрацює з 
Північною екологічною фінансовою корпорацією 
(nEFco) і Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAId), що дозволяє розширювати сегмент клієнтів, 
які зможуть отримувати кошти на впровадження 
енергозберігаючих технологій.

Нагороди Банку «Львів» у 2013-2014 рр.:
- «Лідер з реалізації програм енергозбереження 

для населення» за версією журналу «Банкиръ» у 
2013 році.

- Переможець у номінації «Зелене місто: Львів 
екологічний» на щорічному конкурсі «Обличчя міста» 
у 2013 році.

- «Найкращий регіональний банк» за версією 
журналу «Банкиръ» в конкурсі «Банк, якому довіряють 
– 2014».

БанК ЛЬВіВ
ПАТ АКБ

вул. Сербська, 1,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: 0800 505 848 
 (безкоштовна гаряча лінія)
e-mail: info@banklviv.com
www.banklviv.com
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Сьогодні складно представити будівельний 
або ремонтний процес без використання сучасних 
будівельних матеріалів і технологій. На сьогодні 
в Україні вже успішно працюють компанії з їх 
виробництва.

Компанія «БАУТЕХ-Україна» є одним з лідируючих 
вітчизняних виробників високотехнологічних 
теплоізоляційних матеріалів і сухих сумішей.

ТОВ «БАУТЕХ-Україна» ось вже більше 12 років 
представляє в Україні всесвітньо відомі марки від 
лідерів європейського ринку будматеріалів BAUTEch 
(Польща) і EdILTEco (Італія). І якщо на початку історії 
компанія привозила в Україну вже готові італійські 
енергозберігаючі і польські системи промислових 
підлог, то з часом стало очевидно: навіть кращі 
європейські матеріали вимагають адаптації до 
українських умов.

Кращі фахівці компанії «БАУТЕХ-Україна», а 
також італійських і польських компаній  зайнялися 
вирішенням проблеми. У результаті у кінці 2009 року 
на одеському заводі «БАУТЕХ-Україна» були запущені 
в роботу 2 нові лінії, оснащені найсучаснішим 
європейським устаткуванням , випускаючи матеріали, 
які строго відповідають усім вимогам будівельних 
норм України і Європи.

 

БаУт�Х-УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

��
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вул. Хімічна, 4/1, 
м. Одеса, 65031, Україна
Телю: (048) 7117225
bautech@bautech.com.ua
www.bautech.com.ua
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BuSineSS anD SecuRity
BUSInESS, SPEcIALIzEd 
MaGazINe

Kyiv-140, p.o.100,
02140, Kyiv, Ukraine
Phone : +380 44 5657591
Phone/Fax: +380 44 5659637, 
e-mail:post@bsm.com.ua
www.bsm.com.ua

«Business and security» – business, specialized 
magazine devoted to questions of safety and security 
in Ukraine.

The magazine publishes:
- official information (laws, orders, decision);
- thematic articles of the conducting experts in the 

field of safety;
- message from exhibit ions, seminars and 

conferences;
- novelty of technical systems of safety (security 

and fire signal system, monitoring systems of access 
and television supervision), communication facility, 
individual protection, fire safety, means of protection of 
the information and computer safety, special transport 
and equipment;

- the information on the companies, whose equipment 
and the services have passed certification;

- offers on the goods and services.
Region of distribution - Ukraine.
circulation - 12 000 copies.
Leaves since April 1996г.
The readers of a magazine are the chiefs of the 

conducting state enterprises and organizations the 
experts working in the field of safety, businessmen.

The address for the correspondence:

«Бізнес і безпека» – бізнесовий, спеціалізований 
часопис, що висвітлює події стосовно питань безпеки 
бізнесу в Україні:

- офіційну інформацію (закони, прикази, постанови, 
тощо);

- тематичні статті провідних фахівців з питань 
безпеки;

- повідомлення з виставок, семінарів та 
конференцій;

- про технічні новинки: систем безпеки (охоронної 
та пожежної сигналізації, систем контролю доступу 
та телевізійного спостереження), засобів зв’язку, 
пожежегасіння, індивідуального захисту, технічних 
засобів захисту інформації та комп’ютерної безппеки, 
спецтранспорту та спорядження;

- інформацію про фірми, обладнання, спорядження 
та послуги, що успішно пройшли сертифікацію;

- комерційні пропозиції про товари та послуги.
Регіон розповсюдження – Україна.
Тираж – 12 000.
Видається з квітня 1996р.
читачами журналу є керівники провідних 

державних підприємств та організацій фахівці, що 
працюють над питаннями безпеки, підприємці.

м. Київ-140, а/с 100,
02140, Україна
Тел.: (044) 5657591
Тел./факс: (044) 5659637
E-mail:post@bsm.com.ua
http://www.bsm.com.ua

Бізн�� і Б�зП�Ка
БІЗНЕСОВИй, СПЕЦІАЛІЗОВАНИй 
чАСОПИС
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Editorial staff of «Business-dosye» bring out 
professional advertising-informational editions, 200 
000 Ukrainian enterprises, and Pc «Plus» for direct-
marketing dealing.

yearly catalogues+ cd.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Бізн��-ДО�ЬЄ
ТОВ

вул. Шевченка, 55/4
Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел.: (0562) 340900
Факс: (0562) 340-901
e-mail: www.infotovar@ukr.net 
www. priceua.com

BuSineSS-DoSye

55/4, Shevchenko Str.
49044, Dnipropetrovsk, Ukraine
Тел.: +380 562 340900
Факс: +380 562 340901
e-mail: www.infotovar@ukr.net 
www. priceua.com

Збір та обробка інформації. Інформаційні бази 
даних підприємств по всім галузям агробізнесу з 
модулем cRM для ведення Директ Маркетингу. 
Видання щорічного каталога та компакт-диска 
«Агробізнес України-2016».
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Ф а б р и к а  в і к о н  « Б о л е н а »  –  в и р о б н и к 
металопластикових конструкцій з досвідом роботи 19 
років. В широкому асортименті фірми представлені – 
металопластикові вікна  та двері з ПВХ-профілю, секційні 
ворота, ролетні та фасадні системи, москітні сітки. 

За цей час працівниками ТМ «Болена» накопичено  
досвід, який дозволяє забезпечувати високі стандарти 
якості. Продукція, що випускається, систематично 
проходить належну перевірку службою контролю 
якості. Окрім того, продукція сертифікована у системі 
Держстандарту України.  

ПВХ- профіль, гумові ущільнення та інші комплектуючі, 
які використовує наша компанія, виробництва німецької 
фірми «REhAU». ТМ «Болена» пропонує вікна із 3-ох та 
4-ох  камерного профілів, а також із інноваційного 6-ти 
камерного профілю Geneo та Synego.

На лінія з виробництва склопакетів австрійської 
компанії «Lisec» виготовляються одно- та двокамерні 
склопакети, а також, енергозберігаючі склопакети 
заповнені аргоном та із використанням І-скла.

Завдяки високотехнологічному обладнанню 
німецьких фірм «Urban» та «Sturtz», забезпечується 
висока герметичність, тепло- та звукоізоляція виробів. 

Компанія є лідером із виробництва нестандартних 
конструкцій. Наші вироби щороку відзначаються на 
дизайнерських конкурсах, які проводить REhAU.

Алюмінієві системи від компанії Alutech, які 
використовує ТМ «Болена», є ефективним рішенням у 
разі необхідності скління великих площ фасадів. 

Сьогодні представництва фабрики працюють у всіх 
обласних центрах Західної  України. 

ТМ «Болена» запрошує до співпраці партнерів.

БОЛ�на тМ
ФАБРИКА ВІКОН

вул. Сихівська, 4 , 
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (032) 2320184 
 (067) 3735731

вул.Княгині Ольги, 95
Тел.: (032) 2470854 
 (067) 3734979
e-mail: vikna@bolena.com.ua
www.bolena.com.ua

Консультативний центр: 0 800 503358
(дзвінки в межах України зі стаціонарних 
телефонів безкоштовні)

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Ваш помічник у будівництві та ремонті!
«БудЕксперт» – всеукраїнська газета про 

будівництво та ремонт.
Формат – А3, періодичність – раз в місяць, тираж 

– 20 000 примірників.
Розповсюдження газети – торгова мережа ( кіоски, 

супермаркети, будівельні магазини), передплата, 
виставки, кур’єрська доставка.

Передплатний індекс – 01625
Тематика газети:
- проектування та дизайн;
- будівельні матеріали та технології;
- будівельне обладнання та інструменти;
- новини галузі;
- практичні поради і майстер-класи;
- будівельне право.
читачі – люди, які будують чи ремонтують житло, 

виконроби, архітектори, менеджери будівельних 
фірм, продавці-консультанти будівельних магазинів 
та супермаркетів.

«БудЕксперт» – це не лише газета, але й журнали-
каталоги на  будівельну тематику серії «БудЕксперт 
порадник». Серед виданих нами: «Дах», «Ізоляція», 
«Печі та каміни», «Дерев’яний дім Деревина у домі», 
«З чого будувати», «Фасад», «Підлога».

Будівельний портал budexpert.ua займає у 
своєму сегменті  одні з провідних  позицій за 
відвідуваністю.

Телепрограма «БудЕксперт» на телеканалі 
ЗІК  об’єднує  довкола себе провідних фахівців 
будівельної галузі, які популярно розповідають про 
наявні на сучасному  ринку України  будівельні 
матеріали, технології та обладнання.

БУД�К�П�рт
ГАЗЕТА  
ТЗОВ ГАЛМЕДІА

а/с 5911, вул. Садова, 2А,  
м. Львів, 79054, Україна
Тел.: (032) 2320544,
 (098) 635034, 
 (063) 0187131
e-mail: redakcia@budekspert.com.ua
www.budexpert.ua
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Один із пріоритетів нашої компанії – якість 
роботи, використання новітніх тенденцій для якісного 
покращення життя львів’ян. Тут нам допомагають 
передові технології та іноземний досвід у сфері 
будівництва. Також володіємо достатньою кількістю 
матеріальних та інтелектуальних ресурсів для 
вирішення найскладніших завдань. Серед переваг 
компанії – не тільки оперативність, а й акцент 
на європейській якості та задоволенні потреб 
найвибагливіших майбутніх мешканців.

БУДіВ�ЛЬна  
КОМПані� «mS»

вул. Кульпарківська, 59, корпус 42,  
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2601333,
 (067) 2312200
e-mail: office@ms-bud.com.ua
www.ms-bud.com.ua

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Компанія Ваш інтер’єр  вже 9 років створює комфортні  
інтер’єри в будинках та готельно- відпочинкових комплексах, 
використовуючи шпалери, штори та постільну білизну.  

На сьогодні компанія працює в таких напрямках 
–   Мережа салонів декору в м.Львів (шпалери, штори, 
домашній текстиль) , декілька успішних інтернет-магазинів,  
власне пошивне виробництво.  Новинка цього року – це 
запуск лінії по виробництву постільної білизни та готових 
штор. 

В час великого попиту в готельно-ресторанному бізнесі 
до оздоблення інтер’єрів ми активно працюємо з великою 
кількістю об’єктів такого плану.  На наших торгових площах 
представлені багаточисленні колекції тканин, шпалер, 
карнизів, фресок, поліуретанових виробів. Асортимент 
постільної білизни та домашнього текстилю налічує більше 
як  2000 найменувань, що завжди є в наявності.

Імпортуємо елітні шпалери всіх імпортних виробників зі 
складу та під замовлення з фабрик, шпалери для приватних 
помешкань та антивандальні шпалери для готелів, 
ресторанів, санаторіїв, кафе (hoREcA), художній фотодрук, 
фрески та картини, професійно наклеюємо шпалери , 
фотошпалери та фрески всіх видів

- Пропонуємо  тканини, аксесуари та дизайнуємо і шиємо 
штори, гардини, фіранки, покривала, подушки, скатертини, 
чохли на крісла, чохли на диван, прасуємо, навішуємо, 
чистимо всі текстильні вироби.

- Продаємо та встановлюємо сонцезахисні системи на 
вікна – ролети тканинні, карнизи металеві, латунні, карнизи 
з електроуправлінням. Весь асортимент товару монтуємо і 
надаємо гарантію виробника.

- Виготовляємо та продаємо домашній текстиль 
– постільна білизна, рушники, халати, ковдри, подушки.

Наша команда йде вперед, ми готові на вирішення різних 
питань та завдань, які будуть на нашій дорозі до мети, ми 
хочемо дарувати своїм покупцям та партнерам радість та 
щастя, ми прагнемо заробляти, вкладаючи в наш бізнес 
значні кошти, знання, позитивну енергії, емоції та час.

З радістю допоможемо вам вдосконалити інтер’єр вашої 
оселі. З нами вигідно працювати бо ми даруємо емоції і 
мегакруті  інтерєрні  рішення.

ВаШ інт�р’Єр
ДЕКОР-ЦЕНТР

вул. М.Андрея, 4,  
м. Львів, 79016, Україна
Тел.: (067) 3704054
e-mail: v.i.studia@gmail.com
www.vashinterier.ua

вул.Зелена,30, 
вул.Яворівська, 22 
ТЦ Три слони.Все для дому
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PP «EnEJ» jest krajowym producentem śiennych 
i stropowych szalunkó. w arsenale przedsięiorstwa 
sąwłsne linie produkcyjne – plazmowe cięie, linia 
frezowania, szlifierka, zązenie dźigara, wyró dźigara 
h¬20, kamery farbiarskiej, polimeryzacji, suszenie, 
linia wyprodukowania tarczy dla szalunkó i nasadek 
dla dźigara z masy plastycznej, linia wyprodukowania 
budowlanego rusztowania.

do dyspozycji naszych klientó i partneró:
- częci szalunkó stropu (dźigar drewniany budowlany 

z nasadkami, podpory stalowe dla szalunkó, trónó 
odciżny, góki-¬koronki i t.p.) szalunkó śiennych (serji 
«sygma-¬prof 82» і «sygma¬-prof 122», takż małtarzowe 
plastykowe szalunki) – sprzedażi arenda.

- komplet do szalunkó wszystkich typó, dykta 
laminowana, ustalacze ochronnej warstwy i t.p. ¬ 
sprzedaż

- jednorazowe kartonowe okrął kolumny od 100 do 
600 mm śednicy i 3-¬4 m wysokośi – sprzedaż

- budowlane ruszrowanie «EnEJ¬-40» – robocza 
wysokoćdo 40 m – sprzedaż

- wyproduwanie i zestawienie drewnianych domó.

ВирОБниЧ� ПіДПриЄМ�тВО 
«�н�Й»
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Кульпарківська, 93,  
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 9220163
Тел./Факс: (032) 2421415
e-mail: paniv_p@ukr.net
www.eneyvp.com.ua

ВП «ЕНЕй» – вітчизняний виробник вертикальної 
та горизонтальної опалубки. В арсеналі підприємства 
– виробничі лінії з виготовлення власного профілю; 
плазмова різка; лінія торцювання, шліфування, 
зрощення брусу та виготовлення будівельної балки 
Н-20; камери фарбування, полімеризації, сушки; 
лінія виготовлення пластмасових щитів для опалубки 
та пластмасових наконечників для балки; лінія 
виготовлення будівельного риштування.

Нашим клієнтам та партнерам ми пропонуємо:
- елементи опалубки перекриття (балка 

двотаврова деревина будівельна з наконечниками, 
стійки опалубкові, триноги полегшені, головки-корони 
тощо) та стінової опалубки (серій «сігма-проф 82» та 
«сігма-проф 122», а також дрібнощитова пластикова 
опалубка) – продаж та оренда.

- комплектуючі до опалубки усіх видів, фанера 
ламінована, фіксатори захисного шару тощо 
– продаж.

- одноразові картонні круглі колони діаметром від 
100 до 600 мм та висотою 3-4 м – продаж;

- будівельне риштування «ЕНЕй-40» з робочою 
висотою до 40 м – продаж.

- виготовлення та зведення дерев’яних будинків.

eneJ ltD

93, Kulparkivska St., 
79021, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 9220163
Phone/Fax: +380 32 2421415
e-mail: paniv_p@ukr.net
www.eneyvp.com.ua
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contemporary wood frame buildings are short terms 
build, without wall drying and geometry changes, any 
architectural style, heating economy.

Since 2003 Solidbud TM builds wood framing hotels, 
restaurants, cottages. we have our own project office, 
stock of building materials, modern production machines, 
experienced builders and we guarantee rapid and quality 
construction.

Solidbud TM also produce: terraсe, wooden stairs, 
doors, wood furniture for restaurants and hotels, interiors 
and exteriors design elements in pine, larch and oak. we 
paint in any design.

we realize all your projects!

ВирОБниЧО-БУДіВ�ЛЬна 
КОМПані� «УФа нОВа»
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
СОЛІДБУД ТМ

вул. Короленка, 61,  
м. Дубно, Рівненська обл., 35604, Україна
Тел.: (050) 5814442
Тел./Факс: (03656) 45897
e-mail: info@solidbud.com
www.solidbud.com

Сучасні дерев’яні каркасні будівлі: швидко, без 
«усушки і усадки», будь-який архітектурний стиль, 
економні в опаленні.

З 2003 року ТМ «Солідбуд» будує дерев’яні 
каркасні готелі, бази відпочинку, ресторани, зали для 
урочистих подій, котеджі. Власна проектна група, 
постійні запаси будматеріалів, сучасне виробництво 
і досвідчені будівельні бригади гарантують швидке і 
якісне будівництво об’єктів будь-якої складності. 

ТМ «Солідбуд» виготовляє: тераси, сходи, 
двері, меблі і елементи зовнішнього і внутрішнього 
декору з масиву сосни, модрини чи дуба. Покриття 
лакофарбовими матеріалами під різні дизайнерські 
рішення, штучне зістарення деревини. 

Ми реалізуємо будь-які проекти!

SoliDBuD tm

61, Korolenko St., 
35604, Dubno, Ukraine
Phone: +380 50 5814442
Phone/Fax: +380 3656 45897
e-mail: info@solidbud.com
www.solidbud.com
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Steel production plant «widzew» is one of the leading 
manufacturers of high-quality metal stoves with wood, 
coal and solid fuel boilers, including long burning boilers. 
our commitment to innovation, design and quality is 
reflected in the continuous technological development 
of products. The warmth of your house today is in the  
tomorrow technologies of «widzew».

1. you get the products directly from the factory, and 
can order the stove or boiler personally to complete as 
soon as possible.

2. Shipment of products is free throughout Ukraine.
3. Many manufacturers of  bullerjans on their sites 

depicted drawings of 3d models of furnaces, and the 
difference between real and beautiful pictures buleryanov 
can be substantial, and not in favor of the latter.

4. Most manufacturers of stoves installed on the door 
handle, easy hook that does not guarantee gas-tight 
doors, therefore, in these furnaces will be more over-
air and less time working on one tab bullerjan wood. 
Most manufacturers do not bring to the front wall of the 
furnace flue damper control, which leads to additional 
inconveniences in operation Furnaces.

5. only on our factory you can order the «custom 
engraved stoves».

6. only here you can buy stove / boiler / furnace 
with payment by bank transfer including VAT at the price 
indicated on the site, no additional premiums for cashless 
payments and the VAT.

7. we have the largest range of  bullerjans and stoves 
with wood. our production is constantly being improved 
and updated.

8. All the products are manufactured at the modern 
high-tech equipment, by professional experts, that means 
the high quality and long product life

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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ВіДз�В
МЕТАЛОЦЕНТР

WiDzeW

вул. Гмирьова, 1
М.Миколаїв, Україна
Тел/факс: (0512) 580734, 444888
e-mail: opt@widzew.com.ua
http:// Wd.ua

1, Gmyrjova St., 
Mykolaiv, Ukraine
Phone/fax: +380 512 580734, 444888
e-mail: opt@widzew.com.ua
http:// Wd.ua

Металоцентр «Відзев» є одним з провідних виробників 
високоякісних сталевих печей на дровах, вугіллі, а також 
твердопаливних котлів, в тому числі котлів тривалого 
горіння. Наша прихильність до інновацій, дизайну і якості 
відбивається в безперервному технічному розвитку 
продукції. Тепло Вашого будинку сьогодні - в завтрашніх 
техлологіях від «Відзев».

1. Ви отримуєте продукцію безпосередньо, з 
заводу, і можете замовити піч або котел індивідуально 
в потрібній Вам комплектації в найкоротші терміни без 
посередників.

2. Відвантаження продукції здійснюється безкоштовно 
по всій території України.

3. У багатьох виробників булерьянов на сайтах 
зображені малюнки 3d моделей печей, і різниця між 
красивими картинками і реальними булерьянов може 
бути істотною, і не на користь останніх.

4. У більшості виробників печей на дверцятах 
встановлено проста ручка-гачок, що не забезпечує 
гарантованої газощільних дверцята булерьян, отже, 
в цих печах буде більший перевитрата повітря і 
менший час роботи Булер’ян на одній закладці дров. 
Більшість виробників не виводять на передню стінку 
печі управління заслінкою димоходу, що призводить до 
додаткових незручностей в експлуатації булерьян.

5. Тільки у нас Ви можете замовити «Іменний 
булерьян (піч)».

6. Тільки у нас Ви можете придбати булерьян / котел 
/ піч з оплатою за безготівковим розрахунком в тому 
числі ПДВ за ціною зазначеної на сайті, без додаткових 
надбавок за безготівковий розрахунок і за ПДВ.

7. У нас найбільший серед виробників вибір 
булерьянов і печей на дровах. Модельний ряд печей і 
котлів постійно вдосконалюється і оновлюється.

8. Продукція виготовляється на сучасному 
високотехнологічному обладнанні, професійними 
фахівцями, що гарантує високу якість продукції.
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Factory «TM Vikno Plus» – it’s a producer  which 
makes more than 10 years high-quality windows with 
high-grade german profile VEKA.

we supply glass for our windows from company 
«Saint Gobain». And our products are completed with 
garniture of «wInKhAUS»

ВіКнОПЛю� тМ

вул. Дж.Вашингтона, 5а
м. Львів, 79032, Україна
Тел.: (067) 6078400,
 (032) 2530805 
vikna_veka@ukr.net
www.vikna-veka.com

Завод «ТМ ВікноПлюс» – це виробник, який 
вже понад 10 років тішить покупців бездоганним 
виконанням вікон із високоякісного німецького 
профілю VEKA.

 Скло для наших вікон поставляє компанія  «Saint 
Gobain».

Комплектується фурнітурою «wInKhAUS»

tm viKno pluS

5a, George Washington St.,
79032 Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 6078400,
 +380 32 2530805 
vikna_veka@ukr.net 
www.vikna-veka.com
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Manufacturing company «PoLySAn» Ltd. is one of 
the leading manufacturers of paints and varnishes in 
the Ukrainian market. we offer a wide range of the most 
popular waterborne and alkyd-based products on the 
market under the trademarks of «Maxima», «Farbex», 
«delfi» and «dekART».

ВП ПОЛі�ан
ТОВ

вул. Воєводіна, 25, 
м. Суми, 40000, Україна
Тел.: (0542) 650621
e-mail: pantileev@farbex.com.ua
www.farbex.ua

Компанія ТОВ «ВП «Полісан» є одним з провідних 
виробників лакофарбових матеріалів на українському 
ринку. Ми пропонуємо широкий спектр найбільш 
затребуваної на ринку алкідної і водно-дисперсійної 
продукції під торговими марками «Maxima», «Farbex», 
«delfi» і «dekART».

polySan ltD.

25, Voevodina St.,
40000, Sumy, Ukraine, 
Phone: +380 542 650621
e-mail: pantileev@farbex.com.ua
www.farbex.ua
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 Спектр  послуг  фірми – пропозиція для ринок  
України внутрішніх підвіконь провідних німецьких 
фірм werzalit  та Moller. Пропонуємо  широку 
кольорову палітру : колекції під благородний камінь 
та деревні  теплі декори.  Неважливо чи мова йде 
про будівництво чи про реконструкцію, з точки зору 
будівельників підвіконня повинне відповідати суворим 
будівельним стандартам та архітектурним вимогам. 
Наше підвіконники водостійкі, міцні, довговічні, 
безпечні для здоровя.

Також фірма займається виготовленням з 
оцинкованої  сталі зовнішніх підвіконь – Відливи.

Незважаючи на молодий вік нашої фірми 
ми готові запропонувати не тільки надійну та 
високоякісну продукцію, але й надати кваліфіковану 
консультацію.

Фірма ПП Врублевський постійно рухається 
вперед, розширює  асортимент продукції та модернізує 
виробничі потужності.

ВрУБЛ�В�ЬКиЙ Й.В.
ГУРТІВНЯ ПІДВІКОННИКІВ

вул. Шевченка, 317, 
м. Львів, 79069, Україна
Тел.: (097) 4722690
Тел./Факс: (032) 2421689
e-mail: asd45@ukr.net
www.vrps.com.ua
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Using new technologies and equipment to slice and 
laying from April to november, we will give you a lawn 
that in a few weeks it will be impossible to distinguish 
from planted a year ago. Also available:

- Universal lawn;
- Sports turf;
- Lawn grass seeds;
- Automatic irrigation systems, their accessories

газОни УКраЇни
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул.  Нижньодніпровська, буд. 1, 
м. Ювілейне, Дніпропетровська обл., 
52005, Україна
Тел.: (0562) 321297
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua

Використовуючи нові технології і  сучасні 
обладнання по зрізу і укладанні з квітня по листопад 
ми надамо Вам газон, який вже через пару тижнів 
неможливо буде відрізнити від посадженого рік тому. 
А також в наявності:

- Універсальний газон;
- Спортивний газон;
- Насіння газонних трав;
- Системи автоматичного поливу, комплектуючи 

до них.

gazony uKRainy ltD

1, Niznedneprovskaja St., 
52005, Yubilejnye, Dnepropetrovsk region, 
Ukraine
Phone: +380 562 32-12-97
e-mail: info@greenland.com.ua
www.greenland.com.ua
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Гідрофлоу – це система водопідготовки. Вона запобігає 
утворенню накипу, а також усуває існуючий накип 
та відкладення в системах охолодження, опалення, 
водопостачання, в котлах, бойлерах, теплообмінниках, 
парогенераторах, економайзерах, випарних установках, 
зволожувачах повітря та в інших обладнаннях.

Систему Гідрофлоу використовують у боротьбі з 
накипом та корозією в квартирах і будинках, у важкій та 
легкій промисловостях, а також в боротьбі з біообростанням 
та розмноженням бактерій в басейнах, водоймах тощо. 

Система hydroFLow здатна забезпечити підприємству 
значну економію, оскільки дозволяє мінімізувати перерозхід 
електроенергії/палива, скоротити невиробничі простої, 
зменшити витрати на технічне обслуговування та уникнути 
передчасного зносу обладнання.

Принцип роботи системи hydroFLow в тому, що вона не 
дозволяє різноманітним забрудненням кріпитись до стінок 
труб та обладнання, а також усуває уже існуючий накип. 
Вона генерує електромагнітні імпульси змінної частоти в 150 
кГц навколо трубопроводу, що забезпечує формування іонів 
у кластери. При перенасиченні кластери іонів вивільняються 
з водного потоку і не накопичуються на поверхні труб та 
обладнанні.

Системи Гідрофлоу є надійною, простою в монтажі та 
вимагає мінімальних експлуатаційних витрат. Технологія 
Гідрофлоу є також екологічно чистою та не шкодить здоров’ю 
людини, про що свідчать міжнародні сертифікати якості. 
Мільйони споживачів в 69 країнах світу довірили пристрою 
Гідрофлоу захист своїх труб, котлів, теплообмінників, 
побутових приладів  та інших агрегатів.

Даний пристрій використовують такі відомі світові 
компанії, як British Gas, coca cola, nASA, nestle, honda, 
Panasonic, Michelin, Kawasaki, Lockheed Martin Space 
operations та багато інших. В 1991-1992 рр. компанія Брітіш 
Газ (British Gas) провела комплексні порівняльні досліди 
дев’яти систем безреагентної водопідготовки, в яких 
переконливу перемогу отримала система hydroFLow.

Гідрофлоу успішно працює там, де застосування 
інших систем виявилося неефективним або недостатньо 
ефективним. 

Запобігати утворенню відкладень дешевше, ніж 
забезпечити високоякісну очистку води!

гіДрОФЛОУ

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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вул. Городоцька, 335/341
м.Львів, 79040, Україна, 
Тел.: (067) 1374487
e-mail: west-region@h-glow.com.ua
www.hydroglow.com.ua
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Global development is a corporation that aims to advance 

on new levels of business and technological development. we 
take rational approach to construction and pay special attention 
to preserve unique and original architectural styles in the cities, 
where we builddwellingestates of a new generation.

what Global development creates arenot just buildings, but 
conceptually new world – a world of comfort for the thousands 
of Ukrainian families. Since the company’s inception, we have 
developedour own original vision of what a modern new building 
should be.

European level of the dwelling construction lies at the 
heart of the Global development brand philosophy. It bases 
on modern construction technologies, due to the innovative 
solutions and progressive trends implementation.

Every our project is precise, thought-out and unique. we 
draw increased attention to all newbuildings and work out all 
the nuances to the smallest detail.

The Global development objectiveis satisfying customers 
and maintaining consumers trust and respect.

The housing construction program of the Global development 
bases on the European experience of contract work  and using 
only certified building materials, which we are 100% sure to be 
environmentally friendly and safe.

our aim:
- Gaining recognition among our fellow citizens and the 

world community.
- Being a leader in the quality construction.
- Building for centurieswith love for the motherland and 

responsibility to the people.
our aspiration:
- Implementingprogressive ideas basing on good traditions 

and high standards of quality.
- Promoting professional growth and well-being of our 

employees.
- creating unique high-class realty, which will be not only 

ours, but also all-Ukrainian pride.
our advantages:
- Employment of aspecial innovative equipment;
- The rapid construction of the most creative building 

projects;
- Rational use of cutting-edge technologies;
- Impeccable corporate reputation;
- high labor discipline of the professional team.

гЛОБаЛ Д�В�ЛОПМ�нт 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

Пр. В.Чорновола 67 Г, 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: 0800750000
e-mail: info@gd.company
www.gd.company

Global development – це корпорація, що прагне виходити 
на нові рівні ділового та технічного розвитку. Ми раціонально 
підходимо до будівництва та звертаємо особливу увагу 
на збереження унікальності і неповторності архітектурних 
стилів міст, у яких зводимо житлові комплекси нового 
покоління.

Global development створює не просто будівлі, а 
концептуально новий світ – комфортний світ для тисяч 
українських сімей. За час свого існування ми виробили 
власне оригінальне бачення того, якою повинна бути 
сучасна новобудова. 

В основі бренду Global development закладено 
філософію зведення житла європейського рівня, опираючись 
на сучасні технології будівництва, завдяки інноваційним 
рішенням й впровадженню прогресивних тенденцій.

Кожен наш проект чіткий, продуманий та унікальний. 
До всіх новобудов прикута підвищена увага, відтак ми 
опрацьовуємо усі нюанси до найменших деталей.

Мета діяльності Global development – задоволені клієнти 
і підтримка довіри та поваги споживачів. 

В програму будівництва житла від Global development 
закладено європейський досвід організації підрядних 
робіт з використанням лише сертифікованих будівельних 
матеріалів, в екологічності та безпечності яких ми впевнені 
на 100%.

Ми прагнемо:
- Здобути визнання серед наших співвітчизників та 

світової спільноти.
- Бути лідерами у сфері якісного будівництва.
- Будувати на століття з любов’ю до Батьківщини і 

відповідальністю перед людьми.
Ми намагаємося:
- Реалізовувати передові ідеї на основі хороших традицій 

і високих стандартів якості компанії.
-  Сприяти професійному росту та добробуту 

співробітників.
- Створювати унікальну нерухомість найвищого класу, 

яка стане не лише нашою, але й всеукраїнською гордістю.
Нашими перевагами вважаємо:
- Використання спеціальної інноваційної техніки;
- Швидке зведення найбільш креативних будівельних 

проектів;
- Раціональне застосування ультрасучасних технологій;
- Бездоганну корпоративна репутація;
- Високу трудова дисципліна професійної команди.

gloBal Development ltD

67 V. Chornovola, Avenue, 
79020, Lviv, Ukraine
Phone: 0800750000
e-mail: info@gd.company
www.gd.company
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The newspaper «derevoobrobnyk» is the leading 
Ukrainian specialized edition for the forestry, woodworking 
and furniture industries. Since 2000 it is successfully 
operating on the market, providing up-to-day information 
about market reviews and analysis of Ukraine and 
other European and world countries, events, facts and 
comments, production, investments and innovations, 
trade shows and conferences, the development of 
enterprises etc.

Frequency of the newspaper is twice per month. It 
comes out in format A3 on the glossy paper. number of 
pages is 12-24. circulation: 10 000 copies.

The newspaper is distributed by subscription 
throughout Ukraine. Additional distribution – at the trade 
fears and the dispatching according to the data-base of 
our companies.

Д�р�ВООБрОБниК
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
http://derevoobrobnyk.com

У 2000 році був закладений початок історії 
Всеукраїнської галузевої газети «Деревообробник», 
яка успішно працює на ринку лісової, деревообробної 
та меблевої галузей.

Періодичність виходу газети – двічі на місяць. 
Обсяг – 12-24 сторінок формату А3.

Друк – кольоровий на крейдяному папері. Тираж 
газети становить 10 000 примірників.

Розповсюджується за передплатою по всій 
території України. Додаткове розповсюдження – на 
виставках і за допомогою цільових розсилок.

Ми висвітлюємо:
- Огляд та аналіз ринку
- Події, факти, коментарі
- Виробництво
- Інвестиції та інновації
- Виставки та конференції
- Розвиток підприємств тощо..
Наші послуги:
- Розміщення рекламної інформації
- Фото- та відео репортаж
- Публікації статтей
- Проведення вебінарів на різноманітну 

тематику
- Встновлення партнерських відносин
- Електронна та поштова розсилка
- Розміщення інформації на сайті

DeRevooBRoBnyK
UkRaINIaN wOODwORkING 
NewSPaPeR

2A Sadova St., P.O.Box 5911, 
79054, Lviv, Ukraine
Phone/Fax: +380 32 2441164
Fax: +380 32 2441165
e-mail: derevo@derevo.com.ua
http://derevoobrobnyk.com
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«Ex – tiara» is the exclusive representative in Ukraine 
of plants San Marco (Italy), whose main production is in 
Venice Marcon.

San Marco in Italy is the leading enterprise for 
producing paints and decorative coatings for building.

eX-tiaRa
cOMPaNy wIth LIMIteD 
LIaBILIty

�К�-тіара
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Геологічна, 2-А/1, 
м. Кривий ріг, Дніпропетровська обл., 
50045, Україна
Тел.: (096) 5030155,
Тел./Факс: (0564) 620131
e-mail: info@san-marco.in.ua
www.san-marco.in.ua

ТОВ «ЕКС – ТІАРА» – ексклюзивний представник 
в Україні групи заводів San Marco( Італія ), основне 
виробництво якого знаходиться під Венецією в районі 
Маркон.

San Marco в Італії є лідируючим підприємством 
з виробництва фарб і декоративних покриттів для 
будівництва.

2A, Heolohichna St., 
Kryvyy Rih, 50045, Ukraine
Phone: +380 96 5030155,
Phone/Fax: +380 564 620131
e-mail: info@san-marco.in.ua
www.san-marco.in.ua
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Association «Energy Efficient cities of Ukraine».
we are a voluntary nGo, created to facilitate the 

promotion of energy efficient principles among member 
municipalities. our focus is upon transforming local 
economies into sustainable communities with an 
emphasis on information, exchange of useful ideas and 
experience, new technologies and managerial know-
how in resource allocation. we build relationships with 
key stakeholders on a local level to help communities 
achieve energy security, preserve the environment, 
improve local quality of life and continue along the path 
of true sustainable development.

вул. Плетенецького 2, офіс 1 , 
м. Львів, 79020, Україна
Тел.: (032) 2455262
e-mail: office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua

ДООМС –  Асоціація «Енергоефективні міста 
України» – добровільне, недержавне, неприбуткове 
об’єднання органів місцевого самоврядування 
створене з метою задоволення потреб своїх членів 
і відповідних територіальних громад у сучасній 
інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку 
співробітництва та обміну досвідом з українськими і 
закордонними партнерами в ділянках ефективного 
та ощадливого використання енергетичних 
ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, 
підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля 
та забезпечення сталого розвитку поселень.

eneRgy eFFicient citieS oF 
uKRaine
VoLUnTARy ASSocIATIon oF 
LocAL SELF-GoVERnMEnT 
BODIeS

�н�ргО�Ф�КтиВні  
Мі�та УКраЇни
АСОЦІАЦІЯ  
ДОБРОВІЛЬНЕ  
ОБ’ЄДНАННЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2, Pletenskogo St., Off. 1,
79020, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2455262
e-mail: office@enefcities.org.ua
www.enefcities.org.ua
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Енергосервісна компанія «Адамсон» надає 
необхідні послуги та товари людям, яким  небайдуже, 
скільки вони платять за електрику та газ, які цінують 
комфорт з гарантією та бажають зробити один раз 
усе правильно, заощадивши таким чином десятки 
тисяч гривень.

Послуги нашої компанії спрямовані на зменшення 
комунальних витрат, адже ми комплексно вирішуємо 
питання енергозбереження будь-якої оселі, а саме:

- проводимо енергоаудит Вашої оселі
- виконуємо теплотехнічне проектування і надаємо 

прогноз економії тепла і ресурсів
- здійснюємо монтаж системи опалення
-  п ідбираємо та монтуємо оптимальну 

теплоізоляцію
І робимо це згідно стандартів енергоефективності 

США та Німеччини.
Впровадження низки практичних рекомендацій, 

які розраховуються індивідуально для кожного 
Замовника, дають можливість зменшити витрати у 
деяких випадках аж до 70%!

�н�ргО��рВі�на КОМПані� 
«аДаМ�Он»
ТОВ

вул. Івасюка, 11,  
м. Івано-Франківск,  76009, Україна
Тел.: (0342) 766444
Тел./Факс: (0342) 766445
e-mail: i@adamson.ua
www.adamson.ua

Компанія «Євробуд» – виробник пінопласту, 
профнастилу,металочерепиці.Продаж аксесуарів для 
утеплення і покрівлі.

Компанія «Євробуд»™ успішно працює на ринку 
України з 2004 року.

За цей
час нам вдалось створити не просто виробництво, 

а перспективну конкурентоспроможну компанію, 
якість продукції якої відповідає національним 
стандартам і європейським нормам.

Ви можете придбати нашу продукцію у 10 областях 
України, де розташовані наші фірмові склади, також 
у найбільших гіпермаркетах країни, або дилерів по 
всьому Західному регіону.

К о м п а н і я  « Є в р о б уд » ™  м а є  в л а с н и й 
спеціалізований автотранспорт. Для вашої зручності, 
ми самі доставляємо нашу продукцію у будь-який 
куточок Західного Регіону, а також за його межі.

При купівлі товару від 50м3 доставка – 
БЕЗКОШТОВНА!

ЄВрОБУД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Промислова, 29,  
м. Червоноград, Львівська обл.,  
80100, Україна
Тел.: (067) 1275555
Тел./Факс: (03249) 42941, 47670
e-mail: sale.dah@eurobud.ua
www.eurobud.ua
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Production company «Industry» was founded in 
1995. 

«Industry» produces:
- Profile and accessories for plasterboard systems;
- Elements of facade systems;
- Metal trays (for cable management system);
- corrugated sheets;
- Anchor plates for plastic windows;
- Reinforcing profiles for plastic windows;
- Scaffolding.
All our products correspond to State Standards of 

Ukraine and are certified by Authorized certification 
centre. Production quality control system of «Industry» 
company meets to international standards ISo 9001-
2001.

вул. Лозівська, 3, 
м. Харків, 61017, Україна
Тел./Факс: (057) 7543876, 7520536,  
  7543897, 7519060
e-mail: industrykharkov@mail.ru
www.industry-ukraine.com.ua

Виробнича компанія «Індастрі» була заснована 
в 1995 році.

«Індастрі» виробляє:
- Профіль та аксесуари для гіпсокартону;
- Елементи фасадних систем;
- Металеві лотки (для системи прокладання 

електричного кабеля);
- Гофровані листи;
- Анкерні пластнини для пластикових вікон;
- Посиліючі профілі для пластикових вікон;
- Риштування.
Наші вироби відповідають державним стандартам 

України і сертифіковані уповноваженим центром 
сертифікації. Система управління якістю виробництва 
компанії « Індастрі» відповідає міжнародними 
стандартами ISo 9001-2001.

inDuStRy ltD

3, Lozivs’ka str. St., 
61017, Kharkiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 57  7543876, 7520536,  
        7543897, 7519060
e-mail: industrykharkov@mail.ru
www.industry-ukraine.com.ua

інДа�трі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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Group of companies «Inter Atletika» («children and 
sports playgrounds» LTd as it’s part) is the market leader 
for sport goods, active rest and healthy lifestyle. we 
are national manufacturer of children play and sports 
equipment. our goods and  production are certified by 
international laboratories (TUV, Teknologisk Institut) and 
exporting to more than 40 countries all over the world

інт�р атЛ�тиКа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Інститутська, 17-б, м. Буча, Київсь-
ка обл., 08292, Україна
Тел.: (044) 3913355, 4622462
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com

Група компаній «ІНТЕРАТЛЕТИКА» (Тзов «Дитячі 
та спортивні майданчики») – лідер на ринку товарів 
для спорту, активного відпочинку та здорового способу 
життя. Національний виробник дитячого ігрового та 
спортивного устаткування як для приміщення так і 
вулиці. Обладнання та виробництво сертифіковане 
міжнародними лабораторіями (TUV, Teknologisk 
Institut) та експортується в 38 країн світу.

inteR atletiKa ltD

17-b, Instytutska St.,
08292, Bucha, Ukraine
Phone: +380 44 3913355, 4622462
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com
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Ltd. «Isokor-Ukraine» is the official representative 
of ISoKoR® in Ukraine and we sell products for 
cleaning and protect surfaces against water, dirt and 
weathering.

ISoKoR is a revolutionary hydrophobic (water and 
dirt resistant) coating that provides long-term protection 
of surfaces, extends the life of the treated material, 
retains the look, reduces the cost of its operation, and 
the processed materials are not lost their properties. 
The effect can last from several months to many years, 
depending on the type of surface.

і�ОКОр УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Богдана Хмельницького, 200/107, 
м. Львів, 79068, Україна
Тел.: (032) 2930277
e-mail: isokor.ua@gmail.com
http://isokorua.com

ТзОВ  «Ісокор-Україна»  – офіційний представник 
компанії  ISoKoR® в Україні і ми займаємось продажем  
продукції для очищення та захисту поверхонь від 
води, бруду та атмосферного впливу.

Продукція ISoKoR є революційним гідрофобним 
(водо та брудостійким ) покриттям, що забезпечує 
тривалий захист поверхонь, продовжує термін 
придатності обробленого матеріалу, зберігає зовнішній 
вигляд, знижує витрати на його експлуатацію, при 
цьому оброблені матеріали не втрачають свої 
паропроникні властивості. Ефект може тривати від 
кількох місяців до багатьох років в залежності від 
типу поверхні.

iSoKoR uKRaine ltD.

200/213 , B. Khmelnytskogo Street
79037, Ukraine, Lviv,
Phone: +380 32 2930277
e-mail: isokor.ua@gmail.com
http://isokorua.com
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ТОВ «Карбон Люкс» – це підприємство в м.Харкові 
займається виробництвом і продажем твердопаливного 
обладнання з 2014 року. Наше підприємство 
випускає твердопаливні котли та опалювальні печі 
торгової марки «KoTLy cARBon». Виробничі та 
складські площі займають більше 10.000,0 кв.м, 
на яких працює близько 70 висококваліфікованих 
робітників (зварників, збирачів конструкторів, 
менеджерів і т.д.). Підприємство оснащене сучасними 
автоматизованими лініями. Всі котли торгової 
марки «KoTLy cARBon» сертифіковані і мають 
сертифікат відповідності вимогам якості та безпеки, 
встановленими міжнародними стандартами і 
системами. Компанія «Карбон Люкс» на ринку вже 2 
роки, і наша продукція відома на всій території України 
– ми були презентовані на найбільшій виставці 
року – Aqua-Therm. 2015р., а також на обласних і 
регіональних виставках.

КарБОн ЛюК�
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Шевченка, 
м. Харків, 61033, Україна
Тел.: (097) 9956558
e-mail: info@kotlycarbon.com
WWW.KOTLYCARBON.COM
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«Kema Ukraine» company is a producer of dry 
building mixtures. company has the most modern 
organization of production. The assortment row of 
products  includes:       

- materials for finishing works: glues for a ceramic tile, 
stone, glass mosaic, aerocrete, gidroizolation for pools, 
basements, bathrooms, systems of warming of facades, 
restoration plasters and other materials. 

- a production of quartz sand of different factions and 
additives is for a concrete. 

Quality is time-tested

К�Ма  УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул.Промислова 8,  
м. Вишневе, Київська обл., 08132, Україна
Тел.: (044) 5020326
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua

ТОВ «Кема Україна» – виробник сухих будівельних 
сумішей. Компанія має найсучаснішу організацію 
виробництва. Асортиментний ряд продукції 
включає:      

- матеріали для оздоблювальних робіт: клеї 
для керамічної плитки, каменя, скляної мозаїки, 
газобетону, гідроізоляції для басейнів, підвалів, ванних 
кімнат, системи утеплення фасадів, реставраційні 
штукатурки і інші матеріали.

- виробництво кварцового піску різних фракцій і 
добавок для бетону.

Якість перевірена часом.

Kema uKRaine llc

8, Promislova St.,
Visneve citi, 08132, Кievskaya obl., Ukraine
Phone: +380 44 5020326
e-mail: info@kema.ua
www.kema.ua
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Компанія «Промелектро» – розробник і виробник  
побутових занурених насосів «Водолій», дренажних 
і поверхневих насосів  «Водолій», подрібнювачів 
кормів «Ікор-01» та «Ікор-02» електродвигунів «АІР» 
з гарантією виробника, широкою мережею дилерів 
по України та СНД.

Усі  вироби мають сертифікат відповідності в ЕС, 
Україні, Росії та Білорусії.

КОМПані� «ПрОМ�Л�КтрО»

вул. Іскринська, 37, корпус 35-А,  
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: (057) 7322210, 7544488
e-mail: sales@promelectro.com
www.promelectro.com

В наших салонах ми збираємо ексклюзивні 
авторські роботи відомих художників з усього 
світу, які створюють елітний дизайн годинників, 
ляльок, предметів побуту, гарних маленьких речей, 
які роблять наші домівки теплими, затишними та 
неповторними. 

В салонах «Кошкінъ ДомЪ» неможливо байдуже 
сковзнути поглядом і піти. 

Концепція розрахована на розумну людину, яка 
розуміє толк у справжніх речах, і ми пропонуємо 
тілько истинні, перевірені часом предмети інтер’єру 
і подарунки. 

«Кошкінъ ДомЪ» – привід повернутися…»

КОШКінъ ДОМъ
МЕРЕЖА САЛОНІВ ПРЕДМЕТІВ 
ІНТЕР’ЄРУ ТА ПОДАРУНКІВ

вул. Пантелеймонівська, 7,  
м. Одеса, 65012, Україна
Тел.: (0482) 322473
Факс: (048) 7287759
e-mail: koshkindom@gmail.com
www.koshkindom.com.ua

м. Львів, вул. Лесі Українки, 35 
тел.: (032) 2354145

м. Одеса:
вул. Пантелеймонівська, 7, 
вул. Грецька,36, 
вул. Мала Арнаутська, 27 (Текстиль/Дизайн)

м. Київ вул. Воровського,43

м. Дніпропетровськ вул. Короленко, 15
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Л�Ман
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Зелена 109, оф. 23,  
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (097) 6602029
Тел./Факс: (032) 2444642
e-mail: office@leman.lviv.ua
www.leman.lviv.ua

ПП «Леман» є офіційним дилером фірми «Solbet 
St. wola»

БЛОКИ ТА ПЕРЕМИчКИ З НІЗДРюВАТОГО 
БЕТОНУ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДІННЯ

(Виробництва польської компанії «SoLBET 
Stalowa wola») 

Ніздрюватий бетон автоклавного твердіння 
– це сучасний будівельний матеріал. Основними 
складовими ніздрюватого бетону виробництва 
SoLBET Стальова Воля є вапно, пісок, гіпс, вода 
та газоутворювач (алюмінієва пудра). Автоклавна 
обробка перетворює таку механічну суміш різнорідних 
компонентів у хімічне з’єднання та надає матеріалу 
ряд унікальних властивостей, відмінних від інших 
будівельних матеріалів. 

Властивості блоків з ніздрюватого бетону SoLBET 
Стальова Воля:

- відмінна тепло- та звукоізоляція;
- висока міцність на стискання при низькій густині;
- довговічність, морозостійкість, вогнестійкість та 

сеймостійкість;
- екологічний будматеріал, дозволяє стінам 

«дихати», не піддається впливу плісені та грибків;
- легкість та раціональність виконання робіт;
- економічність будівництва (в 1,5-2 рази дешевше 

ніж будівництво із традиційних матеріалів);
- можливість багатоповерхового будівництва при 

каркасному методі будівництва;
- сприятливий та затишний мікроклімат у 

приміщенні.
Технічна  характеристика  блоків SoLBET 

Стальова Воля:
 Марка Теплопровідність Середня міцність
матеріалу Λ0 dry [Вт/м*K] на стискання (Н/мм2)
 d  400 0,11 0,35
 d  500 0,103 2
 d  600 0,131 2,5

A private enterprise «Leman» is the official dealer of 
«Solbet St. wola»

BLocKS oF cELLULAR concRETE autoclave 
treatment

(Production  of  Polish company «SoLBET Stalowa 
wola»)

Сellular concrete of the autoclave treatment is a 
modern build material. The basic constituents of cellular 
concrete of production SoLBET Stalowa wola are lime, 
sand, gypsum, water and gasifier (aluminium powder). 
Autoclaving transforms such mechanical mixture of 
heterogeneous components in a chemical compound 
and gives material the unique properties, different from 
other build materials. 

Properties of blocks of cellular concrete SoLBET 
Stalowa wola:

- excellent warm and sound isolation;
- high compressive resistance at a low density; 
- durability, frost-resistance fire-resistance and 

seismic resistance;
- ecological building material, allows walls to 

«breathe», doesn’t come under influence of mustiness  
and fungi;

- easiness and rationality of work implementation;
- economy of building (in 1,5-2 points cheaper than 

building out of traditional materials;
- possibility of multi-storeyed building at the 

framework method of building;
- favourable and comfortable microclimate in an 

apartment.
Technical characteristics of blocks SoLBET Stalowa 

wola:
 Brand heat-conducting Medium compressive
of material Λ0 dry [Вт/м*K] resistance (Н/мм2)
 d  400 0,11 0,35
 d  500 0,103 2
 d  600 0,131 2,5

leman
PRIVATE EnTERPRISE

109/ 23, Zelena St.,  
79035, Lviv, Ukraine
Phone: +380 97 6602029
Phone/Fax: +380 32 2444642
e-mail: office@leman.lviv.ua
www.leman.lviv.ua
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З 2011 року почав діяти проект «Леман –  навчання 
за кордоном». Це один із перших такого роду проектів 
на території Західної України, і за короткий час свого 
існування він дав можливість компанії Леман стати 
офіційним представником більше 50  навчальних 
закладів Польщі, чехії, Британії, Австрії, Канади, США 
та інших країн світу.

Основні напрямки діяльності проекту – це 
консультації та оформлення документів при вступі 
громадян України на бакалавріат, магістратуру, другу 
вищу освіту та мовні курси за кордоном, а також  
рекламно-інформаційна кампанія для іноземних 
навчальних закладів в Україні.

Л�Ман – наВЧанн� за 
КОрДОнОМ
ПРОЕКТ

вул. Зелена109/ 231
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (067) 6724519
Тел./Факс: (032) 2444642
e-mail: osvita.leman@gmail.com
 www.leman-osvita.com.ua

Лео-Дизайн – це багатопрофільне процвітаюче 
підприємство із відмінними, але водночас пов’язаними  
галузями виробничої діяльності, яке своєю продукцією 
створить затишок та комфорт у Вашій оселі, 
прикрасить інтер’єр довершеністю та неповторністю 
дизайну.

Підприємство є комплексним виробником меблів, 
дверей і сходів будь-якого типу та складності із 
натуральної деревини.

Підприємство відрізняється від багатьох присутніх 
виробництв на ринку кардинально іншими методами 
виконання робіт, а саме: комплексним підходом до 
об’єкту, можливістю втілення будь-яких дизайнерських 
рішень, розробок чи інших технічних завдань до 
об’єкту. У максимально короткі терміни замовник 
отримує бездоганної якості вироби та майстерно 
виконану роботу. Охоплюючи декілька галузей 
виробництва, а саме: виготовлення меблів, дверей, 
сходів та інших деталей інтер’єру, організація дає 
можливість замовнику заощадити час та кошти.

Вся продукція підприємства сертифікована 
та відповідає технічним вимогам. На виробництві 
використовуються лише екологічно чисті матеріали 
та комплектуючі.

Лев – це символ міста, в якому проходить 
виробництво нашої продукції, а також символ 
сили, влади та лідерства. Саме такі вольові якості 
притаманні нашому підприємству для беззаперечного 
завоювання першості на ринку виробництва 
вишуканих дерев’яних виробів, які відображають 
поєднання класичного та модерного стилів.

За більш детальною інформацією просимо 
звертатись за номерами телефонів, вказаними у 
розділі Контакти на нашому веб сайті.

Л�О-ДизаЙн
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Данила Апостола, 16,  
м. Львів, 79008, Україна
Тел.: (063) 1460877,
 (096) 4693471
Тел./Факс: (032) 2473182
e-mail: leo-design@online.ua
www.leo-design.lviv.ua
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ТДВ «Львівський експериментальний механічний 
завод»  виробник котлів твердопаливних модульних 
типу КПМ від 30 до 330 кВт.

Конструктивні та експлуатаційні переваги котлів 
типу КПМ:

- Всеїдність – працює на будь –якому твердому 
паливі: вугілля, кокс, паливні брикети, дрова, тирса, 
дерево-паливні гранули та горючі відходи тощо. 
Високий ККД (більше 85%)

- Споживає мало палива, завантажується значно 
рідше простота та надійність конструкції.

- Механічна міцність конструкції  (випробовується 
тиском не менше 6 атм.), посилені водонаповнені 
рушта, всі частини схильні до температурного впливу, 
захищені водяною «сорочкою», висока ремонтна 
придатність, живучість в аварійних ситуаціях, 
довговічність, відсутність необхідності в спеціально 
навченому персоналі.

- Спрощений монтаж
- Не вимагає будівлі котельні, спеціально 

підготовлених майданчиків і монтажного персоналу, 
допустимий крок до 5 градусів у будь-який бік, розбірна 
конструкція, спрощені вантажно-розвантажувальні 
роботи.

- Собівартість тепла нижча в 2-5 разів в порівнянні 
з центральним опаленням

ЛЬВіВ�ЬКиЙ 
�К�П�риМ�нтаЛЬниЙ 
М�ХаніЧниЙ заВОД
ТОВАРИСТВО  
З ДОДАТКОВОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Жасминова, 5,  
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2705530
Тел./Факс: (032) 2705513
e-mail: lemz@lviv.farlep.net
www.lemz.lviv.ua
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Ltd. «Media continent» – the publisher of the «My 
home». Magazine, online-edition and information portal 
for the purchase, construction and improvement of 
modern, safe, cozy, comfortable house. 
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М�Діа КОнтин�нт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

meDia continent ltD.

21, Chornobylska St.,
Kyiv, 03179, Ukraine
Phone/fax: +380 44 4527855 
 +380 93 6064601
e-mail: moy-dom.magazine@ukr.net, 
            mcontinent@ukr.net 
www.moy-dom-ua.com
Skype: moy-dom.magazine

вул. Чорнобильська, 21, оф. 15
03179, Україна м. Київ,
Тел./факс: (044) 4527855 
 (093) 6064601
e-mail: moy-dom.magazine@ukr.net, 
            mcontinent@ukr.net 
www.moy-dom-ua.com
Skype: moy-dom.magazine

ТОВ «Медіа Континент» – засновник проекту «Мой 
Дом». Журнал, інтернет-видання, інформаційний 
портал про покупку, будівництво та благоустрої 
сучасного, безпечного, затишного, комфортного 
будинку. Найактуальніші матеріали про будівництво, 
нерухомость, технології, дизайн та ремонт. Велика  
кількість корисних прикладних матеріалів, які 
допоможуть Вам навчитися робити сучасний ремонт, 
упорядковувати свій будинок, розібратися в новітніх 
технологіях і комунікаціях, не робити помилок при 
купівлі товарів і послуг, пов’язаних з усіма питаннями 
благоустрою сучасної оселі. 
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ТзОВ «Металіст» являється українським 
виробником, яке існує зі своїми Енергетичними 
установками та твердопаливними Котлами 
водогрійними на ринку України з 1999 року.

ТзОВ «Металіст» виготовляє:
1) Установки енергетичні для спалювання відходів 

деревини (тирса, тріска), паливних гранул, лузги 
соняшника та іншої подрібненої біомаси УЕАС 100-
2000 кВт (теплоносій — вода);

2) Котли водогрійні КВ 40-2000 кВт на дрова, 
брикет, вугілля (теплоносій – вода);

3) Установки теплоутилізаторні УТ 100-150 кВт 
(теплоносій — повітря);

4) Системи автоматичного спалювання відходів 
деревини, паливних гранул і ін. САС 100-3000 кВт 
(використовуються як теплогенератори для котлів та 
сушильних комплексів різного типу);

5) Теплогенератори СПД 500-1500 кВт (на дрова, 
брикет). Використовуються як теплогенератори для 
котлів та сушильних комплексів різного типу);

6) Пневмозагрузки палива для САС;
7) Транспортери шнекові та скребкові;
8) Циклони;
9) Сушильні комплекси аеродинамічні

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

М�таЛі�т
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

ВЕНТИЛЬОВАНИй ФАСАД:
ТОВ МЕХАНІчНИй ЗАВОД «СОНЕТ» пропонує 

послуги з виготовлення та влаштування тепло-
ветильованого навісного фасаду «hoSTRocK» ТМ  
для утеплення, поліпшення архітектурної виразності 
та довговічності вашого будинку. Фасад «hoSTRocK» 
ТМ  – це сучасна навісна система для підвищення 
термоопору будинку. 

ЛІФТИ:
ТОВ МЕХАНІчНИй ЗАВОД «СОНЕТ» виготовляє 

пасажирські та вантажні ліфти вантажопідйомністю 
до 2000 кг; виконує монтажні роботи та виконує 
заміну застарілих ліфтів та обладнання; надає повну 
технічну підтримку під час обслуговування ліфтів.  

МЕТАЛООБРОБКА:
ТОВ МЕХАНІчНИй ЗАВОД «СОНЕТ» пропонує 

комплексні роботі з обробки листового металу, а 
саме:

лазерне різання, штамповка, рубка та згинання,  
зварювальні та слюсарні роботи, виготовлення 
цільних металоконструкцій, нанесення порошкових 
фарб та інше.

вул.  О. Онікієнка, 57, 
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
Тел.: (044) 4300744
e-mail: info.sonet@ukr.net
www.mz-sonet.com.ua

М�ХаніЧниЙ заВОД 
«�Он�т»
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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Напевно, важко відчувати себе більш комфортно, 
ніж в будинку, побудованому з традиційних матеріалів 
із здоровим мікрокліматом. Керамічні блоки 
LEIERThERM відповідають високим вимогам якості, 
екологічно чистих та енергоефективних матеріалів. 
Вони мають відмінні теплоізоляційні властивості, що 
дозволяють зводити одношарові стіни без додаткового 
утеплення. Якщо Ви хочете комфортний будинок із 
здоровим мікрокліматом, то продукти компанії Leier 
саме для Вас. МП Транс, як офіційний представник 
ТМ Leier,  допоможе Вам з легкістю реалізувати Вам 
комфортне та затишне життя

МП грУП 2000
ТОВ

вул. Собранецька 18/2,  
м. Ужгород, 88000, Україна
Тел./Факс: (0312) 616013 (14)
e-mail: mp.grup2000@gmail.com
www.mptrans.com.ua
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commissioned by – German Federal Ministry for 

Economic cooperation and development (BMz)
Partners – Ministry of Regional development, 

construction and housing of Ukraine, Lviv city 
Administration heritage department

current term 2009-2017
Budget EUR 8.5 million
objectives – The Lviv city council is committed to 

the renewal of the historical old city and is developing 
appropriate instruments for the preservation of its 
historical heritage. citizens are directly involved in the 
urban renewal process, and this stimulates the city’s 
economic development.

activities – Selected objects are used for the practical 
training of architects, craftsmen and building companies. 
20 local craft enterprises have carried out works under 
the project’s co-funding programmes, and many of them 
have successfully established themselves in the growing 
market for restoration services. The project approach 
is characterized by interdepartmental cooperation 
and comprehensive participatory involvement. The 
processes are documented and are made available to 
other municipalities.

Results – Around 1,850 households have benefited 
from the project’s co-financing programmes for the 
restorations of courtyards, balconies, staircases, entrance 
doors and windows. 450 craftspeople have completed 
practical training courses in historical restoration. The 
city administration has changed its approach to cultural 
heritage, the preservation of which is now an integral 
part of urban planning policy. The Integrated Urban 
development concept for Lviv co-developed by the 
project was formally adopted by the city council and is 
the first such instrument to be introduced in Ukraine.

МУніЦіПаЛЬниЙ рОзВитОК 
та ОнОВЛ�нн� �тарОЇ 
Ча�тини Мі�та ЛЬВОВа
СПІЛЬНИй УКРАЇНСЬКО-
НІМЕЦЬКИй ПРОЕКТ

вул. Богомольця, 6/ 6,  
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: (032) 2751308
e-mail: marta.pastukh@giz.de
           info@urban-project.lviv.ua
urban-project.lviv.ua

С п і л ь н и й  у к р а ї н с ь к о - н і м е ц ь к и й  п р о е к т 
«Муніципальний розвиток та оновлення старої частини 
міста Львова», що втілюється deutsche Gesellschaft fü 
Internationale zusammenarbeit (GIz) Gmbh у співпрацю 
з Львівською міською радою

замовник – Федеральне міністерство економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини (BMz)

Партнер – Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства, 
Львівська міська рада, Управління охорони історичного 
середовища ЛМР

тривалість 2009-2017
Бюджет 8,5 млн. євро
Мета – Міська рада Львова докладає зусиль для 

відновлення історичного центру і розробляє інструменти 
для збереження історичної спадщини. Мешканці активно 
долучаються до процесу оновлення міста, що в свою 
чергу стимулює економічний розвиток міста.

заходи – На прикладі обраних об’єктів проводяться 
практичні тренінги для архітекторів, майстрів та 
будівельних компаній. 20 ремісничих підприємств 
користуються новими програмами співфінансування 
для отримання додаткової кваліфікації. Багатьом з 
цих підприємств вдається успішно закріпитися на 
зростаючому ринку реставраційних послуг. Цей підхід до 
розвитку міста, який відзначається міждисциплінарною 
співпрацею різних структурних одиниць влади 
міста та активним залученням усіх зацікавлених 
сторін, документується з метою ознайомлення з ним 
представників інших муніципалітетів. 

результати – У програмах співфінансування 
реставрації житлових будинків взяло участь понад 
1.850 квартир: були відреставровані вхідні брами, вікна, 
балкони, сходові клітки, внутрішні двори та фасади. 450 
майстрів взяли участь у практичних тренінгах і отримали 
додаткову кваліфікацію з проведення реставраційних 
робіт. Міська рада Львова змінила своє ставлення до 
вище описаної проблематики і зробила збереження 
історичної спадщини невід’ємним елементом планування 
розвитку міста.

municipal Development 
anD RehaBilitation oF the 
olD city oF lviv
JOINt UkRaINION-GeRMaN 
PROJect

6/6, Bohomolca St.,
79005, Lvivi, Ukraine
Phone: +380 32 2751308
e-mail: marta.pastukh@giz.de
           info@urban-project.lviv.ua
urban-project.lviv.ua



��� ���Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

48

Мувінгова компанія «МУРАХА».
- 17 років на ринку мувінгу України, працюємо за 

міжнародним стандартом ISo 9000.
- 55 000 проведених переїздів;
- рекомендації, відгуки та подяка від VIP 

клієнтів.
- переїзди з компанією Мураха застраховані на 3 

000 000 гривень.
- на сьогодні, в компанії Мураха, вже активно 

працює 5 напрямків:  мувінг, клінінг, фасіліті, доставка, 
промислові переїзди.

МУраХа-заХіД
ТОВ

вул.Петрушевича, 3, каб.313, 
м. Львів, 79005, Україна
Тел.: 0674044951
Тел./Факс: (032) 2600270
e-mail: s.savchenko@muraha.ua
www.murakha.ua
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In «EPc «PRoFESІynA BEzPEKA» you will be able 
to pass not only safety labor and specialty training but 
also obtain wide range of related services.

oUR MAIn AcTIVITIES:
- Safety labor and other professions training 
- Electro – mechanical laboratory 
- workplaces attestation
- Rack testing
- Law support 
- Personal protective equipment (PPE) sales

нВЦ ПрОФ��іВЙна Б�зП�Ка
ТОВ

вул. Сім’ї  Хохлових, 8,  оф. 212, 
м. Київ, 04119, Україна
Тел.: (044) 5010024, 5010045
Тел./Факс: (032) 2400024,
 (068) 8527073
e-mail: office@profbezpeka.com.ua
www.profbezpeka.com.ua

В ТОВ «НВЦ «Професійна безпека»  Ви зможете 
пройти не лише навчання з охорони праці та за 
професіями, але й отримати цілий ряд супутніх 
послуг.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:
- Навчання з охорони праці та за професіями
- Електромеханічна лабораторія
- Атестація робочих місць
- Випробування стелажів
- юридичний супровід
- Продаж засоби індивідуального захисту

epc «pRoFeSіyna BezpeKa»

of.212, 8, Sim’i Hohlovyh St., 
04119, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5010024, 5010045
Phone/Fax: +380 32 2400024,
 +380 68 8527073
e-mail: office@profbezpeka.com.ua
www.profbezpeka.com.ua
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neostyl company occupies a leading market position 
in western wall materials Ukraine over the past few 
years, namely the market of gas-concrete products. 
The company is the official representative and not gas-
concrete biggest importer of products from leading Polish 
manufacturer Ksella TM yTonG. dunn’s trademark is 
the highest quality product on the market aerated these 
products. wide range, striking geometry products and 
loyal attitude to customers

н�О�тиЛЬ
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул.Городоцька,357,  
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (067) 3136505, 2585892
Тел./Факс: (032) 2420225
e-mail: nstyl.lviv@gmail.com
www.neostyl.com

Компанія Неостиль займає лідируючу позицію 
на ринку стінових матеріалів Західної України 
впродовж останніх декількох років, а саме на ринку 
газобетонної продукції. Компанія являється офіційним 
представником та чи не найбільшим імпортером 
газобетонної продукції від провідного польського 
виробника Кселла, ТМ yTonG. Данна торгова 
марка являється найбільш якісним продуктом на 
ринку газобетон них виробів. Широкий асортимент, 
вражаюча геометрія виробів та лояльне відношення 
до покупців.

neoStyl

357, Gorodocka, 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 3136505, 2585892
Phone/Fax: +380 32 2420225
e-mail: nstyl.lviv@gmail.com
www.neostyl.com
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ТзОВ «НІБЕ Україна» є офіційним представником 
в Україні шведської компанії «nIBE»- лідера з 
виробництва та реалізації теплових помп  у Європі, 
яка має досвід роботи на ринку енергозберігаючих 
технологій вже понад 60 років. 

Спеціалісти ТзОВ «НІБЕ Україна» тривалий час 
займаються встановленням систем опалення та 
підігріву води, які використовують принцип теплової 
помпи з використанням технічних засобів шведської 
фірми «nIBE».  Крім теплових помп, при необхідності, 
для забезпечення опалення та підігріву води 
використовуються сонячні колектори цієї ж компанії. 
Для відбору тепла з джерел постачання тепла 
застосовуються два типи теплових помп: для відбору 
тепла з ґрунту, в т. ч. – з грунтових вод, ( мал. 1) і з 
атмосферного повітря (мал.2). Разом з тепловими 
помпами в системах опалення і підігріву води 
використовуються буферні ємності для збереження 
нагрітої води (мал. 3).

За час своєї роботи, наші фахівці обладнали 
тепловим помпами десятки будівель різного типу по 
всій території  України. Серед них є, як окремі житлові 
будинки, так і будівлі відпочинкових комплексів. При 
цьому використовувались наступні  типи  джерел 
постачання тепла:  

- відбір тепла з ґрунту з застосуванням свердловин 
(вертикальних зондів);

- відбір тепла з ґрунту з застосуванням 
горизонтальних колекторів неглибокого залягання;

- відбір тепла з ґрунтових вод з застосуванням 
вертикальних колодязів ;

- відбір тепла з поверхневих водойм;
- відбір тепла з  атмосферного повітря;

ніБ�-УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Кн.Ольги, 5 в, к. 306,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 7194159 (директор),  
 (067) 6711227
Тел./Факс: (032) 2425159
e-mail: uanibe@gmail.com
www.nibe.com.ua
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company «nIKo-zahid» – the official dealer of Fiat 
and Fiat Professional in Lviv and Lviv region

company «nIKo-zahid» Lviv is on the market since 
May 2003. The main activity is the sale of new cars and 
their after-sales maintenance, sale of original spare parts, 
accessories and cosmetics. over time the company sold 
more than 5,000 cars.

Since April 2014 the company «nIKo-zahid» became 
the official dealer of Fiat in Lviv, because here you can 
buy any car model line with Fiat. our dealership offers 
a variety of system acquisition vehicle: design direct 
purchase, lending and leasing products according to 
customer needs, a system of corporate sales. Also, 
the system trade-in (exchange an old car with a new 
surcharge). All necessary documents for the car 
purchase and insurance customers can apply directly 
to the cabin.

Service Stations «nIKo-zahid» is equipped with 
the latest equipment, which allows to provide services 
of any complexity repair of cars Fiat. At the same time 
the station can service the 35 cars, 19 of which are on 
the lifts). This high bandwidth service center makes it 
possible to service cars of our clients.

ніКО-заХіД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

niKo-zahiD
cOMPaNy wIth LIMIteD 
LIaBILIty

вул. Липинського, 50Б
79019, Україна м. Львів, 
Тел/факс:  (032) 2976297, 2918082
e-mail: n.babinskiy@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

50Б, Lypynskogo St., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone/fax : +380 32 2976297,  2918082
e-mail: n.babinskiy@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

Компанія «НИКО-Захід» – офіційний дилер Fiat та 
Fiat Professional у Львові та Львівській області

Компанія «НІКО-Захід» працює на ринку Львівщини 
з травня 2003 року. Основним видом діяльності 
компанії є продаж нових автомобілів, їх гарантійне 
та післягарантійне технічне обслуговування, продаж 
оригінальних запасних частин, аксесуарів та 
автокосметики.  За час роботи компанією продано 
понад 5000 авто.

З квітня 2014 року компанія «НІКО-Захід» стала 
офіційним дилером Fiat у Львові та області, тому 
у нас Ви зможете придбати будь-який автомобіль 
з модельної лінійки Fiat. Наш дилерський центр 
пропонує р ізноманітн і  системи придбання 
автомобіля: оформлення прямої покупки, кредитні 
та лізингові продукти згідно потреб клієнта, систему 
корпоративного продажу. Також, діє система trade-in 
(обмін старого автомобіля на новий з доплатою). Усі 
необхідні документи для придбання автомобіля та 
страхування клієнти можуть оформити безпосередньо 
у салоні.

Станція технічного обслуговування компанії 
«НІКО-Захід» оснащена найновішим обладнанням, 
що дозволяє надавати послуги будь-якої складності 
з ремонту автомобілів Fiat. Одночасно на станції 
можуть обслуговуватись 35 автомобілів, 19 з яких 
на підйомниках). Така висока пропускна здатність 
сервісного центру дає можливість оперативно 
обслуговувати авто наших клієнтів.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Light-emitting-diode lamps: 
- For street and highway; 
- industrial;
- for workplaces;       
-  for office apartments;
- for medical establishments (hospitals, policlinics, 

stomatological cabinets) 
-  for school and other educational establishments; 
- for hcE. 
devices of energy-savings: 
1. domestic meters of water of ЛК-15Х, ЛК-15Г.
2. domestic meters of water of ЛК-20Х, ЛК-20Г.
3. Industrial meters of water of ЛК-25Х, ЛК-25Г, ЛК-

32Х, ЛК-32Г, ЛК-40Х, ЛК-40Г, ЛТ-50Х, ЛТ-50Г.
4. Meters of water with the impulsive exit of ЛК-15ІХ, 

ЛК-15ІГ.
5. Meters of water with an increase antimagnetic 

defence of ЛК-15Х, ЛК-15Г.
6. Meters of gas of РЛ- 2,5, РЛ- 4, РЛ- 6, РЛ-10Ех
7. Automatic checking and account of power mediums 

of АСКОЕ system.
8. Switches are automatic as ВА 59-35
9. watthourmeters monophase ЛО- 1000, multirate 

ЛТ- 1, three-phase ЛТ- 3.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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нОВатОр
ДЕРЖАВНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО

novatoR
State eNteRPRISe

17, Ternopil`s`ka St.  
Khmel`nyts`kyi, 20916, Ukraine
Phone/fax: +380 3822 23470  
e-mail: office@novator-tm.com 
www.novator-tm.com

вул. Тернопільська, 17,  
м.Хмельницький, 29016, Україна 
Tел./факс: (03822) 23470 
e-mail: office@novator-tm.com 
www.novator-tm.com

Виробництво LEd-світильників:
- вуличних та магістральних; 
- промислових;
- для робочих приміщень;
- для офісних приміщень;
- для медичних закладів (лікарень, поліклінік, 

стоматологічних кабінетів), 
- для  шкільних та ін. освітніх установ; 
- для ЖКГ.
Виробництво приладів енергозбереження:  
1. Побутові лічильники води ЛК-15Х, ЛК-15Г.
2. Побутові лічильники води ЛК-20Х, ЛК-20Г.
3. Промислові лічильники води ЛК-25Х, ЛК-25Г, 

ЛК-32Х, ЛК-32Г, ЛК-40Х, ЛК-40Г, ЛТ-50Х, ЛТ-50Г.
4. Лічильники води з імпульсним виходом ЛК-15ІХ, 

ЛК-15ІГ.  
5. Лічильники води з підвищеним антимагнітним 

захистом ЛК-15Х, ЛК-15Г.
6. Лічильники газу РЛ-2,5, РЛ-4, РЛ-6, РЛ-10Ех
7. Автоматична система контролю і обліку 

енергоносіїв АСКОЕ.
8. Вимикачі автоматичні типу ВА 59-35
9. Лічильники електроенергії однофазний ЛО-

1000, багатотарифний ЛТ-1, трифазний ЛТ-3.



��� ���Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

eXhiBitoRS

��

PE « new order» – the official representative of the 
Austrian concern «Baumit», manufacturer materials for 
facades, plasters, paints and adhesives for tile, high 
quality. we provide insulation work on facades.

нОВиЙ ПОр�ДОК
ПРИВАТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО

вул.Стрийська, 28,  офіс 18, 
м. Львів, 79011, Україна
Тел.: (032) 2764745
e-mail: ordnung@ordnung.lviv.ua
www.ordnung.lviv.ua

ПП «Новий Порядок» – офіційний представник 
австрійського концерну «Baumit», виробника мате-
ріалів для утеплення фасадів, штукатурок, фарб та 
клеїв для плитки, високої якості.

Проводимо роботи по утепленню фасадів.

neW oRDeR
Pe

18\28 ,Stryiska Str.,
79011, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2764745
e-mail: ordnung@ordnung.lviv.ua
www.ordnung.lviv.ua
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Today «oksamyt-zahid» is well-known at the build 
market as a supplier of quality building materials, 
namely:

System of overflow-pipe of ASo (Germany) 
ceramic warm-isolated blocks of PoRoThERM
ceramic tile of  RoBEn, cREATon
decorative clinker brick of TERcA, RoBEn 
Gully system of GALEco
Mansard windows of VELUX (denmark)
cement-sandy tile of BRAAS
Roof membranes  doRKEn dELTA

ОК�аМит-заХіД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Городоцька, 367, оф 220, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2951062, 
 (067) 4405532
Тел./Факс: (032) 2951086
e-mail: oksamyt@info-haus.com
www.info-haus.com

Ф і р м а  « О к с а м и т - З а х і д »  є  о ф і ц і й н и м 
дистриб’ютором  в Україні торгових марок RoBEn, 
Aco та wIEnERBERGER,  має багаторічний досвід 
імпорту та продажу якісних будівельних матеріалів.

Компанія АСО – у всьому світі асоціюється 
з професійними системами водовідведення. 
Вона починала свою діяльність із розвитку та 
вдосконалення модульних систем водовідведення, на 
даний момент компанія АСО  виросла із невеликого 
виробництва в міжнародний холдинг, який володіє 26 
виробництвами.

Німецький концерн RoBEn на сьогодні є одним 
з найбільших виробників керамічних будівельних 
матеріалів.  Зараз група RoBEn – це 15 заводів 
в Європі та США і понад 1500 видів продукції,  
які спеціалізуються  на виробництві матеріалів з 
випаленої глини. Високоякісна клінкерна цегла та 
керамічна черепиця, фасадна плитка, дорожній 
клінкер. 

Такий багатий та розмаїтий асортимент може 
запропонувати тільки RoBEn.

Фірма «Оксамит-Захід» на даній виставці також 
демонструє:

- Системи водовідводу АСО (Німеччина)
- Блоки керамічні теплоізоляційні PoRoThERM
- черепицю керамічну RoBEn, cREATon
- Цеглу клінкерну оздоблювальну TERcA, 

ROBeN
- Водостічну систему GALEco 
- Мансардні вікна VELUX (Данія)
- черепицю цементно-піщану BRAAS
- Покрівельні мембрани doRKEn dELTA

oKSamyt-zahiD ltD.

220 Of., 367, Gorodotska St., 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2951062, 
 +380 67 4405532
Phone/Fax: +380 32 2951086
e-mail: oksamyt@info-haus.com
www.info-haus.com
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Press agency «Transcom» publishing of advertising 
and information bulletin Pereviznyk.

The aim of  edition (publication): to bring the 
information to cargoowners about possibilities of carriers 
of cargo and to broaden the circle of their partners on 
the cargo-transport market; to bring the information 
to owners of motor transporting companies about 
possibilities of service companies and to broaden the 
circle of their partners on the service market.  

Bulletin has free distribution:
1. By the direct Mail across all Ukraine to cargoowners 

firms, business centres, wholesale basises, motor 
transporting companies, forwarder firms.

2. It’s making to order of  leaders of exporter 
and importer firms, who is interested in own cargo 
transporting. 

3. It’s making to order of  leaders of enterprises of 
motor transports.

4. on international, national and universal 
exhibitions.   

General informations: format B5 (160 x 220 
millimetres), volume – 76-80 pages, circulation – 15000 
copies.   

Periodicity: 
Bulletin – quarterly edition. 
Special edition – every month.
Electronic edition –  three times on a month.         
Published since 2001.
SUBScRIPTIon IndEX  99858

П�р�ВізниК
БюЛЕТЕНЬ

вул. Світлицького, 35, а/с 48, ,
 м. Київ, 04123, Україна
Тел.: (044) 5037238
Тел./Факс: (044) 4635347
e-mail: pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua

Агентство «ТРАНСКОМ» видає рекламно-
інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®. 

М ет а  в и д а н н я :  д о н е с т и  і н ф о р м а ц і ю 
вантажовласникам про можливості транспортних 
фірм і організацій та розширити коло їх партнерів  
на ринку вантажоперевезень; донести інформацію 
власникам транспортних засобів про можливості 
автосервісних фірм, та розширити коло партнерів 
на ринку сервіса. 

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:
1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу 

(direct Mail, Україна) по фірмах-вантажовласниках, 
бізнес-центрах, оптових базах, автотранспортних 
підприємствах, експедиторських фірмах.

2. На замовлення керівників  підприємств 
експортерів та імпортерів, зацікавлених  в  перевезенні 
власних вантажів;

3. На замовлення керівників автотранспортних 
підприємств.

4. На міжнародних, національних та універсальних 
виставках.

Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм 
– 76-80 стор., наклад–15000 пр.

Періодичність видання:  
Бюлетень – щоквартально. 
Додаток до бюлетеня – щомісячно. 
Електронна  версія – тричі на місяць.      
Видається з 2001 року. 
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5673 

від 06.12.2001 р. Держкомінформ  України
ПЕРЕДПЛАТНИй ІНДЕКС 99858

peReviznyK
BULLetIN

35, Svitlitskogo,  p.o. box 48 ,
04123, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 5037238
Phone/Fax: +380 44 4635347
e-mail: pereviznik@ukr.net
www.pereviznyk.ua
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Компанія Песа на деревообробному ринку 
України представляє свої роботи з 1993 року. Ми 
проводимо проектування і дизайн дерев’яних 
сходів, ексклюзивних меблів виключно ручної 
роботи,іконостасів та церковної атрибутики, а також 
дерев’яних вікон з євробрусу. Вся наша продукція 
виготовляється під замовлення індивідуально. Над 
кожним елементом працює художник, дизайнер, а 
в тому випадку, коли першою балясиною виступає 
об’ємне різьблення тварини або його окремих частин 
тіла, то і скульптор. Саме тому продукція від компанії 
Песа – це витвір мистецтва. Хочете зробити інтер’єр 
Вашого будинку або офісу вишуканим і неповторним, 
тоді компанія Песа може Вам у цьому допомогти. 
Висока якість, ручна робота, різьблення по дереву, 
об’ємне різьблення-все це дуже часто ми поєднуємо в 
нашому виробництві і робимо це на найвищому рівні. 
Доказом цього є численні міжнародні нагороди за 
вклад у розвиток виробів з дерева України та Світу.

П��а
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Шевченка, 40, 
с. Хатки, Тернопільський р-он, 
47732, Україна
Тел.: (0352) 290038, 
 (067) 3523189
e-mail: pessacomua@gmail.com
www.pessa.com.ua/

Виробництво систем вентиляції з рекуперацією 
тепла  PRAnA і теплошумоізоляційних панелей 
EcoTEMP.

Система вентиляції (рекуператор) PRAnA 
– це децентралізована прямоточна  припливно-
витяжна система вентиляції призначена для 
теплозберiгаючої вентиляції житлових, офісних, 
громадських, спортивних, розважальних, виробничих 
та сільськогосподарських приміщень. 

Перевага системи у застосуванні інноваційної 
системи рекуперації тепла повітря – мідного 
теплообмінника на зустрічних повітряних потоках. 
Вентиляційна установка PRAnA використовує 
тепло повітря, що видаляється з приміщення, 
для нагрівання свіжого повітря, що доставляється 
системою вентиляції в приміщення з вулиці. 

Модельний ряд теплозберігаючих систем 
вентиляції  PRAnA (побутової, побутово-промислової 
та промислової серії) дає змогу забезпечити 
енергоефективне вентилювання приміщень і 
комфортний мікроклімат у будинку, квартирі, офісі, 
басейні, спортзалі, школі, церкві, оранжереї, фермі, 
виробництві та автомийці.

Компанія Прана пропонує комплексний підхід в 
облаштуванні здорового комфортного мікроклімату. 
Системи утеплення EcoTEMP, розроблені і 
впровадженні інженерами компанії, забезпечують 
природне регулювання мікроклімату, чудову термо- та 
звукоізоляцію у приміщенні.

Компанія Прана — енергоефективні рішення 
комфорту!

Розширюємо дилерську мережу в Україні та за 
кордоном.

Прана ЛЬВіВ
КОМПАНІЯ

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: (067) 1539931,
 (050) 5388292, 
 (063) 9917177
Тел./Факс: (032) 2325339
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua
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Advertising agency «Press Time» offers a wide range 
of printing and Internet services.

«Business Proposition» is the All-Ukrainian publicity 
project focused on the business audience that includes 
periodical publication, website and active participation in 
the specialized exhibitions organized in Ukraine. 

The «Business Proposition» Magazine:
• Since 2001 year, monthly; 
• Is distributed all over Ukraine according to the 

business companies addresses. 

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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Пр��-таЙМ
ПП РЕКЛАМНЕ  
АГЕНТСТВО

pReSS time
AdVERTISInG AGEncy

а\с 9670
м. Львів, 79035, Україна, 
Тел./факс: (032) 2418450, 2418460
www.rapt.com.ua/

P.O.B 9670
79035, Lviv, Ukraine,
Phone/Fax: +380 32 2418450, 2418460
www.rapt.com.ua/

Рекламное агентство «Пресс-Тайм» предлагает 
широкий спектр полиграфических и интернет услуг. 
Одна из них - «Бізнес-Пропозиція» Всеукраинский 
рекламный проект, ориентированный на деловую 
аудиторию, включающий печатные издания, интернет-
порталы и активное участие в специализированных 
выставках Украины.

Журналы издаются с 2001 года, ежемесячно;
•  распространение по адресам бизнес-организаций 

по всей территории Украины и за рубежом.
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Pro okna
The catalogue of manufacturers and suppliers of 

PVc windows, suppliers of stuff and equipment for 
plastic windows manufacturing. Information on glass 
packs, accessories, profiles. Statistics, prices,issues. 
Forum. Board.

ПрО ОКна
УКРАЇНСЬКИй КАТАЛОГ 
ПЛАСТИКОВИХ ВІКОН

Тел.: (050) 1892373
Тел./Факс: (050) 1892372
e-mail: i@prookna.ua
www.prookna.ua

Про Окна 
Каталог  виробник ів  та  постачальник ів 

металопластикових вікон,   постачальників  
комплектуючих та обладнання для вироблення 
пластикових вікон. Інформація про склопакети, 
фурнітуру, профілі. Статистика, ціни, публікації. 
Форум. Дошка оголошень.

pRo oKna
UKRAInIAn PVc wIndowS 
cataLOGUe OkNa

Phone: +380 50 1892373
Phone/Fax: +380 50 1892372
e-mail: i@prookna.ua
www.prookna.ua
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Завод «Профнастил-Захід» – дочірнє підприємство 
компанії «Профнастил», виробника профнастилів, 
металочерепиці, бмз, огорож. Історія компанії 
починається в 1998 році. За роки роботи ми 
стали лідерами прокатного ринку, працюємо як з 
дилерами, так і з кінцевими покупцями. Пишаємося 
взаємовигідною і успішною співпрацею з лідерами 
промислового, аграрного та будівельного ринку 
України.

Пропонуємо комплексні поставки продукції - 
працюючи з нами, ви маєте можливість замовити 
за найкращою ціною і відмінною якістю всю лінійку 
необхідних продуктів – від каркасу приміщення, 
покрівлі, фасаду до кріплень і надійної огорожі 
вже готового об’єкту.Перевагою роботи з нами 
є індивідуальний підхід до кожного покупця - ми 
пропонуємо прорахунок проекту, розкрій покрівлі, 
розрахунок всіх необхідних основних і супутніх 
матеріалів, доставку на об’єкт в будь-яку точку 
України, супровід клієнта від моменту першого дзвінка, 
підписання договорів до монтажу та обслуговування 
після продажу. Ви можете звертатися до нас у будь-
який час - ми маємо можливість і завжди будемо раді 
вирішити виникаючі у вас запитання та пропозиції, 
втілити в життя все, навіть найбільш унікальні ваші 
ідеї. Вся продукція компанії «Профнастил-Захід» 
сертифікована і має всі необхідні дозволи, санітарно-
гігієнічні висновки, ми надаємо письмову гарантію на 
всю продукцію, яку ви купляєте у нас.

УЧа�ниКи ФОрУМУ

100

ПрОФна�тиЛ-заХіД
ТОВ

вул. Водогінна 2, оф. 219 а
м. Львів, Україна
Тел.: (032) 2328850
profnastul@gmail.com
http://profwest.com
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The company «Raduga-n» is the vertically integrated 
company engaged in the production and trading activities 
in the field of wide range of products for homes, cottages, 
offices and industrial objects. working for more than 15 
years, our company is one of the largest enterprises of 
Ukraine in the area of blinds, roller shutters, automatic 
door systems.  The company provides a full cycle of 
works from the calculation and selection of products to 
wholesale and retail sales, as well as the installation of 
«turnkey» of any complexity, warranty and post-warranty 
service.

The main task of «Raduga-n» – to create products of 
European quality. own production allowed the company 
to control the process of purchase of raw materials, 
manufacture and installation of further products with 
stringent quality control at all stages.

раДУга-n
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Райдужна, 37, 
м. Одеса, 65033, Україна
Тел.: (048) 7055511
Тел./Факс: (048) 7055522
e-mail: rainbow-n@inbox.ru
www.rainbow.odessa.ua

Компанія «Радуга-n» є вертикально інтегрованою 
компанією, що займаються виробництвом і торгової 
діяльності в області широкого спектру продуктів для 
будинків, котеджів, офісів і промислових об’єктів. 
Робота протягом більш ніж 15 років, наша компанія 
є одним з найбільші підприємства України в області 
жалюзі, ролокасети, автоматичні воротні системи. 
компанія забезпечує повний цикл робіт від розрахунку 
і підбору продукції на оптових і роздрібних продажів, а 
також установку «під ключ» від будь-якої складності, 
гарантійне та пост-гарантійне обслуговування.

Головним завданням «Радуга-n» – створювати 
продукцію європейської якості Власне виробництво 
дозволило компанії контролювати процес закупівлі 
сировини, виробництва і монтажу інших продуктів з 
жорстким контролем якості на всіх етапах .

RaDuga-n ltD

Raduzhnaya  str. 37, 
65033, Odessa, Ukraine
Phone: +380 48 7055511
Phone/Fax: +380 48 7055522
e-mail: rainbow-n@inbox.ru
www.rainbow.odessa.ua
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Компанія Rembrant піклується про своїх покупців  
покупців і надає їм можливість, за помірними цінами 
від виробника, придбати товар найвищої якості.

Компанія Rembrant є виробником дверей 
вхідних,броньованих та міжкімнатних з масиву 
деревини (дуб,ясень,сосна).  є виробником дверей 
з масиву деревини(дуба,ясеня,сосни)

Компанія Rembrant являється сертифікованим 
диллером з продажу світлопрозорих конструкцій 
REhAU.

Пропонуємо:
- двері міжкімнатні з масиву деревини (великий 

вибір кольорів,візерунків, декору);
- двері вхідні, броньовані;
- двері євробрус букові;
- сходи дубові;
- підвіконня;
- фурнітура.
Мистецтво втілене в дверях!

р�МБрант
САЛОН ДВЕРЕй ТА ВІКОН

0962650092 - Іван
0965869424 - Максим
www.rembrant.lvivmarket.net

УЧа�ниКи ФОрУМУ

105



��� ���Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

СLL «REnoME-PARTnER» – one of the leading 
manufacturers of metal-plastic constructions of PVc 
(TM «VIKnoVA») in western Ukraine. From the release 
of the first window and to date, all products made 
exclusively from German REhAU profile and wInKhAUS 
accessories. The priority of «REnoME-partner» is to 
provide products with the highest quality and customer 
service standards.

УЧа�ниКи ФОрУМУ
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р�нОМ�-Партн�р
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

Renome-paRtneR
cOMPaNy wIth LIMIteD 
LIaBILIty

вул. Довженка, 6
м. Львів, 79070, Україна
Тел/факс: (032) 2212050 
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
http://viknova.com.ua

6, Dovzhenko St.,
 79070, Lviv, Ukraine
Phone/fax : +380 32 2212050 
e-mail: viknova_lviv@renome.ua
http://viknova.com.ua

ТОВ «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» – одна з провідних 
виробників металопластикових конструкцій з ПВХ (ТМ 
«ВІКНОВА») в західній Україні. Від моменту випуску 
першого вікна і до сьогоднішнього дня, вся продукція 
виготовляється виключно з німецького профілю 
REhAU та фурнітури wInKhAUS.  Пріоритетом 
розвитку «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» є забезпечення 
найвищої якості виробів та стандартів обслуговування 
клієнтів. 
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Founded in 1948 today REhAU is one of the top 
providers in the world polymer market. company’s 
product range includes more than 40 000 of products, 
among them components for aircraft Aerobus, bumper 
systems for cars and profile systems for windows, doors, 
fasades, winter gardens. 

The best world specialists constantly work on 
elaboration of PVc recipe and characteristics. The 
original REhAU window profile systems are imported 
to Ukraine from only two plants – wittmund (Germany) 
and Srem (Poland). That is why REhAU products 
are synonym of innovations, reliability and very high 
quality.

REhAU windows means high insulation and 
soundproofing, quality and comfort. Several independent 
surveys and researches confirm – millions of customers 
choose REhAU. 

For professional consulting and successful 
cooperation contact Infoline REhAU 0 800 30 8888 or 
find us in the web: rehau.ua.

р�ХаУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Машинобудівників, 1, 
смт. Чабани, Київська обл.,  
08162, Україна
Тел.: 0800308888
Тел./Факс: (044) 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua

Заснована у 1948 році, компанія REhAU є 
беззаперечним лідером на світовому ринку полімерів. 
Компанія пропонує понад 40 тисяч виробів, серед 
яких комплектуючі до літаків Aerobus, автомобілів 
BMw, Mercedes, Vw, а також – системи профілів для 
вікон, дверей, фасадів, зимових садів.

У науково-дослідницькому інституті REhAU, 
постійно удосконалюючи рецептуру ПВХ, працюють 
найкращі світові спеціалісти, а в Україну оригінальний 
віконний профіль REhAU імпортується лише з 2 
заводів, що розташовані в Німеччині та Польщі. Саме 
тому продукція REhAU є синонімом інноваційних 
технологій, надійності та справжньої європейської 
якості.

Вікна з профілю REhAU – це висока тепло- та 
звукоізоляція, якість, елегантність і комфорт. Нам 
довіряють мільйони – це доводять числені незалежні 
опитування та дослідження.

Для професійної консультації щодо вибору 
правильного вікна і надійного партнера для успішної 
співпраці звертайтесь до Інформаційної служби 
REhAU за телефоном 0 800 30 8888 або на сайт 
компанії rehau.ua.

Rehau llc

1, Mashynobubiwelnykiv St., 
Chabany, 08162, , Ukraine
Phone: 0800308888
Phone/Fax: +380 44 4677713
e-mail: 8800.ua@rehau.com
www.rehau.ua
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Приватне  п ідприємство  «РОМАН»,  що 
спеціалізується на виготовленні різноманітних 
дерев’яних виробів, пропонує євровікна та двері з 
тришарового бруса, а також двері з одношарового 
бруса. Вироби оптом і у роздріб. Займаємся 
виготовленням зрощеної обналічки, плінтусу до підлоги 
та до вагонки, зрощеної вагонки, підлогової дошки, 
та інше. Також підприємство може запропонувати 
наступні меблеві вироби: спальні, шафи, комоди, 
ліжка, тумби приліжкові, туалетні столики, модульні 
системи, столи, прихожі, креденці, кухні.

рОМан
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Логінського, 39, 
с. Нижній Струтин, Рожнятівський р-он, 
Івано-Франківська обл., 77620, Україна
Тел.: (097) 6684846,
 (067) 3436689, 7384189
e-mail: gusak.lesay@yandex.ua
www.poman.com.ua
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Group of companies «Royal house» now occupies 
a leading position in the production of wall units and 
construction of apartment complexes.

The main activities of the group of companies «Royal 
house» are:

- The production of energy efficient wall modules, 
and architectural decoration, plastic windows and doors, 
foam

- construction of pre-fabricated cottages «turnkey»
- construction of apartment buildings and residential 

complexes.

вул. Московська, 44/1, 
м. Київ, 03169, Україна
Тел./Факс: (044) 3001177
e-mail: info@royal-house.ua
www.royal-house.ua

Група компаній «Royal house» сьогодні займає 
лідируючу позицію у сфері виробництва стінових 
модулів та будівництва багатоквартирних житлових 
комплексів.

Основними напрямками діяльності групи компаній 
«Royal house» є:

- виробництво енергоефективних стінових модулів, 
а також архітектурного декору, металопластикових 
вікон та дверей, пінопласту

- будівництво швидкомонтованих котеджей «під 
ключ»

- будівництво багатоквартирних будинків та 
житлових комплексів.

Royal houSe

44/1, Moskovska street, 
03169, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 3001177
e-mail: info@royal-house.ua
www.royal-house.ua

рО�Л ХаУ�
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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construction company «Servus» has been started in 
2005 and is specializing in building and reconstructing 
business industrial constructions, as well as individual 
houses performed after frame-shield building technology 
(SIP).

вул. Пилипа Орлика, 24, 
м. Дрогобич, Львівська обл.,  
82100, Україна
Тел./Факс: (03244) 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

Сервус – провідна будівельна компанія України,яка 
спеціалізується на каркасному будівництві.Компанія 
«Сервус» занймаєтся малоповерховим будівництвом  
будь якої складності по канадській технології, в основі 
якої є використання конструкційних теплоізоляційних 
сендвіч-панелей (SIP-панелі).

SeRvuS Dim ltD

24, Pylypa Orlyka St. ,  
82100, Drogobych, Ukraine
Phone/Fax: +380 3244 51717
e-mail: sell@servusbud.com
www.servusbud.com

��рВУ� ДіМ
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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Ltd. «concrete Rescue Service Plus» is a modern 
waterproofing systems «Peneron» prefabricated and 
monolithic concrete and reinforced concrete grade not 
lower than M100 and plaster layers, made of cement-
sand mortar M150 grade or higher.

  Increased watertightness performance, strength 
and frost resistance, corrosion protection and chemical 
protection of concrete. Protection of structures against 
corrosion: acids, alkalis, ammonia, wastewater and 
groundwater, seawater. Penetrating waterproofing 
«Penetron» is a unique system protecting concrete from 
water and corrosive environments. hydro is actively used 
in residential, industrial construction.

In the line of waterproofing materials are dry mixes 
Penetron, Penekryt, Peneplah, Vaterplah to repair the 
existing building and Penetron Admiks and polymer-
Bentonite cord Penebar for new construction. Repair 
blend of scrapie-to restore the damaged concrete.

Sales performance and guarantee.

�ЛУЖБа ПОр�тУнКУ Б�тОнУ 
ПЛю�
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: (032) 2421545,
 (067) 3517002, 3517022
Факс: (032) 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзОВ «Служба порятунку бетону Плюс» 
представляє сучасні системи гідроізоляції «Пенерон»  
збірних і монолітних бетонних і залізобетонних 
конструкцій марки не нижче М100 і штукатурних 
шарів, виконаних з цементно-піщаного розчину марки 
М150 і вище.

 Підвищення показників водонепроникності, 
міцності, морозостійкості, антикорозійний захист 
та хімзахист бетону. Захист конструкцій від впливу 
агресивних середовищ: кислот, лугів, аміаку, стічних 
та грунтових вод, морської води.  Проникаюча 
гідроізоляція «Пенетрон»  є унікальною системою 
захисту бетону від води та агресивних середовищ. 
Гідроізоляція активно застосовується в житловому, 
промисловому будівництві. 

У лінійку матеріалів гідроізоляції входять сухі 
будівельні суміші Пенетрон, Пенекрит, Пенеплаг, 
Ватерплаг  для ремонту існуючого будівництва 
та Пенетрон Адмікс і полімер-бентонітовий шнур 
Пенебар для нового будівництва. Ремонтна суміш 
Скрепа- для відновлення зруйнованого бетону.

Продаж, виконання робіт та надання гарантій.

concRete ReScue SeRvice 
pluS  ltD

10-b, Navroсkoho St., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421545, 
 +380 67 3517002, 3517022
Fax: +380 32 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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will realize the thermal pumps of home and foreign 
producers; Are official and only representatives in Ukraine 
of the American thermal pumps of water Furnace; design 
and install the systems of heating, conditioning and hot 
water supply on the basis of thermal pumps «turn-key»; 
own an own boring equipment; conduct all types of 
boring works

�таЛа �н�ргі�
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Дорошенка, 3,
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н, 
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: (032) 2957700, 2957800
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

Реалізуємо теплові помпи вітчизняних та іноземних 
виробників; Є офіційними і єдиними представниками в 
Україні американських теплових помп water Furnace; 
Проектуємо та встановлюємо системи опалення, 
кондиціонування та гарячого водопостачання на 
основі теплових помп «під ключ»; Володіємо власним 
буровим устаткуванням; Здійснюємо усі види бурових 
робіт.

conStant eneRgy ltD

3, Doroshenka, St., 
Zymna Voda, 81110, Lviv region, Ukraine
Phone: +380 32 2957700, 2957800
e-mail: stala-energia@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
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Компанія «Теплокрам» спеціалізується на 
продажі і встановленні камінів, твердопаливних 
і газових котлів, комплексних систем димоходів 
українського виробника «Версія-Люкс». Широкий 
вибір твердопаливних котлів, як  традиційних  так і 
піролізних та котлів довготривалого горіння, надійних 
і перевірених виробників. Завжди в наявності великий 
різновид елітних камінів, топок, радіаторів і систем 
димоходів допоможуть вам зробити правильний 
вибір і отримати  оптимальну енергонезалежність. 
Кваліфіковані спеціалісти готові надати вам повну 
інформацію, також запропонувати доставку, монтаж, 
сервіс і гарантію! Наш досвід і широкий асортимент 
товару допоможуть Вам зробити правильний вибір!

т�ПЛОКраМ
МЕРЕЖА

вул. 22 Січня, 108б, 
смт. Брошнів-Осада, Рожнятівський р-н, 
Івано-Франківська обл., 77611, Україна
Тел.: (050) 9081218,
 (098) 9081218
e-mail: info@teplokram.com.ua
www.teplokram.com.ua
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Ukraine Teplolux company engaged in electric heating 
systems since 2005 and is one of the largest suppliers 
of global manufacturer of household and industrial 
heating. The main directions of the company is selling 
electric underfloor heating systems kryhotayannya, 
heating systems for industrial use and flood protection 
systems. Today the hallmark of our company are the 
following brands that have gained recognition among 
consumers, «Teplolux», «Teplolux Profi», «warmstad», 
«AEG», «Green Box», «our comfort», «ncP Slim heat», 
«Alumia», «neptune.»

т�ПЛОЛюК� УКраЇна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. В.Хвойки, 15/15, 
м. Київ, 04080, Україна
Тел./Факс: (044) 4991122, 5922323, 
  5380798
e-mail: m.ogorodnik@teplolux.ua
www.teplolux.ua

Компанія  Теплолюкс Україна займається 
системами електропідігріву починаючи з 2005р. 
та являється одним із найбільших постачальників  
світового виробника побутового та промислового 
обігріву.  

Основними напрямками компанії є продаж 
електричних теплих підлог, систем криготаяння, 
систем обігріву промислового призначення, а також 
систем захисту від потопу. 

На сьогоднішній день візитною карткою нашої 
компанії є наступні бренди, які здобули визнання 
серед споживачів:  «Теплолюкс», «Теплолюкс Profi», 
«warmstad», «AEG»,  «Green Box», «Наш комфорт», 
«ПНК Slim heat», «Alumia», «Нептун».

teploluX uKRaine ltD.

Vіkentіya Chvojka St.,
04080, Kyiv, Ukraine
Phone/Fax: +380 44 4991122, 5922323, 
      5380798
e-mail: m.ogorodnik@teplolux.ua
www.teplolux.ua
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Private enterprise  «Thermit» is center anti of 
corrosion and isolation. Presents materials for defence 
of constructions be which to the type (concrete, metal,  
wood, brick, to the stone and insh.). Materials for 
gidroizolyacii, cold zincing, build germetiki,  additions, 
to the concrete,  gidrofobizatori, purifiers of facades, 
antiseptiki, heat-insulation, and also executes works with 
the use of  these materials.     

we protect your investments 

т�рМіт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Щирецька, 7а , 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: (032) 2474770,
 (050) 4304917
Факс: (032) 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua  www.penetron.lviv.ua

Приватне підприємство  «Терміт» – Центр 
антикорозії та ізоляції. Представляє матеріали для 
захисту конструкцій будь якого типу (бетону, металу,  
деревини, цегли, каменю та ін).

Матеріали для г ідроізоляці ї ,  холодного 
оцинкування, будівельні герметики, добавки до 
бетону, гідрофобізатори, очищувачі фасадів, 
антисептики, теплоізоляцію, а також виконує роботи 
з використанням  даних матеріалів.

Ми захищаємо ваші інвестиції!

teRmit
A PRIVATE EnTERPRISE

7a,  Schirecka  St., 
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2474770, 
 +380 50 4304917
Fax: +380 32 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua  www.penetron.lviv.ua
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PE «Terraprof» special izes in roofing and 
waterproofing solutions. 

The use of PVc membranes, bitumen-polymer 
materials and mineral hydro insulations allows us to 
provide a full range of waterproofing work on all types 
of buildings at any stage of construction. 

The company offers utilising rooftops, terraces and 
«green roofs» and provides landscape services. 

The company develops small wholesale of roofing 
materials.

т�рраПрОФ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: (067) 2553630, 3701480
Тел./Факс: (032) 245 3289
e-mail: office@terraprof.com.ua
www.terraprof.com.ua

ПП «Террапроф» спеціалізується на виконанні 
покрівельних та гідроізоляційних робіт різного 
рівня складності. Використання  ПВХ мембран, 
бітумно-полімерних матеріалів та мінеральних 
гідроізоляцій дозволяє забезпечити повний комплекс 
гідроізоляційних робіт на будь-яких типах будівель 
(споруд) і на будь-яких етапах будівництва. Активно 
розвиваємо напрямок експлуатованих покрівель і 
терас, проектуємо і виконуємо «зелені покрівлі». З літа 
2015 року надаємо комплексні ландшафтні послуги (в 
т.ч. догляд за рослинами). З 2013 року підприємство 
успішно розвиває напрямок дрібногуртової торгівлі 
покрівельними матеріалами.

93a, Kulparkivska St.,
79000, Lviv, Ukraine
Phone: +380 67 2553630, 3701480
Phone/Fax: +380 32 245 3289
e-mail: office@terraprof.com.ua
www.terraprof.com.ua

teRRapRoF
Pe



��� ���Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

ПП «ТЕХНО-СІМС» є офіційним представником 
компанії «hormann» (Німеччина) у Львові та Львівській 
області.

«ТЕХНО-СІМС»  працює на українському ринку 
з 2000 року і є лідером у західному регіоні з 
постачання та встановлення автоматичних гаражних 
та промислових воріт, різних типів в’їзних воріт, 
шлагбаумів. 

Наша основна спеціалізація – надійні і практичні 
німецькі ворота та автоматика, ролети, шлагбауми, 
маркізи – найширший вибір моделей. 

Ми виконуємо типові завдання і втілюємо складні 
проекти із використанням новітніх технічних рішень.

 «ТЕХНО-СІМС» надає повний комплекс послуг 
від консультації фахівця та монтажу до гарантійного і 
сервісного обслуговування. За роки роботи у Львові та 
Львівській області «ТЕХНО-СІМС» зарекомендував 
себе як надійна організація, що пропонує якість без 
компромісів.

Якість і оперативність – пріоритети, які належно 
оцінив кожен, хто з нами працює. 

Наш асортимент:
- Гаражні та промислові ворота фірми «hormann» 

(Німеччина)
- Від’їзні та розпашні брами для подвір’я
- Автоматика для всіх типів воріт «nice» (Італія)
- Двері «hormann» (Німеччина) металеві 

вогнетривкі, протипожежні
- Маркізи та захисні ролети для вікон  «Аlutech» 

(Білорусія)
- Шлагбауми з радіокеруванням nice (Італія)
- Відеодомофони
- Стабілізатори напруги 220-380V «Volter»
- Ковані вироби та аксесуари для воріт
Наша команда професіоналів знайде для Вас  

рішення!
Завітайте в наш салон-магазин та переконайтесь 

самі!

т�ХнО-�іМ�
ПРИВАТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО

вул. Героїв УПА,77 , 
м. Львів, 79015, Україна
Тел.: (032) 2948558,  2452505,  
  2452588,
 (098) 1003388
e-mail: office.sims@gmail.com
www.vorota.lviv.ua
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Technobasalt-Invest is a leading manufacturer of 
continuous basalt fiber and related products: chopped 
fibers for concrete, nonmetallic basalt rebar and basalt 
riving.

we offer high-quality, innovative, natural, and eco-
friendly products which have already revolutionized 
construction and automotive industries.

you are welcome to find out more about our company 
and explore the entire range of our products. with our 
products, you will gain significant advantages over your 
competitors.

т�ХнОБазаЛЬт-інВ��т
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Суворова 4/6, оф. 1105,  
м. Київ, 01010, Україна
Тел.: (044) 2809361
Факс: (044) 280 6164
e-mail: sales@technobasalt.com
www. technobasalt.com

Компанія «Технобазальт-Інвест» є лідером у сфері 
виробництва безперервного базальтового волокна 
та продукції із нього, таких як: базальтова фібра для 
армування бетонів, неметалева базальтова арматура 
та базальтовий ровинг.

Ми пропонуємо якісні, новітні, природні та екологічно 
безпечні продукти, які вже революціонізували галузь 
будівництва та автомобілебудування.

Запрошуємо вас дізнатися більше про нашу 
компанію та ознайомитись з повною лінійкою 
нашої продукції. Використовуючи нашу продукцію 
ви отримаєте якісні  переваги над вашими 
конкурентами.

technoBaSalt-inveSt llc

4/6, Suvorova St., 
01010, Kiyv, Ukraine
Phone: +380 44 2809361
Fax: +380 44 280 6164
e-mail: sales@technobasalt.com
www. technobasalt.com



170 ���Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

eXhiBitoRS

��

Production and installation of facade decoration of 
lightweight concrete.

тригЛіФ

пров. Цегельний  7/21,  
м. Тернопіль, 46018, Україна
Тел.: +38 0677792277
e-mail: Tryglif.fasad@gmail.com
www.tryglif.com

Виготовлення та монтаж фасадного декору з 
полегшеного бетону.

7/21, Cegelnyj Bulvar
46018, Ternopil, Ukraine
Phone: +38 0677792277
e-mail: Tryglif.fasad@gmail.com
www.tryglif.com

tRygliF
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Ukr-china communication – 10 years of experience 
doing business with china, private representative offices 
in the strategic regions of china – Beijing, Guangzhou, 
ningbo. – The range of basic services provided by the 
company includes: – complex transaction support of 
import-export doing business with china; – wholesale 
supply of goods from china; – consolidated cargo 
delivery; – Transportation Logistics; – custom clearance 
of goods

УКр-КитаЙ КОММУніК�ЙШин

вул. Голосіївська, 7, корп. 2, оф. 4/2, 
м. Київ, 03039, Україна
Тел.: (044) 3638888
Тел./Факс: (044) 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.com

«Укр-Китай Комуникейшин» – це 10-річний досвід 
ведення бізнесу з Китаєм, власні представництва в 
ключових регіонах країни – Пекіні, Гуанчжоу, Нінбо. 
Основні послуги, які надає компанія: Комплексний 
супровід контрактів імпортно-експортного бізнесу з 
Китаєм; Гуртові поставки товарів з Китаю; Транспортна 
логістика; Митне очищення вантажів

uKR-china communication 
llc

of.4, 7, Golosiivska St., 
03039, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3638888
Phone/Fax: +380 44 3638888
e-mail: info@ukr-china.com
www.ukr-china.com
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бул. Івана Лепсе, 87,  
м. Київ, 03126, Україна
Тел.: (063) 8715098
Тел./Факс: (044) 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua

Розробка, виробництво та нанесення спеціальних 
поліуретанових матеріалів для будівництва і 
промислового використання, для проведення 
різноманітних гідроізоляційних робіт, захисту та 
відновлення металевих, бетонних, залізобетонних 
і дерев’яних конструкцій і будівель, техніки й 
обладнання. Гарантія 20 років.

development, manufacturing and application of 
the special polyurethane compounds for construction 
and industrial usage, for different waterproofing works, 
protection and recovery of metal, concrete, reinforced 
concrete and wooden structures, facilities and equipment. 
20 years of warranty.

uzp ltD.

87, Ivana Lepse Ave.,  
03126, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 63 8715098
Phone/Fax: +380 44 3619459,  5001794
e-mail: info@uzp.co.ua
www.uzp.co.ua

УніВ�р�аЛЬні  
заХи�ні  
ПОКритт�
ТОВАРИСТВО  
З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю
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Давайте за газ платити по мінімуму та отримувати 
комфорт в теплому домі по максимуму.

Ми пропонуємо утеплене облицювання — це два 
шари надійно з’єднані між собою в одну монолітну 
плиту, яка виконує подвійну функцію. Це утеплення 
фасадів житлових та нежитлових будівель і споруд 
одночасно з декоративними елементами. Перший 
шар — теплоізоляція (полістирол) від 6см.

Другий шар – захисно-декоративний, виготовлений 
з високоякісного білого та сірого цементу, завтовшки 
15-20мм. За технологією розчин проникає в полістирол 
і там засихає, цим самим забезпечуючи високу 
надійність та міцність фасаду.

Підприємство пропонує продукцію 10-ти 
варіантів облицювання, виготовлених за сучасними 
технологіями дозволяють здійснювати будь-які 
проетні рішення за допомогою вдало підібраних 
фактур плит. Ми пропонуємо комплексне вирішення 
проблеми утеплення. Адже обравши дану продукцію 
ви не лише значно зекономите кошти на опалення, ви 
отримуєте ергономічний, надійний та дизайнерський 
фасад вашої будівлі з найменшими затратами часу 
на виконання монтажних робіт.

Ут�ПЛ�н� ОБЛиЦюВанн�
ПП

вул. Зелена, 145,  
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2418036,
 (098) 6177347
e-mail: teplyi-dim@i.ua
www.teplyi-dim.com.ua

Види діяльності:
1. Продаж і обслуговування промислового 

обладнання по порізці листового металу та 
комплектуючих до нього

2. Продаж зварювальних апаратів
3. Газоплазмова порізка металу
4. Лазерна порізка металу

ФаВОрит аМ
ПП ФІРМА

вул. Зелена, 238, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел.: (032) 2452971, 2452972
e-mail: favoryt-am@ukr.net
www.stal-service.com.ua, http://
plazmastalservis.com
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FAKRo is the leader in Ukraine and one of top 
producers worldwide in the roof window market. 
currently, companies belonging to the FAKRo Group 
employ more than 3300 employees in 12 manufacturing 
companies. FAKRo Group consists of 16 foreign 
distribution companies and the export sales account for 
70% of total production.

we aim to supply the highest quality products to 
satisfy the requirements of our customers all over the 
world. So, we place the highest priority on health and 
safety, security and the environmental impact of our 
products. 

FAKRo manufactures a wide range of products to 
transform attics into comfortable living spaces. These 
include: 

- a comprehensive range of roof window designs 
including centre pivot windows, top hung windows, 
balcony windows, 

 L-shaped windows and access roof lights. 
- roof window accessories including venetian blinds, 

external and internal roller blinds, external awning blinds, 
control units, remote control systems.

FAKRo is also one of the world’s leading producers 
of loft ladders.

ФаКрО ЛЬВіВ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Городоцька, 355 б, 
м. Львів, 79040, Україна
Тел.: (032) 2972563
Факс: (032) 2972562
e-mail: fakro@fakro.com.ua
www.fakro.com.ua

Компанія FAKRo є лідером ринку України і одним 
з найбільших виробників на світовому ринку дахових 
вікон. На сьогодні в активі фірми 12 виробничих 
підприємств з загальною кількістю працюючих  
понад 3300 осіб. Група FAKRo має 16 торгових 
представництв по всьому світі. 70%  продукції іде 
на експорт.

Мета нашої фірми – це досягнення найвищої якості 
продукції та задоволення потреб найвибагливіших 
споживачів в цілому світі. Одночасно ми піклуємося 
про здоров’я та безпеку наших клієнтів, а також про 
захист навколишнього середовища. 

FAKRo – це виробник широкого асортименту 
виробів, які гарантують безпеку і комфорт проживання 
на піддашші, а саме: 

-дахові вікна різних конструкцій і способів 
відчинення: обертальні, відхильно-обертальні, 
балкони, карнізні та дахові вилази. 

-аксесуари  до  дахових  в і кон :  жалюз і , 
штори, ролокасети, зовнішня маркіза, системи 
електроуправління вікнами та аксесуарами. 

FAKRo – це також відомий у світі виробник 
складних сходів на горище.

FaKRo lviv ltD

355 b, Gorodotska St., 
79040, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2972563
Fax: +380 32 2972562
e-mail: fakro@fakro.com.ua
www.fakro.com.ua
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Production of boiler equipment.
Installation of boilers, heat supply systems , 

ventilation systems , air conditioning systems, internal 
and external networks.

Industrial reconstruction.
Restoration density of smoke and ventilation ducts.

ФБ�
ПРИВАТНА ФІРМА

Виробництво котельного обладнання.
Монтаж котельних, систем тепло постачання, 

вентиляції, кондиціювання, внутрішніх та зовнішніх 
мереж. 

 Промислова реконструкція. 
 Відновлення щільності димових та вентиляційних 

каналів.

вул. Плеханівська ,112, 
м. Харків, 61001, Україна
Тел.: +38 050 364 08 39
e-mail: chantor@rambler.ru

112, Plehanivska St.,
61001, Kharkiv, Ukraine
Phone: +38 050 3640839
e-mail: chantor@rambler.ru

FB�
PRIVATE EnTERPRISE
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«Franc Gardiner Ukraine» Ltd. is an official 
representative of polish producer «Franc Gardiner» 
which is the market leader in manufacturing of roller-
blinds. http://www.francgardiner.pl

«Franc Gardiner» is not only one of the biggest 
polish manufacturers of roller-blinds, but also is one 
of the biggest European manufacturers. Roller-blinds 
produced by «Franc Gardiner» are offered to consumers 
not only in Poland and Ukraine, but also in countries of 
EU, USA and Russia.

The high quality of manufactured by us roller-blinds 
is guaranteed by highly experienced professional staff 
and continuing work in the field of the modernization 
our products.

we are the modern, competitive company and we 
propose our customers broad spectrum of classical and 
mini roller-blinds.

«Franc Gardiner Ukraine» is a reliable partner for its 
b2b clients and provides a high quality goods in a wide 
assortment. cooperation with «Franc Gardiner Ukraine» 
allows to spin up business of its clients regarding to 
attractive price policy of the company.

we offer you the following types of roller-blinds:
- mini roller-blinds made of different fabrics and edges 

rolled on 19 mm pipes;
- classic roller-blinds made of different fabrics and 

edges rolled on 25 mm pipes;
Edges of our roller-blinds could be:
- straight edge;
- different types of decorative wave-shaped edges;
- two coloured;
- another types, made especially for you.
Mini roller-blinds we offer in sizes from 30 up to 114 

cm. classic roller-blinds we offer in sizes from 60 up to 
240 cm with length from 175 to 240 cm.

For your exclusive order we could produce roller-
blinds on 32 mm pipe.

Фран� гарДін�р УКраЇна

вул. М. Грушевського 28/2 , 
м. Київ, 02093, Україна
Тел.: (044) 3695770
e-mail: fgu_2012@mail.ru
www.francgardiner.pl

ТОВ «Франс Гардінер Україна» – це офіційний 
представник польської компанії-виробника ТОВ 
«Франс Гардінер» (Franc Gardiner Ltd), яка є лідером 
на ринку рулонних штор. http://www.francgardiner.pl 

ТОВ «Франс Гардінер» є не тільки найбільшим 
польським виробником рулонних штор, але і однією із 
найбільших компаній в Європі. Продукція доступна не 
тільки в Польщі та Україні, а й в кожній європейській 
країні, в Канаді, США та Росії.

Високу якість та надійність нашої продукції 
забезпечує висококваліфікований персонал за 
рахунок  постійного розвитку та модернізації 
виробництва. 

Ми є сучасною, конкурентоспроможною компанією, 
і пропонуємо нашим клієнтам широкий спектр 
класичних  та міні-рулонних штор. 

Для наших клієнтів співпраця з ТОВ «Франс 
Гардінер Україна» означає отримання надійного 
партнера в бізнесі, якісного товару в повному 
асортименті, отримання прибутків за рахунок наших 
конкурентоспроможних цін.  

Для Вас ми пропонуємо наступні види ролллет:
- Міні роллети з різних видів тканин та різними 

закінченнями на 19 валі;
- Класичні роллети на 25 валі з різних видів тканин 

та різними закінченням.
Закінчення у роллет можуть наступними:
- з простою планкою (вшита в середину);
- з різними видами воланів;
- двокольорові роллети.
- та виготовлені на ваше замовлення .
Міні роллети  представлені в розмірах від 30 см 

до 115см довжиною від 150см до 175 см. Класичні 
роллети  представлені в розмірах від 60 см до 240 
см довжиною від 175 см до 240 см.

Також на ваше замовлення можуть бути 
виготовлені рулонні штори на 32 валі.

FRanc gaRDineR uKRaine 
ltD.

28/2 Gryshevskogo Str.,  
02093, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 3695770
e-mail: fgu_2012@mail.ru
www.francgardiner.pl



184 185Львів•Галицькі Експозиції®•2016 Lvіv•Galician Exposition®•2016

УЧа�ниКи ФОрУМУ

��

eXhiBitoRS

��

Production of traditional solid fuel boilers and boilers 
long burning, wholesale and retail trade

ХарКіВ�ЬКиЙ заВОД 
«т�ПЛОт�ХніК»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТю

вул. Пащенківська,  11, 
м. Харків, 61017, Україна
Тел.: (066) 7272971
e-mail: asr.ua@ukr.net
http://asr.com.ua/

Виробництво,  оптова та роздрібна торгівля  
твердопаливних котлів традиційного та довготривалого 
горіння

11 Paschenkivska St., 
61017, Kharkiv, Ukraine
Phone: +380 66 7272971
e-mail: asr.ua@ukr.net
http://asr.com.ua/

KhaRKiv plant  
«teplotehniK»
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В СпеЦіаліЗОВаніЙ преСі:
-	 газета	«Деревообробник»..................... .(м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Аква-Терм» ................................ (м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«Аспекти	Будівництва» ............. (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Будівельний	журнал» ............... (м.	Київ,	Україна)
-	 журнал	«Бізнес	і	безпека» ...................... .(м.	Київ,	Україна)	
-	 журнал	«Дім	Ідей» .................................. (м.	Львів,	Україна)
-	 журнал	«Оборудывание	и	Инструмент» (м.	Київ,	Україна)
-	 тижневик	«БудЕксперт» ......................... (м.	Львів,	Україна)

а ТакОЖ В наСТУпнИХ ВИДанняХ:
-	 Газета	«Афіша	Прикарпаття»
  ...............................................(м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Від	і	до» ............................... .(м.	Чернівці,	Україна)
-	 Газета	«Газета	в	дорогу» ....................... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Газета	Реклама» ....(м.	Івано-Франківськ,	Україна)
-	 Газета	«Закарпатські	оголошення ... (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«Зоря	Прикарпаття» (м.	Івано-Франківськ,	Українв)
-	 Газета	«Кур’єр	ЕКСПО» ........................ .(м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«ЛЬВІВСЬКА	ГАЗЕТА» ............... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Львівська	пошта» ..................... (м.	Львів,	Україна)
-	 Газета	«Неділя» ................................. (м.	Ужгород,	Україна)
-	 Газета	«ПРЕСС	БИРЖА» ... (м.	Дніпропетровськ,	Україна)
-	 Газета	«Приватний	підприємець» 
  ................................................ (м.Дніпропетровськ,	Україна)	

реклама на раДіО:
-	 радіо	«24»;
-	 радіо	«Львівська	хвиля»;
-	 «Люкс	ФМ»;
-	 «Наше	Радіо»
-	 «Авто	Радіо»
-	 радіо	«П’ятниця»
-	 «Європа	Плас»
-	 «Рето	ФМ»
-	 Внутрішня	мережа	супермаркетів	«Сільпо»	9	магазинів

ТелеВіЗіЙна реклама:
-	 «5-ий	канал»
-	 «24»

піДТрИмка В мереЖі INTERNET:
http://www.galexpo.com.ua/budvesna/
https://www.facebook.com/budexpolviv
http://aei.org.ua/
http://ar.rv.ua/
http://aspp.com.ua/
http://auvlp.org.ua/
http://avtorim.kiev.ua/stroitelstvo.html
http://biznes-pro.ua/
http://bsm.com.ua/
http://budjurnal.com.ua/rezume.php
http://budport.com.ua/
http://budrada.com/
http://chp.com.ua/
http://derevoobrobnyk.com/
http://dim-idea.com/
http://dom.ukrbio.com/ua/exhibitions/
http://elektrovesti.net/
http://expertsamostroy.ru/
http://fasadinfo.ua/reklama-banners 
http://ibud.ua/region-lvovskaya-oblast
http://infomisto.com/uk/rivne/
http://kapstroy.kiev.ua/
http://kbu.org.ua/news/
http://kot.vn.ua/
http://metaltechcomua.blogspot.com
http://mybud.com.ua/news/0/2509
http://newbud.ua/
http://oknograd.com.ua/ 
http://pau.com.ua
http://pbgazeta.com/
http://priceua.com/
http://renewable.com.ua/
http://stroiportal-dnepr.com/
http://teplydim.com.ua/
http://ua.kompass.com
http://valova.te.ua/
http://vsenovostroyki.com.ua/
http://www.032.ua/
http://www.abud.lviv.ua/
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http://www.archeton.com.ua
http://www.bau.ua/
http://www.biowatt.com.ua
http://www.budexpert.ua/
http://www.budportal.com.ua
http://www.budportal.lviv.ua
http://www.companion.ua
http://www.expo.zp.ua/
http://www.iec-expo.com.ua/es-2016.html
http://www.informdom.com/
http://www.ksm.com.ua
http://www.moy-dom-ua.com
http://www.ot-ot.lviv.ua
http://www.profbuild.in.ua
http://www.promobud.ua/
http://www.prookna.ua/press_center/163
http://www.stroymart.com.ua/ 
http://www.trt.com.ua/
http://www.truba.ua/
http://www.viknadveri.com
http://www.webprorab.com/
http://www.west-info.com.ua
http://zabudovnyk.com.ua
https://www.ria.com/

ЗОВніШня реклама:
-	 3	рекламні	установки	в	центральній	частині	м.	Львова;
-	 100	 плакатів	 розміщених	 на	 дошках	 оголошень	 
	 м.	Львова

ЗапрОШенО:
-	 20	000	керівників	установ	і	організацій	західного	регіону	 
	 України,	спеціалістів	підприємств	галузі

Цей	каталог	протягом	року	буде	доступним	 
на	web-сторінці	ПрАТ«Гал-ЕКСПО»® 

в	мережі	Іnternet

Дирекція	Весняного Будівельного Форуму 
висловлює	щиру	подяку	за	підтримку	та	допомогу	в	
організації	та	проведенні	форуму	і	програми	супутніх	
заходів	установам,	організаціям,	підприємствам:
Палацу	спорту	«Україна»
ТзОВ	«Галекспосервіс»
ТзОВ	«агентство економічної Безпеки «еФОрТ»
ПрАТ	«Світ друку»
Фірмі	«керамет»
львівській обласній державній адміністрації 
львівській міській раді 
та	учасникам	форуму	за	проведення	презентацій.
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ВСі аВТОрСькі праВа налеЖаТь 
праТ «Гал-екСпО»®

	 ПрАТ	 «Гал-ЕКСПО»®	 надає	 послуги	
з 	 р озм іщення 	 ре к лами 	 в 	 у с і х 	 ЗМ І ,	
прорекламованих	 в	 цьому	 каталозі . 	 З	
приводу	 замовлення	 реклами	 звертатися	
до	 відділу	 реклами	 ПрАТ	 «Гал-ЕКСПО»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	інформації	
в	каталозі	несуть	фірми-експоненти.

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

Компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®
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