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ПрАТ «Гал-ЕКСПО» в рамках своєї виставкової програми проводить у м.Львові
, під час якого відбудуться наступні виставки з серії «Галицькі

експозиції» – ХХVІІ міжнародна виставка та VIІІ спеціалізована виставка
. Виставки відбуватимуться з 19 по 22 березня ц.р. в приміщенні Палацу

спорту «Україна» (вул.Мельника,18).

У виставках братимуть участь понад виробничих та торгових фірм з
, які запропонують широкий асортимент будівельних та оздоблювальних матеріалів,

сучасні технології та обладнання для будівельної промисловості, вікна та двері, покрівельні та
гідроізоляційні матеріали, енергозберігаючі технології, значний спектр інструментарію,
професійного устаткування та багато іншого.

– це найбільший спеціалізований захід будівельної
тематики у Західному регіоні, що відбувається за підтримки офіційного партнера компанії

національної мережі декоративно-будівельних гіпермаркетів та
будівельного гіпермаркету . Мета форуму – сприяти просуванню українських та
іноземних торгових марок на будівельний ринок Львова та Західної України. Велика кількість
сучасних будівельних, енергозберігаючих технологій та матеріалів з`явилася в нашому регіоні
саме завдяки їхній презентації на виставках серії «Галицькі експозиції».

Вперше представництво компанії в Україні презентуватиме
новинки покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Згідно з проведеними соціологічними
опитуваннями («ПромоГруп») Onduline – це найбільш відомий покрівельний бренд в Україні,
лідер ринку скатних покрівель в сегменті бітумних покрівель. Компанія

пропонує повноцінну покрівельну систему, розроблену висококласними
фахівцями, точно відповідає всім потребамсучасного будинку.

Компанія – офіційний представник німецької компанії в Україні,
представить пластикову продукцію найвищої якості. Сьогодні компанія визнана брендом
№1вЄвропі, завдяки представленнюнової лінії ємностей преміум класуCarat S.

компанія пропонуватиме свій повний спектр матеріалів для
будівництва тамонтажу системводо-, газопостачання і каналізації.

Учасник з запрезентує надійну і
красиву покрівлю ,що забезпечує комфорт і безпеку будинку.

Вперше на виставці компанія представляє новинку – композитну
арматуру, яка є заміноюметалу.

Широкий вибір професійного устаткування нового зразка для вирішення проблем робіт на
висоті пропонує підприємство .
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Спеціалізована будівельна компанія поєднує досвід українського
та польського будівельного ринку, пропонує комплексне обслуговування інвесторів в якості
генерального підрядника, а такожвиготовляє і постачає сталеві конструкції.

Компанія постійно рухається вперед, розширює асортимент
продукції та модернізує свої потужності з виготовлення та встановлення металопластикових
вікон і дверей, різної складності та конфігурації, а також фасадних систем з металопластику та
алюмінію. Продукція виготовляється з використанням німецьких профільних систем ,
фурнітури .

Нову колекцію продукції власного виробництва запропонують виробники дверей
.

Мережа магазинів представить продукцію безпеки від 20
провідних світових виробників, асортимент якої постійно оновлюється і розширюється.

Окрім демонстрації нових підходів у будівництві вперше на форумі компанія
організовує постійно-діючий , де усі відвідувачі зможуть отримати
професійну консультаціющодоправильного вибору вікна.

Організатори щиро сподіваються, що даний захід принесе користь всім, хто зацікавлений у
розвитку вітчизняної будівельної галузі та просуванні нових продуктів та послуг на ринку
Західної України.
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