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Dear participants and visitors of the exhibition!

On behalf of the State Forest Resources Agency of Ukraine, I would like to welcome the 
organizers, participants and visitors of the 15th International Exhibition of Machinery and 
Equipment for Forestry, Woodworking and Furniture Industry — LISDEREVMASH.

Based on the common interest to uphold and strengthen the country’s stable economy, 
seeking to develop a coherent and equitable cooperation, representatives of forestry and 
woodworking industry believe that mutual cooperation brings a significant opportunity 
to balance the interests between the state and business representatives and is based on 
the principles of partnership, transparency and legality. After all, our aim is to take actions 
to ensure the investment attractiveness of timber and timber industry complexes and to 
create conditions for their development and full utilization of available forest resources for 
the production of end products by domestic enterprises of timber industry complex. 

Today we are entrusted with large-scale and very important tasks: to increase the forest 
area of the country, to expand the diversity of the animal world, to protect the ecology of 
the state and to adopt modern European forest management methods. The immediate 
priorities of the industry environment are transparency and openness. I would like forest 
industry workers to have a high level of trust in society and understanding that they are 
really committed to their jobs.

Dear participants and visitors of the exhibition, on behalf of the representatives of forest 
enterprises of Ukraine I wish all of you fruitful work, exchange of experience and most 
importantly — development and improvement of your production operations.

Yours faithfully,

Khrystyna Yushkevych 
a.i. Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки!

Від імені Державного агентства лісових ресурсів Укра-
їни вітаю організаторів, учасників та гостей 15-ї Міжна-
родної виставки машин та обладнання для лісового гос-
подарства, деревообробної та меблевої промисловості 
LISDEREVMASH.

Ґрунтуючись на спільному інтересі до підтримання та 
зміцнення в країні стабільної економіки та прагнучи до 
розвитку злагодженого і рівноправного співробітництва, 
представники лісового господарства та деревообробної 
промисловості впевнені, що взаємна співпраця відкриває 
суттєві можливості у забезпеченні балансу інтересів між 
державою і представниками бізнесу та базується на прин-
ципах партнерства, відкритості та легальності. Адже на-
шою метою є вчинення дій щодо забезпечення інвестицій-

ної привабливості лісогосподарського та лісопромислового комплексів, створення умов 
для їх розвитку та повного використання наявних лісосировинних ресурсів для виготов-
лення кінцевої продукції вітчизняними підприємствами лісопромислового комплексу. 

Сьогодні на нас з вами покладено масштабні та дуже важливі завдання: збільшу-
вати площу лісів країни, розширювати розмаїття тваринного світу, оберігати екологію 
держави, запроваджувати сучасні європейські методи ведення лісового господарства. 
У роботі галузі першочерговими пріоритетами є прозорість та відкритість. Я б дуже хо-
тіла, щоб працівники лісової галузі мали високий рівень довіри у суспільстві і розумін-
ня, що вони дійсно вболівають за свою справу.

Шановні учасники та гості виставки, від імені представників лісогосподарських під-
приємств України бажаю кожному з вас результативної роботи, обміну досвідом, а го-
ловне — розвитку та вдосконалення вашого виробництва.

З повагою,

Христина Юшкевич
Т.в.о. Голови Держлісагентства України
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Ladies and Gentlemen!

Eumabois, the European Federation of national associations of the woodworking 
technology industry, creates an international exhibition calendar every year.

The calendar is a valuable tool for exhibitors and visitors to plan their promotion 
activities.

Exhibitions are included in the network after accurate quantity and quality evaluations, 
in the interest of all stakeholders.

Eumabois has always tried to support the exhibition that best represents the market 
where it is located: this approach will be pursued with stronger and stronger determination 
and attention, representing the “flower in the buttonhole” of future activity by the Federation.

We really believe that LISDEREVMASH is the only one important event in Ukraine for 
the woodworking technology industry.

I believe that the Kiev exhibition is an ideal opportunity to start new relationships 
and to exchange opinions about the evolution of a market that has always brought great 
satisfaction to our manufacturers.

We can expect excellent results for a show that has been partnering with Eumabois 
for a  long time. The European Federation represents over 600 companies that generate 
a turnover in excess of 5 billion Euro. Eumabois members are fourteen national associations 
dealing with woodworking technology within their national borders and supporting 
companies in their daily business.

Today more than ever, it is essential to spread the message the “made in Europe” is 
a factor for success in a very competitive global market. Quality, safety and innovation are the 
concepts that best represent the promotional “mission” of Eumabois and that characterize 
the know-how of our companies.

Looking forward to meeting you soon in Kiev in September.

Best regards,
Ambrogio Delachi
President of Eumabois                                                                                                     August 2016

Шановні панове!

Eumabois, Європейська федерація національних асоці-
ацій індустрії деревообробних технологій, кожного року 
створює календар міжнародних виставок. 

Календар є корисним інструментом, що допомагає екс-
понентам і відвідувачам планувати заходи з просування 
товарів.

В інтересах усіх зацікавлених сторін інформація про ви-
ставки потрапляє в мережу після її точної кількісної та якіс-
ної оцінки. 

Федерація Eumabois завжди намагається підтримувати 
ті виставкові заходи, які якнайкраще представляють ринок, 
якого вони стосуються: ми будемо дотримуватись цього 
підходу з твердою рішучістю і уважністю, представляючи 
окрасу майбутньої діяльності Федерації.

Ми дійсно вважаємо, що LISDEREVMASH є єдиною важливою подією в Україні 
у сфері деревообробних технологій.

Я вважаю, що київська виставка — це ідеальна можливість для встановлення нових 
ділових відносин та обміну думками щодо розвитку ринку, який завжди задовольняв 
потреби наших виробників.

Ми очікуємо на відмінні результати заходу, з яким Eumabois співпрацює протягом 
тривалого періоду часу. Європейська федерація представляє понад 600 компаній, об-
сяг продажів яких становить понад 5 мільярдів євро. Членами Eumabois є чотирнадцять 
національних асоціацій, що працюють у сфері технологій деревообробки в межах на-
ціональних кордонів та підтримують компанії в їх повсякденній діяльності.

Зараз як ніколи важливо поширювати ідею про те, що знак «Зроблено в Європі» — 
це фактор успіху на висококонкурентному світовому ринку. Якість, безпека та іннова-
ції — ці поняття якнайкраще характеризують ноу-хау наших компаній і лежать в основі 
популяризаторської місії Eumabois. 

З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами у Києві цього вересня.

З найкращими побажаннями,

Амброджіо Делачі
Президент Федерації Eumabois                                                                                Серпень 2016
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ПерелІк екСПоненТІв За країнаМиLiST Of ExhibiTOrS by COuNTriES
австрія
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN 
POLYTECHNIK
WINTERSTEIGER

Бельгія
FORDAQ S.A.

Білорусь
WOODWORKING NEWS – НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Данія
EGEDAL MASKINFABRIK 

естонія
SALO-MACHINERY 

Італія
CASELLI GROUP 
STORTI 
TURBODEN 

латвія
BALT BRAND
RMP
TEHNIKA AUCE

німеччина
HSM 
PAUL MASCHINENFABRIK 
SERRA MASCHINENBAU

оае
DUBAI WOOD AND WOOD MACHINERY SHOW

Польща
AGROLAS 
BECKER POLSKA 
LE.KO.
ГАМА

румунія
WOODBUSINESSPORTAL.COM

Словенія
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR 

Туреччина
ÜSTÜNKARLI MAKİNE 

Україна
A-M-S ELEKTRONIK
BIZERA.COM.UA
DEREVO.INFO
GIBLAB
ICK GROUP
IMAC
ITA TOOLS
KEMICHAL UKRAINE

WINDHAGER УКРАЇНА
АВК-ПРОМ
АВРОРА
А-ЛАП
АРПАЛ
АС-IНЖИНІРИНГ
АСТРА
АТОН СЕРВІС
БАЙКАЛ – ШПОН В УКРАЇНІ
БІЛД ПОРТАЛ
БМ-ІНЖИНІРІНГ
ВН ВУД
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ГАЛАКТИК
ГАМА
ГОРЛУШ КО
ГРЕЧИШНИКОВ С.В.
ҐОНТА
Д ЛАЙТ
ДАНІКО
ДЕМІКС
ДЕРЕВООБРОБНИК
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
ДОЛІНЬО
ЖТК КНУБА
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЗЕЛКО ГРУП
ЗЕНІТЕК
ЗОЛОТЕ РУНО
ІБЕРУС-КИЇВ
ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
ІНТЕКС ПЛЮС
КАЛІЩУК
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОТЛОТЕХ
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛІКА-СВІТ
ЛІРА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП ЛТД
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
МЕТАЛІСТ
МЕХАНІК
МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
МОСТ-ТУЛС
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
Н.Н.Н.

НАЦ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
НАЦ. ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
НУБІП
ОБЕРІГ 2002
ОЛІНВУД
ОЛНОВА
ОРБІТА
ОСТІН
ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛІС
ПРОММЕТ
ПРО-СТО
РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС
РЕММЕРС
РЕХАУ
РИГА РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СКАНДІКОН УКРАЇНА
СПЕЦТЕХСЕРВІС
СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
СТАРКО КИЇВ
СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ
ТАВІС
ТЕКНА-УКРАЇНА
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛІС
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
ТРАНС-СЕРВІС-КТТ
УДАЧА
УК
УАДО
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА
УКРБІО
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
УКРПКТІЛІСПРОМ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЦЕНТРІНФОРМ
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН
ЯВІР

Фінляндія
BIOFIRE OY

Франція
FOREZIENNE MFLS

Чехія
HOUFEK 

Austria
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN 
POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH
WINTERSTEIGER

belarus
WOODWORKING NEWS

belgium
FORDAQ S.A.

Czech republic
HOUFEK 

Denmark
EGEDAL MASKINFABRIK 

Estonia
SALO-MACHINERY 

finland
BIOFIRE OY

france
FOREZIENNE MFLS

Germany
HSM – HOHENLOHER SPEZIAL-MASCHINENBAU 
PAUL MASCHINENFABRIK 
SERRA MASCHINENBAU

italy
CASELLI GROUP 
STORTI 
TURBODEN 

Latvia
BALT BRAND
RMP
TEHNIKA AUCE

Poland
AGROLAS 
BECKER POLSKA 
GAMA
LE.KO.

romania
WOODBUSINESSPORTAL.COM

Slovenia
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR 

Turkey
ÜSTÜNKARLI MAKİNE 

uAE
DUBAI WOOD & WOOD MACHINERY SHOW

ukraine
A-LAP
ALL FOR FURNITURE INDUSTRY & WOOD PROCESSING
ALLINWOOD
A-M-S ELEKTRONIK
ARPAL
ASTRA
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
AVK-PROM
AVRORA
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
BIZERA.COM.UA
BM-ENGINEERING
BUILD PORTAL
CENTRINFORM
D LIGHT
DANICO
DEMIX
DEREVO.INFO
DEREVOOBROBNYK
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
FELDER UKRAINE
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL REPRESENTATIVE
GALACTIC
GAMA
GIBLAB
GOLDEN FLEECE
GONTA
GORLUSH CO
GRECHYSHNYKOV S.V.
HEMMEL-UKRAINE
HOUFEK
IBERUS-KIEV
ICK GROUP
IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH
IMAC
IMEKS
INTEKS PLUS
INWORLD
ITA TOOLS
JAVIR COMPANY
KALISCHUK
KEMICHAL UKRAINE
KIVERTSILISMASH
KOTLOTEH
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LEUCO UKRAINE
LIKA-SVIT
LIRA
MARKETLIS
MEBELNOE DELO
MEBLEVI TECHNOLOGII
MECHANIK
MEGARES
META-GROUP
METALIST
M-GROUP LTD

MHM UKRAINE
MONASTIC SPIRITUAL AND VOCATIONAL SCHOOL
MOST-TOOLS
MOST-UKRAINE
MOTOR SICH
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
MWM-KIEV
N.N.N.
NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE & ENVIRONMENTAL SCIENCES
OBERIG 2002
OLNOVA
ORBITA
OSTIN FIRM
OTTENSTEN UKRAINE LTD
PNEUMOMASTER
PODILLYA PARK
POLIS
PROFESSIONAL COATINGS
PROMMET
PRO-STO
REDUCTOR-COMPLEX
REHAU
REMMERS
RIGA RUSLAN VALERYEVICH
ROJEK-LVIV
SCANDICON UKRAINE
SPETSTEHSERVIS
SPETSTRANSZAPCHAST
STANCOMPLECT
STANKODNIPRO
STARCO KIEV
STAROVYZHEVSKIY FUEL-PEAT
STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE 
TAVIS
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TEHNOLIS
TEKNA-UKRAINE
TOOL PLUS LTD
TOTAN-GROUP
TRANSE-SERVICE-KTT
UDACHA
UK
UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP
UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
UKRBIO
UKRBIO TRANS-SERVIS
UKRPKTILISPROM
UNIPLUS
VN WOOD
WINDHAGER UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
ZAHID-AGROSERVICE PLUS
ZELKO GROUP
ZENITECH
ZTC KNUCA
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ПерелІк Торгових Марок LiSTiNG by TrADEmArkS
T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR

4PRO Китай China ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД OTTENSTEN UKRAINE LTD
AC WORD Чехія Czech Republic МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ACUTE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
AEG Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
AGP Китай China МЕТА-ГРУП META-GROUP
AGROLAS Польща Poland AGROLAS CO. SP. J. AGROLAS CO. SP. J.
AIGNER Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
AIRPRO Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
AKE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
AKON Туреччина Turkey СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
ALA-TALKKARI Фінляндія Finland ДАНІКО DANICO
ALBERTI Італія Italy IMAC IMAC
AL-KO Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
ALTENDORF Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ANDRE Польща Poland МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
ANTIBLU Великобританія Great Britain ҐОНТА GONTA
AQUAVITA SYSTEMS Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
ARUNDA Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
ASI США USA МУКІЄВСЬКА О. О. MUKIIEVSKAYA E. A.
ATEMAG Німеччина Germany ITA TOOLS ITA TOOLS
AUTRA Естонія Estonia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
A-WARD Нова Зеландія New Zealand МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE
AWUKO Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
BACCI Італія Italy IMAC IMAC
BAHCO Швеція Sweden ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС TOOL PLUS LTD
BALESTRINI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
BALJER & ZEMBROD Німеччина Germany МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
BALTROTORS Латвія Latvia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
BANSO Німеччина Germany WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
BARBERAN Іспанія Spain IMAC IMAC
BASCHILD Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
BECKER Німеччина Germany BECKER POLSKA BECKER POLSKA 
BESSEY Німеччина Germany ОСТІН OSTIN FIRM
BEZARES Іспанія Spain СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
BIANCO LINE Італія Italy УК UK
BIESSE GROUP Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
BIO IMPREGNOL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA MAKING PLANT
BKT Індія India СТАРКО КИЇВ STARCO KIEV
BMG Польща Poland УК UK
BOHLER STRIP Австрія Austria А-ЛАП A-LAP
BONGIOANNI Італія Italy IMAC IMAC
BRANDT Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
BSY Китай China МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
BSY Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
BÜRKLE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
BÜTFERING Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
CARMAC Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
CEFLA Італія Italy IMAC IMAC
CELASCHI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
CERATIZIT Люксембург Luxembourg МУКІЄВСЬКА О. О. MUKIIEVSKAYA E. A.
CMT Італія Italy МОСТ-ТУЛС MOST-TOOLS
CMT Італія Italy ОСТІН OSTIN FIRM
CMT Італія Italy МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
CMT Італія Italy ITA TOOLS ITA TOOLS
CORALLI Італія Italy IMAC IMAC
COSTA LEVIGATRICI Італія Italy IMAC IMAC
COSTRUZIONI NAZZARENO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
CPC Італія Italy IMAC IMAC
CPC Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
CRL Італія Italy IMAC IMAC
DEERFOS Корея Korea ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
DELTA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
DIETRICH’S Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
DLIGHT Україна Ukraine Д ЛАЙТ D LIGHT
DMC Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
DROZDOWSKI Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
EGEDAL MASKINFABRIK Данія Denmark EGEDAL MASKINFABRIK EGEDAL MASKINFABRIK 
EKAMANT Швеція Sweden ГАМА GAMA
EKOHEL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
EMES Польща Poland ГАМА GAMA
ESSETRE Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
EVEHEL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
EZ-FASTEN Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
FAM Італія Italy IMAC IMAC
FARMI Фінляндія Finland Д ЛАЙТ D LIGHT
FASCO Італія Italy ЮНІПЛЮС UNIPLUS
FDB MASCHINEN Німеччина Germany ДЕМІКС DEMIX
FENES Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
FENES Польща Poland ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС TOOL PLUS LTD
FIEDLER Чехія Czech Republic УК UK
FISCH Австрія Austria ITA TOOLS ITA TOOLS
FLAI Італія Italy ITA TOOLS ITA TOOLS
FORESTILL Франція France FOREZIENNE MFLS FOREZIENNE MFLS
FORTEH Україна Ukraine ТЕХНОЛІС TEHNOLIS
FREUD Італія Italy М-ГРУПП ЛТД M-GROUP LTD
FREUD Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
GABBIANI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO

T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR
GANN Німеччина Germany ОСТІН OSTIN FIRM
GENERAL DIES Італія Italy УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС UKRBIO TRANS-SERVIS
GESCHA Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
GIANTWAY Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
GIARDINA FINISHING Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
GIBEN Італія Italy IMAC IMAC
GISON Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС UNIPLUS
GOMAD Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
GRANTECH Україна Ukraine ICK GROUP ICK GROUP
GREX США USA ЮНІПЛЮС UNIPLUS
GROZ Індія India МЕТА-ГРУП META-GROUP
GS-DRIVE Китай China РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС REDUCTOR-COMPLEX
HAKKI PILKE Фінляндія Finland МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
HD Тайвань Taiwan СТАНКОМПЛЕКТ STANCOMPLECT
HELIOCEL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
HELIODUR Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
HERMES Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
HIDROHEL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
HIDROS Туреччина Turkey СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
HITECO Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
HOFFMANN Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
HOLD Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
HOLZHER Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
HOLZMA Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
HOUFEK Чехія Czech Republic ХОУФЕК HOUFEK
HSM Німеччина Germany HSM HSM 
INDASA Португалія Portugal ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
ITALSIME Італія Italy ГАМА GAMA
JET Китай China МЕТА-ГРУП META-GROUP
JKF Данія Denmark ГАМА GAMA
KAHL GROUP Німеччина Germany ІНВОЛД INWORLD
KATRES Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
KEMICHAL Італія Italy KEMICHAL UKRAINE KEMICHAL UKRAINE
KENDA Тайвань Taiwan СТАРКО КИЇВ STARCO KIEV
KOMBIHEL Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
KORONET Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
KREG США USA ОСТІН OSTIN FIRM
KRPAN Словенія Slovenia ПРОММЕТ PROMMET
LAMELLO Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
LAMITEX Італія Italy IMAC IMAC
LE.KO. Польща Poland LE.KO. LE.KO.
LEAD MACHINERY Китай China ДЕМІКС DEMIX
LEDINEK Словенія Slovenia LEDINEK ENGINEERING LEDINEK ENGINEERING 
LEITZ Німеччина Germany ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LENNARTZ Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
LEUCO Німеччина Germany ЛОЙКО УКРАЇНА LEUCO UKRAINE
LINDDANA Данія Denmark ДАНІКО DANICO
LUKA Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
MAFELL Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
MAGGI Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
MANITOU Франція France МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE
MANTION Франція France ГАМА GAMA
MAX Японія Japan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
MD-DARIO Італія Italy ПОЛІС POLIS
MEBOR Словенія Slovenia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
MINIMAX Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
MOLDOW Данія Denmark ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
MORBIDELLI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
MÜHLBÖCK Австрія Austria MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN 
NESTRO Німеччина Germany АС-IНЖИНІРИНГ AS-ЕNGINEERING
NIKKOTOOLS Італія Italy ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
NOVA PELLETS Італія Italy IMAC IMAC
OBERMEIER Німеччина Germany РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
OLIMPIA Італія Italy ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH
OMC Італія Italy IMAC IMAC
OMFB Італія Italy СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
ONIAR Естонія Estonia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
OPTIMA Німеччина Germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
ORMA Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
OSAWA Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
OVVO Ірландія Ireland ITA TOOLS ITA TOOLS
OZCELIK Туреччина Turkey М-ГРУПП ЛТД M-GROUP LTD
PALCHE Україна Ukraine ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС ZAHID-AGROSERVICE PLUS
PALFINGER Австрія Austria СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
PALOKÄRKI Фінляндія Finland BIOFIRE OY BIOFIRE OY
PAOLETTI Італія Italy IMAC IMAC
PELLETIA INVEST Чехія Czech Republic МУКІЄВСЬКА О.О. MUKIIEVSKAYA E.A.
PELLETIA INVEST Чехія Czech Republic УК UK
PIHER Іспанія Spain ITA TOOLS ITA TOOLS
PREBENA Німеччина Germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
PRODECO Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
PROHERA Польща Poland ГАМА GAMA
REHAU Німеччина Germany РЕХАУ REHAU
REIGNMAC Китай China МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
REIGNMAC Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
RENZO BORGONOVO Італія Italy IMAC IMAC
RMP Латвія Latvia RMP RMP
ROBLAND Бельгія Belgium ПОЛІС POLIS
ROJEK Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
ROUTECH Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
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RUBIO MONOCOAT Бельгія Belgium ОЛІНВУД ALLINWOOD
RWT Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
SALO-MACHINERY Німеччина Germany SALO-MACHINERY SALO-MACHINERY
SCANDICON Естонія Estonia СКАНДІКОН УКРАЇНА SCANDICON UKRAINE
SCHEPPACH Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
SCHMALZ Німеччина Germany ITA TOOLS ITA TOOLS
SCM Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
SCM GROUP Італія Italy CASELLI GROUP CASELLI GROUP 
SCM GROUP Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
SENCO Тайвань Taiwan ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД OTTENSTEN UKRAINE LTD
SENNEBOGEN Німеччина Germany МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE
SERGIANI Італія Italy IMAC IMAC
SERGIANI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
SIRIO Італія Italy IMAC IMAC
SMARTEC Італія Italy УК UK
SOCOMEC Італія Italy ПОЛІС POLIS
SOLIDEA Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
SORMEC2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
STARCO Шрі-Ланка Sri Lanka СТАРКО КИЇВ STARCO KIEV
STEFANI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
STEMAS Італія Italy IMAC IMAC
STERNAL INTERNATIONAL Польща Poland ГАМА GAMA
STIHL Німеччина Germany ПОДІЛЛЯ ПАРК PODILLYA PARK
STIHL Німеччина Germany МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
STO CNC Китай China ПРО-СТО PRO-STO
STO LASER Китай China ПРО-СТО PRO-STO
STOMANA Болгарія Bulgaria ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
STORI MANTEL Чехія, Швейцарія Czech Republic, Switzerland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
SUPERFICI Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIGNO
TAJFUN Словенія Slovenia Д ЛАЙТ D LIGHT
TANALITH Великобританія Great Britain ҐОНТА GONTA
TANEL Польща Poland МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
TECNOAZZURRA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
TEHNIKA AUCE Латвія Latvia TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE
TEKNAMOTOR Польща Poland ТЕКНА-УКРАЇНА TEKNA-UKRAINE
TEREX-FUCHS Німеччина Germany ТРАНС-СЕРВІС-КТТ TRANSE-SERVICE-KTT
TERMOLEGNO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
TIEGE Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
TRAK-MET Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
TRUSTY Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС UNIPLUS
TTH Росія Russia ОБЕРІГ 2002 OBERIG 2002
TURBODEN Італія Italy TURBODEN TURBODEN 
UMP Литва Lithuania ІНВОЛД INWORLD
UNISUNX Китай China ОСТІН OSTIN FIRM
UNITEAM Італія Italy IMAC IMAC
UNITEAM Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
UNITOOL Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС UNIPLUS
UNIWEX Польща Poland ГАМА GAMA
ÜSTÜNKARLI MAKİNE Туреччина Turkey ÜSTÜNKARLI MAKİNE ÜSTÜNKARLI MAKİNE 
UVEHEL AQUA Україна Ukraine АВРОРА AVRORA
VALMAGGI CALDAIE Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
VENETA MACCHINE Італія Italy IMAC IMAC
VENTIL Португалія Portugal IMAC IMAC
VGL Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER
VIKING Австрія Austria ПОДІЛЛЯ ПАРК PODILLYA PARK
VIRUTEX Іспанія Spain МАРКЕТЛІС MARKETLIS
VISCAT FULGOR Італія Italy МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
VSM Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
WAGNER Німеччина Germany ГАМА GAMA
WALTER Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
WAN Польща Poland ГАМА GAMA
WEEKE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
WEILI Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
WEINIG GRUPPE Німеччина Germany ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ» WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
WINDHAGER Австрія Austria WINDHAGER УКРАЇНА WINDHAGER UKRAINE
WINTERSTEIGER Австрія Austria WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
WOOD-MIZER США USA МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
WRAVOR Словенія Slovenia WRAVOR WRAVOR 
YAMAWA Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
YONGQIANG Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM GROUP LTD
YONGQIANG Китай China МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
ZAFFARONI Італія Italy IMAC IMAC
ZELKO Україна Ukraine ЗЕЛКО ГРУП ZELKO GROUP
ZELKOTHERM Україна Ukraine ЗЕЛКО ГРУП ZELKO GROUP
ГАЛАКТИК Україна Ukraine ГАЛАКТИК GALACTIC
ЗАК Україна Ukraine ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
ІМЕКС Україна Ukraine ІМЕКС IMEKS
ІНТЕКС ПЛЮС Україна Ukraine ІНТЕКС ПЛЮС INTEKS PLUS
КВАРТАЛ Україна Ukraine КОТЛОТЕХ KOTLOTEH
КОЛВІ Україна Ukraine УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP
КОМКОНТ Білорусь Belarus УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP
ЛІКА-СВІТ Україна Ukraine ЛІКА-СВІТ LIKA-SVIT
МЕТАЛІСТ Україна Ukraine МЕТАЛІСТ METALIST
Н.Н.Н. Україна Ukraine Н.Н.Н. N.N.N.
ОЛНОВА Україна Ukraine ОЛНОВА OLNOVA
ПЕЛЛЕТА СПТ Україна Ukraine СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ STAROVYZHEVSKIY FUEL-PEAT
РЕММЕРС Німеччина Germany РЕММЕРС REMMERS
РМЗ Литва Lithuania УК UK
УДАЧА Україна Ukraine УДАЧА UDACHA
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА Україна Ukraine ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА HEMMEL-UKRAINE
ЯВІР Україна Ukraine ЯВІР JAVIR COMPANY
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AGROLAS CO. SP. J.
ul. Mszczonowska, 33/35
96-100 Skierniewice, Poland
tel.: +48 468 332 481; fax: +48 468 325 492
e-mail: info@agrolas.com.pl
www.agrolas.com.pl

Компанія AgroLas Co. пропонує машини і обладнання для лісових, польових, деко-
ративних і плодових розплідників; виробництва компосту в розплідниках; енергетич-
них плантацій швидкозростаючих культур; плантацій ялин і зелених насаджень; лісо-
вого насінництва; вирощування i охорони лісу.  

Повний список продукції доступний на нашій веб-сторінці (просимо писати англій-
ською або російською мовами).

A-M-S ELEKTRONIK, Представництво
вул. Гіпсова, 62/4, Львів, 79057, Україна
тел./факс: (032) 295 3982
тел.: (067) 284 8844
е-mail: andrashek@ukr.net
www.101226.ua.all.biz
www.ams-elektronik.pl

Фірма AMS Elektronik займається виготовленням повністю укомплектованих збірно-
металевих (алюмінієвих) сушильних камер. Модернізує вже існуючі об’єкти і займається 
оснащенням нових камер для деревини, виконаних в будівельних огородженнях. 

Нова лінія екологічних та енергоефективних стрічкових сушарок ECO-Dryers для 
сушіння сипучих матеріалів, у тому числі тирси та тріски. Серія включає камери про-
дуктивністю від 200 до 900 кг випаровуваної вологи за годину.

BALT BRAND, LTD
Rigas iela, 115-A, Salaspils nov.
Salaspils, LV-2169, Latvia
tel.: +371 2924 9298  
e-mail: info@baltbrand.eu
www.baltbrand.eu

Balt Brand — ідеальний партнер в сфері сушіння. Ми пропонуємо вирішення за-
вдань різної складності — від окремих елементів сушарок для деревини до надання 
повного спектру послуг, а також виробництво, монтаж, введення в експлуатацію, на-
вчання персоналу, сервісну підтримку та післягарантійне обслуговування. Клієнтами 
Balt Brand є деревообробні підприємства з країн Балтії та Східної Європи. 

BECKER POLSKA SP. Z O.O.
Pianowo, 46, 64-000 Koscian, Poland
tel.: +48 655 114 170
fax: +48 655 110 828
e-mail: info@becker-polska.com
www.becker-polska.com 

Becker є провідним світовим виробником вакуумних насосів і компресорів низького 
тиску. Відомі у всьому світі і у багатьох галузях промисловості, вакуумні насоси, 
компресори та пневматичні системи Becker доступні як в якості окремих компонентів, 
так і в якості комплексних рішень. Becker реалізує оригінальні запасні частини та надає 
послуги сервісного обслуговування.
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BIOFIRE OY
Nummijärventie, 479
Finland
tel.: +35862332267
e-mail: biofire@biofire.fi
www.biofire.fi

Biofire Oy виготовляє та постачає системи опалення і теплотехнічні установки, 
які використовують біоенергію в якості палива (від 60 кВт (для ферм) до 4 МВт (для 
промисловості)). В якості палива можуть використовуватися тріска, пелети, кусковий 
торф, будівельне сміття та зерно. Продукція Biofire призначена для жорстких 
скандинавських умов і тому є міцною та довговічною. 

BIZERA.COM.UA
а/с 19, Київ
04119, Україна
тел./факс: (044) 489 3246
(044) 206 5265
тел.: (050) 441 6801
(067) 506 6343
www.mebel.bizera.com.ua
www.meb.bizera.com.ua

BizEra.com.ua — торговельний портал товарів та послуг для бізнесу України.
Обладнання, інструмент, матеріали та фурнітура для виробництва меблів та дерево-

обробки online. 
Меблі від українських виробників online.
Проект видавничого центру «Інформбізнес».

CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87, Italy
tel.: +39 0432 757 064
fax: +39 0432 757 618
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Постачальник нового та вживаного деревообробного обладнання.

DEREVO.INFO, Інтернет-портал
а/с 5911
Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 244 1022
e-mail: portal@derevo.info
www.derevo.info

Derevo.info — спеціалізований інтернет-портал деревообробної галузі. Це сайт, за 
допомогою якого ви зможете заявити про себе у деревообробній галузі. Щомісяця ми 
залучаємо на сторінки порталу понад 50 тис. відвідувачів, яких цікавить деревообробка. 
Саме їм ви можете представити свою компанію та продукцію. 

Ми постійно просуваємо Derevo.info у пошуковиках, щоб наші клієнти отримували 
ще більше якісних контактів завдяки нашому порталу. Приєднуйтесь!  

DUBAI INTERNATIONAL WOOD 
AND WOOD MACHINERY SHOW

Apricot Tower, Dubai Silicon Oasis
Dubai, United Arab Emirates

tel.: +971 4392 3232
fax: +971 4392 3332

e-mail: info@dubaiwoodshow.com
www.dubaiwoodshow.com

Виставка, що цього року проходить вже в 12-й раз, залишається ідеальною 
платформою для постачальників та виробників верстатів аби продемонструвати 
тут свою продукцію, інноваційні технології, обладнання та великогабаритну техніку 
ключовим гравцям деревообробної галузі Близького Сходу та Північної Африки.

Виграйте і ви від зростання будівельного й меблевого ринку Близького Сходу та 
скористайтеся чудовою нагодою для зустрічі з ключовими персонами під час участі у 
Dubai WoodShow, що проходитиме з 7 по 9 березня 2017 року у Всесвітньому торговому 
центрі Дубай.

EGEDAL MASKINFABRIK A/S
Torvegade, 39

7160 Torring, Denmark
tel.: +45 75802022
fax: +45 75802033

e-mail: info@egedal.dk
www.egedal.dk

Компанія Egedal A/S виробляє машини і обладнання для:
•	 лісових, польових, декоративних і плодових розплідників;
•	 виробництва компосту в розплідниках;
•	 енергетичних плантацій швидкозростаючих культур;
•	 плантацій ялин і зелених насаджень.
Повний список продукції доступний на нашій веб-сторінці або веб-сторінці нашого 

партнера: AgroLas Co., тел. +48 46 833 2481, info@agrolas.com.pl, www.agrolas.com.pl 
(просимо писати англійською або російською мовами).

FORDAQ S.A.
Belgium

tel.: +40 031 620 4347
e-mail: info@fordaq.com

www.fordaq.com 

Онлайн-пошук ділових партнерів на порталі www.fordaq.com.
Працюємо з 2000 року. Понад 120 000 учасників зі всього світу.
Близько 21 000 активних оголошень на біржі. Ділові партнери із 176 країн.
Понад 1,8 млн. відвідувань щомісяця. База даних імпортерів та експортерів 

деревини, де ми зібрали для вас більше 2,5 млн. пропозицій та запитів на поставку на 
підставі бортових коносаментів з 15 країн.

Автоматичний переклад оголошень та іншої інформації на 13 мов.
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FOREZIENNE MFLS
Za Le Chanasson, France
tel.: +33 477 274 717
fax: +33 477 274 719
е-mail: youri.silverstov@forezienne.com
www.forezienne.com 

Виробник ріжучого інструменту для деревообробки (широкі і вузькі стрічкові пили, 
дискові пили, ножі, заточувальні кола).

GIBLAB
вул. Водопровідна, 28/2, кв. 23
Хмельницький, 29000, Україна
тел.: (068) 305 4350, (067) 901 9936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com

Програмний комплекс автоматизації меблевого виробництва: оптимізація карт 
крою; постпроцесори для ЧПУ: Scm, Homag, Biesse, KDT, Felder, Giben та ін.; обробка 
деталей: пазування, присадка, фрезерування; імпорт даних з програм 3D Constructor, 
БМ, Excel, Woody2, Pro100; друк етикеток на виробництві та в офісі для деталей і 
залишків; розрахунок витрат матеріалів і трудовитрат; зв’язок з обліковою програмою 
1С; онлайн-модуль для прийому замовлень для вашого сайту.

HSM – Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG
Im Greut, 10
74635 Neu-Kupfer, Germany
tel.: +4 907 944 / 919 10
fax: +4 907 944 / 919 177
e-mail: info@hsm-forest.com
www.hsm-forest.com

HSM — успіх протягом майже 50 років. Компанія є найбільшим виробником лісової 
техніки в Німеччині і одним з провідних виробників лісової техніки в Європі. HSM 
виробляє повний спектр лісової техніки, яка застосовується для лісозаготівлі в Європі: 
трелювальні трактори різних типів, форвардери, комбіновані машини на їх базі, різні 
типи харвестерів і спеціальні машини на їх базі. Всього виробляється більше 300 різних 
моделей лісових машин HSM на замовлення клієнтів. 

ICK GROUP, ГК
пр-т Перемоги, 89-А, оф. 222
Київ, 03115, Україна
тел.: (044) 451 0228
факс: (044) 451 0230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Поставка пелетних заводів і ліній «під ключ» продуктивністю від 0,25 до 12 т/год. 
Розробка та супровід проектів: технологічне проектування, компонувальні рішення, 
комплектація обладнанням, повна автоматизація та забезпечення безпеки виробни-
цтва, шефмонтажні та пусконалагоджувальні роботи. Гарантійне і сервісне обслугову-
вання. Запасні частини зі складу. Навчання персоналу.

IMAC
вул. Щорса, 90/3

Біла Церква, 09113, Україна
тел.: (067) 325 7551

e-mail: info@imac.com.ua
www.imac.com.ua

Торгівля обладнанням і витратними матеріалами для деревообробних і меблевих 
підприємств. Впровадження новітніх технологій. Спеціалізація — виробництво дверей, 
меблевих фасадів, декоративних багетів і профілів. Представник багатьох італійських 
фірм. Маємо великий досвід з організації діючих виробництв. 

ITA TOOLS
вул. Шевченка, 39

Городок, Хмельницька обл., Україна
тел./факс: (03851) 3 3918 

e-mail: office@itatools.com.ua
www.itatools.com.ua

ITA TOOLS — товари з нашим логотипом належать до найбільш популярних 
інструментів у Європі. Продукція характеризується високим рівнем інноваційності.

Пропонуємо інструменти для деревообробки, деревопохідних і штучних матеріалів 
від відомих європейських виробників. Серед асортименту фірми ви знайдете все те, що 
потрібно у деревообробному виробництві: алмазні фрези, пили дискові HM і PCD, алмазні 
фрезерні головки, спіральні головки, діамантові фрезерні головки для крайколичкувальних 
верстатів, свердла, ножі, електроінструмент, приспособи, ручний інструмент, обладнання.

KEMICHAL UKRAINE
вул. Соборна, 144, Софіївська Борщагівка

Києво-Святошинський р-н, Київська обл., Україна 
тел.: (067) 233 4524

e-mail: kemiukr@gmail.com
www.kemichal.it

Компанія спеціалізується на реалізації лакофарбової продукції та витратних 
матеріалів для меблевих виробництв.

На сьогоднішній день «KEMICHAL Ukraine» представляє наступну продукцію: ЛФМ 
на водній основі; УФ-лаки; спеціальні ефекти; поліуретанові лаки; паркетні лаки; 
лаки нітро; поліефірні лаки; барвники для деревини; клеї для деревини, плівок ПВХ; 
матеріали для реставрації; абразивні матеріали; шпон «Файн-лайн»; обладнання для 
деревообробки; фарбувальне обладнання (від фарбопульта до фарбувальної камери).

LE.KO., LLC
ul. Lubinicko, 23-B

66-200 Swiebodzin, Рoland
tel.: +48 601 551 926; fax: +48 683 811 633

e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

Компанія LE.KO. пропонує наступну продукцію та послуги:
•	 сушильні камери для деревини та пропарювальні камери;
•	 обладнання для сушильних камер;
•	 зварювальні роботи.
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LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska cesta, 019-A
2311 Hoce, Slovenia
tel.: +386 2613 0051
fax: +386 2613 0060
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

Пропонуємо: 
•	 фрезерні та профільні верстати; 
•	 профільні верстати з робочою швидкістю до 9000 м/хв.; 
•	 системи ROTOLES, розпилювальні, поздовжньо-обрізні та обрізні верстати; 
•	 лінії для зрощування, преси для виготовлення прямих та зігнутих конструкційних 

елементів; 
•	 паркетні лінії, комплексні рішення для BSH та поперечно-клеєної деревини, 

а також для виробництва меблевих щитів; 
•	 спеціальні верстати, вантажно-розвантажувальна техніка, проекти «під ключ».

MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN GMBH
MÜHLBÖCK-VANICEK
Eberschwang, 45 
A-4906, Austria
tel.: +7 495 951 2714
fax: +7 495 951 2205
e-mail: info@mbtt.ru
www.muehlboeck.com, www.mbtt.ru

Mühlböck виробляє і постачає: 
•	 сушильні камери та тунелі; 
•	 сушарки для деревної тріски та відходів; 
•	 пропарювальні камери і вакуумні установки; 
•	 сушильні камери для термодеревини.

PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Strasse, 1-D
88525 Duermentingen, Germany
tel.: +49 073 715 000 
fax.: +49 073 715 00111
e-mail: holz@paul-d.com 
www.paul-d.com
Офіційний представник в Україні: ТОВ «ЛІра» 
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне
Васильківський р-н, Київська обл., 08628, Україна
тел.: (04571) 21 707, (050) 352 5772 
факс: (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

Фірма PAUL виготовляє надійні великопродуктивні кромкообрізні та багатопильні 
верстати, а також пропонує комплексні рішення виробничих ліній для деревообробних 
та лісопильних виробництв. 

POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstrasse, 69

A-2564 Weissenbach, Austria
tel.: + 43 267 289 0102 

fax: + 43 267 289 013
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at

www.polytechnik.com
Представник в Україні:

Ігор Шалашов
тел.: (095) 885 0368 

e-mail: ukraine@polytechnik.at

Австрійська фірма POLYTECHNIK є одним з провідних виробників котельного і топ-
кового обладнання потужністю від 500 до 25 000 кВт, що працює на деревних відходах 
і сільськогосподарській біомасі. Більш ніж 40-річний досвід у цій галузі та 3 000 устано-
вок по всьому світу (у тому числі і в Україні) демонструють, що POLYTECHNIK пропонує 
професійні рішення.

Сфери застосування: теплопостачання підприємств і населених пунктів,  вироблення 
насиченої пари для виробництва, вироблення електроенергії (міні-ТЕЦ).

RMP, SIA
Maza Krasta iela, 83

Riga, LV-1003, Latvia
tel.: +371 6728 6442
fax: +371 6711 4048

www.rmp.lv

Консультування, проектування, виготовлення і постачання німецьких брикету-
вальних систем — гідравлічних пресів «RUF», а також автоматичної лінії для упаковки 
прямокутних брикетів «RUF-типу» RMP-PL та інших супутніх технологій для відтворення 
цінної вторинної сировини деревообробних виробництв, що дозволяють перетворити 
їх відходи в прибутки. 

Обладнання: лінія з брикетування і пілотування під ключ, пакувальна лінія RMP-PL, 
рольганги — конвеєрні системи.

Знайдемо рішення для будь-якого матеріалу, перетворимо відходи на прибутки!

SALO-MACHINERY OÜ 
Tartu mnt 18-51

10115 Tallinn, Estonia
tel.: +49 171 22 33 476

+372 50 60 300
e-mail: anssi.salo@salo-machinery.com 

www.salo-machinery.com   

Salo-Machinery Oü є успішною сімейною компанією фінського походження з 
давньою традицією в торгівлі машинами. Наші партнери мають великий досвід роботи 
у сфері виробництва та добре відомі за високу якість своєї продукції, а саме рубальних 
машин Eschlböck, процесорів Westtech, подрібнювачів Willibald і автомобільних 
причепів KNAPEN з підлогою, що рухається.
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ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş. 
Gölcükler Mah. 798/4, Sok.No:1

Menderes, İzmir, Turkey
tel.: +90 232 782 1390; fax: +90 232 782 1391

е-mail: bakhytkul@ustunkarli.com 
www.ustunkarli.com

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş, засновником якої є Азіз Устункарлі, починала свою діяльність 
з маленької столярної майстерні в Ізмірі в 1954 р., де вироблялось лісопильне обладнання. 
Спираючись на 60-річний досвід у виробництві деревообробного обладнання, на сьогодні 
компанія виробляє автоматизовані системи, які інтегрують процес виробництва: колодо-
пильні верстати, системи дискових і стрічково-пильних установок, конвеєри, комплексні 
деревообробні лінії, а також розробляє проекти під ключ. Починаючи з ринку Туреччини, 
ÜSTÜNKARLI також експортує свою продукцію в більш ніж 30 країн світу і на сьогоднішній 
день досягла статусу відомого світового бренду в деревообробній промисловості.

WINDHAGER УКРАЇНА
вул. Кудрявська, 8-В, Київ, 04053, Україна 

тел./факс: (044) 592 6351
тел.: (067) 443 3212

e-mail: maria_lisichanskaya@ukr.net
windhager.com.ua

Ефективність використання пелетних котлів компанії «Windhager» обумовлена 
низькою вартістю палива у порівнянні з іншими дорогими енергоносіями. Беручи до 
уваги прогнози експертів, згідно яких ціна на газ і електроенергію буде збільшуватися, 
придбання котла на пелетах стає все більш актуальним. Інноваційна продукція 
компанії «Windhager» неодноразово була високо оцінена не тільки випробувальними 
інститутами та лабораторіями, а й клієнтами по всій Європі та за її межами, які впродовж 
багатьох років вже переконалися в якості пелетних котлів від австрійського виробника.

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstrasse, 9, Ried, 4910, Austria

tel.: +43 7752 9190; fax: +43 7752 91958
e-mail: woodtech@wintersteiger.at

www.wintersteiger.com

Компанія WINTERSTEIGER широко відома технологією тонкого розпилу для 
виробництва ламелей. Мала ширина пропилу, найвища точність, готова до склеювання 
поверхня — ось основні переваги для клієнта. Рішення WINTERSTEIGER для тонкого 
розпилу деревини використовуються для виробництва ламелей товщиною від 1,5 мм. 
Замовниками компанії є виробники паркету, дверей і вікон, багатошарових щитів, 
олівців, музичного інструменту і т. п.

WOODBUSINESSPORTAL.COM
Bucharest, Romania

tel.: +40 722 393 491; fax: +40 212 101 839
e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com

www.woodbusinessportal.com

Один з провідних інформаційних порталів лісової індустрії в Європі, який зібрав понад 
70 000 оголошень про купівлю, продаж та співробітництво з усіх континентів. Щодня ви мо-
жете знайти на нашому порталі від 50 до 100 нових оголошень про співробітництво, купів-
лю та продаж круглого лісу, меблів, фанери, дерев’яних будинків, паркету, ДВП, ДСП, МДФ, 
щитів, дверей, вікон, обладнання для лісопереробки, а також всіх видів дерев’яних виробів.

SERRA MASCHINENBAU GmbH
Bahnhofstrabe, 83, D-83253 Rimsting, Germany
tel.: +49 080 5196 4000; fax: +49 080 519 640 050
e-mail: info@serra.de; www.serra.de
Офіційний представник в Україні: ТОВ «ЛІра» 
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне
Васильківський р-н, Київська обл., 08628, Україна
тел.: (04571) 21 707, (050) 352 5772; факс: (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net; www.lira-ukraine.com

Фірма SERRA проектує та виготовляє пересувне та стаціонарне широкосмужне 
устаткування для розпуску колод діаметром від 10 до 160 см, різноманітні гідравлічні 
системи, а також запатентовані маніпулятори для переміщення круглих лісоматеріалів. 

STORTI S.p.A.
Via Francesco Dioli, 11
26045, Motta Baluffi, Cremona, Italy
tel.: +39 0375 968 311; fax: +39 0375 968 310
e-mail: sales@storti.it
www.storti.it

Storti S.p.A. з 1960 року виробляє обладнання для деревообробки: комплектні лісо-
пильні лінії, лінії з виробництва піддонів, роботизовані системи. Проектування індивіду-
альних рішень як для окремих груп верстатів, так і для комплексного обладнання. Ком-
панія має сервісні центри і склади запасних частин по всьому світу, а також пропонує 
сучасні системи віддаленої допомоги. Storti S.p.A. є лідером на світовому ринку і єдиним 
виробником комплектних ліній «від колоди до піддону». Середній оборот компанії ста-
новить близько € 12 000 000, а штат складає більше ніж 90 співробітників. Акції компанії 
належать родині Сторті. Компанію очолює Джанлука Сторті, її єдиний директор.

TEHNIKA AUCE, SIA
Tehnikas str., 14, Auce
Auces reg., LV-3708, Latvia 
tel.: +371 6378 1723; fax: +371 6370 7235
e-mail: tehnika@apollo.lv
www.tehnika.lv

Виробництво деревообробного обладнання (стаціонарні та пересувні горизонтальні 
стрічкопильні верстати, вертикальні стрічкопильні верстати, пилострічки, ванни для 
хімічного просочення пиломатеріалів), оснащення для лісової техніки (гідромотори-
ротатори, гідроциліндри, різаки та преси для гідравлічних шлангів), скрепери для 
сільського господарства, металообробка.

TURBODEN S.R.L.
Via Cernaia, 10, 25124, Brescia, Italy
tel.: +39 030 3552 001; fax: +39 030 3552 011
e-mail: info@turboden.it
www.turboden.com

Турбоден, компанія групи Міцубісі Хеві Інд., є світовим лідером у проектуванні та 
виробництві турбогенераторів на основі органічного циклу Ренкіна (ОЦР). Технологія 
ОЦР дозволяє утилізувати непридатне тепло поновлюваних джерел, таких як деревна 
біомаса, а також промислових процесів, ТПВ, турбін і двигунів для генерації (когенерації) 
енергії. Маючи досвід реалізації понад 320 станцій в 34 країнах, Турбоден пропонує 
ОЦР модулі від 200 кВт до 40 МВт на одному генераторі.
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А-ЛАП, ТОВ
вул. Можайська, 99, Берегово

Закарпатська обл., 90202, Україна
тел./факс: (03141) 43 249

тел.: (067) 312 2370
e-mail: a-lap@meta.ua

www.alap.com.ua

З початку свого заснування у 1987 році займаємося виробництвом якісних рамних та 
стрічкових пил, а також їх сервісом. Головна мета — виготовляти пили, які ви зможете мак-
симально використовувати відповідно до своїх виробничих потужностей. Висококваліфіко-
ваний персонал, виробничий цех забезпечений найсучаснішим обладнанням та більш ніж 
20-річний досвід роботи дають основу для виконання будь-яких замовлень наших клієнтів. 

АРПАЛ
ПАРПАЛьОС М. М., ФОП

вул. К. Маркса, 50
Вінниця, 21000, Україна

тел.: (097) 692 8685
e-mail: yaroviyai@gmail.com

www.arpal.com.ua

Займаємося виготовленням подрібнювачів гілок. Установки нашого виробництва — 
це пристрої для швидкого та легкого подрібнення гілок і відходів деревини. Продукція, 
отримана за допомогою даного процесу, може бути використана як паливо для різнома-
нітних опалювальних пристроїв. Подрібнювачі приводяться в дію як бензиновими та елек-
тричними двигунами, так і агрегатуються в парі з тракторами різноманітних модифікацій.

АС-IНЖИНІРИНГ, ТОВ
вул. Кловський Узвіз, 18

Київ, 01021, Україна 
тел.: (044) 599 1422, (067) 465 3156

(067) 230 6416; факс: (044) 599 14 22
e-mail: unserv@ukr.net, igor.nestro@ukr.net

www.nestro.com.ua

Представник німецької фірми «Nestro» на території України. Компанія спеціалізується 
на проектуванні, постачанні, виконанні монтажних робіт, гарантійному та післягарантій-
ному обслуговуванні систем централізованої аспірації, подрібнювальної техніки, пилена-
копичувальних комплексів та устаткування, робота якого спрямована на виготовлення 
пелет та брикетів, а також організації систем пневмотранспорту на будь-які відстані.

АСТРА — Програмне забезпечення 
для виробництва меблів

вул. Робоча, 2-А, оф. 610
Миколаїв, 54029, Україна

тел.: (0512) 712 200; факс: (0512) 585 059
e-mail: info@techno-sys.com

www.astrapro.ru

Розробка програмного забезпечення для виробництва меблів та для розкрою 
промислових матеріалів.

WOODWORKING NEWS — НОВОСТИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ, Газета
Одинцова, 23-1-25, Минск, 220018, Беларусь
тел./факс: +375 173 043 411
тел.: +375 296 973 411
e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Щомісячна повнокольорова газета для лісозаготівельних, деревообробних, ме-
блевих та верстатобудівних підприємств (12–20 сторінок, тираж — 12 000, електронна 
версія розсилається по 22 107 адресам). Розповсюджується за передплатою, поштовою 
розсилкою та на найбільших виставках в Росії, Білорусі, Україні. Підписка в відділеннях 
пошти або за адресою редакції. У газеті — новини, науково-технічні статті про дере-
вообробне і меблеве обладнання; тенденції ринків, розвитку верстатів та інструменту. 
Архів і безкоштовна підписка на електронну версію — на сайті.

WRAVOR d.o.o.
Stranice, 27-A, 3206 Stranice, Slovenia
tel.: +386 3757 1910; fax: +386 3757 1920
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

Компанія Wravor d.o.o. — виробник деревообробного обладнання: горизонтальні 
і вертикальні стрічкові пилорами, багатопильні верстати, корувальні верстати, а також 
верстати для підготовки ріжучих стрічок. 

Продукція поставляється в 54 країни світу, у тому числі і в Україну.

АВК-ПРОМ, ТОВ
вул. Леніна, 205, с. Гореничі, Київська обл., 08114, Україна
тел./факс: (044) 459 3595
e-mail: office@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua

Офіційний представник фірми ELBH Slovakia. Забезпечує комплексне рішення за-
мовлень — від проекту до поставок та монтажу систем промислової вентиляції та аспі-
рації. З 2010 року є виробником аспіраційного обладнання.

Аспіраційні системи (фільтри з шнековим вивантаженням, мішечного типу, на бун-
керах) для очищення повітря на деревообробних підприємствах від стружки та пилу. 
Котельне обладнання —  промислові котли на відходах деревини. Бункери-накопичу-
вачі для зберігання відходів деревини. Тепловентилятори. Фарбувальні стінки з сухими 
фільтрами. Виготовлення та монтаж повітроводів.

АВРОРА, Лакофарбовий завод, ТОВ
вул. Будіндустрії, 3, Черкаси, 18030, Україна 
тел.: (04727) 12 881, (096) 335 2391
факс: (04727)10 471
e-mail: vitaliy.tiulkin@helios.si
www.aurora.ck.ua

Промислові покриття по дереву бренду Helios забезпечують високоякісний захист 
деревини з одночасним максимальним акцентуванням уваги на її природній красі. По-
криття по дереву Helios відповідають найвищим вимогам наших замовників щодо на-
дійності та безпечності. Компанії, що входять до складу Helios Group, постійно впрова-
джують нові технології нанесення і сушіння покриттів, а також дотримуються суворих 
екологічних вимог і тенденцій шляхом розробки екологічно безпечної продукції.
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ВН ВУД, ТОВ
вул. Родини Крушельницьких, 14

Львів, 79010, Україна
тел.: (097) 836 0110, (067) 672 7138

e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.com.ua

Вживане деревообробне обладнання.  

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 

Каталог постачальників
а/с 19, Київ, 04119, Україна

тел./факс: (044) 489 3246, (044) 206 5265
тел.: (050) 441 6801, (067) 506 6343

www.mebel.ib.kiev.ua

Каталог постачальників «Все для производства мебели и деревообработки»: інфор-
мація щодо постачальників обладнання, інструменту, матеріалів, фурнітури для вироб-
ництва меблів та деревообробки.

Виходить з 2000 року. Проект видавничого центру «Інформбізнес».

ГАЛАКТИК, ТОВ
вул. Сім’ї Хохлових, 8

Київ, Україна
тел.: (044) 353 2353, (097) 353 2353

e-mail: galactic.kiev@gmail.com
www.galactic.kiev.ua

ТОВ «Виробнича компанія «ГАЛАКТИК» проводить проектування, виробництво, 
монтаж та сервісне обслуговування промислового обладнання за наступними 
напрямками: модульні системи аспірації з поверненням теплого повітря в цех; 
обладнання для фарбувальних камер; обладнання для лісосушильних камер 
конвективного типу; відцентрові вентилятори високого та середнього тиску; засоби 
цехової механізації; столи для ручної шліфовки.

ГАМА, Багатопрофільне підприємство, ТОВ
ul. Mila, 4, Lublin 20-104, Poland

tel.: +48 815 325 333
+38 (089) 250 0936

fax: +48 815 323 438
e-mail: info@pwgama.pl, ua@pwgama.pl 

www.pwgama.pl

Підприємство працює на ринку Польщі та Європи з 1988 р., а в Україні — з 1999 р. 
Основними видами діяльності є проектування, виготовлення, монтаж та повне сервісне 
обслуговування ефективних аспіраційних та фільтруючих систем транспортування 
пилу та стружки, систем видалення лакофарбового туману та приточних систем в 
фарбувальних камерах, систем промислового зволоження повітря та автоматизованих 
систем управління цим обладнанням.

АТОН СЕРВІС, ТОВ
вул. Бориспільська, 7, корп. 3, оф. 248
Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Компанія ТОВ «Атон Сервіс» займається виробництвом та постачанням, а також вико-
нує проектування, монтаж та пусконалагодження високоякісного аспіраційного облад-
нання для промислових підприємств. На ринку компанія пропонує наступне обладнання: 
аспіраційне обладнання та бункери-накопичувачі, промислові вентилятори, фарбуваль-
ні камери та рішення для шліфування, системи повітряного опалення, промислові витяж-
ні пристрої, гнучкі шланги. Ми пропонуємо технології, що допомагають вам економити.

БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
вул. Дніпровська набережна, 17-Е
Київ, 02081, Україна
тел.: (044) 492 3277; факс: (044) 492 3276
e-mail: shpon@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua

Експорт струганого шпону: дуб, сосна, бук, ясень, вільха, клен та черешня товщиною 
0,55/1,50/2,5 мм. Шпон струганий український, шпон пиляний, шпон екзотичний, шпон 
коріння, шпон дубльований, крайка з шпону, шпоновані плити ДСП/МДФ/фанера, 
шпонований меблевий профіль МДФ, меблевий щит, пиломатеріали екзотика, клей для 
шпону, нитка та гумірка для шпону.

БІЛД ПОРТАЛ 
вул. Є. Сверстюка, 11-Б
Київ, 02660, Україна
тел./факс: (044) 500 4797
e-mail: office@budport.com.ua
www.budport.com.ua

Перший всеукраїнський рейтинговий портал європейського рівня, зроблений 
в Україні. У нас найбільша база даних виробників і постачальників будівельних мате-
ріалів та послуг. Шукаєте будматеріали або компанію? Знайдіть необхідний товар або 
спеціальність і перевірте рейтинг постачальника товарів/послуг. Співпраця із контр-
агентами, що зарекомендували себе з кращої сторони та мають високий рейтинг, — за-
порука успіху у вирішенні поставленої задачі.

БМ-ІНЖИНІРІНГ, ТОВ
вул. Олександра Пироговського, 18, Київ, 03110, Україна
тел.: (044) 209 9274
e-mail: info@bm-biomass.com
engineering@bm-biomass.com
www.bm-biomass.com
www.facebook.com/pelletproduction

Інжинірингова компанія, яка виконує повний комплекс послуг з проектування, 
будівництва, введення в експлуатацію та подальшого обслуговування:

•		заводів	по	переробці	біомаси	(виробництво	гранул	та	брикетів);
•		комбікормових	заводів.
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ДАНІКО, ПІІ ТОВ
вул. Індустріальна, 33, смт Черняхів

Житомирська обл., 12301, Україна
тел.: (04134) 43 535
факс: (04134) 43 256

e-mail: info@danico.com.ua
www.danico.ua

«Даніко» — це ексклюзивний імпортер дробарок деревини та опалювальних систем 
з Данії та Фінляндії.

ДЕМІКС, ТОВ
вул. В. Мосаковського, 1-А

Дніпро, Україна
тел./факс: (056) 375 4321

e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua

Лідер та законодавець ринку продажу станків, який приносить успіх тому, хто прагне 
його досягти. Компанія «Демікс» була заснована у 1995 р. як ТОВ «Планета Сервіс-К» й 
вже 13 років вдало працює в Україні одночасно на декількох ринках як промислових, 
так і споживчих товарів. Є офіційним й ексклюзивним представником таких торгових 
марок, як «FDB Maschinen» та «LEAD Machinery». Компанія надає широкий вибір станків 
високої якості, які вироблено у Німеччині, Тайвані та Китаї.

ДЕРЕВООБРОБНИК, ТОВ
а/с 5911, вул. Садова, 2-А

Львів, 79054, Україна
тел.: (032) 244 1164
факс: (032) 244 1165

e-mail: derevo@derevo.com.ua
www.derevoobrobnyk.com

Наша місія — інформаційно-рекламне сприяння розвитку деревообробної та ме-
блевої галузей України. З 2016 року ми розширюємо лінійку наших продуктів додавши 
портал derevoobrobnyk.com. З його допомогою, окрім традиційних обладнання, матері-
алів, комплектуючих, фурнітури, ми прагнемо рекламувати продукцію деревообробни-
ків та меблевиків (наших передплатників) їхнім потенційним клієнтам в Україні.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
вул. Шота Руставелі, 9-А

Київ, 01601, Україна 
тел.: (044) 235 5506
факс: (044) 235 7724

e-mail: sprava@dklg.gov.ua
www.dklg.kmu.gov.ua

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі лісового та 
мисливського господарства. Основними завданнями є: забезпечення реалізації державної 
політики у сфері лісового й мисливського господарства, а також охорони, захисту, відтво-
рення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищення ефективності лісового та мисливсько-
го господарства. За останні 3 роки щорічно держлісгоспи в середньому відтворюють ліси 
на площі 52 тис. га. До сфери управління входять 317 державних лісогосподарських та лісо-
мисливських господарств, 8 мисливських господарств та 2 науково-дослідних інститути.

ГОРЛУШ КО
вул. Ягідна, 2, Київ, 03083, Україна
тел.: (044) 524 2470, (067) 220 2470
факс: (044) 524 2471
e-mail: gorlush@i.kiev.ua
www.gorlush.com.ua

Гідравлічні преси — проектування, виготовлення, монтаж. Лісосушильні камери — 
повна комплектація обладнанням. Осьові вентилятори. Місцеві аспірації: стружкопило-
соси, радіальні вентилятори. Загальні системи аспірації. Брикетувальні преси.

Підприємство «ГОРЛУШ КО» забезпечує повний комплекс оперативної гарантійної 
та післягарантійної підтримки. Безвідмовна довгострокова робота гарантована інже-
нерними рішеннями, в основі яких лежить підвищений запас міцності та потужності.

ГРЕЧИШНИКОВ С. В., ФОП
пр-т Перемоги, 67, Київ, Україна
тел.: (050) 381 8983, (067) 247 7753
факс: (044) 205 3700
e-mail: oleggurov@ukr.net
www.voir.com.ua

Обладнання до сушильних камер для пиломатеріалів, вентилятори осьові 
реверсивні, шафи управління напівавтоматичні, консультації по спорудженню камер.

ҐОНТА, ТОВ
вул. Метробудівська, 12, оф. 25
Київ, 03065, Україна
тел.: (044) 209 1019, (067) 419 5575
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

ҐОНТА chemicals — ексклюзивний дистрибутор компанії Arch Timber Protection, Велика 
Британія, котра є світовим лідером з виробництва промислових засобів захисту деревини 
таких відомих марок як TANALITH та ANTIBLU. Метою діяльності товариства ҐОНТА є всебічне 
сприяння розвитку вітчизняної деревообробчої галузі через уможливлення використання пе-
редових світових практик та ефективних і водночас безпечних хімічних продуктів. Безперебій-
не постачання та кваліфікований супровід у використанні високоякісних промислових засобів 
захисту деревини забезпечує нашим клієнтам довгострокові та вигідні експортні контракти.

Д ЛАЙТ, ТОВ
вул. 23 Серпня, 31-Б, оф. 202
Харків, 61072, Україна
тел.: (057) 720 1156; факс: (057) 340 0808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

Офіційний представник в Україні провідних світових виробників спецтехніки: Amco 
Veba (Італія), Dong Yang (Корея), Підйомні машини, ЗАТ (Росія), Farmi Forest (Фінляндія), 
Tajfun (Словенія), Lancman (Словенія), Palms (Естонія), Akon Hidrolik (Туреччина) та ін.

До складу керуючої компанії «Д ЛАЙТ» входить український виробник спецтехніки ТОВ 
«ВЕЛМАШ-УКРАЇНА» та власна мережа мобільних сервісних центрів ТОВ «Д ЛАЙТ-СЕРВІС» 
і складів запасних частин, що забезпечує якісну цілодобову підтримку наших клієнтів.

Ми пропонуємо лише високоякісні лісовози, сортиментовози, трелювальні лебідки, 
щепоподрібнювачі, канатні дороги для трелювання лісу, колуни, крани-маніпулятори, 
мультиліфти, причепи, системи GPS-навігації.
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ЗЕНІТЕК, ТОВ
вул. Будівельників, 23, оф. 408
а/с 20, Дніпро, 49089, Україна

тел./факс: (056) 377 9744
e-mail: office@zenite.ch

www.zenitech.ua

Згуртована команда з 35 фахівців в напрямку металорізальних, листообробних і де-
ревообробних верстатів. Ми працюємо в Україні на трьох представництвах: в Дніпрі, 
в Києві і у Львові. У складі сервісу: фахівці з гідравліки, електромеханіки, пневматики, 
систем ЧПУ. Ми ставимо собі за принцип в найкоротші терміни вирішувати питання 
з пусконалагоджувальних робіт, гарантійного та післягарантійного обслуговування. 

ЗОЛОТЕ РУНО, ТОВ
вул. Деревообробна, 6-Б

Київ, 01013, Україна
тел./факс: (044) 255 1414

e-mail: osmolovych23@i.ua
www.goldenfleece.com.ua

Пропонуємо широкий асортимент інструменту за вигідними цінами. 
У продажу: стрічкові пили по металу Lennartz, Wikus, Arntz; пили по дереву Koronet, 

Fenes; абразивні матеріали на гнучкій основі HERMES, VSM, Awuko, Deerfos, Indasa; абра-
зивний інструмент ЗАК на твердій основі; металорізальний інструмент Yamawa, Osawa, 
Nikkotools; СОЖ.

Ми надамо інформацію та допоможемо обрати інструмент саме для вашого обладнання.

ІБЕРУС-КИЇВ, СП
вул. Фрунзе, 51-A, Київ, 04080, Україна

тел./ факс: (044) 537 2811, (044) 482 4761
(044) 482 4576, (044) 462 5060

e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

На сучасних верстатах, з використанням європейських технологій твердого сплаву фір-
ми «Ceratizit» та високовуглецевої і легованої сталі, СП «Іберус-Київ» виробляє широку гаму 
стандартних фрез із змінними ножами та інструмент за спеціальним замовленням. Продук-
ція відповідає світовому рівню вимог щодо якості і техніки безпеки, призначених для пря-
мого і профільного фрезерування деревини на одношпиндельних та багатошпиндельних 
фрезерних верстатах при ручному та механічному способі подачі оброблюваних деталей.

ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ, ФОП
вул. Транзитна, 4, Радехів

Львівська обл., 80200, Україна
тел./факс: (03255) 22 361

e-mail: italorbi@ukr.net
www.Italorbi.com

Ми пропонуємо нове і вживане деревообробне обладнання.
Знаходимося в м. Радехів Львівської області (склад в Україні) та в м. Польща в Під-

карпатському воєводстві, в селищі Лука (Łąka).
На складах маємо більше 400 верстатів. Щомісячне поповнення та придбання на 

замовлення.

ДОЛІНьО, ТОВ
вул. Ак. Павлова, 82, Харків, 61038, Україна
тел./факс: (057) 757 0959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

Компанія ДОЛІНЬО це колектив фахівців в сфері деревообробного обладнання, 
основною метою яких є впровадження і просування інноваційних рішень італійського 
концерну SCM Group на ринок обладнання для деревообробки і виробництва меблів. 
Ми є ексклюзивним представником компанії SCM Group на ринку України.

ЖИТОМИРСьКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КИЇВСьКОГО НАЦІОНАЛьНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ЖТК КНУБА)
вул. Небесної Сотні, 37, Житомир, 10029, Україна
тел.: (0412) 420 680, (0412) 222 415
тел./факс: (0412) 473 172
e-mail: gtk@zt.ukrtel.net, info@ztk.org.ua
www.ztk.org.ua

Заснований у липні 1911 р. Готуємо спеціалістів середньої ланки з 10 спеціальностей, 
у тому числі оброблювання деревини та її хіміко-механічна переробка. Коледж випускає 
висококваліфікованих працівників всіх рівнів для підприємств деревообробної галузі кра-
їни. Завдячуючи сучасній матеріально-технічній базі навчально-виробничих майстерень, 
на обладнанні для виробництва меблів студенти під керівництвом досвідчених фахівців 
набувають не тільки теоретичних, але й практичних знань. Ми виготовляємо стільці, кор-
пусні меблі, столярні та погонажні вироби, які користуються неабияким попитом.

ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС, ТзОВ
вул. Мамсурова, 8-Б, Луцьк, 43017, Україна
тел./факс: (0336) 593 454
e-mail: zbut@zahidagroservis.com.ua
www.palche.com.ua 

Наша компанія існує на ринку з 2008 року. Основною діяльністю підприємства є ви-
готовлення котлів твердопаливних «PALCHE» та агрегатів для подрібнення деревини. 
Завдяки високому професіоналізму працівників наша компанія виготовляє та рестав-
рує запчастини до різноманітного обладнання: вали, фланці, ступиці, зірки, шестерні 
конічні, редуктори, втулки, шліцові з’єднання. Ви отримаєте весь спектр послуг з гаран-
тією якості та утриманням конкурентних цін.

ЗЕЛКО ГРУП, ТОВ
вул. Шепелєва, 7, Київ, 03061, Україна 
тел.: (044) 497 9701; фaкс: (044) 497 9704
e-mail: zelkoair@zelko.ua
www.zelko.ua

Сучасна компанія, яка динамічно розвивається та успішно працює в сфері розроб-
ки, виробництва і поставок компресорної, опалювальної техніки і ємнісного облад-
нання. Відмінною особливістю компанії є те, що ми маємо в своєму розпорядженні не 
тільки передову виробничу базу, а й розвинену сервісну службу. Завдяки високій якості 
продукції, що поставляється, чіткому виконанню своїх зобов’язань і вивіреній марке-
тинговій стратегії, продукція ТМ ZELKO набула широкої популярності і завоювала від-
мінну репутацію серед сотень своїх споживачів в Україні та за кордоном.
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КАЛІЩУК, ПП 
вул. Об’їзна, 128-В

Тернопіль, 46000, Україна
тел./факс: (0352) 53 39 87

e-mail: omiks_ternopil@mail.ru

Продаємо: стрічкові пили «ARMOTH», прилади для сушильних камер (вологоміри,  блоки 
дистанційного вимірювання вологості повітря, електронні аналізатори вологості повітря).

Виготовляємо: теплогенератори (котли) на твердому паливі потужністю від 15 до 
1500 кВт, що працюють на дровах, тирсі, вугіллі, брикетах, пелетах, тощо та призначені 
для обігріву промислових та побутових приміщень, сушильних камер, ферм, теплиць, 
тощо; стрічкові пилорами; верстати для загострення та розведення пил; верстати для 
поздовжнього та поперечного розкрою деревини; котли твердопаливні побутові.

КІВЕРЦІЛІСМАШ, ПП
вул. Академіка Кравчука, 4

Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна
тел./факс: (03365) 22 546

тел.: (03365) 21 479, (050) 900 8610
(050) 907 1298; факс: (03365) 40 613

е-mail: lesmash@inbox.ru, vladimir_furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua

Провідний виробник технологічних ліній і окремих верстатів (брусувальних, бага-
топильних, кромкообрізних, торцювальних та верстатів для переробки обапола) для 
повної переробки деревини в пиляні заготовки. Устаткування високопродуктивне, 
надійне, просте в експлуатації, не вимагає особливих кліматичних умов, постійно вдо-
сконалюється по номенклатурі та модельному ряду, за якістю, надійністю і технічними 
можливостями. Полегшити працю і збільшити продуктивність зможуть транспортно-
передавальні пристрої. Пусконалагодження та післягарантійний супровід.

КОТЛОТЕХ, ПП
пр-т Незалежності, 55

Житомир, 10029, Україна 
тел./факс: (0412) 419 279

тел.: (067) 412 5401
e-mail: alz22@rambler.ru

www.kotloteh.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів потужністю від 16 кВт до 3 МВт, теплогенера-
торів, бункерів, теплоакумулюючих ємностей, механізмів подачі палива (шнеки, живе 
дно і т. п.). Монтаж котелень та систем опалення.

ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Леніна, 2-Б, с. Петропавлівська Борщагівка

Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 499 2096; факс: (044) 499 2097

e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

Інструмент та інструментальні системи для деревини та пластмас. Leitz поставляє 
свою продукцію та пропонує сервіс у понад 100 країнах світу, а також має всесвітню 
мережу, що складається з близько 200 сервісних центрів. Крім того, Leitz надає технічну 
підтримку своїм клієнтам, використовуючи 137-й досвід роботи.

ІМЕКС, ПП 
вул. Є. Коновальця, 411-А, Івано-Франківськ, 76011, Україна
тел./факс: (0342) 50 73 40
e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua

ПП «ІМЕКС», засноване у жовтні 1992 року, майже 20 років впевнено укріплює свої 
позиції на ринку деревообробної промисловості. Протягом цього часу значно роз-
ширився асортимент продукції, вдосконалено технології, знайдено нові оптимальні 
рішення для розвитку галузі. Основні напрямки діяльності: конструювання та виготов-
лення високоякісного деревообробного обладнання, сервісне обслуговування, фахові 
консультації, забезпечення необхідним інструментом.

ІНВОЛД, ТОВ
вул. Віскозна, 17, оф. 22, Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 383 4212, (067) 999 9005, (095) 391 1448
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

Пропонуємо своїм клієнтам повний комплекс послуг: поставка, монтаж та сервісне 
обслуговування обладнання відомих європейських виробників:

1. Комплексні технологічні рішення для організації виробництва гранул/брикетів на базі 
пресів-грануляторів компанії AMANDUS KAHL, брикетувальних пресів гідравлічного типу. 

2. Комплексні технологічні рішення для сільськогосподарської та харчової промис-
ловості від AMANDUS KAHL Group: крупозаводи, а також переробка зернових, бобових 
та олійних культур SCHULE MÜHLENBAU; обжарювання кави, насіння, горіхів та техно-
логія псевдозрідженого шару NEUHAUS NEOTEC.

3. Подрібнювачі для будь-якого типу сировини.
4. Сушильні камери для будь-якого типу сировини.

ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС, ТОВ
вул. Матросова, 1-А, а/с 3225, Харків, 61036, Україна
тел.: (057) 751 2322, (057) 754 7035, (057) 721 0979
тел./факс: (057) 721 0969
e-mail: instrumentplus@ukr.net
www.instrument-plus.com.ua

Офіційний представник таких виробників: FENES (Польща), BAHCO (Швеція).
Пропонуємо вашій увазі велику кількість інструменту та обладнання для дерево-

обробки: стрічкові пилорами, стрічкові і дискові пили, фугувальні ножі, стрічкові ножі, 
абразивний загострювальний і шліфувальний інструмент, пили по м’ясу, пили по хлібу, 
ручний професійний інструмент в широкому асортименті компанії BAHCO, який вико-
ристовується в автомобільній індустрії, промисловості, будівництві та садівництві.

ІНТЕКС ПЛЮС, Група підприємств
вул. Князів Коріатовичів, 25
Кам’янець-Подільський, 32300, Україна 
тел.: (0384) 934 536; факс: (0384) 935 366
e-mail: inteks@ukr.net; www.inteks.com.ua

Спеціалізуємося на розробці і виробництві дереворізального інструменту, а саме: пил 
дискових для багатопильних, поздовжньо-обрізних, торцювальних, форматно-розкрою-
вальних верстатів; пил тарних, рамних та стрічкових (у т. ч. стелітованих); фрез насадних 
дереворізальних (у т. ч.  комплектів фрез для виготовлення євровікна); ножів фугувальних 
та рейсмусових; обладнання для первинної та вторинної механічної обробки та переробки 
деревної сировини, включаючи машини, пристосування і прилади для допоміжних робіт. 



45

укр

44

укр

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

МВМ ГРУП ЛТД
пров. Універсальний, 6
Дніпро, 49024, Україна

тел/факс.: (0563) 707 774, (0562) 327 825
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua

www.mwm.com.ua

Понад десять років успішно працюємо на деревообробному ринку України, пропо-
нуючи своїм клієнтам сучасне та якісне обладнання за кращими цінами. 

Пропонуємо весь спектр обладнання для обробки деревини та виготовлення 
дерев’яної продукції. На складі у місті Дніпро завжди є в наявності: обладнання для об-
робки масивної деревини, обладнання для виготовлення бруса і щита, обладнання для 
шліфування, обладнання для обробки плит та виготовлення меблів, обладнання для 
роботи зі шпоном, обладнання для виготовлення паркету, обробні центри з ЧПУ, аспі-
раційні системи та багато іншого. Наші можливості — ваш успіх!

МВМ-КИЇВ, ТОВ
вул. Героїв Космосу, 4, оф. 801

Київ, 03148, Україна
тел.: (044) 200 1254; факс: (044) 501 1072

e-mail: info@mwm-kiev.com.ua, mwm-kiev@inet.ua
www.mwm-kiev.com.ua

Компанія «МВМ-Київ» більше 11 років постачає сучасне промислове обладнання, 
інструмент, сушильні камери та лісопильну техніку від провідних виробників Європи 
і Азії. Діяльність компанії спрямована на розвиток деревообробної галузі України за ра-
хунок впровадження високоефективного і якісного обладнання широкого спектру, на-
дання інжинірингових та сервісних послуг по створенню деревообробних виробництв 
і розробки концепції модернізації існуючих виробництв.

М-ГРУПП ЛТД 
вул. Микільсько-Слобідська, 6-Б

Київ, 02002, Україна
тел./факс: (044) 502 2714

e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

Компанія «М-ГРУПП» пропонує широкий спектр деревообробного інструменту. 
Основні критерії: якість, надійність і конкурентоспроможність.

Нами представлено інструмент італійської компанії FREUD: твердосплавні пласти-
ни, насадні фрези, дискові пилки, алмазний інструмент, кінцеві фрези, свердла, інстру-
мент для CNC-центрів та ін. Фахівці нашої компанії завжди нададуть кваліфіковану кон-
сультацію і допоможуть підібрати необхідний інструмент.

МЕБЕЛьНОЕ ДЕЛО, Журнал
а/с 19, Київ, 04119, Україна

тел./факс: (044) 489 3246, (044) 206 5265
тел.: (050) 441 6801, (067) 506 6343

e-mail: mebelnoedelo.com.ua
www.facebook.com/mebelnoedelo

Українське видання для виробників меблів і деревообробників. Виробничо-прак-
тичний журнал, що висвітлює актуальні аспекти меблевого бізнесу і деревообробного 
ринку. Виходить з 2014 року. Проект видавничого центру «Інформбізнес».

ЛІКА-СВІТ, ТОВ
вул. Центральна, 4, с. Високе
Черняхівський р-н, Житомирська обл., 12341, Україна
тел.: (050) 441 4423, (050) 353 6160, (097) 288 0271
e-mail: info@lika-svit.com.ua
www.lika-svit.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів потужністю від 100 кВт до 3 МВт. Блочно-мо-
дульні котельні. Автоматизовані паливні склади, циклони, димососи. Види палива: дро-
ва, брикети, вугілля, торф, пелети (з деревини, торфу, сільгосп.), відходи деревооброб-
ки (тирса, тріска) та ін. Досвід роботи — більше 15 років. Країна-виробник — Україна. 
Продукція сертифікована в Україні, ЄС та Великобританії. Монтаж. Гарантія. Сервіс. Піс-
лягарантійне обслуговування.

ЛІРА, ТОВ
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне
Київська обл., 08628, Україна
тел.: (04571) 21 707, (050) 352 5772 
факс: (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

Офіційний представник фірм «SERRA», «PAUL» та «GOMA» в Україні. Також ТОВ «ЛІРА» 
виробляє та продає сухий зрощений пиломатеріал з сосни (дошка для підлоги, коробка 
дверна, брус клеєний, вагонка, плінтус, рейка) та клеєний меблевий щит.

ЛОЙКО УКРАЇНА, ТОВ
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 499 7025; факс: (044) 499 7027
e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua

ТОВ «ЛОЙКО УКРАЇНА» — дочірнє підприємство компанії LEUCO, Німеччина.
LEUCO є одним із світових лідерів з виробництва алмазного інструменту та інстру-

менту з твердих сплавів для деревообробної та меблевої промисловості. Широкий 
асортимент нашої продукції доповнюють послуги із заточування інструменту та кон-
сультації щодо його використання.

МАРКЕТЛІС, ПП
Україна
тел.: (044) 495 1162
факс: (044) 495 1168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua, www.marketlis.net

ПП «Маркетліс» пропонує обладнання, запчастини та інструмент для деревообробки 
та виробництва меблів від провідних світових виробників, надає послуги з консалтингу 
та інжинірингу, виконує монтажні та пусконалагоджувальні роботи, здійснює гарантійне 
та післягарантійне обслуговування обладнання.
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МЕХАНІК, ПВ-КП
пр-т Грушевського, 2/9, Кам’янець-Подільський

Хмельницька обл., 32300, Україна
тел./факс: (03849) 20 057

тел.: (03849) 28 170
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua

www.mechanik.com.ua

Ми пропонуємо:
•	 дереворіжучий інструмент в широкому асортименті, включаючи інструмент для 

виготовлення євровікна;
•	 інструмент для фрезерування та зачищення різноманітних профілів ПВХ: 

Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, Trocal, Kommerling, REHAU, EgePen.

МОНАСТИРСьКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ 
УЧИЛИЩЕ ІМ. ПРП. ІОАНА ДАМАСКІНА

вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна 

тел./факс: (044) 374 0321
е-mail: pcpm@ukr.net

www.goloseevo.com.ua
(рубрика «Монастирське училище»)

Навчальний заклад.
Сприяння відродженню, розвитку та примноженню православних мистецтв у сфері 

художньої обробки деревини.

МОСТ-ТУЛС, ТОВ
вул. Протасевича, 3, Тернопіль, 46022, Україна

тел.: (067) 277 2121; факс: (0352) 514 251
e-mail: info@most-tools.com

www.most-tools.com

Компанія «МОСТ-ТУЛС» працює на ринку обладнання для деревообробки з 2004 
року. Протягом усього часу ми пропонуємо повний асортимент деревообробного 
обладнання та гарантуємо високу якість всієї продукції. На сьогодні ми є провідним 
постачальником обладнання та інструменту: дискові, стрічкові та рамні пили; насадні 
та кінцеві фрези; свердла; ножі; алмазний інструмент та заточні круги PCD і CBN, а також 
широкий асортимент допоміжних аксесуарів. Виготовляємо інструмент на замовлення.

МОСТ-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Миру, 3, с. Байківці 

Тернопільська обл., 47711, Україна
тел./факс: (0352) 296 262; тел.: (067) 351 2434

e-mail: call-center@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua

Ексклюзивний представник Wood-Mizer в Україні. Компанія пропонує повний 
асортимент деревообробного обладнання, запчастин та інструменту Wood-Mizer. Також 
«MOST-Україна» є прямим постачальником обладнання та інструменту світових брендів 
(CMT, ANDRE, Tanel), дилером компанії STIHL та офіційним представником Viscat Fulgor 
та Hakki Pilke в Україні. Компанія здійснює підбір, продаж і сервісне обслуговування 
обладнання та інструменту. 

МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, Журнал 
для виробників меблів
вул. Садова, 2-А, а/с 5911, Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 245 3550
е-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com

Журнал меблевої галузі України надає інформацію про передові технології 
виробництва, принципи і методи управління й організації робочого процесу, 
налагодження збуту, тенденції дизайну інтер’єру і меблів. З 2016 року розпочав діяти 
інтернет-портал меблевої галузі INFOMEBLI.COM, який має об’єднати всіх виробників 
меблів України і задовольнити інформаційні та маркетингові потреби меблевої індустрії.

МЕГАРЕС, ТМ
пр-т Визволителів, 1, оф. 610, Київ, 02660, Україна
тел.: (067) 657 0917, (050) 351 9589
факс: (044) 516 8763
e-mail: mega2@ukr.net 
www.megares.com.ua

ТМ «MЕГАРЕС» представляє на території України обладнання італійських фабрик-ви-
робників з багаторічним досвідом роботи у своїй сфері та надійною репутацією: кон-
векційні сушильні камери для деревини Termolegno; фарбувальні камери TecnoАzzurra; 
брикетуючі преси та обладнання для виробництва паливних гранул — пелет Costruzioni 
Nazzareno; гарячі та холодні преси для шпонування і виготовлення щита та бруса з ма-
сиву Sormec2000; цвяхозабивні верстати та комплексні лінії для виготовлення піддонів 
Delta; котли твердопаливні на пелетах або відходах деревини різної потужності з авто-
матичною загрузкою Valmaggi Caldaie.

МЕТА-ГРУП, Торговий Дім, ТОВ
вул. Зоряна, 22, с. Петрівське
Києво-Святошинський р-н, 08141, Україна
тел.: (044) 200 5071; факс: (044) 200 5072
e-mail: gmanager2@metagroup.com.ua
www.metagroup.com.ua

Продаж деревообробного обладнання, допоміжного ручного і електроінструменту.

МЕТАЛІСТ, ТОВ
вул. Б. Хмельницького, 9
Пустомити, Львівська обл., 81100, Україна
тел./факс: (03230) 42 401
тел.: (067) 675 4897
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

ТзОВ «Металіст» виготовляє: установки енергетичні для спалювання відходів дере-
вини, паливних гранул, лузги соняшника та іншої подрібненої біомаси УЕАС 100-2000 кВт 
(теплоносій — вода); котли водогрійні КВ 40-2000 кВт, що працюють на дровах, брике-
тах, вугіллі; аеродинамічні сушильні комплекси (тирса) 300-1000 кг/год. для виробни-
цтва брикетів та паливних гранул; установки теплоутилізаторні УТ 100-150 кВт (тепло-
носій — повітря); транспортери шнекові та скребкові.
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НАЦІОНАЛьНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ЛІСОВОЇ 
ОПІКУНСьКОЇ РАДИ В УКРАЇНІ

вул. Генерала Родимцева, 19, оф. 61, Київ, 03041, Україна
тел.: (044) 223 6845

e-mail: info.fsc.ukraine@gmail.com
p.kravets@ua.fsc.org; www.ua.fsc.org

Міжнародна організація, що просуває екологічно відповідальне, соціально вигідне 
та економічно життєздатне управління лісами в світі. FSC здійснює свою діяльність шля-
хом розробки та сприяння впровадженню стандартів управління лісами, їх ресурсами 
та виготовленню продукції, що походить із лісів. На сьогодні сертифікація FSC — най-
відоміша та найбільш достовірна схема сертифікації в світі, що стрімко розвивається на 
внутрішньому та міжнародних ринках.

НАЦІОНАЛьНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

вул. Ген. Чупринки, 103, Львів, 79057, Україна
тел./факс: (032) 237 8905

e-mail: nltu@ukr.net 
www.nltu.edu.ua

Надання послуг у лісовому господарстві; ландшафтних послуг; проектування меблів та 
інтер’єру; створення дослідних зразків великогабаритного абразивного інструменту і об-
ладнання для калібрування-шліфування повноформатних деревинностружкових плит; 
розроблення технології й техніки виробництва сучасних паркетних виробів та орнамен-
тальних композицій; технології та обладнання для переробки низькоякісної деревини; ви-
готовлення дослідних зразків дефектоскопів і товщиномірів для неруйнівного контролю.

НАЦІОНАЛьНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ. 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
вул. Героїв Оборони, 15
Київ-41, 03041, Україна

тел./факс: (044) 527 8167
е-mail: td_nubip@ ukr.net

www.nubip.edu.ua 

Навчально-наукова діяльність в галузі механічного оброблення деревини.

ОБЕРІГ 2002, ТОВ
пр-т. Визволителів, 1, оф. 515, Київ, 02125, Україна

тел.: (044) 338 3779, (068) 226 9779
(099) 416 9779, (063) 587 7403; факс: (044) 507 2029

e-mail: oberig2002@gmail.com
www.oberig2002.com.ua, www.oberig2002.prom.ua

Компанія Оберіг 2002 є офіційним постачальником промислового ріжучого інстру-
менту виробництва Нижньогородського металообробного заводу, а також представни-
ком інструментальної компанії «Торговий дім Антей» і торгової марки TTH (Tool Trading 
House) на території України. Ми пропонуємо: пили дискові, ножі лущильні, ножі для 
фрезерування, ножі рубальні, пили рамні та ін.

МОТОР СІЧ, ПАТ
пр-т Моторобудівників, 15
Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: (061) 720 4972; факс: (061) 720 4803
e-mail: ptnp@motorsich.com 
www.motorsich.com

Провідне машинобудівне підприємство у світі. Одним з напрямків діяльності під-
приємства є виробництво товарів для лісового господарства і товарів для особистих 
і фермерських господарств. Товари представлені наступними групами:  пилки бензи-
номоторні й електромоторні, мотоблоки й навісне устаткування; молочні сепаратори 
різних модифікацій, побутові й нагрівальні прилади, запасні частини до автомобілів. 
Наша продукція відома більш ніж в 100 країнах світу.

МУКІЄВСьКА О. О., ФОП
вул. Пулюя, 3, кв. 121, Київ, 03048, Україна
тел.: (050) 383 8631; факс: (044) 246 0281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com
www.mukiyevska.com.ua

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць у світі по виробництву матеріалів та 
інструменту на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва багато 
виробів з твердого сплаву для деревообробки та обробки каменю, металу та інших 
галузей виробництва. Зі складу в Києві пропонуються: ножі стругальні HSS, HPS, HW; 
зуби для дискових пил HW; ножі змінні HW та напайки для фрез; напайки для свердел 
HW; прутки-заготовки HW для кінцевих фрез, тощо. 

МХМ УКРАЇНА, ТОВ
Офіційний представник SEnnEBoGEn Green Line в Україні
вул. Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 510
Одеса, 65088, Україна
тел.: (0482) 331 012; факс: (0482) 330 895
e-mail: sennebogen@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

SENNEBOGEN — один з провідних світових виробників перевантажувальної техніки. 
SENNEBOGEN Green Line — це гідравлічні повноповоротні мобільні перевантажувачі 
для перевалки лісу та ін. навалювальних, пакетованих і штучних вантажів.

Перевантажувачі SENNEBOGEN відрізняють: ефективність експлуатації, високі на-
вантажувальні характеристики, простота управління, легкість обслуговування, надій-
ність і довговічність.

Н.Н.Н., ТОВ
вул. Трутенка, 2, Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 258 5592
тел./ факс: (044) 257 4061
e-mail: n_n_n@ukr.net

Фрези деревообробні: серійне виробництво, виготовлення за індивідуальним за-
мовленням. 

Застосування: для виготовлення вікон, дверей, меблів, погонажних виробів.
Оснащення фрез з’ємними пластинами з твердого сплаву від провідних фірм Німеч-

чини і Франції.
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ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
вул. Городоцька, 357, Львів, 79040, Україна

тел.: (032) 297 2540; факс: (032) 297 2546
e-mail: ottgm@ukr.net

www.ott.com.ua

Дочірнє підприємство концерну OTTENSTEN, яке є єдиним представником фірм 
SENCO, 4PRO та ін. В нашому асортименті є великий вибір пневматичного інструменту та 
витратних матеріалів: цвяхопістолети, скобопістолети, штифтопістолети, дрилі, шурупо-
верти, скоби, штифти, цвяхи, компресори, пневматичні аксесуари. Також фірма займа-
ється комплексним обслуговуванням фірм, які виготовляють піддони та дерев’яну тару, 
м’які та корпусні меблі, столярні вироби, будинки з дерева, садові огорожі, упаковки.

ПНЕВМОМАЙСТЕР, ПП
вул. Деревообробна, 5, Київ, 01013, Україна

тел./факс: (044) 467 7937
e-mail: o.shakhray@pneumomaster.com.ua

www.pneumomaster.com.ua

Компанія була заснована в 2002 р. з метою стати постачальником професійного пнев-
моінструменту для будівельної, деревообробної та металообробної галузі, для застосуван-
ня на меблевих виробництвах. За час роботи компанія розширила асортимент продукції та 
сфери її застосування. На сьогоднішній день «Пневмомайстер» поставляє компресори, крі-
пильний інструмент, обладнання для фарбування, шліфувальний та полірувальний інстру-
мент, аксесуари та приладдя до пневматичного інструменту. Широкий асортимент продук-
ції підібраний так, щоб задовольнити запити споживачів на використання машин щодня.

ПОДІЛЛЯ ПАРК, ТОВ
пр-т Перемоги, 40-А
Київ, 03680, Україна
тел.: (066) 220 6666

e-mail: podillyapark@ukr.net

Офіційний дилер марок STIHL (Німеччина) та VIKING (Австрія) в Україні допоможе 
підібрати високоякісний професійний інструмент з інноваційними технологіями 
відповідно до ваших потреб, гарантує оперативне та якісне сервісне обслуговування і 
кваліфіковані консультації, підбір комплектуючих деталей.

Виготовляємо декоративні фігури та меблі з суцільної деревини (колод). Декоративні 
рослини, благоустрій та ландшафтний дизайн. Послуги мобільної пилорами.

ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ, Журнал
вул. Наукова, 3-Б, оф. 313

Львів, 79060, Україна
тел./факс: (032) 97 65 02

e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua

Видавництво всеукраїнського спеціалізованого журналу «Профессиональная по-
краска», присвяченого промисловому фарбуванню. Тематика журналу: опорядження 
деревини, промислове рідке та порошкове фарбування, підготовка поверхні, антико-
розійний захист, фарбувальне обладнання, лакофарбові матеріали, гальваніка, новітні 
технології. Нашими читачами є підприємства, які надають послуги з фарбування або 
використовують фарбування у себе на виробництві. 

ОЛІНВУД, ТОВ
RUBIO MONOCOAT UKRAINE, TM
вул. Кульпарківська, 142, Львів, 79021, Україна
тел.: (066) 045 7749, (066) 045 7739
(096) 891 9560, (096) 891 9561
e-mail: rubio.monocoat@yandex.ua
allinwood@yandex.ua
www.rubiomonocoat.org.ua

Масла ТМ «Rubio Monocoat» — еко-технологія захисту та декору для деревини в один шар!

ОЛНОВА, Спільне українсько-німецьке 
підприємство у формі ТОВ
вул. В. Івасюка, 5, Буськ
Львівська обл., 80500, Україна
тел.: (03264) 23 410; факс: (03264) 21 515
e-mail: ruslana@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

Обладнання, що випускається на підприємстві, застосовується для подрібнення різ-
номанітних видів відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритні будівельні 
відходи, промислові нетоксичні відходи, побутова техніка, використана деревина, ру-
лони паперу, килимові покриття, кабельні котушки та піддони, ж/д шпали, телефонні 
стовпи, каміння, автомобільні шини, брухт чорних та кольорових металів. Також випус-
каються деревоподрібнюючі машини для подрібнення деревних відходів: обапіл, рей-
ка, горбиль, гілля та крони дерев у технологічну та паливну щепу.

ОРБІТА, ТзОВ
вул. Львівська, 85, Червоноград
Львівська обл., 80100, Україна
тел.: (098) 171 8277
e-mail: orbita3@ukr.net
www.orbitastanok.com

Пропонуємо деревообробне та меблеве обладнання від вітчизняного та імпортного 
виробника. У нас є все для вашого деревообробного бізнесу: рейсмусові верстати, круг-
лопильні верстати, фугувальні верстати, токарні верстати, свердлильні верстати, фрезер-
ні верстати, багатоопераційні верстати, багатопильні верстати, кромкооблицювальні вер-
стати, довбальні верстати, шліфувальні верстати, форматно-розкрійні верстати, аспірації, 
допоміжне обладнання та багато іншого. Пропонуємо великий асортимент обладнання. 
Все обладнання проходить реставрацію кваліфікованими спеціалістами нашої фірми.

ОСТІН, ФІРМА, ТОВ
вул. Сирецька, 9, Київ, 04073, Україна
тел./факс: (044) 379 1571
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

Обґрунтований вибір обладнання та інструменту, що відповідає вашим вимогам.
Обладнання для виробництва меблів, деревообробне, сушильне та для обробки 

скла. ПНР, обслуговування та ремонт.
ОСТІН є представником таких провідних світових виробників: різальний інструмент 

CMT (Італія); вологоміри GANN, струбцини Bessey (Німеччина); пристосування KREG 
(США); обладнання STROMAB, COMAFER, Brevetti Motta, OSAMA, VITAP, CENTAURO (Італія).
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РЕММЕРС, ТОВ
вул. Садова, 20

с. Горенка, Київська обл., 08105, Україна
тел.: (044) 364 1985; факс: (044) 364 1986

e-mail: office@remmers.ua
www.remmers.ua

Продаж лакофарбової та хімічної продукції.

РЕХАУ, ТОВ
вул. Машинобудівників, 1, смт Чабани

Київська обл., 08162, Україна
тел.: (044) 467 7755; факс: (044) 467 7722

e-mail: kiev@rehau.com
www.rehau.ua

Продаж меблевих комплектуючих: високоглянцеві плити RAUVISIO brilliant, скляний 
ламінат RAUVISIO crystal, крайки RAUKANTEX, кухонні плінтуси RAUWALON, цокольні 
системи RAUVARIO, готові високоглянцеві фасади RAUVISIO brilliant та скляні фасади 
RAUVISIO crystal з глянцевою і матовою поверхнями.

РИГА РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ, ФОП
вул. Олеся Гончара, 1/42, оф. 517

Біла Церква, 09100, Україна
тел.: (097) 416 6020, (066) 618 1953

e-mail: zakaz@frezy4pu.com.ua
www.frezy4pu.com.ua

«Frezy4pu»— твердосплавний інструмент для верстатів з ЧПК. 
Наш інструмент використовують: виробники меблів, виробники реклами та ін.
Спектр діяльності: продаж інструменту, навчання роботі на верстатах (операторів 

і  3d-модельєрів). Співпраця з нами — це консультації з вибору інструменту та опти-
мальних параметрів фрезерування, виробництво фрез за вашими кресленнями, про-
грама лояльності, інструмент в розстрочку, партнерська програма.

РОЙЕК-ЛьВІВ, Українсько-чеське СП, ТзОВ
вул. Яворницького, 14
Львів, 79054, Україна

тел.: (032) 297 1858; факс: (032) 297 1358
e-mail: info@rojek-lviv.com

www.rojek-lviv.com

Один з лідерів у технічному переоснащенні підприємств деревообробної та ме-
блевої галузі в Україні. Деревообробне обладнання: рамні та стрічкопильні лісорами, 
промислові сушильні камери, автоклави для імпрегнації деревини, камери термічної 
модифікації деревини, широка гама деревообробних верстатів для обробки масиву та 
ДСП, автоматичні лінії, аспірації, інструмент.

Спеціальне обладнання для виготовлення дерев’яних євровікон, дверей, погонаж-
них виробів, меблів. Автоматичні твердопаливні котли (стружка, тирса, тріска, пеле-
ти, дрова, брикети): 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 
2000 кВт. Індивідуальні консультації, навчання персоналу, запуск та сервісне обслуго-
вування. З гамою обладнання можна ознайомитись у фірмовому виставковому салоні.

ПОЛІС, ПФ
вул. Серафимовича, 13-А, Київ, 02152, Україна
тел./факс: (044) 550 2256, (044) 553 4625, (044) 550 3386
тел.: (044) 502 5460, (044) 502 5461
Офіційне представництво у м. Львів:
тел.: (063) 856 0333, (066) 338 9977, (096) 461 5761
e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

Верстатоторгівельна приватна фірма, офіційний представник заводів-виробників 
деревообробного обладнання та інструменту. У нас ви можете придбати верстати та 
обладнання провідних заводів Італії, Бельгії та України. Пропонуємо верстати та облад-
нання заводів «Socomec», «MD-Dario», «Ardesia», «Robland», «Maggi-engineering» та ін. 
Деревообробний інструмент «Freud», «CMT» та вітчизняних виробників. Продаємо вжи-
ване деревообробне обладнання європейських та вітчизняних виробників.

ПРОММЕТ, ТД, ПП
вул. Бандери, 48, Калуш
Івано-Франківська обл., 77300, Україна
тел.: (050) 338 7548, (067) 340 0248
e-mail: safron1974@gmail.com
www.prommet.com.ua

ПП «ТД ПРОММЕТ» (Україна) засноване в 2012 році і є офіційним представником 
ТМ «KRPAN» — найстарішого виробника трелювальних лебідок в Словенії. «KRPAN» 
представляє широкий асортимент лісозаготівельної техніки: гідравлічні дровоколи, 
тракторні вантажоперевізники, циркулярні пили, кліщові захвати. Також ми є офіційним 
дилером «ГА ІНЖИНІРИНГ» — українського виробника тракторів (Харків).

ПРО-СТО (Професійні Спеціальні 
Технології та Обладнання), ТОВ
вул. Миколаївська дорога, 223/225, Одеса, 65013, Україна
Філія: з-д «Мерідіан», бульв. І. Лепсе, 8, Київ, Україна 
тел.: (048) 735 4135, (044) 361 0603; факс: (048) 780 2048
e-mail: info@pro-100.com.ua
www.pro-100.com.ua, www.100gift.com.ua

Компанія «ПРО-СТО» є постачальником гравірувально-фрезерного, токарно-
фрезерного і лазерного обладнання з ЧПК однойменних ОЕМ-марок STO СNС та STO 
LASER відповідно; забезпечує повну сервісну і виробничу підтримку обладнання. 
Компанія «ПРО-СТО» пропонує широкий спектр комплектацій обладнання, запчастини 
та витратні матеріали для лазерних та фрезерних верстатів з ЧПК.

РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС, ТОВ
вул. Фастівська, 23
Біла Церква, 09113, Україна
тел.: (0456) 380 682; факс: (0456) 380 948
e-mail: office@r-k.kiev.ua
www.r-k.kiev.ua

Пропонуємо редуктори та мотор-редуктори марки GS-DRIVE черв’ячного, цилін-
дричного та конічно-циліндричного типу. Потужність (Р1): від 0,06 кВт до 45 кВт.

Широкий асортимент. В наявності на складі.



55

укр

54

укр

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

СТАНКОМПЛЕКТ, ТОВ
пр-т Пушкіна, 31-Б, оф. 22

Дніпро, Україна 
тел.: (050) 921 7239 

е-mail: sigal_m@mail.ru 
www.stancomplect.com.ua 

Продаж витратних матеріалів та комплектуючих для деревообробних верстатів.

СТАРКО КИЇВ, ТОВ
тел.: (044) 495 5686
факс: (044) 495 5687

e-mail: info@starco.ua
www.starco.ua

Компанія STARCO входить до складу Bohnenkamp Group — найбільшого європей-
ського постачальника шин, камер, комплектних коліс, дисків, осей, систем здвоєних 
коліс та інших комплектуючих для виробників та користувачів сільськогосподарської, 
промислової та іншої спеціальної техніки, а також вантажних автомобілів та причепів. 

Ми постачаємо лише високоякісну продукцію фірм BKT, KENDA, DEESTONE, STARCO, 
VOLTYRE, WINDPOWER, NEXEN, FAD ASSALI та ін. На всю продукцію, що постачається, 
надається гарантія виробника і додаткова гарантія компанії STARCO.

СТАРОВИЖІВСьКЕ ПАЛИВО-ТОРФ, ТОВ
вул. Незалежності, 91, смт Стара Вижівка

Волинська обл., 45034, Україна
тел./факс: (032) 462 1583

e-mail: pellets.stv@yandex.ru
www.bio-pellets.com.ua

Засноване в 1998 році. Входить до торгового-промислової групи «Двері Білорусії» 
та працює в напрямку переробки деревних відходів дверного виробництва. Стратегією 
компанії є виробництво високоякісної та екологічно чистої продукції з безпечним 
використанням лісопереробних матеріалів та захист навколишнього середовища.

Напрямки діяльності:
•		виробництво	паливних	гранул	і	їх	реалізація;
•		видобування	і	агломерація	торфу.

ТАВІС, ТОВ
вул. Першотравнева, 38-A

Нова Каховка, Херсонська обл., Україна
тел./факс: (05549) 54700

e-mail: tavis@list.ru
www.tavis.com.ua

Компанія виготовляє обладнання для термічної обробки деревини, виконує послуги 
з термообробки деревини замовника, реалізує термодеревину (заготовку та вироби). 
Термообробка — процес безкисневого розігріву деревини до 180–240 °С. Отримана 
«термодеревина» набуває такі корисні властивості: 

•	 не змінює геометричні розміри під впливом вологи (не розбухає); 
•	 не придатна до знищення грибками та комахами; 
•	 набуває приємного темного забарвлення.

СКАНДІКОН УКРАЇНА, ТОВ
вул. Червоногвардійська, 12, оф. 177
Київ, 02094, Україна
тел.: (067) 679 5167
e-mail: scandiconua@gmail.com
www.scandicon.eu

Гідроманіпулятори, лісовозні візки.

СПЕЦТЕХСЕРВІС, ТОВ
вул. Героїв Маківки, 4
Сколе, Львівська обл., 82600, Україна
тел./факс: (03251) 21 451
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua

Поставка, монтаж та обслуговування кранів-маніпуляторів, будівельних кранів, за-
лізничних кранів, лісозахватів, ротаторів, навантажувальних бортів, навантажувальних 
крюків, евакуаторів, робочих корзин, гідронасосів, грейферів та механічних вил.

СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТь, ТОВ 
а/с 705, Харків, 61145, Україна
тел.: (057) 716 3077, (057) 716 3078, (066) 803 3023
(068) 756 8288; факс: (057) 716 3076
e-mail: info@s-tz.com.ua
www.s-tz.com.ua 

Ексклюзивний представник на території України компаній: «Weimer» (Естонія) — трак-
торні причепи і гідроманіпулятори; «Uniforest» (Словенія) — трелювальні лебідки; «Formiko» 
(Латвія) — ротатори; «YOULI» (Італія) — розподільники моноблочні та секційні; ТОВ «Май-
копський машинобудівний завод» (Республіка Адигея) — гідроманіпулятори для сортимен-
товозів та лісовозів. Також пропонуємо тягачі сортиментовозні та лісовозні, причепи 
сортиментовозні та розпуску, деревообробне обладнання, запасні частини до гідромані-
пуляторів від різних виробників; виготовлення гідроциліндрів, ремонт гідравліки та сервіс. 

СТАНКОДНІПРО 
вул. Березинська, 7, Дніпро, 49130, Україна
тел./факс: (0562) 383 040 (41–49)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

Офіційний представник і торговий партнер провідних підприємств-виробників 
деревообробного обладнання та інструменту для виготовлення меблів та столярних 
виробів. Постійно, зі складу в Дніпрі, понад 100 видів верстатів та понад 1000 наймену-
вань інструменту. Якісне пусконалагодження та гарантійний сервіс обладнання.

Пропонуємо: оброблювальні центри з ЧПУ для присадки, фрезерування та крайко-
личкування, а також високопродуктивні розкроювальні центри та багато іншого від фір-
ми Biesse S.p.A. (Італія); вертикальні форматно-розкроювальні верстати фірми Striebig 
A.G. (Швейцарія); традиційні та спеціальні верстати для деревообробки фірми Griggio 
S.p.A. (Італія); верстати для виготовлення шпону фірми Osama technologies s.r.l. (Італія); 
верстати для виготовлення шпону фірми Casati Macchine s.r.l. (Італія); різноманітні край-
количкувальні верстати фірми Maschinen-Bau-Hebrock GmbH (Німеччина); преси Italpress 
S.p.A.; пересувне аспіраційне обладнання фірми ACword spool s.r.o. (Чехія); алмазний ін-
струмент Wirutex S.r.l (Італія); верстати для заточування дискових пилок, а також повну 
гама самих дискових пилок та багато іншої продукції фірми Pilana Tools a.s. (Чехія); кін-
цевий інструмент фірми Aliprandi S.n.c l (Італія); високотехнологічні пили Flai srl (Італія).
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ТОТАН-ГРУП, ТОВ
вул. Святошинська, 34, оф. 15.2

Київ, 03115, Україна
тел./факс: (044) 407 4468

e-mail: wood@totan.com.ua, stanki@totan.com.ua 
www.totan.com.ua 

ТОТАН-ГРУП пропонує обладнання та інструмент для деревообробки, лісопильне об-
ладнання для первинної переробки, лісопильні лінії, стрічкові пилорами, сушильні камери, 
верстати для виробництва меблів та столярних виробів. Комплексні рішення з організації 
нових і модернізації діючих лісопильних цехів та деревообробних виробництв. Ремонт та 
торгівля б/в обладнанням. Постачаємо на український ринок меблеву крайку «ТECE». Ви-
конуємо роботи з влаштування підлог промислового та комерційного призначення.

ТРАНС-СЕРВІС-КТТ, ТОВ
вул. Відрадна, 2, Одеса, 65012, Україна

тел.: (048) 786 0670
факс: (048) 796 5001 

e-mail: office@transservice.com.ua
www.transservice.com.ua

Офіційний представник на території України перевантажувального обладнання 
TEREX-FUCHS. Перевантажувачі TEREX-FUCHS широко використовуються в деревоо-
бробній промисловості для перевалки лісу. Основними напрямками роботи є поставка, 
монтаж, введення в експлуатацію перевантажувального обладнання; поставка змінно-
запасних частин, оригінальних мастил та засобів технологічної оснастки; гарантійний, 
післягарантійний ремонт та технічне обслуговування перевантажувальних машин та об-
ладнання. З 2015 р. компанія «Транс-Сервіс-КТТ» — член Асоціації «МебліДеревПром».

УДАЧА, ТОВ
вул. Корабельна, 6, Київ, 04655, Україна

тел.: (044) 463 6465
факс: (044) 586 4914

e-mail: fad@udacha.ua
www.udacha.ua

Виробництво дереворіжучого інструменту (фрези насадні збірні, кінцеві, твердосплав-
ні, пили дискові твердосплавні). Виробництво столярних виробів, дубльованого шпону та 
кромки з натуральної деревини, МДФ, ДСП та ФАНЕРИ, покритих натуральним шпоном, 
меблевих МДФ-профілей, обгорнутих дубльованим шпоном, шпонованих фасадів.

УК, ТОВ
вул. Пулюя, 3, кв. 121, Київ, 03048, Україна

тел.: (050) 543 1272
тел./факс: (044) 246 0281

e-mail: ukkiev2008@ukr.net
www.uk.ua

Постачальник устаткування для виробництва пелет і брикетів із різних видів 
сировини від провідних європейських виробників. Організація виробництв «під ключ».

Опалювальні котли промислового та побутового призначення з автоматичною 
подачею палива (пелет). Надаємо сервісне обслуговування, постачаємо запасні частини 
та витратні матеріали. Допомога в отриманні кредиту в Польщі та Чехії на придбання 
обладнання. Допомога в реалізації продукції. Постачання обладнання для первинної 
обробки деревини та обладнання для меблевого виробництва.

ТЕКНА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Першотравнева, 12-А, смт Віньківці
Хмельницька обл., 32500, Україна
тел./факс: (0384) 621 322
тел.: (067) 256 8049
e-mail: tekna-ukraina@ukr.net
www.tekna-ukraina.com.ua

Офіційний дилер польського виробника дробарок — фірми «Текнамотор». Про-
дукція виробника: дробарки дискові та барабанні, мобільні та стаціонарні, молоткові 
млини, фрези для пнів, транспортери стрічкові та вібростоли.

ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА, ТОВ 
пр-т Лобановського, 119
Київ, 03039, Україна
тел./факс: (044) 492 3394
e-mail: infoukr@tecno.com.ua
www.tecno.com.ua

Компанія «Текноком-Україна» займається проектуванням, поставкою та обслугову-
ванням високотехнологічного обладнання, технологій, оснащення та інструменту від 
відомих світових виробників. Один з напрямків діяльності — постачання вживаних де-
ревообробних верстатів з ЧПК. 

ТЕХНОЛІС, ПП
вул. Зелена, 145
Львів, 79035, Україна
тел.: (067) 679 5706, (032) 245 2969
тел./факс: (032) 245 2959
e-mail: forteh@ukr.net
www.tehnolis.com

ПП «ТЕХНОЛІС» є виробником пилок стрічкових під торгівельною маркою FORTEH. 
Роздрібна та оптова торгівля іншим дереворізальним інструментом, таким як пилки 

дискові та рамні, ножі стругальні.
Займаємось сервісним обслуговуванням деревообробного інструменту.
Завдяки використанню сучасних технологій та досвіду інженерів нашої компанії, ми 

в стані задовольнити найвибагливіші потреби наших клієнтів.

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО, ПП
вул. Ізюмська, 5
Київ, 03039, Україна
тел./факс: (044) 490 5550
e-mail: tb@tekhno.pro
www.tekhno.pro

Приватне підприємство «БК Технологічне Бюро» — один із провідних операторів 
на ринку деревообробного обладнання України. Програма продажу включає повний 
спектр обладнання, інструменту та матеріалів для обробки деревини та виробництва 
меблів. Накопичений досвід дозволяє здійснювати постачання як окремих одиниць об-
ладнання, так і розробляти комплектацію, здійснювати монтаж та сервісне обслугову-
вання виробничих ліній і цілих виробництв.
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УКРПКТІЛІСПРОМ, ПАТ 
УКРАЇНСьКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСьКИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
вул. Максимовича, 14-А, Івано-Франківськ, 76007, Україна

тел.: (03422) 61633, (097) 640 7189
(050) 661 1533; факс: (0342) 68650

e-mail: pkti.if@ukr.net; www.pkti.if.ua

Виготовляємо: преси для брикетування тирси та відходів рослинної біомаси, ру-
бальні машини для подрібнення деревини, автоматичний пристрій для різки брикетів.

Проектуємо: лісопильні та деревообробні цехи, цехи для виготовлення ДСП, плит 
МДФ, хвойно-вітамінної та деревинної муки; лісосушильні та пропарювальні камери; 
котельні всіх типів на будь-яких видах палива; комплексні рішення щодо вторинного 
використання відходів деревини; системи вентиляції та аспірації.

УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ЗАТ, ДРЕВ-КО, ТМ
вул. Саксаганського, 44-Е, Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 502 8009; факс: (044) 502 8010
e-mail: drevko1@ukr.net

www.drevko.in.ua

Провідний виробник обладнання для деревообробних підприємств, а також поста-
чальник систем штучного старіння та пелюсткового шліфування. Верстати та щітки для 
штучного старіння деревини. Прес-вайми для виробництва меблевого щита, складання ві-
кон, дверей, фасадів,  для виробництва віконного та будівельного брусу, для поздовжнього 
зрощування деревини. Системи аспірації. Верстати для профільної шліфовки деревини.

ФЕЛьДЕР УКРАЇНА, ТОВ
вул. М. Стельмаха, 10-А, Київ, 03040, Україна

тел./факс: (044) 501 6761
e-mail: info@felder.ua

www.felder-gruppe.ua

Деревообробні верстати «Фельдер» — продукт потужного виробництва заводу в 
Австрії. 60 років досвіду і формула, яка поєднує в собі традиції та інновації, роблять 
компанію «Фельдер» одним з передових постачальників обладнання для деревооброб-
ки та виробництва меблів. Індивідуально розроблені концепції обладнання та послуги 
компанії збільшать продуктивність і прибуток вашого виробництва. Тисячі клієнтів у 
всьому світі обирають продукцію «Фельдер». Приєднуйтесь! 

ХЕММЕЛь-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Промислова, 1, с. Ожидів, Буський р-н

Львівська обл., 80530, Україна
тел.: (03264) 46 984, (03264) 46 985

факс: (03264) 46 986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com

www.hemmel.com.ua

Основним видом діяльності є виготовлення подрібнювальної техніки: рубальні 
машини, первинний та вторинний подрібнювачі, сортувальні лінії. Для подрібнення 
відходів деревини в діаметрі до 180 мм пропонуємо вам подрібнювачі: електричного, 
тракторного та дизельного приводу.  Пропонуємо також подрібнювачі великих потуж-
ностей, які дають продуктивність 25–80 т/год. (в залежності від завантажувального ма-
теріалу та без обмеження в габаритах матеріалу при подачі).

УКРАЇНСьКА АСОЦІАЦІЯ 
ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ
(УАДО)
www.uado.org.ua

Українська асоціація деревообробного обладнання — це добровільна недержавна 
неприбуткова організація постачальників меблевого та деревообробного обладнання 
та інструменту, технологій, послуг та лісової техніки. Метою асоціації є розвиток лісо-
вого господарства, деревообробної та меблевої промисловості.

УКРАЇНСьКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА, ТОВ
вул. Щаслива, 2, оф. 6, с. Білогородка
Київська обл., 08140, Україна
тел./факс: (044) 392 0108
e-mail: energopromgrup@gmail.com
www.kotel.prom.ua

ТОВ «Українська енергопромислова група» — ексклюзивний представник СТОВ 
«Комконт» в Україні.

Проектування та монтаж котелень (газ, біопаливо).
Виробництво котлів.

УКРБІО
а/с 10, Рівне, 33010, Україна
тел.: (098) 941 4188, (097) 503 0711
е-mail: bio@ukrbio.com
www.ukrbio.com

Інтернет-проект «УКРБІО» — екологічність, затишок та комфорт приватного будинку.  
Дізнайтесь про переваги будівництва з дерева, опалення котлами на твердому біо-

паливі, посадки дійсно затишного саду та укладання ландшафтного дизайну під ваші 
задуми. І що головне, ми ведемо відкриті каталоги компаній, які виконують роботи з бу-
дівництва, монтажу опалення, продажу біопалива, створення ландшафтного дизайну в 
Україні з прикладами робіт та контактними даними.

УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС, ТОВ
вул. Солом’янська, 1, оф. 202
Київ, 03035, Україна 
тел./факс: (044) 228 7778
e-mail: manager@ubts.net
www.ubts.net

Ексклюзивний представник та дистриб’ютор італійської компанії General Dies 
в Україні. Більш ніж 50-річний досвід виробництва обладнання для гранулювання та за-
пчастин до нього є запорукою їх високої якості.

Ми постачаємо гранулятори та лінії гранулювання різної виробничої потужності 
(від 80 кг/год. до 4 т/год.). Матриці та обичайки виробництва General Dies виготовля-
ються з легованої сталі з високим вмістом хрому, мають підвищену зносостійкість і ко-
ристуються попитом у виробників гранул.
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ЮНІПЛЮС, ТОВ
вул. Світлицького, 35

Київ, 04123, Україна
тел./факс: (044) 362 8483

e-mail: unitool.com.ua@gmail.com
www.unitool.com.ua

ТОВ «Юніплюс» представляє в Україні високоякісну продукцію світових виробників 
пневмоінструменту і витратних матеріалів.

В асортименті: широкий спектр кріпильного інструменту для цвяхів, скоб, шпильок;  
пневмодрилі, шуруповерти, шліфмашинки, ударні гайковерти; спеціальний інструмент; 
кріпильний ручний та електроінструмент.

Забезпечуємо гарантійний та післягарантійний ремонт, консультацію з використання 
та експлуатації пневмоінструменту.

ЮЩИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28

с. Бірки, Яворівський р-н
Львівська обл., 81092, Україна 

тел.: (032) 247 7944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua

www.ющишин.com.ua

Ми проконсультуємо та допоможемо вам підібрати наступне обладнання: стрічкові 
та дискові пилорами, брусувальні верстати, багатопильні верстати, обладнання для зро-
щування деревини; сушильні, пропарювальні та високотемпературні камери; фугуваль-
ні, рейсмусові, круглопильні, фрезерні, токарні, вертикальні стрічкопильні, свердлильно-
пазувальні, шліфувальні та комбіновані багатоопераційні верстати; чотирибічні верстати; 
форматно-розкрійні, крайколичкувальні верстати; обробні центри з ЧПУ для виготовлен-
ня меблів, столярних виробів; для виготовлення дерев’яних конструкцій (будинків); ла-
ко-фарбувальні камери і обладнання; аспіраційні системи і установки; програмне забез-
печення для дерев’яних конструкцій; засоби кріплення; пресувальне обладнання (преси 
для зрощування, вайми, складальні вайми, гарячі преси, вакуумні преси, мембранні пре-
си, преси для тиснення, клеєнаносне обладнання); техніка та технології для з’єднання; де-
реворізальний інструмент (фрези, пили, ножі); вживане обладнання (з Європи – в Україні 
не використовувалось); професійний електроінструмент для столярів, меблярів, тесель.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування, навчання технічного персоналу, кон-
сультації; послуги із загострювання інструменту.

ЯВІР, КОМПАНІЯ
вул. Шевченка, 82-А, Корсунь-Шевченківський

Черкаська обл., 19400, Україна
тел.: (068) 937 9466

факс: (04735) 2 43 88
e-mail: javir_65@mail.ru

www.yavor.com.ua

Підприємство «Явір» спеціалізується на розробці і виробництві широкого спектру 
деревообробних верстатів, стрічкових пилорам, багатопилів, розвідних, заточних, 
торцювальних, повздовжньо-пильних та горбильних верстатів, а також стрічкопильних, 
відрізних та шліфувальних верстатів по металу та ін.

ХОУФЕК
Obora, 797
58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic
tel.: +420 569 430 700, +420 569 430 711 (export)
fax: +420 569 430 715
е-mail: houfek@houfek.com 
Представництво в Україні:
вул. Пшенична, 8
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 502 4195
факс: (044) 502 4194
е-mail: houfek@optima.com.ua
www.houfek.com

Чеська компанія HOUFEK є виробником верстатів для обробки та виготовлення 
виробів із деревини, а також матеріалів зі схожими властивостями. 

Асортимент продукції постійно розширюється і включає в себе: широкострічкові 
калібрувально-шліфувальні верстати, осциляційні верстати для шліфування крайок, 
вузькострічкові шліфувальні верстати, щіткові шліфувальні верстати, рейсмусові вер-
стати, фугувальні верстати, фрезерувальні верстати, свердлильно-пазувальні верстати, 
верстати для спеціального шліфування та остаточної обробки, обробні центри з ЧПК.

ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ», ТОВ
вул. Космічна, 22
Харків, 61145, Україна
тел.: (057) 719 1690
факс: (057) 757 1828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

Центр «Технології деревообробки» пропонує клієнтам повний комплекс послуг по 
розрахунку та організації виробництв деревообробної галузі, пов’язаних з обробкою 
масивної деревини і плитних матеріалів на її основі. Допомагаємо оформити бізнес-
план майбутнього виробництва, поставляємо все необхідне обладнання та інструмент, 
запчастини і витратні матеріали, виконуємо шефмонтаж, ПНР, забезпечуємо гарантійне 
та післягарантійне обслуговування обладнання.

ЦЕНТРІНФОРМ, Інформаційно-
видавничий дім, ТОВ
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Харків, 61052, Україна
тел.: (057) 712 2040; факс: (057) 712 1500
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com 

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольоровий журнал «Обладнання 
та інструмент для професіоналів.

Серія «Деревообробка» видається з 2000 року (обсяг: 120 стор.; формат: А4; тираж: 
10 тис.; періодичність: 4 рази на рік).

Аудиторія: керівники; головні спеціалісти деревообробних та меблевих підпри-
ємств; виробники дверей, вікон, фурнітури; спеціалісти лісових та сільськогосподар-
ських підприємств, учбових та наукових інститутів у галузі лісового господарства, дере-
вообробки та біоенергетики.
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оБлаДнання Та ІнСТрУМенТ 
Для ДеревооБроБки
обладнання та послуги для лісового 
господарства та лісової промисловості
BECKER POLSKA 
FOREZIENNE MFLS
HSM 
IMAC
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN 
RMP
SALO-MACHINERY 
TURBODEN 
WRAVOR 
АРПАЛ
АТОН СЕРВІС
ГРЕЧИШНИКОВ С.В.
Д ЛАЙТ
ДАНІКО
ЗОЛОТЕ РУНО
ІНВОЛД
КАЛІЩУК
КІВЕРЦІЛІСМАШ
М-ГРУПП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
НАЦ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ
ОБЕРІГ 2002
ОЛНОВА
ОРБІТА
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
ПРОММЕТ
СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ
СТАНКОДНІПРО
СТАРКО КИЇВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТОТАН-ГРУП
ТРАНС-СЕРВІС-КТТ
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС

обладнання для первинної обробки 
та переробки деревної сировини 
A-M-S ELEKTRONIK
BECKER POLSKA 
FOREZIENNE MFLS
HSM 
ICK GROUP
IMAC
LE.KO.
SALO-MACHINERY 
STORTI 
TEHNIKA AUCE
WRAVOR 
ВН ВУД
Д ЛАЙТ
ДЕМІКС
ДОЛІНЬО
ЗЕЛКО ГРУП
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОБЕРІГ 2002
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР

ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
ТРАНС-СЕРВІС-КТТ
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
ЯВІР

обладнання для вторинної переробки 
деревини і деревних матеріалів
BALT BRAND
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
FOREZIENNE MFLS
ICK GROUP
IMAC
RMP
WRAVOR 
ВН ВУД
ГАЛАКТИК
Д ЛАЙТ
ДЕМІКС
ДОЛІНЬО
ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-ТУЛС
МОСТ-УКРАЇНА
ОБЕРІГ 2002
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
ЯВІР

Технологічне обладнання 
для облагородження поверхонь
CASELLI GROUP 
IMAC
LEDINEK ENGINEERING
АТОН СЕРВІС
ВН ВУД
ГАЛАКТИК
Д ЛАЙТ
ДОЛІНЬО
ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
ОБЕРІГ 2002
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
ЯВІР

Технологічне обладнання 
для попереднього складання, 
монтажу та пакування виробів
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
IMAC
Д ЛАЙТ
ДОЛІНЬО
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮНІПЛЮС
Технічні засоби для транспортування, 
складування та комплектування 
матеріалів і виробів
BECKER POLSKA 
HSM
IMAC
RMP
Д ЛАЙТ
ДОЛІНЬО
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МХМ УКРАЇНА
СПЕЦТЕХСЕРВІС
ТРАНС-СЕРВІС-КТТ
робототехніка
IMAC
ДОЛІНЬО
МАРКЕТЛІС
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
верстати і пристосування 
для спеціальних видів обробки 
CASELLI GROUP 
IMAC
LEDINEK ENGINEERING
TURBODEN 
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
ПРО-СТО
ТАВІС
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
верстати і пристосування для виготов-
лення спеціальних видів продукції 
IMAC
ITA TOOLS
LEDINEK ENGINEERING
TURBODEN 
WINTERSTEIGER
ВН ВУД
ДОЛІНЬО
ЗЕНІТЕК
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
М-ГРУПП ЛТД
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
ОРБІТА
ОСТІН

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТУрою ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПРО-СТО
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН

Машини, пристосування і прилади 
для допоміжних робіт
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
ICK GROUP
IMAC
ITA TOOLS
ЗЕЛКО ГРУП
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП ЛТД
МЕТА-ГРУП
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»

ручні машини і механізовані пристрої 
для обробки деревини і пластмас
BECKER POLSKA 
ITA TOOLS
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
М-ГРУПП ЛТД
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
обладнання, інструмент та інстру-
ментальне приладдя для обробки 
деревини
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
FOREZIENNE MFLS
ITA TOOLS
LEDINEK ENGINEERING
WINTERSTEIGER
А-ЛАП
ДОЛІНЬО
ЗОЛОТЕ РУНО
ІБЕРУС-КИЇВ
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
М-ГРУПП ЛТД
МЕТА-ГРУП
МЕХАНІК
МОСТ-ТУЛС
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА О. О.
Н.Н.Н.
ОБЕРІГ 2002
ОРБІТА
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС

РИГА РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УДАЧА
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН

вироби для оснащення верстатів
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
FOREZIENNE MFLS
ITA TOOLS
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОРБІТА
ОСТІН
РИГА РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
Технічні та інші засоби для утилізації 
деревних відходів та виробництва 
енергії з деревного палива
ICK GROUP
IMAC
RMP
TURBODEN 
АС-IНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
ГАЛАКТИК
ДАНІКО
ЗЕНІТЕК
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
Технічні та інші засоби для енергозбе-
реження, кондиціонування повітря, 
захисту навколишнього середовища, 
забезпечення безпеки праці, 
запобігання пожежам
TURBODEN 
АВК-ПРОМ
АС-IНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»

електронні пристрої для збору 
та обробки даних
ОСТІН
ТОТАН-ГРУП
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН

аналітичні пристрої для контролю, 
вимірювання та регулювання
МОСТ-УКРАЇНА
ТОТАН-ГРУП
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
комплексні поставки обладнання, 
оснащення підприємств, фінансування, 
лізингові та інжинірингові послуги
WRAVOR 
ДОЛІНЬО
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
Машини та обладнання для лісівни-
цтва, лісовідновлення, посадки ялинок 
та зелених насаджень 
AGROLAS 
EGEDAL MASKINFABRIK 
Послуги
НАЦ. ПРЕДСТАВНИЦТВО ЛІСОВОЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ

оБлаДнання Та МаТерІали 
Для вироБницТва МеБлІв
обладнання та інструмент 
для виробництва меблів
BECKER POLSKA 
FOREZIENNE MFLS
IMAC
ITA TOOLS
АТОН СЕРВІС
ВН ВУД
ДЕМІКС
ЖТК КНУБА
ЗЕНІТЕК
ЗОЛОТЕ РУНО
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
М-ГРУПП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-ТУЛС
ОРБІТА
ОСТІН
ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РЕХАУ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН
Меблеві заготовки, щити
ПРО-СТО
комплектуючі
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ЖТК КНУБА
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РЕХАУ
ЮЩИШИН 
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Фурнітура
РЕХАУ 
Матеріали
IMAC
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РЕХАУ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УДАЧА
Упаковка
УК
лаки, фарби, декоративні покриття
KEMICHAL UKRAINE
МВМ ГРУП ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПЗ для виробництва меблів
АСТРА
Послуги
GIBLAB
IMAC
ЗЕНІТЕК
ОСТІН
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»

енергІя З Деревини
обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, деревних 
відходів і порубкових залишків
ICK GROUP
RMP
SALO-MACHINERY 
TURBODEN 
WRAVOR 
АРПАЛ
АС-IНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
ДАНІКО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОЛНОВА
ОСТІН
ПОЛІС
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УК
УКРБІО
УКРПКТІЛІСПРОМ
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
ЯВІР
обладнання для виробництва пелет, 
брикетів
ICK GROUP
RMP
АС-IНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БМ-ІНЖИНІРІНГ
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНТЕКС ПЛЮС

МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА О.О.
ОЛНОВА
ОСТІН
ПОЛІС
РЕДУКТОР-КОМПЛЕКС
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УК
УКРБІО
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
УКРПКТІЛІСПРОМ
ЦЕНТР «ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ»
ЮЩИШИН
обладнання для виробництва вугілля
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
ТОТАН-ГРУП
опалювальне устаткування та печі
BIOFIRE OY
ICK GROUP
IMAC
POLYTECHNIK
WINDHAGER УКРАЇНА
АС-IНЖИНІРИНГ
БМ-ІНЖИНІРІНГ
ДАНІКО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЗЕЛКО ГРУП
КОТЛОТЕХ
ЛІКА-СВІТ
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА О.О.
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
УК
УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГОПРОМИСЛОВА ГРУПА
УКРБІО
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
Машини та обладнання 
для енергетичних плантацій
AGROLAS
EGEDAL MASKINFABRIK 

лІСо- Та ПилоМаТерІали, СТолярна 
ПроДУкцІя, вироБи З Деревини 
Деревина та лісоматеріали
ІМЕКС
ПОДІЛЛЯ ПАРК
СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ
УКРБІО
Столярні вироби
FOREZIENNE MFLS
ЖТК КНУБА
ІНТЕКС ПЛЮС
УКРБІО
Погонажні вироби
FOREZIENNE MFLS
LEDINEK ENGINEERING
ЖТК КНУБА
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
ПОДІЛЛЯ ПАРК
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАРОВИЖІВСЬКЕ ПАЛИВО-ТОРФ

УКРБІО
Стругані і профільовані, обрізні 
та необрізні пиломатеріали
ЗОЛОТЕ РУНО
ІНТЕКС ПЛЮС
ПОДІЛЛЯ ПАРК
УКРБІО
рами, опалубка
FOREZIENNE MFLS
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
УКРБІО
Паркет, ламінат, панелі
FOREZIENNE MFLS
ІНТЕКС ПЛЮС
ОЛІНВУД
Деревинно-плитні матеріали
FOREZIENNE MFLS
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ІНТЕКС ПЛЮС
Фанера, шпон
FOREZIENNE MFLS
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ТОТАН-ГРУП
Сучасні технології обробки деревини
АВРОРА
МВМ ГРУП ЛТД
Декоративні вироби
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПРО-СТО
УДАЧА
хімічна та лакофарбова продукція, 
засоби захисту деревини, антисептики
KEMICHAL UKRAINE
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ҐОНТА
ОЛІНВУД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РЕММЕРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРБІО

ПоСлУги Для галУ ЗІ
наукові, дослідницькі та навчальні 
заклади, інститути, галузеві учбові 
заклади 
ЖТК КНУБА
МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
НАЦ. ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
НУБІП. КАФЕДРА ДЕРЕВООБРОБКИ
галузеві асоціації та інші організації
ДЕРЖАГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
УАДО
література, портали для спеціалістів 
та галузеві виставкові заходи
BIZERA.COM.UA
DEREVO.INFO
DUBAI INTERNATIONAL WOOD SHOW
FORDAQ S.A.
WOODBUSINESSPORTAL.COM
WOODWORKING NEWS – НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
БІЛД ПОРТАЛ
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ДЕРЕВООБРОБНИК
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЦЕНТРІНФОРМ
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AGROLAS CO. SP. J.
ul. Mszczonowska, 33/35
96-100 Skierniewice, Poland
tel.: +48 468 332 481
fax: +48 468 325 492
e-mail: info@agrolas.com.pl
www.agrolas.com.pl

AgroLas Co. Company offers machines and equipment for:
•		forest	fields,	ornamental	and	fruit	trees’	nurseries;
•		composting	in	nurseries;
•		energy	plantations	with	fast	growing	plants;
•		christmas	trees	and	greenery	plantations;
•		seed	growing;
•		silviculture	and	forest	protection.
Full list of products is located on our website (correspondence in English or Russian, 

please).

A-LAP, LTD
Mozhayska str., 99, Beregovo
Zakarpattia obl., 90202, Ukraine
tel./fax: +38 (03141) 43 249
tel.: +38 (067) 312 2370
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

Since its foundation in 1987, A-LAP LTD is manufacturing and maintaining high-quality 
band saw and gang saw blades. Our goal is to provide you with blades that can help you 
obtain maximum productivity out of your sawmill. Our customers benefit from highly skilled 
workforce, cutting edge technology and more than 20 years’ experience.

ALL FOR FURNITURE INDUSTRY 
& WOOD PROCESSING, Catalogue
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 489 3246
+38 (044) 206 5265
tel.: +38 (050) 441 6801
+38 (067) 506 6343
www.mebel.ib.kiev.ua

Publishing center “Informbusiness Ltd” publishes specialized catalogue “All for furniture 
industry and wood processing”. Receiving is free of charge.

Internet versions of the Catalogue: www.mebel.ib.kiev.ua.

ALLINWOOD, LLC
RUBIO MONOCOAT UKRAINE, ТМ
Kulparkivska str., 142, Lviv, 79021, Ukrainе
tel.: +38 (066) 045 7749, +38 (066) 045 7739
+38 (096) 891 9560, +38 (096) 891 9561
e-mail: allinwood@yandex.ua
rubio.monocoat@yandex.ua
www.rubiomonocoat.org.ua

Rubio Monocoat oil — wood protection based on molecular bonding technology.

A-M-S ELEKTRONIK, Representation
Gipsova str., 62/4, Lviv, 79057, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 295 3982
+38 (067) 284 8844

е-mail: andrashek@ukr.net
www.101226.ua.all.biz

www.ams-elektronik.pl

The firm AMS elektronik produces fully equipped dismountable metal (aluminum) 
drying chambers. It also upgrades existing facilities and equips new chambers for wood, 
made in construction fences.

The new line of ecological and energy-efficient belt dryers ECO-Dryers for drying loose 
materials, including sawdust and wood chips. The series includes cameras with a capacity 
from 200 to 900 kg. of moisture per hour.

ARPAL
PARPALIOS M. M., PE

K. Marksa str., 50
Vinnytsia, 21000, Ukraine

tel.: +38 (097) 692 8685
e-mail: yaroviyai@gmail.com

www.arpal.com.ua

We manufacture wood grinders — chippers designed for shredding branches & waste 
wood.

ASTRA — Software for Making Furniture
Robocha str., 2-A, of. 610

Mykolaiv, 54029, Ukraine 
tel.: +38 (0512) 712 200
fax: +38 (0512) 585 059

e-mail: info@techno-sys.com
www.astranest.com

Development of software for making furniture and nesting software for optimum use 
of materials.

AS-ЕNGINEERING, LLC
Klovskyi Uzviz, 18

Kyiv, 01121, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 599 14 22

tel.: +38 (067) 465 3156
+38 (067) 230 6416

e-mail: unserv@ukr.net
igor.nestro@ukr.net
www.nestro.com.ua

“AS-Engineering, LLC” is the representative of the German company “Nestro” in Ukraine.
Our company specializes in engineering, import, installation works, as well as performs 

warranty and after-sale service of aspiration systems, dust collectors, shredding machines, 
boiling systems and equipment, which is supposed to recycle waste wood (e. g. pelleting 
and briquetting systems). Also, we can solve the problem of transporting chopped raw at 
any distance by pneumatic lines.
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ATON SERVICE, LTD
Boryspilska str., 7, build. 3, of. 248
Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Aton Service, LTD manufactures and supplies, as well as carries out design work, assembly 
and pre-commissioning of high quality aspiration equipment for industrial enterprises. We 
offer the following equipment on the market: air suction and extraction equipment, storage 
silos, industrial blowers, painting equipment and sanding benches, systems for air heating, 
flexible hoses, industrial exhaust systems. We offer technologies, which help you save. 

AVK-PROM, LLC
Lenina str., 205, v. Gorenychi, Kyiv obl., 08114, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 459 3595
e-mail: office@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua

AVK-PROM, LLC is the official representative of ELBH Slovakia. The company provides a 
complete solution of orders from design to delivery and installation of industrial ventilation 
and aspiration systems. It is a manufacturer of aspiration equipment since 2010.

Aspiration systems — (filters with a discharge auger, bag type, bunkers) to clear the air 
on woodworking factories of chips and dust. Boiler equipment — industrial boilers for wood 
waste. Bunkers — containers for storing wood waste. Fan heaters. Walls for painting with dry 
filters. Grinding tables for manual and mechanical grinding of wood products. Manufacture 
and installation of air ducts.

AVRORA, Paint and Varnish Making Plant, LLC
Budindustrii str., 3, Cherkasy, 18030, Ukraine
tel.: +38 (04727) 12 881, +38 (096) 335 2391
fax: +38 (04727)10 471
e-mail: vitaliy.tiulkin@helios.si
www.aurora.ck.ua 

Helios Industrial wood coatings are designed to ensure high-quality protection while 
emphasizing the most natural beauty of wood. Helios wood coatings meet our customers’ 
demands for supreme reliability and safety. Companies of Helios Group follow new 
technologies for application and drying of coatings, strict ecologic requirements and latest 
trends, especially with eco-friendly coatings.

BALT BRAND, LTD
Rigas iela, 115-A, Salaspils nov.
Salaspils, LV-2169, Latvia
tel.: +371 29249298
e-mail: info@baltbrand.eu
www.baltbrand.eu

Balt Brand Ltd. was founded in 2013. The company offers different level solutions — 
from individual elements for wood drying to a full-service — advice, appropriate equipment 
selection, production, delivery, installation, commissioning, servicing and equipment 
maintenance during warranty and post warranty period. Company’s customers are Baltic 
and Eastern European wood processing companies. 

BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
Dniprovska Naberezhna, 17-E, Kyiv, 02081, Ukraine 

tel.: +38 (044) 492 3277: fax: +38 (044) 492 3276
e-mail: shpon@baykal.com.ua

www.baykal.com.ua

Export of sliced veneer: oak, pine, beech, ash, alder, maple, cherry with a thickness of 
0.55/1.50/2.5 mm. Ukrainian sliced veneer, sawn veneer, exotic veneer, burl veneer, dubbed 
veneer, veneer edges, veneered chipboard/MDF/plywood plates, veneered MDF furniture 
profile, wood panels, exotic lumber, veneer glue, thread and veneer tape.

BECKER POLSKA SP. Z O.O.
Pianowo, 46, 64-000 Koscian, Poland

tel.: +48 655 114 170: fax: +48 655 110 828
e-mail: info@becker-polska.com

www.becker-polska.com 

Becker is a global leading manufacturer of vacuum and pneumatic equipment. 
Renowned throughout the world and in many industrial sectors, Becker’s vacuum pumps, 
compressors and pneumatic systems are available as single components and complete 
system solutions. Becker also provides original spare parts and maintenance service.

BIOFIRE OY
Nummijärventie, 479, Finland

tel.: +35 862 332 267
e-mail: biofire@biofire.fi

www.biofire.fi

Biofire Oy manufactures and supplies heating systems and heating plants, which use 
bio-energy as fuel (from 60 kW farmer size to 4 MW industrial units). Wood chips, pellets, 
sod peat, construction waste and grain can be used as fuel. Biofire products are designed to 
hard Scandinavian conditions and so products are highly robust and long-lasting. The best 
industry experience is used to Biofire products supplied.

BIZERA.COM.UA
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine

tel./ fax: +38 (044) 489 3246, +38 (044) 206 5265
tel.: +38 (050) 441 6801, +38 (067) 506 6343

www.bizera.com.ua, www.meb.bizera.com.ua

Suppliers and goods for the Ukrainian enterprises online. Equipment, tools, materials, 
components for furniture and wood processing industries online: mebel.bizera.com.ua. 
Ukrainian furniture online.

BM-ENGINEERING, LLС
Oleksandra Pyrohovs’koho str., 18, Kyiv, 03110, Ukraine

tel.: +38 (044) 209 9274 
e-mail: info@bm-biomass.com, engineering@bm-biomass. com

www.bm-biomass.com, www.facebook.com/pelletproduction

BM-ENGINEERING, LLC — engineering company that provides a full range of design, 
construction, commissioning and subsequent maintenance services to biomass processing 
plants (production of pellets and briquettes), to feed stuff factories.
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BUILD PORTAL
E. Sverstyuka str., 11-B, Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 500 4797
e-mail: office@budport.com.ua
www.budport.com.ua

Build Portal is the first Ukrainian rating portal of European quality. We have the largest data-
base of manufacturers and suppliers of building materials and services.

Looking for building materials or company? Find the right product or specialty and check the 
rating of the supplier of goods/services. Cooperation with contractors that have shown them-
selves from the best side and have a high rating is the key to success in solving of any problems.

CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87, Italy
tel.: +39 0432 757 064; fax: +39 0432 757 618
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Dealer of new and second-hand machines for woodworking process.

CENTRINFORM, Information-Publishing House, LTD
Malo-Panasivska str., 4/7, of. 39, Kharkiv, 61052, Ukraine
tel.: +38 (057) 712 2040; fax: +38 (057) 712 1500
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com 

International information and technology full-color magazine “Woodworking series” is 
published since 2000, (volume: 120 pages; format: A4; circulation: 10,000 copies; publication 
frequency: 4 issues a year). Target groups: management and leading specialists in forestry, 
woodworking, furniture and bioenergy, equipment, accessories and tools and scientists.

Basic columns: bioenergetics, biofuel, forest and forest techniques, primary wood 
processing, furniture technologies.

D LIGHT, LLC
23 Serpnia str., 31-B, of. 202, Kharkіv, 61072, Ukraine
tel.: +38 (057) 720 1156; fax: +38 (057) 340 0808
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua

The official representative in Ukraine of the world’s leading manufacturers of equipment: 
Amco Veba (Italy), Dong Yang (Korea), Lifting Machines, JSC (Russia), Farmi Forest (Finland), 
Tajfun (Slovenia), Lancman (Slovenia), Palms (Estonia), Akon Hidrolik (Turkey), etc. The struc-
ture of the management company D LIGHT includes the Ukrainian manufacturer of spe-
cialized equipment VELMASH-UKRAINE, LLC, our own network of mobile service centers D 
LIGHT-SERVICE and spare parts warehouses that allow high quality support of our customers 
around the clock. We offer only high quality wood sortments, skidding winches, wood shred-
ders, timber cableways, axes, truck-mounted cranes, chassis, trailers, GPS-navigation systems.

DANICO, LTD
Industrialna str., 33, Chernyakhiv, Zhytomyr obl., 12301, Ukraine
tel.: +38 (04134) 43 535; fax: +38 (04134) 43 256
e-mail: info@danico.com.ua
www.danico.ua

The exclusive importer of wood chippers & heating systems from Denmark and Finland.

DEMIX, LLC
V. Mosakovskogo str., 1-A

Dnipro, Ukraine 
tel./fax: +38 (056) 375 4321

e-mail: stanki@demix.com.ua
www.demixstanki.com.ua

Demix, LLC is the leader and trendsetter of the machinery sales market. It brings success 
to anyone, who wants to achieve it. The company was founded in 1995 as a company “Planeta 
Servis-K”. It has 13 years of successful experience in Ukraine in several markets such as 
industrial market and consumer goods market. It is the official and exclusive representative 
of such famous brands as “FDB Maschinen” and “LEAD Machinery”. Demix, LLC offers a wide 
variety of high quality machines manufactured in Germany, Taiwan and China.

DEREVO.INFO, Internet portal
P.O.B. 5966, Lviv

79054, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 244 1022
e-mail: portal@derevo.info

www.derevo.info

Specialized woodworking industry website. You can spread information about your 
company all around the world with the help of our portal. Every month we attract to our 
website more than 50 thousand visitors, who are interested in woodworking. You can offer 
them your company and products. We promote Derevo.info in search engines and that is 
why our customers get more quality contacts. Join us!

DEREVOOBROBNYK, LTD
Sadova str., 2-A

P.O.B. 5911, Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 (032) 244 1164
fax: +38 (032) 244 1165

e-mail: derevo@derevo.com.ua
www.derevoobrobnyk.com

Our mission — informational and advertising promotion of the woodworking and 
furniture industries of Ukraine. Since 2016, we are expanding our product range by adding 
portal derevoobrobnyk.com. With it, in addition to traditional equipment, materials, 
components, accessories, we aim to promote products of woodworking and furniture 
industries (our subscribers) to their potential customers in Ukraine.

DOLIGNO, LTD
Akademika Pavlova str., 82

Kharkiv, 61038, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 757 0959

e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

DOLIGNO Company is a team of qualified experts operating in the woodworking 
machinery field. Our main aims are implementation and promotion of innovative solutions 
of the Italian concern SCM Group in the market of woodworking equipment and furniture 
production. We are an exclusive representative of SCM Group in Ukraine.
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FORDAQ S.A.
Belgium

tel.: +40 (0) 31 620 4347
e-mail: info@fordaq.com

www.fordaq.com 

Online search for business partners on the portal. We are online since 2000. More than 
120,000 participants from all around the world. Over 21,000 postings on the Marketplace. 
Business partners from 176 countries. More than 1.8 million visits every month. Database 
of importers and exporters of wood, where we picked up for you over 2,5 million offers and 
supply requests on the basis of shipped bills of lading from 15 countries.

Automatic translation of ads and other information to 13 languages.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL NATIONAL 
REPRESENTATIVE IN UKRAINE

Generala Rodymtseva str., 19, of. 61
Kyiv, 03041, Ukraine

tel.: +38 (044) 223 6845
e-mail: info.fsc.ukraine@gmail.com

p.kravets@ua.fsc.org; www.ua.fsc.org

International organization that promotes environmentally appropriate, socially benefi-
cial & economically viable forest management in the world. FSC operates through devel-
opment and implementation support of standards for responsible management of forests 
and their resources, as well as production of goods that come from forests. Nowadays, FSC 
certification is the most popular, credible & fast growing certification scheme in the world. 

FOREZIENNE MFLS
Za Le Chanasson, France

tel.: +33 477 274 717
fax: +33 477 274 719

е-mail: youri.silverstov@forezienne.com
www.forezienne.com 

Manufacturer of cutting tools for woodworking.

GALACTIC, LLC
Simyi Khokhlovykh str., 8, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 353 2353, +38 (097) 353 2353
e-mail: galactic.kiev@gmail.com

www.galactic.kiev.ua

Galactic Production Company is a manufacturer of industrial equipment.

GAMA, Diversified Enterprise, LLC
ul. Mila, 4, Lublin 20-104, Poland

tel.: +48 815 325 333, +38 (089) 250 0936
fax: +48 815 323 438; e-mail: info@pwgama.pl

ua@pwgama.pl; www.pwgama.pl

The company operates in the Polish and European market since 1988 and in Ukrainian — 
since 1999. The main activities of the company are design, manufacture, installation and full 
service maintenance of efficient aspiration and filtering systems for transporting dust and 
chips, paint mist extraction systems and air supply systems for coating booths, industrial air 
humidification systems & automated control systems for the above-mentioned equipment.

DREV-KO, ТМ, UKRTEHNOPROMSNAB, LTD
Saksaganskogo str., 44-Е
Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 502 8009
fax: +38 (044) 502 8010
e-mail: drevko1@ukr.net
www.drevko.in.ua

A famous domestic producer of woodworking equipment. Our product range includes 
brush sanding machines, presses, aspiration systems, finger-jointing presses, roller applica-
tors, painting machines, painting and heating machines, oil line rubbing.

DUBAI INTERNATIONAL WOOD 
AND WOOD MACHINERY SHOW
Apricot Tower, Dubai Silicon Oasis
Dubai, United Arab Emirates
tel.: +971 4392 3232
fax: +971 4392 3332
e-mail: info@dubaiwoodshow.com
www.dubaiwoodshow.com

The trade show entering into its 12th edition, will continue providing a perfect platform 
for suppliers, manufacturers & machinery companies to showcase their products, innovative 
technologies, production scenarios and large scale machinery to key players in the wood & 
woodworking machinery industry in the Middle East and North Africa region.

Benefit from the upsurge in the Middle East construction and furniture market and reap 
the rewards of unparalleled exposure to key decision makers from the industry and be a part 
Dubai WoodShow, taking place from 7 to 9 March, 2017 at the Dubai World Trade Centre.

EGEDAL MASKINFABRIK A/S
Torvegade, 39
7160 Torring, Denmark
tel.: +45 7580 2022
fax: +45 7580 2033
e-mail: info@egedal.dk
www.egedal.dk

Egedal A/S Company produces machines and equipment for forest fields, ornamental 
and fruit trees nurseries; composting in nurseries; energy plantations with fast growing 
plants; christmas trees and greenery plantations. Full list of products is located on our 
website or website of our partner: AgroLas Co., tel.: +48 468 332 481, info@agrolas.com.pl, 
www.agrolas.com.pl (correspondence in English or Russian, please).

FELDER UKRAINE, LTD
M. Stelmakha str., 1-A
Kyiv, 03040, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 6761
e-mail: info@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Felder woodworking machinery is a product of a powerful production plant in Austria. 60 
years of experience and a formula that combines tradition and innovation make Felder company 
one of the leading suppliers of equipment for wood processing & furniture production. Individu-
ally designed equipment concepts & services of our company will increase productivity and profit 
of your production plant. Thousands of customers worldwide choose Felder machines. Join them!
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HEMMEL-UKRAINE, LTD
Promyslova str., 1 , v.Ozhydiv

Busk distr., Lviv obl., 80530, Ukraine
tel.: +38 (03264) 46 984, +38 (03264) 46 985

fax: +38 (03264) 46 986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com

www.hemmel.com.ua

The principal activity of HEMMEL-UKRAINE, LTD is manufacture of shredding machinery: 
chippers, primary and secondary shredders, sorting lines.

We offer equipment for wood waste grinding with diameter up to 180 mm.: electric, 
tractor and diesel drives. We also offer high-performance grinders with a capacity of 25–80 
t./h. (depending on loading material) that have no material dimension restrictions.

HOUFEK a.s.
Obora, 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic

tel.: +420 569 430700, +420 569 430711 (export)
fax: +420 569 430 715; е-mail: houfek@houfek.com 

Representative office in Ukraine:
Pshenychna str., 8, Kyiv, 03680, Ukraine 

tel.: +38 (044) 502 4195; fax: +38 (044) 502 4194
е-mail: houfek@optima.com.ua; www.houfek.com

The Czech Company HOUFEK is the manufacturer of equipment for processing wood and 
wood-like materials. Production range includes wide belt sanding machines, edge sanding 
machines with oscillation, sanding machines with narrow belt, brushing sanding machines, 
thicknessing machines, planing machines, spindle moulders, mortising machines, machines 
for special wood sanding and finishing, CNC machines.

HSM – Hohenloher Spezial-
Maschinenbau GmbH & Co. KG

Im Greut, 10, 74635 Neu-Kupfer, Germany
tel.: +49 07944 / 91 910; fax: +49 07944 / 91 9177

e-mail: info@hsm-forest.com
www.hsm-forest.com

HSM — success for nearly 50 years. Тhe company HSM – Hohenloher Spezial-Maschinenbau 
GmbH & Co. KG is the largest manufacturer of forest machinery in Germany and one of the lead-
ing manufacturers of forest machinery in Europe. HSM produces a full range of forest machinery, 
which is used for logging in Europe: any type of skidders, forwarders, combined machines based 
on them, different types of harvesters and special machines based on them. Altogether, accord-
ing to customer orders are made more than 300 different models of forest machines HSM.

IBERUS-KIEV, JV
Frunze str., 51-A, Kyiv, 04080, Ukraine 

tel./fax: +38 (044) 537 2811, +38 (044) 482 4761
+38 (044) 482 4576, +38 (044) 462 5060

e-mail: iberus@iberus.kiev.ua; www.iberus.kiev.ua

JV Iberus-Kiev produces a wide range of standard cutters with replaceable blades and made-
to-order tools that meet international standards (requirements for quality and safety) and are in-
tended for direct and profile wood milling on single-spindle and multi-spindle milling machines 
with manual and mechanical methods of parts supply using modern machines, European tech-
nology, hard alloy production by Ceratizit firm, as well as highly carboniferous and alloyed steel.

GIBLAB
Vodoprovidna str., 28/2, apt. 23
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
tel.: +38 (068) 305 4350, +38 (067) 901 9936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com

Software complex for furniture productions. Cutting optimization. Optimizer for CNC 
panel saw machines. File generation for CNC boring machines and machining centers.

Sensor solution for sliding table machines.

GOLDEN FLEECE, LTD
Derevoobrobna str., 6-B, Kyiv, 01013, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 255 1414
e-mail: osmolovych23@i.ua
www.goldenfleece.com.ua

The company offers a wide range of tools at competitive prices. For sale: band saws 
Lennartz, Wikus, Arntz; wood-working saws Koronet, Fenes; abrasive materials on a flexible 
base HERMES, VSM, Awuko, Deerfos, Indasa; abrasive tools ZACK on a solid base; machine 
tools Yamawa, Osawa, Nikkotools; coolants. We will provide information about each tool and 
help you choose the right tool for your hardware.

GONTA, LLC
vul. Metrobudivska, 12, of. 25, Kyiv, 03065, Ukraine
tel.: +38 (044) 209 1019, +38 (067) 419 5575
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

GONTA chemicals is an exclusive distributor of Arch Timber Protection, Great Britain, which is 
the world leader in production of industrial wood preservatives of such renowned brands as TA-
NALITH and ANTIBLU. GONTA company aim is to provide full support for the development of the 
national wood industry through the implementation of the world best practices and efficient but 
safe chemical products. Constant stock availability and qualified support in utilizing high quality 
industrial wood preservatives provide our clients with long-lasting and profitable export contracts.

GORLUSH CO
Yagidna str., 2, Kyiv, 03083, Ukraine
tel.: +38 (044) 524 2470, +38 (067) 220 2470
fax: +38 (044) 524 2471
e-mail: gorlush@i.kiev.ua; www.gorlush.com.ua

Hydraulic presses — projecting, producing, mounting. Wood-drying chambers – com-
plete equipping. Axial-blow blowers. Local aspiration: chip-cleaners, centrifugal fans.Total 
aspiration systems. Briquette presses. Gorlush Co Company provides complete complex of 
quick guarantee and after-guarantee support.

GRECHYSHNYKOV S.V., PE
Peremohy ave., 67, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (050) 381 8983, +38 (067) 247 7753
fax: +38 (044) 205 3700
e-mail: oleggurov@ukr.net; www.voir.com.ua

Equipment for lumber drying chambers, axial reverse fans, semi-automatic control 
cabinets, advice on chamber construction.
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INTEKS PLUS, Group of companies
Kniaziv Koriatovychiv str., 25

Kamianets-Podilskyi, 32300, Ukraine
tel.: +38 (0384) 934 536; fax: +38 (0384) 935 366

e-mail: inteks@ukr.net
www.inteks.com.ua

Inteks Plus, Group of Companies specializes in the design and manufacture of wood-
working tools such as disk saws, frame saws, band saws, arbor-type cutters and different 
knives and equipment for primary and secondary mechanical processing of wood raw mate-
rial, including machines, tools and devices for auxiliary work.

INWORLD LTD
Vizkozna str., 17, of. 22, Kyiv, 02660, Ukraine

tel.: +38 (044) 383 4212
+38 (067) 999 9005, +38 (095) 391 1448

e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

Offers its successful customers full range of delivery and assembly services and further 
servicing of equipment manufactured by well-known European producers:

1. Complex technological solutions for pellets or briquettes production organization on 
the basis of pelleting presses AMANDUS KAHL, hydraulic briquetting presses. 

2. Complex technological solutions for agriculture and food industry from AMANDUS 
KAHL Group: groats mills, as well as grains, pulses and oil-yielding crops processing — 
SCHULE MÜHLENBAU; roasting of coffee, sunflower seeds, nuts and fluid bed technology 
— NEUHAUS NEOTEC.

3. Crushers for any type of raw material.
4. Drying rooms for any type of raw material.

ITA TOOLS
Shevchenka str., 39, Gorodok

Khmelnytska obl., Ukraine
tel./fax: +38 (03851) 33 918

e-mail: office@itatools.com.ua
www.itatools.com.ua

ITA TOOLS — products with our logo are among the most popular instruments in Europe. 
Products are characterized by high level of innovativeness.

We offer tools for woodworking and artificial materials from renowned European 
manufacturers. Our assortment includes everything needed for the woodworking industry: 
diamond-point cutters, HM and PCD circular saws, diamond cutter heads, drills, knives, 
power tools, hand tools, etc.

JAVIR COMPANY
Shevchenka str., 82-A, Korsun-Shevchenkivskyi

Cherkasy obl., 19400, Ukraine
tel.: +38 (068) 937 9466
fax: +38 (04735) 24 388 

e-mail: javir_65@mail.ru
www.yavor.com.ua

Development and manufacture of a wide range of woodworking machines, band 
sawmills, multirip benches, grinding, end-trimming and quartering saws, as well as 
bandsawing, cutting-off and grinding metal working machines, etc.

ICK GROUP
Peremohy ave., 89-A, of. 222
Kyiv, 03115, Ukraine 
tel.: +38 (044) 451 0228
fax: +38 (044) 451 0230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

Supply of turn-key plants & lines for pellets production with the capacity of 0.25–12 t./h. 
Development and support of projects:
•	 process designing;
•	 layout solutions;
•	 equipment acquisition;
•	 complete automation and safety assurance, supervision;
•	 adjusting and putting into operation.
Guarantee & after-sales service. Spare parts from storehouse. Personnel training.

IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH, PE
Tranzytna str., 4
Radekhiv, Lviv obl., 80200, Ukraine
tel./fax: +38 (03255) 2 23 61
e-mail: italorbi@ukr.net
www.Italorbi.com

We offer new and used woodworking machinery. Offices of our company are located in 
Radekhiv, Lviv region (our warehouses are located in Ukraine), and in Poland, Podkarpackie 
Province, in the Luka (Łąka) village. We have over 400 machines in stock. Monthly assortment 
renewal and purchase-to-order.

IMAC
Schorsa str., 90/3
Bila Tserkva, 09113, Ukraine
tel.: +38 (067) 325 7551
e-mail: info@imac.com.ua
www.imac.com.ua

Sale of equipment & supplies for woodworking & furniture plants. Introduction of new 
technologies. Specialization: production of doors, furniture fronts, decorative moldings & 
profiles. The representative of many Italian companies. We have extensive experience in 
working with plants.

IMEKS, PE
Yevgena Konovaltsia str., 411-A
Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
tel./fax: +38 (0342) 507 340
e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua

Imeks, PE, founded in October 1992, operates in the woodworking industry for almost 20 
years. During this period, we have significantly expanded the range of products, improved 
technology, found new solutions for industry development. 

Main activities: design and manufacture of high-quality woodworking equipment, 
maintenance, professional advice, provision with all the necessary tools.
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LE.KO., LLC
ul. Lubinicko, 23-B

66-200 Swiebodzin, Рoland
tel.: +48 601 551 926
fax: +48 683 811 633

e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

LE.KO. company offers following products and services: timber drying kilns and steaming 
chambers, equipment for drying chambers, welding service, metal sheets bending. 

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska cesta, 019-A

2311 Hoce, Slovenia
tel.: +386 2613 0051
fax: +386 2613 0060

e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

Moulding & profiling machines MULTIPLAN, SUPERLES & EUROPLAN; planning machines 
SUPERPLAN & STRATOPLAN with working speed up to 9,000 m./min.; ROTOLES system, 
splitting, ripping & cutting machines; finger-jointing machines EUROZINK, EUROZINK 
COMPACT, KONTIZINK, presses FLEXIPRESS, HYPERPRESS for straight & curved laminated 
beams; parquet lines, complete solutions for DUO, TRIO, KVH & BSH production, complete 
solutions for CLT (X-LAM) production, complete solutions for furniture boards; special 
machines (wooden barrels production), complete handling equipment, turnkey projects, etc.

LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA, LLC
Lenina str., 2-B

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

tel.: +38 (044) 499 2096
fax: +38 (044) 499 2097

e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

Tools and tooling systems for wood and plastics. Leitz is present in more than 100 
countries, has production factories, sales and service companies on all continents and a 
worldwide network of about 200 service stations near its customers. Furthermore, Leitz has 
comprehensive advising services giving its customers the benefits of its 137 years’ experience.

LEUCO UKRAINE, LTD
Oksamytova str., 11

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

tel.: +38 (044) 499 7025
fax: +38 (044) 499 7027

e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua

LEUCO UKRAINE Ltd. is the subsidiary of LEUCO (Germany). LEUCO is one of the world’s 
leading manufacturers of diamond tools and carbide tools for woodworking and furniture 
industry. A wide range of our products is complemented by tool services & advice on its use.

KALISCHUK, PE 
Obyizna str., 128-В
Ternopil, 46000, Ukraine
tel./fax: +38 (0352) 53 39 87
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru

We sell: band saws — ARMOTH; petrol-powered saws — STIHL and DOLMAR; devices 
for drying chambers (moisture meters, air humidity distance control boxes, air humidity 
electronic analyzers). We produce heat-generators, powersaw benches, grinding machines, 
machines for wood sawing. 

KEMICHAL UKRAINE
Soborna str., 144
Sofiyivska Borshchagivka
Kyiv obl., Ukraine
tel.: +38 (067) 233 4524
e-mail: kemiukr@gmail.com
www.kemichal.it

Our company specializes in sales of lacquers and varnishes for furniture factories. At 
present, “KEMICHAL Ukraine” offers the next products: water-based products, UV lacquers, 
special effects, polyurethane paints and lacquers, parquet lacquers, nitro lacquers, polyester 
lacquers, wood dyes, glues for wood and PVC, abrasive materials, materials for wood 
restoration, veneer fine-line, equipment for wood processing, painting equipment (from 
spray gun to painting booth).

KIVERTSILISMASH, PE
Akademika Kravchuka str., 4
Kivertsi, Volyn obl., 45200, Ukraine
tel./fax: +38 (03365) 22546
tel.: +38 (03365) 21479
+38 (050) 900 8610, +38 (050) 907 1298
fax: +38 (03365) 40613
е-mail: lesmash@inbox.ru, vladimir_furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua

The leading manufacturer of technological lines and individual machines (log-edging 
machines, gang saws, guillotines, butting saws and machines for processing half log) for 
complete processing of wood. Our equipment is high-performance, reliable, easy-to-
use, does not require special environmental conditions and is permanently improved 
on nomenclature and model rank, the same as on quality, effectiveness and widening of 
technical capabilities. Our transmissions devices will facilitate your work and make it easier. 
We also offer commissioning and post-warranty maintenance service.

KOTLOTEH, PE
Nezalezhnosti ave., 55
Zhytomyr, 10029, Ukraine
tel./fax: +38 (0412) 419 279
tel.: +38 (067) 412 5401
e-mail: alz22@rambler.ru; www.kotloteh.com.ua

Production of solid fuel boilers, heat generators, hoppers, thermal energy storage 
canisters, fuel feeding systems (screw conveyors, etc.). Installation of boiler houses and 
heating systems.
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MEBLEVI TECHNOLOGII, Magazine
Sadova str., 2-A

P.O.B. 5911, Lviv
79054, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 245 3550
е-mail: mt@prominfo.com.ua

www.infomebli.com

The Ukrainian furniture industry magazine that provides information on high production 
technologies, management and work process organization principles and methods, sales 
adjustment, interior design and furniture trends. The furniture industry internet-portal 
INFOMEBLI.COM that is aimed at uniting all furniture producers of Ukraine and satisfying 
information and marketing needs of the furniture industry was launched in 2016.

MECHANIK, PI-CE
Grushevskogo ave., 2/9

Kamyanets-Podilsky, 32300, Ukraine
tel./fax: +38 (03849) 20057

tel.: +38 (03849) 28170
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua

www.mechanik.com.ua

We offer a wide range of woodcutting tools, including tools for Eurowindow manufacture; 
PVC profile, milling and buffing tools: Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, Trocal, 
Kommerling, REHAU, EgePen.

MEGARES, ТМ
Vyzvolyteliv ave., 1, оf. 610

Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (067) 657 0917

+38 (050) 351 9589
fax: +38 (044) 516 8763
e-mail: mega2@ukr.net

www.megares.com.ua

MEGARES, TM presents in Ukraine equipment of the Italian production factories hav-
ing long-term experience in the field and reliable reputation: conventional drying kilns for 
wood Termolegno; painting tunnels TecnoAzzurra; briquetting presses and equipment for 
the production of fuel granules — pellets Costruzioni Nazzareno; hot and cold presses for 
veneer coating and production of panels and beams from massive wood Sormec2000; nail-
ing machines and complete nailing lines for pallet construction Delta; boilers for solid fuels 
such as pellets or wood wastes with auto feeding and different power Valmaggi Caldaie.

META-GROUP, Trade House, LTD 
Zorуаnа str., 22, v. Petrivske

Kyiv obl., 08141, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 5071
fax: +38 (044) 200 5072

e-mail: gmanager2@metagroup.com.ua
www.metagroup.com.ua

Sale of woodworking machinery, auxiliary manual and power tools.

LIKA-SVIT, LTD
Tsentralna str., 4, v. Vysoke
Zhytomyr obl., 12341, Ukraine
tel.: +38 (050) 441 4423
+38 (050) 353 6160
+38 (097) 288 0271
e-mail: info@lika-svit.com.ua
www.lika-svit.com.ua

Production of solid fuel boilers in the range of 100 kW to 3 MW. Block-modular boiler facilities. 
Automated fuel depots, cyclone collectors, smoke exhausts. Fuel types: wood, briquettes, coal, 
peat, pellets, wood waste, etc. Experience — over 15 years. Manufacturing country — Ukraine. 
Products are certified in Ukraine, EU & UK. Assembling. Guarantee. Service. Post-warranty service.

LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76
v. Bezpyatne, 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707
+38 (050) 352 5772
fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

Lira, LTD is the official representative of SERRA, PAUL and GOMA companies in Ukraine. 
Also, Lira, LTD produces and sells dry jointed pinewood saw timber (floor board, door case, 
glued bar, lining boards, plinth, plat band, lath) and edge glued panels.

MARKETLIS, PE
Ukraine
tel.: +38 (044) 495 1162
fax: +38 (044) 495 1168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua
www.marketlis.net

Private enterprise “Marketlis” offers machines, spare parts and tools for wood processing 
and furniture production from the world’s top producers, provides consulting and 
engineering services, completes adjustment and undertakes assembly works, performs 
guarantee and out-of-warranty maintenance of equipment.

MEBELNOE DELO, Magazine
P.O.B. 19, Kyiv
04119, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 489 3246
+38 (044) 206 5265
tel.: +38 (050) 441 6801
+38 (067) 506 6343
e-mail: mebelnoedelo.com.ua
www.facebook.com/mebelnoedelo

Mebelnoe Delo, Magazine is the Ukrainian edition for furniture manufacturers and wood 
processing specialists. Published since 2014.

Publisher: Informbusiness, LTD.
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MOST-TOOLS, LLC
Protasevycha str., 3

Ternopil, 46022, Ukraine
tel.: +38 (067) 277 2121
fax: +38 (0352) 514 251

e-mail: info@most-tools.com
www.most-tools.com

MOST-TOOLS Company operates in the woodworking equipment market since 2004. We 
offer a full range of woodworking equipment and guarantee high quality of all products. 
Nowadays, we are the leading supplier of equipment and tools: circular, band and frame 
saws; hollow and end mills; drills; knives; diamond tools; tool-grinding wheels PCD and CBN, 
as well as a wide range of accessories. We also manufacture tools to order.

MOST-UKRAINE, LTD
Myru str., 3, Baykivtsi

Ternopil obl., 47711, Ukraine
tel.: +38 (0352) 296 262, +38 (067) 351 2434

fax: +38 (0352) 296 202 
e-mail: call-center@most-ua.com.ua

www.woodmizer.com.ua

MOST-Ukraine LLC is an exclusive representative of Wood-Mizer in Ukraine. Company 
offers a full range of Wood-Mizer woodworking machinery, spare parts and tools. It is also 
the direct equipment and tools’ supplier for global brands (CMT, ANDRE, Tanel), dealer of 
STIHL Company and the official representative of Viscat Fulgor and Hakki Pilke in Ukraine. 
The company selects, sells and provides after-sales service of equipment and tools.

MOTOR SICH, JSC
Motorobudivnykiv ave., 15

Zaporizhzhya, 69068, Ukraine
tel.: +38 (061) 720 4972
fax: +38 (061) 720 4803

e-mail: ptnp@motorsich.com
www.motorsich.com

One of the leading machine-building companies in the world. One of the basic directions 
of company’s activity is the production of goods for forestry, as well as goods for individual 
households & farming enterprises. These goods are represented by the following groups: 
gasoline & electric saws, walking tractors with detachable & towing equipment, cream separa-
tors of various modifications, household devices and heating equipment, automotive mainte-
nance equipment. Our products are well-known in more than 100 countries all over the world.

MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN GMBH
MÜHLBÖCK-VANICEK

Eberschwang, 45, A-4906, Austria
tel.: +74 959 512 714
fax: +74 959 512 205
e-mail: info@mbtt.ru

www.muehlboeck.com
www.mbtt.ru

Mühlböck develops and produces: drying kilns and tunnels, wood chips and waste 
dryers, vacuum and steaming kilns, thermowood kilns.

METALIST, LLC
B. Khmelnytskoho str., 9, Pustomyty
Lviv obl., 81100, Ukraine
tel./fax: +38 (03230) 42 401
tel.: +38 (067) 675 4897
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

Metalist, LLC manufactures: power installations for burning waste wood, wood pellets, 
sunflower husk and other chopped biomass УЕАС 100–2,000 kW; boilers КВ 40–2,000 kW; 
aerodynamic drying complexes (sawdust) for the production of briquettes and pellets (300–
1,000 kg./h.); heat-utilizing installations УТ 100–150 kW; screw and scraper conveyors.

M-GROUP LTD
Mykilsko-Slobidska, 6-B
Kyiv, 02002, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 502 2714
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua

“M-GROUP” company offers a wide range of woodworking tools. Basic criteria: quality, 
reliability & competitiveness.

We offer tools by FREUD company (Italy): hard-alloy knives, saw blades, cutter heads, 
diamond tools, router bits, drills, multi-boring bits, tools for CNC-centers, etc. Our specialists 
can always give a qualified consultation and help you choose all needed tools.

MHM UKRAINE, LTD
OFFICIAL REPRESENTATIVE OF SENNEBOGEN 
GREEN LINE IN UKRAINE
Lustdorfska doroga str., 92/94, of. 510
Odesa, 65088, Ukraine
tel.: +38 (0482) 331 012
fax: +38 (0482) 330 895
e-mail: sennebogen@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

One of world-wide leading producers of trans-shipping equipment. SENNEBOGEN Green 
Line machines are hydraulic slewing mobile material handlers for transfer of woods & other 
general and bulk cargoes. SENNEBOGEN handlers are distinguished by operational efficiency, 
high loading characteristics, simple control, easy maintenance, reliability & durability.

MONASTIC SPIRITUAL AND VOCATIONAL 
SCHOOL N.A. SAINT JOHN OF DAMASCUS
Polkovnyka Zatevakhina str., 14
Kyiv, 03041, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 374 0321
е-mail: pcpm@ukr.net
www.goloseevo.com.ua 

Education establishment. We promote the revival, development and accrual of Orthodox 
arts in the field of artistic woodworking.
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MUKIIEVSKAYA E.A., PE
Pulyuya str., 3, apt. 121
Kyiv, 03048, Ukraine
tel.: +38 (050) 383 8631; fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com
www.mukiyevska.com.ua

Hard material matters — this is the core belief of CERATIZIT. Through profound knowledge 
and highly flexible production facilities we strive to provide our business partners with direct 
competitive advantages in the field of hard materials for tooling solutions and wear parts. 

Production plants in the three main economic areas and a worldwide sales network of 
subsidiaries and distribution partners ensure a quick response to customer needs. In-house 
training programs and seminars guarantee that both business partners and employees 
share the latest information on our wide product range.

MWM GROUP LTD
Universalny lane, 6
Dnipro, 49024, Ukraine
tel./fax: +38 (0563) 70 77 74, +38 (0562) 32 78 25
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

MWM GROUP LTD successfully operates on the Ukrainian woodworking market for more 
than 10 years offering its clients modern high-quality equipment at the best prices. 

MWM GROUP LTD offers a full range of equipment for woodworking and wood products 
manufacture. Equipment for whole timber processing, timber and board production, 
grinding equipment for processing plates and furniture production, veneer and parquet 
flooring manufacture, CNC machining centers, aspiration and a lot of other equipment is 
always available from our warehouse in Dnipro. Our abilities — your success!

MWM-KIEV, LLC
Geroyiv Kosmosu str., 4, of. 801
Kyiv, 03148, Ukraine 
tel.: +38 (044) 200 1254
fax: +38 (044) 501 1072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua, mwm-kiev@inet.ua
www.mwm-kiev.com.ua

MWM-Kiev supplies modern industrial equipment, tools, drying kilns, sawmilling 
equipment from the leading European and Asian manufacturers for more than 11 years. 
The company’s activity is focused on the development of woodworking industry of Ukraine 
by implementing a wide spectrum of highly efficient and high quality equipment, as well 
as by provisioning engineering and maintenance services aimed at creating woodworking 
industries and developing the modernization concept of existing enterprises. 

N.N.N., LTD
Trutenka str., 2, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 258 5592
tel./ fax: +38 (044) 257 4061
e-mail: n_n_n@ukr.net

Woodworking milling cutters: commercial production, manufacture according to 
individual projects. Application: for windows, doors, furniture and line products manufacture.

We also equip milling cutters with removable hard alloy plates from the leading German 
and French manufacturers.

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE. 

DEPARTMENT OF WOOD PROCESSING
Heroiv Oborony str., 15

Kyiv-41, 03041, Ukraine
tel.: +38 (044) 527 8167
fax: +38 (044) 527 8167

е-mail: td_nubip@ ukr.net
www.nubip.edu.ua 

Teaching and research activities in the field of mechanical wood processing.

OBERIG 2002, LLC
Vyzvolyteliv ave., 1, of. 515

Kyiv, 02125, Ukraine
tel.: +38 (044) 338 3779, +38 (068) 226 9779

+38 (099) 416 9779, +38 (063) 587 7403
fax: +38 (044) 507 2029

e-mail: oberig2002@gmail.com
www.oberig2002.com.ua

www.oberig2002.prom.ua

Oberig 2002 is an official supplier of commercial cutting tools by the Nizhny Novgorod 
Metal Works and a representative of tool providers Antey Trading House and TTH (Tool 
Trading House TM) on the territory of Ukraine. We offer circular saws, peeling knifes, milling 
knifes, chipping knifes, frame saws, etc.

OLNOVA, Joint Ukrainian-German Company, LLC
V. Ivasiuka str., 5

Busk, Lviv obl., 80500, Ukraine
tel.: +38 (03264) 234 10
fax: +38 (03264) 215 15

e-mail: ruslana@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

The equipment, that we produce at our factory, is made for shredding of different kinds 
of waste products and scraps such as: hard waste products, large-sized building waste, 
non-toxic industrial waste, household equipment, used up wood waste, paper rolls, carpet 
covering, cable coils and trays, crossties, phone poles, stones/rocks, tires, iron and non-
ferrous metals scrap. We also produce wood shredding machines for wood waste shredding 
(slabs, battens, tree branches and tree tops) that shred it into firewood & technological chips.

ORBITA, LLC
Lvivska str., 85, Chervonograd

Lviv obl., 80100, Ukraine
tel.: +38 (098) 171 8277
e-mail: orbita3@ukr.net
www.orbitastanok.com

Orbita, LLC offers woodworking machinery and equipment for furniture production 
from domestic and foreign manufacturers.
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PODILLYA PARK, LLC
Peremohy ave., 40-A, Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (066) 220 6666
e-mail: podillyapark@ukr.net

Official dealer of such brands as STIHL (Germany) and VIKING (Austria) in Ukraine will 
help you choose high-quality professional tools with innovative technologies to meet your 
needs and guarantees quick and quality service, expert advice, selection of component parts. 
Another activity of the company is the production of decorative figures & furniture from wood 
logs. Ornamental plants and landscaping services. We offer portable saw bench service as well.

POLIS, PC
Serafymovycha str., 13-A, Kyiv, 02152, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 550 2256, +38 (044) 553 4625
tel.: +38 (044) 550 3386, +38 (044) 502 5460
+38 (044) 502 5461; fax: +38 (044) 550 3389

official representation in Lviv, Ukraine:
tel.: +38 (063) 856 0333

+38 (066) 338 9977, +38 (096) 461 5761
e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua

www.poles.kiev.ua

A private machine trading company and the official representative of the companies 
producing woodworking machines and tools. We sell machines and equipment of the 
leading manufacturers from Italy, Belgium and Ukraine. We offer machines and equipment 
of the following manufacturers: Socomec, MD-Dario, Ardesia, Robland, Maggi-engineering, 
etc. Woodworking equipment from Freud, CMT and national producers. We sell used 
woodworking machinery of European and domestic manufacture.

POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH
Hainfelderstrasse, 69, A-2564 Weissenbach, Austria

tel.: + 43 267 289 0102; fax: + 43 267 289 013
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at

www.polytechnik.com
Representative in Ukraine: Igor Shalashov

tel.: +38 (095) 885 0368 
e-mail: ukraine@polytechnik.at

The Austrian company POLYTECHNIK is one of the leading manufacturers of biomass 
boiler plants from 500 to 25,000 kW. More than 40 years of experience & 3,000 plants all over 
the world (including Ukraine) ensure that POLYTECHNIK is offering professional solutions.

Typical applications: warm water boilers for companies and district heating; saturated 
steam boilers for production processes; co-generation (CHP).

PROFESSIONAL COATINGS, Magazine 
Naukova str., 3-B, of. 313, Lviv, 79060, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 97 65 02
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua

www.coatings.net.ua

All-Ukrainian specialized magazine “Professional Coatings” dedicated to industrial coating. 
Topics: wood fashioning, industrial liquid and powder coating, surface preparation, corrosion 
protection, paint equipment, coating materials, electroplating, innovative technologies. Our 
readers are companies that provide coating services or use coating at their production site.

OSTIN FIRM, LTD
Syretska str., 9, Kyiv, 04073, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 379 1571
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

Valid choice of machines and tools, which respond to all your requirements.
Machines for furniture production, wood- & glassworking equipment, drying machines.
Installation, service and repair. OSTIN is the official representative of such leading produc-

ers: cutting tools CMT (Italy), moisture meters GANN, clamps Bessey (Germany), tool & acces-
sories KREG (USA); machines — STROMAB, Brevetti Motta, OSAMA, VITAP, CENTAURO (Italy).

OTTENSTEN UKRAINE LTD
Gorodotska str., 357, Lviv, 79040, Ukraine 
tel.: +38 (032) 297 2540
fax: +38 (032) 297 2546
e-mail: ottgm@ukr.net
www.ott.com.ua

A subsidiary of OTTENSTEN Group, which is the only company representative of SENCO, 
4PRO and others. Our range includes a large selection of pneumatic tools and consumables: 
nailers (drum and tape), stupleguns, pin guns, drills, screwdrivers, clamps, pins, nails, screws, 
compressors, pneumatic accessories. The firm Ottensten Ukraine Ltd. is engaged in complex 
maintenance of firms that produce wooden pallets and containers, soft and cabinet 
furniture, office furniture, joinery, wooden houses, garden fences, packaging.

PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Strasse, 1-D, Duermentingen, 88525, Germany
tel.: +49 07 371/ 5000; fax.: +49 07 371/ 500 111
e-mail: holz@paul-d.com
www.paul-d.com
official representative in Ukraine: LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76, v. Bezpyatne, Kyiv obl., 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707, +38 (050) 352 5772
fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

PAUL Company manufactures safe ultra-productive edge-trimming machines and multirip 
benches, and offers complete production line solutions for woodworking & timber industries.

PNEUMOMASTER, PE
Derevoobrobna str., 5, Kyiv, 01013, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 467 7937
e-mail: o.shakhray@pneumomaster.com.ua
www.pneumomaster.com.ua

Pneumomaster Company was founded in 2002 with the aim of becoming a supplier of 
professional pneumatic tools for the construction, woodworking, metalworking & furniture 
industries. Over the course of time, the company has expanded the range of offered products 
and their scope of application. Today Pneumomaster Company delivers compressors, 
mounting tools, painting equipment, grinding and polishing tools and accessories to 
pneumatic tools. A wide range of products is selected so as to suit the demands of consumers 
for everyday use of machines.
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RIGA RUSLAN VALERYEVICH, PE
Olesya Gonchara str., 1/42, of. 517

Bila Tserkva, 09100, Ukraine 
tel.: +38 (097) 416 6020, +38 (066) 618 1953

e-mail: zakaz@frezy4pu.com.ua
www.frezy4pu.com.ua

Frezy4pu — carbide tools for CNC machines. 
Our tools are used by furniture manufacturers & advertising producers.
Activity: tool sales, training of operators and 3D designers.
Cooperation: consultation on tool choice and optimum shaping parameters, production of 

cutters according to your drawings, loyalty program, installment payments, partner program. 

RMP, SIA
Maza Krasta iela, 83

Riga, LV-1003, Latvia
tel.: +371 67286442
fax: +371 67114048

www.rmp.lv

Consultation, design, manufacture & delivery of German briquetting systems — 
hydraulic presses “RUF”, as well as automatic packing line rectangular briquettes “RUF type” 
RMP-PL and other accompanying equipment for reproduction of valuable secondary raw 
materials of the woodworking manufactures allowing to transform their waste into incomes.

Equipment: briquetting and pelletizing line installation (biofuel), packaging line RMP-PL, 
conveyor systems. Let’s turn trash into cash! 

ROJEK-LVIV, Ukrainian-Czech JV
Yavornyckogo str., 14, Lviv, 79054, Ukraine 

tel.: +38 (032) 297 1858
fax: +38 (032) 297 1358

e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

Joint venture “Rojek-Lviv” is one of the leaders in engineering re-equipment of 
woodworking branch companies in Ukraine. Woodworking equipment: side blade saw 
frames, industrial drying kilns, autoclaves for wood impregnation, particle board machines, 
woodworking machines, automatic lines, aspirations, tools and accompanying materials.

Boilers with automatic burning of wood-waste products (shaving, sawdust, chips, pellets, 
fire wood, coal): 20, 25, 30, 40, 50, 80, 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 kW.

Experts will carry out personal consulting, staff tutoring, start up and after-sales service.
It is possible to familiarize with the assortment of offered equipment in firm’s showroom.

SALO-MACHINERY OÜ 
Tartu mnt 18-51, 10115 Tallinn, Estonia
tel.: +49 171 22 33 476, +372 50 60 300

e-mail: anssi.salo@salo-machinery.com 
www.salo-machinery.com   

Salo-Machinery Oü is a family lead company of Finnish origin with long tradition in 
trading with machines. Our partners are experienced manufacturers, which are well-known 
for high quality products, namely Eschlböck wood chippers, Westtech processors, Willibald 
shredders and Knapen trailers with walking floors.

PROMMET, TH, PE
Bandery str., 48, Kalush
Ivano-Frankivsk obl., 77300, Ukraine
tel.: +38 (050) 338 7548, +38 (067) 340 0248
e-mail: safron1974@gmail.com
www.prommet.com.ua

PROMMET, TH (Ukraine) was founded in 2012, and is the official representative of TM 
KRPAN — the oldest producer of logging winches in Slovenia. KRPAN offers a wide range of 
logging machinery: hydraulic wood splitters, circular saws, tongs, etc. Also, we are the official 
dealer of GA ENGINEERING Сompany — Ukrainian manufacturer of tractors (Kharkiv).

PRO-STO, LTD
Mykolaivska doroga str., 223/225, Odesa, 65013, Ukraine
Branch office: “Meridian” Plant
I. Lepse blvd, 8, Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (048) 735 4135, +38 (044) 361 0603
fax: +38 (048) 780 2048
e-mail: info@pro-100.com.ua
www.pro-100.com.ua, www.100gift.com.ua

CNC & Laser machines’ supplier under own OEM-brands — STO CNC & STO Laser (correspond-
ingly). Supply of machines and spare parts, as well as full warranty and post-warranty service. 

REDUCTOR-COMPLEX, LLC
Fastivska str., 23, Bila Tserkva, 09113, Ukraine
tel.: +38 (0456) 380 682
fax: +38 (0456) 380 948
e-mail: office@r-k.kiev.ua
www.r-k.kiev.ua

REDUCTOR-COMPLEX, LLC offers worm gearboxes, parallel-shaft reducers and double-
reduction right-angle reduction gear units and geared motors under GS-DRIVE, TM.

Capacity (P1): 0.06–45 kW. Wide range. 

REHAU, LLC
Mashynobudivnykiv str., 1
Chabany, Kyiv obl., 08162, Ukraine
tel.: +38 (044) 467 7755; fax: +38 (044) 467 7722
e-mail: kiev@rehau.com
www.rehau.ua

Furniture components wholesale: high gloss plates RAUVISIO brilliant, glass laminate RAU-
VISIO crystal, edge bands RAUKANTEX, kitchen profiles RAUWALON, base plinths RAUVARIO, 
readymade facades RAUVISIO brilliant and RAUVISIO crystal with glance and matt surfaces.

REMMERS, LTD
Sadova str., 20, Gorenka, Kyiv obl., 08105, Ukraine
tel.: +38 (044) 364 1985
fax: +38 (044) 364 1986
e-mail: office@remmers.ua
www.remmers.ua

Sale of paints and chemicals.
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STANCOMPLECT, LLC
Pushkina ave., 31-B, of. 22, Dnipro, Ukraine

tel.: +38 (050) 921 7239 
е-mail: sigal_m@mail.ru 

www.stancomplect.com.ua 

Sale of consumables and accessories for woodworking machines.

STANKODNIPRO
Berezynska str., 7, Dnipro, 49130, Ukraine

tel./fax: +38 (0562) 38 30 40 (41–49)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua

www.stankodnepr.com.ua

The official representative and trading partner of the leading manufacturing companies of 
wood-processing equipment and tools for the production of furniture and millwork. Over 100 
types of machines and over 1,000 kinds of tools are always available from the warehouse in 
Dnipro. Quality start-up, adjustment and guarantee service of the equipment.

We offer: processing centers with СNC for addition, milling and edge-facing, as well as highly 
productive cutting centers and a lot more from firm Biesse S.p.A. (Italy); vertical panel-sizing 
machines from firm Striebig A.G. (Switzerland); traditional and special machines for wood-pro-
cessing made by firm Griggio S.p.A. (Italy); machines for veneer production made by firm Osama 
technologies s.r.l. (Italy); machines for veneer production made by firm Casati Macchine s.r.l. (Ita-
ly); various edge-facing machines from firm Maschinen-Bau-Hebrock GmbH (Germany); presses 
Italpress S.p.A. (Italy); movable aspiration equipment from firm ACword spool s.r.o. (Czech Re-
public); diamond woodworking tools Wirutex S.r.l. (Italy); machines for disc saws sharpening, 
as well as a full range of disc saws and many other products from firm Pilana Tools a.s. (Czech 
Republic); point tools from firm Aliprandi S.n.c l (Italy); high-tech saw Flai srl (Italy).

STARCO KIEV, LLC
tel.: +38 (044) 495 5686
fax: +38 (044) 495 5687

e-mail: info@starco.ua
www.starco.ua

A member of Bohnenkamp Group — the biggest European supplier of tires, tubes, 
complete wheels, rims, dual systems, axels and other components for producers and users 
of agricultural, industrial and other special machinery, as well as for trucks and trailers.

We supply only high quality products — BKT, KENDA, DEESTONE, STARCO, VOLTYRE, 
WINDPOWER, NEXEN, FAD ASSALI and others.

All products are supported by the producer warranty & additional warranty from STARCO.

STAROVYZHEVSKIY FUEL-PEAT, LTD
Nezalezhnosti str., 91, Stara Vyzhivka

Volyn obl., 45034, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 462 1583

e-mail: pellets.stv@yandex.ru
www.bio-pellets.com.ua

Founded in 1998. It is a member of the trade and industrial group LLC “Dveri Belorussii” 
and works towards processing of door production wood residues. The strategy of the 
company is the production of high quality and environmentally friendly products for high-
tech industries with safe use of timber processing materials and environmental protection.

Activities: production and sales of wood pellets; extraction and agglomeration of peat.

SCANDICON UKRAINE, LLC
Chervonogvardiyska str., 12, of. 177
Kyiv, 02094, Ukraine
tel.: +38 (067) 679 5167
e-mail: scandiconua@gmail.com
www.scandicon.eu

Hydraulic manipulators, log trolleys.

SERRA Maschinenbau GmbH
Bahnhofstrabe, 83
D–83253 Rimsting, Germany
tel.: +49 0805 1964 000
fax: +49 0805 1964 0050
e-mail: info@serra.de
www.serra.de 
official representative in Ukraine: LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76, v. Bezpyatne
Kyiv obl., 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707, +38 (050) 352 5772
fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

SERRA Company designs and manufactures mobile and stationary wide line equipment 
for log breaking with diameters from 10 to 160 cm., different hydraulic systems and patented 
manipulators for the transportation of round timbering.

SPETSTEHSERVIS, LLC
Geroyiv Makivky str., 4
Skole, Lviv obl., 82600, Ukraine
tel./fax: +38 (03251) 21 451
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua

Delivery, installation and maintenance of cranes, construction cranes, railway cranes, 
rotators, loading boards, loading hooks, tow trucks, work baskets, pumps, grapples and 
mechanical forks.

SPETSTRANSZAPCHAST, LLC
P.O.B. 705, Kharkiv, 61145, Ukraine
tel.: +38 (057) 716 3077, +38 (057) 716 3078
+38 (066) 803 3023, +38 (068) 756 8288
fax: +38 (057) 716 3076
e-mail: info@s-tz.com.ua
www.s-tz.com.ua 

The exclusive representative in Ukraine of such companies as: “Weimer” (Estonia) — 
tractor trailers & cranes; “Uniforest” (Slovenia) — skidding winches; “Formiko” (Latvia) — 
rotators; “YOULI” (Italy) — close-coupled valves; “Maikop Machine Building Plant” (Republic 
of Adygea) — short log trucks & cranes for trucks. We also offer short log trucks and logging 
tractors, trailers & short log trucks for deep cutting, woodworking equipment, spare parts for 
hydraulic manipulators from different manufacturers; manufacturer of hydraulic cylinders, 
repair of hydraulics & service.
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TECNOCOM-UKRAINE, LTD
Lobanovskogo ave., 119

Kyiv, 03039, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 492 3394

e-mail: infoukr@tecno.com.ua
www.tecno.com.ua

“Tecnocom-Ukraine” Company is engaged in design, delivery and service of high-tech 
equipment, technologies, fittings and tools produced by the world’s foremost manufacturers. 
One of our activities is delivery of used CNC machines for woodworking. 

TEHNIKA AUCE, SIA
Tehnikas str., 14, Auce, LV-3708, Latvia 

tel.: +371 6378 1723; fax: +371 6370 7235
e-mail: tehnika@apollo.lv

www.tehnika.lv

Manufacture of woodworking machinery (stationary and portable horizontal band 
saws, vertical bandsaws, sawbands, baths for the chemical impregnation of wood materials), 
equipment for forestry (hydraulic motors-rotators, hydraulic cylinders, hydraulic hose 
cutting and swage machines), scrapers for agriculture and metalworking.

TEHNOLIS, PE
Zelena str., 145, Lviv, 79035, Ukraine

tel.: +38 (067) 679 5706, +38 (032) 245 2969
tel./fax: +38 (032) 245 2959

e-mail: forteh@ukr.net
www.tehnolis.com

TEHNOLIS, PE is a manufacturer of band saws under the brand name FORTEH. 
Retail & wholesale of other woodcutting tools such as circular & frame saws, planer knives.
We also offer maintenance of woodworking tools.

TEKNA-UKRAINE, LLC
Pershotravneva str., 12-A 

Vinkivtsi, Khmelnytskyi obl., 32500, Ukraine
tel.: +38  (0384) 62 13 22, +38 (067) 256 8049

fax: +38 (0384) 62 13 22
e-mail: tekna-ukraina@ukr.net

www.tekna-ukraina.com.ua

The official dealer of the Polish manufacturer of crushers — Teknamotor Company. 
Products: disc and drum chippers (mobile and stationary), hammer mills, mills for stumps, 
belt conveyors and vibrating tables.

TOOL PLUS LTD
Matrosova str., 1-A, P.O.B. 3225, Kharkiv, 61036, Ukraine

tel.: +38 (057) 751 2322, +38 (057) 754 7035
+38 (057) 721 0979; tel./fax: +38 (057) 721 0969

e-mail: instrumentplus@ukr.net
www.instrument-plus.com.ua

Tool Plus Ltd. is the official representative of such manufacturers: FENES (Poland), BAHCO 
(Sweden). We offer a large selection of tools and equipment for woodworking.

STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE 
Shota Rustaveli str., 9-A
Kyiv, 01601, Ukraine
tel.: +38 (044) 235 5506
fax: +38 (044) 235 7724
e-mail: sprava@dklg.gov.ua
www.dklg.kmu.gov.ua

A state authority in the field of forest and hunting management. The main objectives 
are: implementation of national policy on forest and hunting management; protection and 
restoration of forest resources and hunting fauna; increasing efficiency of forestry and hunt-
ing. Over the past 3 years state forest enterprises annually provide forestation in the area 
of 52,000 hectares. There are 317 state forest enterprises, 8 state hunting enterprises and 
2 research institutes under subordination of State Forest Resources Agency of Ukraine.

STORTI S.p.A.
Via Francesco Dioli, 11
26045, Motta Baluffi, Cremona, Italy
tel.: +39 0375 968 311
fax: +39 0375 968 310
e-mail: sales@storti.it
www.storti.it

Since 1960 Storti S.p.A. has been producing woodworking machinery: complete sawmill 
and nailing lines, and robotized automations. Well-known for its ability in engineering bespoke 
solutions both for single personalized machines and for complex plants. Storti S.p.A. has after-
sale assistance and spare parts centers all over the world, besides advanced remote assistance 
systems. Worldwide leader, it is the sole producer of complete lines “from log to pallet”. With the 
average turnover of approx. Euro 12,000,000, it employs more than 90 workers. Shares of Storti 
Company are owned by Storti family members. The sole managing director is Gianluca Storti. 

TAVIS, LLC
Pershotravneva str., 38-A
Nova Kakhovka, Kherson obl., Ukraine
tel./fax: +38 (05549) 54700
e-mail: tavis@list.ru
www.tavis.com.ua

Tavis, LLC manufactures equipment for heat treatment of wood, performs customer’s 
wood treatment services and sells thermally modified wood (semi-finished and finished 
products). Thermal treatment is a process that involves oxygen-free heating of wood up to 
180–240 °C.

TECHNOLOGICAL BUREAU, PE
Izyumska str., 5, Kyiv, 03039, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 490 5550
e-mail: tb@tekhno.pro
www.tekhno.pro

Private Enterprise “BK Technological Bureau” is one of the leaders of the Ukrainian 
woodworking machinery market. We sell the full spectrum of equipment, tools and 
materials for wood processing. Due to our rich experience in this area we can supply separate 
woodworking machines, as well as work out special customized configurations for clients, 
and do the installation and service of production lines and entire productions.
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UK, LTD
Puliuya str., 3, apt. 121, Kyiv, 03048, Ukraine

tel.: +38 (050) 543 1272; tel./fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: ukkiev2008@ukr.net; www.uk.ua

A supplier of equipment produced by the leading European manufacturers, namely 
machines for the production of pellets and briquettes from various raw materials.  

Organization of production on a “turnkey” basis. Heating boilers for industrial and 
domestic purposes with automatic feed of fuel (pellets). We provide maintenance, supply of 
spare parts and consumables. Assistance in obtaining a loan for the purchase of equipment 
in Poland and Czech Republic. Assistance in hard fuel sales. Supply of equipment for primary 
woodworking and equipment for furniture manufacture.

UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP, LLC
Shchaslyva str., 2, of. 6, Bilogorodka, Kyiv obl., 08140, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 392 0108
e-mail: energopromgrup@gmail.com

www.kotel.prom.ua

UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP, LLC is an exclusive representative of KOMKONT, 
JLLC in Ukraine. Design and installation of boiler plants (gas, biofuels). Production of boilers.

UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
Gen. Chuprynky str., 103, Lviv, 79057, Ukraine

tel/fax: +38 (032) 237 8905
e-mail: nltu@ukr.net 

www.nltu.edu.ua

Provision of forestry services; landscape services; furniture and interior design; creation 
of prototypes of large abrasive tools and equipment for calibrating and sanding of full-format 
chipboards; development of technology and techniques for producing modern parquet 
products and ornamental compositions; technologies and equipment for processing of low-
quality wood; etc.

UKRAINIAN WOODWORKING 
MACHINERY ASSOCIATION (UWMA)

www.uado.org.ua

Ukrainian Woodworking Machinery Association is a voluntary, non-governmental, non-
profit organization of the suppliers of furniture and woodworking equipment and tools, 
technologies, services and forestry machinery. The aim of the association is to develop 
forestry, woodworking and furniture industry.

UKRBIO
P.O.B. 10, Rivne, 33010, Ukraine 

tel.: +38 (098) 941 4188, +38 (097) 503 0711
е-mail: bio@ukrbio.com; www.ukrbio.com

Website about environmental friendliness, warmth and comfort of a private home.
Learn about the benefits of building with wood, using solid biofuel boilers, planting 

a really cozy garden and creating a landscape design based on your ideas. And most 
importantly, we have an open catalog of companies that perform construction works, install 
heating systems, sell biofuels and create a landscape design in Ukraine with examples of 
their works and contact information.

TOTAN-GROUP, LLC
Sviatoshynska str., 34, of. 15.2, Kyiv, 03115, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 407 4468
e-mail: wood@totan.com.ua
stanki@totan.com.ua 
www.totan.com.ua 

TOTAN-GROUP offers woodworking machines and tools, sawmill machinery, band 
saw equipment, drying chambers, machines for furniture production, joinery and primary 
processing. Complete solutions for the construction of new and modernization of active 
woodworking plants. Repair, overhaul and trading in used sawmill machinery. 

TOTAN-GROUP supplies the Ukrainian market with ТЕСЕ furniture edges. Our company 
also performs full range of services connected with industrial and commercial floors.

TRANSE-SERVICE-KTT, LLC
Vidradna str., 2, Odesa, 65012, Ukraine
tel.: +38 (048) 786 0670
fax: +38 (048) 796 5001 
e-mail: office@transservice.com.ua
www.transservice.com.ua

The official representative/dealer in Ukraine of TEREX-FUCHS re-handling equipment. 
TEREX-FUCHS handlers are used in the wood industry and for wood reloading. 

The main activities are: supply, installation and commissioning of handling equipment; 
delivery of spare parts, original oils and machine-tool attachments; warranty, post-warranty 
repair and maintenance of machinery and handling equipment.

Since 2015, “Trans-Service-KTT” LLC is the member of MebliDerevProm Association. 

TURBODEN S.R.L.
Via Cernaia, 10, 25124, Brescia, Italy
tel.: +39 030 3552 001
fax: +39 030 3552 011
e-mail: info@turboden.it
www.turboden.com

Turboden, a Mitsubishi Heavy Industries company, is a global leader in the design, 
manufacture, and after-sales of Organic Rankine Cycle (ORC) turbogenerators, which 
harness heat to generate electric and thermal power from renewable sources such as wood 
biomass, as well as waste heat from industrial processes, waste incinerators, engines or gas 
turbines. With more than 320 plants in 34 countries Turboden offers ORC modules from 200 
kWe up to 40 MWe per single generator.

UDACHA, LTD
Korabelna str., 6, Kyiv, 04655, Ukraine 
tel.: +38 (044) 463 6465
fax: +38 (044) 586 4914
e-mail: fad@udacha.ua
www.udacha.ua

UDACHA Company — manufacture of wood cutting tools (assembly arbor-type, end 
milling and carbide-tipped cutters). 

Manufacture of wood products, natural wood edge and duplicated veneer, MDF-boards 
backed with natural veneer, wood-chip boards, plywood-boards, MDF-profiles backed with 
natural veneer, facades backed with natural veneer.
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Having 60-years-old sawmill machine production experience, it produces systems 
integrating the production process with automation systems like log processing machines, 
circular & band saw systems, conveyors, complete log sawing lines and also develops turnkey 
projects. ÜSTÜNKARLI, covering the Turkish market, exports to more than 30 countries & 
became a worldwide known brand name in sawmill industry.

VN WOOD, LLC
Rodyny Krushelnytskykh str., 14 

Lviv, 79010, Ukraine
tel.: +38 (097) 836 0110, +38 (067) 672 7138

e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.com.ua

Used woodworking machines.

WINDHAGER UKRAINE
Kudryavska str., 8-B, Kyiv, 04053, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 592 6351
tel.: +38 (067) 443 3212

e-mail: maria_lisichanskaya@ukr.net
windhager.com.ua

For over 90 years, Windhager has been renowned for innovative technical solutions, 
making heating convenient, safe and cost-effective. Strong demand for our products has 
allowed us to grow constantly and develop numerous innovations in the heating market. We 
are now one of Europe’s leading manufacturers of boilers for renewable energies and have 
suitable heating systems for every fuel and solar energy.

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstrasse, 9, Ried, 4910, Austria

tel.: +43 7752 9190; fax: +43 775 291 958
e-mail: woodtech@wintersteiger.at

www.wintersteiger.com

WINTERSTEIGER is well-known for a thin-cutting technology in the production of lamellas. 
The thin kerf, highest accuracy, a surface to glue without additional steps are key benefits for 
users. WINTERSTEIGER thin-cutting solutions for wood are used in the production of lamellas 
starting with 1.5 mm thickness. Among the customers are manufacturers of engineered 
flooring, doors and windows, multi-layer boards, pencils, musical instruments, etc.

WOODBUSINESSPORTAL.COM
Bucharest, Romania

tel.: +40 722 393 491
fax: +40 212 101 839

e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com
www.woodbusinessportal.com

Through WoodBusinessPortal.com — B2B market for wood industry — we can cover 
any of your advertising needs at a high level of quality and with high impact. Each partner is 
important to us and we are constantly adapting our media offer to the very particular needs 
of each company, providing effective and competitive solutions.

WoodBusinessPortal.com is one of the largest Internet portals for wood industry in 
Europe with an average number of 250,000 unique visitors per month!

UKRBIO TRANS-SERVIS, LTD
Solomyanska str., 1, of. 202
Kyiv, 03035, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 228 7778
e-mail: manager@ubts.net
www.ubts.net

The official representative and distributor of the Italian company General Dies in Ukraine. 
With more than 50 years of experience in the production of equipment for granulating 
and spare parts to it, General Dies guarantees high quality. We supply granulators and 
granulation lines with different capacities (from 80 kg./h. up to 4 t./h.). Matrices and shells 
produced by General Dies are made of alloy steel with high chromium content, have high 
wear resistance and are especially appreciated by producers of pellets.

UKRPKTILISPROM, PJSC
UKRAINIAN DESIGN AND TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE OF FOREST INDUSTRY 
Maksymovycha str., 14-A
Ivano-Frankivsk, 76007, Ukraine
tel.: +38 (03422) 61633, +38 (097) 640 7189
+38 (050) 661 1533; fax: +38 (0342) 68650
e-mail: pkti.if@ukr.net
www.pkti.if.ua

We produce presses for briquetting sawdust and plant biomass waste, equipment for 
chopping wood, automatic devices for cutting briquettes.

We design: sawmills, woodworking shops and workshops for the manufacture of 
chipboard, MDF, coniferous-vitamin and wooden flour; wood drying kilns and steam-curing 
chambers; boilers of all types for any fuel; integrated solutions for waste wood recycling; 
ventilation and aspiration systems.

UNIPLUS, LLC
Svitlytskogo str., 35
Kyiv, 04123, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 362 8483
e-mail: unitool.com.ua@gmail.com
www.unitool.com.ua

UNIPLUS, LLC represents in Ukraine high quality products from global manufacturers 
of pneumatic tools and fasteners. Our product range includes: a wide range of fastening 
tools; air drills, screwdrivers, sanders, impact wrenches; special tools; hand-held fastening 
tools and electric fastening tools. We offer warranty service and post-warranty maintenance, 
consultation on the use and operation of pneumatic tools.

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş. 
Gölcükler Mah. 798/4, Sok.No:1
Menderes, İzmir, Turkey
tel.: +90 232 782 13 90; fax: +90 232 782 13 91
е-mail: bakhytkul@ustunkarli.com 
www.ustunkarli.com

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş was founded by Aziz ÜSTÜNKARLI in 1954 for manufacturing 
the carpenter & timber processing machines. 
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ZAHID-AGROSERVICE PLUS, LLC
Mamsurova str., 8-B

Lutsk, Volyn obl., 43017, Ukraine
tel./fax: +38 (0336) 593 454

e-mail: zbut@zahidagroservis.com.ua
www.palche.com.ua 

Our company operates on the market since 2008. The main activity of the company is 
the production of solid fuel boilers “PALCHE” and grinding wood machines. We have highly 
skilled staff and it allows our company to produce and restore spare parts for different 
equipment (shafts, flanges, hubs, sprockets, gears bevels, gears, splined connections, etc.). 
Our clients can get full range of services with quality guarantee and good competitive prices.

ZELKO GROUP, LLC
Shepeleva str., 7, Kyiv, 03061, Ukraine

tel.: +38 (044) 497 9701
fax: +38 (044) 497 9704

e-mail: zelkoair@zelko.ua
www.zelko.ua

A modern, dynamically developing company that has been successfully operating in the 
field of compressor equipment elaboration, production and delivery. 

Due to high quality of products supplied, total fulfillment of our obligations and verified 
marketing strategy, TM ZELKO products gained wide popularity and good reputation among 
hundreds of our customers in Ukraine and abroad.

ZENITECH, LLC
Budivelnykiv str., 23, of. 408

P.O.B. 20, Dnipro, 49089, Ukraine
tel./fax: +38 (056) 377 9744

e-mail: office@zenite.ch
www.zenitech.ua

Zenitech-Ukraine, LLC offers metal cutting, sheet working and woodworking machines. 
We have three representative offices in Ukraine that are located in Dnipro, Kyiv and Lviv. 

ZHYTOMYR TECHNOLOGICAL COLLEGE AT THE 
KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION 

AND ARCHITECTURE (ZTC KNUCA)
Nebesnoi Sotni str., 37

Zhytomyr, 10029, Ukraine
tel./fax: +38 (0412) 473 172

tel.: +38 (0412) 420 680, +38 (0412) 222 415
e-mail: gtk@zt.ukrtel.net, info@ztk.org.ua

www.ztk.org.ua

ZTC KNUCA was founded in 1911. We train mid-level technicians in 10 specialties, including 
wood treatment and its chemical and mechanical processing. The College produces highly 
skilled graduates of all professional levels for the enterprises of woodworking industry. 

We also manufacture chairs, cabinet furniture, moulded strips and joinery products, 
which are in great demand.

WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER, LTD
Kosmichna str., 22, Kharkiv, 61145, Ukraine
tel.: +38 (057) 719 1690
fax: +38 (057) 757 1828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

“Woodprocessing Technologies” Center offers a full range of services connected with 
cost calculation and setup of woodworking industry production related to processing of 
solid wood and wood-based panels. We help to develop a future production business plan, 
supply all the necessary machinery and tools, spare parts and consumables, offer supervision 
and start-up services, as well as provide warranty and post-warranty service of equipment.

WOODWORKING NEWS, Newspaper
Odintsova, 23-1-25, Minsk, 220018, Belarus
tel./fax: +375 173 043 411; tel.: +375 296 973 411
e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Newspaper for timber cutting, woodworking, furniture and machine-building enterpris-
es. Circulation — 12,000 copies. Circulation by e-mail — 22,107 copies.

Reviews, scientific & technical articles about Russian and foreign woodworking equip-
ment and tools. Analysis of the prices on equipment and materials. Promotion of the Russian 
and foreign equipment and tools. Private free advertisements. The newspaper is distributed 
by subscription, by mail and on the biggest exhibitions in Russia, Belarus, Ukraine, Lithuania 
and Latvia. We would appreciate your order and promise prompt service at all times. 

WRAVOR d.o.o.
Stranice, 27-A, 3206 Stranice, Slovenia
tel.: +386 3757 1910; fax: +386 3757 1920
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

Wravor d.o.o. — manufacturer of woodworking machinery: horizontal and vertical band 
mills, multirip benches, debarking machines, machines for blade maintenance.

We export to 54 countries, including Ukraine.

YUSHCHYSHYN, PE
B. Khmelnytskogo str., 28, v. Birky
Yavoriv distr., Lviv obl., 81092, Ukraine
tel.: +38 (032) 247 7944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.ющишин.com.ua

We will consult and help you find the following equipment: band and disk saws, log-
edging machines, multirip benches, wood bonding equipment; drying, curing and high-
temperature kilns; surface planers, thickness planers, circular saws, milling machines, 
turning machines, vertical bandsaws, mortisers, grinding machines and combined multi-
operational machines; 4-side moulders; moulder-circular saws, edge banders; CNC machin-
ing centers for furniture, wood products; for timber structures (buildings); spray booths and 
finishing equipment; aspiration systems; software for wood structures; fastening; press-
ing equipment; equipment and technology for jointing; wood cutting tools (cutters, saws, 
knives); used machines (from Europe — not used in Ukraine); professional power tools for 
woodworkers, furniture-makers, carpenters. Guarantee and post guarantee service, techni-
cal staff training, consultation; instrument sharpening.
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LiST Of ExhibiTS
EQuiPmENT AND TOOLS 
fOr WOODWOrkiNG
machines and services for forestry 
and wood industry
ARPAL
ATON SERVICE
BECKER POLSKA 
D LIGHT
DANICO
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL REPRESENTATIVE
FOREZIENNE MFLS
GOLDEN FLEECE
GRECHYSHNYKOV S.V.
HSM 
IMAC
INWORLD
KALISCHUK
KIVERTSILISMASH
MEGARES
M-GROUP LTD
MHM UKRAINE
MOST-UKRAINE
MOTOR SICH
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN 
MUKIIEVSKAYA E.A.
OBERIG 2002
OLNOVA
ORBITA
PODILLYA PARK
POLIS
PROMMET
RMP
SALO-MACHINERY 
SPETSTRANSZAPCHAST
STANKODNIPRO
STARCO KIEV
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
TRANSE-SERVICE-KTT
TURBODEN 
UKRBIO TRANS-SERVIS
WRAVOR 
Technical equipment for primary 
wood processing 
A-M-S ELEKTRONIK
BECKER POLSKA 
D LIGHT
DEMIX
DOLIGNO
FOREZIENNE MFLS
HSM 
ICK GROUP
IMAC
JAVIR COMPANY
KIVERTSILISMASH
LE.KO.
MEGARES
MOST-UKRAINE
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
OBERIG 2002
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
POLIS
ROJEK-LVIV
SALO-MACHINERY 
STORTI 
TECHNOLOGICAL BUREAU
TEHNIKA AUCE

TOOL PLUS LTD
TOTAN-GROUP
TRANSE-SERVICE-KTT
VN WOOD
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
WRAVOR 
YUSHCHYSHYN
ZELKO GROUP

machines and equipment for secondary 
processing of wood and wooden materials
BALT BRAND
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
D LIGHT
DEMIX
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
FOREZIENNE MFLS
GALACTIC
HOUFEK
ICK GROUP
IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH
IMAC
JAVIR COMPANY
MARKETLIS
MEGARES
MOST-TOOLS
MOST-UKRAINE
MWM GROUP LTD
OBERIG 2002
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
POLIS
RMP
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOOL PLUS LTD
TOTAN-GROUP
VN WOOD
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
WRAVOR 
YUSHCHYSHYN

machines and technical equipment 
for surface finishing
ATON SERVICE
CASELLI GROUP 
D LIGHT
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
GALACTIC
HOUFEK
IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH
IMAC
JAVIR COMPANY
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
MWM GROUP LTD
OBERIG 2002
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
POLIS
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
VN WOOD
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

machines and technical equipment 
for assembly, packaging
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
D LIGHT
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
IMAC
MARKETLIS
MEGARES
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
PNEUMOMASTER
TECNOCOM-UKRAINE
UNIPLUS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
materials handling, warehousing 
and commissioning technology
BECKER POLSKA 
D LIGHT
DOLIGNO
HSM 
IMAC
KIVERTSILISMASH
MARKETLIS
MEGARES
MHM UKRAINE
MWM GROUP LTD
RMP
SPETSTEHSERVIS
TRANSE-SERVICE-KTT
robots technology
DOLIGNO
IMAC
MARKETLIS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
machines and plants for special processes
CASELLI GROUP 
IMAC
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
MEGARES
MWM GROUP LTD
PRO-STO
TAVIS
TURBODEN 
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
machines and plants for special 
product groups
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
IMAC
ITA TOOLS
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
MEGARES
META-GROUP
M-GROUP LTD
MWM GROUP LTD
ORBITA
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
PRO-STO
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOOL PLUS LTD
TOTAN-GROUP
TURBODEN 

VN WOOD
WINTERSTEIGER
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
ZENITECH

Auxiliary machines, equipment 
and devices
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
ICK GROUP
IMAC
ITA TOOLS
KIVERTSILISMASH
META-GROUP
MOST-UKRAINE
MWM GROUP LTD
OSTIN FIRM
REDUCTOR-COMPLEX
TECHNOLOGICAL BUREAU
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
ZELKO GROUP

Portable machines for processing 
of timber and plastics
BECKER POLSKA 
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
ITA TOOLS
MARKETLIS
M-GROUP LTD
MWM GROUP LTD
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
PODILLYA PARK
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
Tools and equipment for wood processing
A-LAP
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
FOREZIENNE MFLS
GOLDEN FLEECE
IBERUS-KIEV
ITA TOOLS
KIVERTSILISMASH
LEDINEK ENGINEERING
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
MECHANIK
META-GROUP
M-GROUP LTD
MOST-TOOLS
MOST-UKRAINE
MOTOR SICH
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
N.N.N.
OBERIG 2002
ORBITA
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
PODILLYA PARK
POLIS
REDUCTOR-COMPLEX
RIGA RUSLAN VALERYEVICH
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOOL PLUS LTD

TOTAN-GROUP
UDACHA
UKRBIO TRANS-SERVIS
WINTERSTEIGER
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
Products for equipping machines, 
spare parts
BECKER POLSKA 
CASELLI GROUP 
FOREZIENNE MFLS
ITA TOOLS
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
ORBITA
OSTIN FIRM
RIGA RUSLAN VALERYEVICH
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
Equipment for waste wood utilization 
and manufacture of solid biofuel
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
DANICO
GALACTIC
ICK GROUP
IMAC
MEGARES
METALIST
MWM GROUP LTD
RMP
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
TURBODEN 
UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP
UKRBIO TRANS-SERVIS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
ZENITECH
Energy saving, environmental protection, 
occupational safety, fire prevention 
and air-conditioning equipment
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
AVK-PROM
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
MEGARES
MWM GROUP LTD
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
TURBODEN 
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

independent computer software, technical 
devices for control and measuring
OSTIN FIRM
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
Analytical devices and means for control 
and measuring
MOST-UKRAINE
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Complex delivery of equipment, project fi-
nancing, leasing & engineering services 
DOLIGNO
KIVERTSILISMASH
MARKETLIS
MEGARES
MOST-UKRAINE
MWM GROUP LTD
OSTIN FIRM
PNEUMOMASTER
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
WRAVOR 
machines and equipment for silviculture, 
afforestation, christmas trees 
and greenery plantations
AGROLAS
EGEDAL MASKINFABRIK 
Services
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL REPRESENTATIVE

EQuiPmENT AND mATEriALS 
fOr furNiTurE PrODuCTiON
Equipment and tools 
for furniture production
ATON SERVICE
BECKER POLSKA
DEMIX
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
FOREZIENNE MFLS
GOLDEN FLEECE
HOUFEK
IMAC
ITA TOOLS
MARKETLIS
MEGARES
M-GROUP LTD
MOST-TOOLS
MWM GROUP LTD
ORBITA
OSTIN FIRM
OTTENSTEN UKRAINE LTD
PNEUMOMASTER
POLIS
REHAU
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
UNIPLUS
VN WOOD
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
ZENITECH
ZTC KNUCA
furniture workpieces, shields
PRO-STO
COMPONENTS
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
PNEUMOMASTER
REHAU
YUSHCHYSHYN
ZTC KNUCA
fittings 
REHAU
MATERIALS
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
IMAC
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PNEUMOMASTER
REHAU
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
UDACHA
Packaging 
UK
Paints, varnishes, decorative coats
KEMICHAL UKRAINE
MWM GROUP LTD
PNEUMOMASTER
Software for furniture production 
ASTRA
Services 
GIBLAB
IMAC
OSTIN FIRM
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
ZENITECH

ENErGy DEriVED frOm WOOD
Equipment for timber processing 
complex waste treatment
ARPAL
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
DANICO
HEMMEL-UKRAINE
ICK GROUP
IMEKS
INTEKS PLUS
INWORLD
JAVIR COMPANY
MEGARES
MOST-UKRAINE
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
OLNOVA
OSTIN FIRM
POLIS
RMP
SALO-MACHINERY 
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
TURBODEN 
UK
UKRBIO
UKRPKTILISPROM
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
WRAVOR 
YUSHCHYSHYN
ZAHID-AGROSERVICE PLUS

Equipment for the production 
of pellets, briquettes
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
BM-ENGINEERING
ICK GROUP
IMEKS
INTEKS PLUS
INWORLD
MEGARES
METALIST
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
OLNOVA
OSTIN FIRM
POLIS

REDUCTOR-COMPLEX
RMP
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
UK
UKRBIO
UKRBIO TRANS-SERVIS
UKRPKTILISPROM
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
ZAHID-AGROSERVICE PLUS

Equipment for the production
of charcoal
INTEKS PLUS
MWM GROUP LTD
TOTAN-GROUP
ZAHID-AGROSERVICE PLUS

heating equipment and furnaces
AS-ЕNGINEERING
BIOFIRE OY
BM-ENGINEERING
DANICO
ICK GROUP
IMAC
KOTLOTEH
LIKA-SVIT
MEGARES
METALIST
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP LTD
POLYTECHNIK
ROJEK-LVIV
TECNOCOM-UKRAINE
UK
UKRAINIAN ENERGY INDUSTRIAL GROUP
UKRBIO
UKRBIO TRANS-SERVIS
WINDHAGER UKRAINE
ZAHID-AGROSERVICE PLUS
ZELKO GROUP

machines and equipment 
for energy plantations
AGROLAS
EGEDAL MASKINFABRIK 

TimbEr, iNDuSTriAL WOOD, 
JOiNEry & WOOD PrODuCTS
Timber 
IMEKS
PODILLYA PARK
STAROVYZHEVSKIY FUEL-PEAT
UKRBIO

Woodwork 
FOREZIENNE MFLS
INTEKS PLUS
UKRBIO
ZTC KNUCA

moulded products
FOREZIENNE MFLS
IMEKS
INTEKS PLUS
LEDINEK ENGINEERING
PODILLYA PARK
ROJEK-LVIV
STAROVYZHEVSKIY FUEL-PEAT
UKRBIO
ZTC KNUCA

Wrought and profiled timber, edge-
surfaced and unsurfaced lumber
GOLDEN FLEECE
INTEKS PLUS
PODILLYA PARK
UKRBIO
frames, planking
FOREZIENNE MFLS
IMEKS
INTEKS PLUS
UKRBIO
Parquet, planks, laminated 
flooring boards, beams
ALLINWOOD
FOREZIENNE MFLS
INTEKS PLUS
Wood-panel materials
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
FOREZIENNE MFLS
INTEKS PLUS
Veneer
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
FOREZIENNE MFLS
TOTAN-GROUP
modern woodworking technologies
AVRORA
MWM GROUP LTD
Decorative products
PODILLYA PARK
PRO-STO
UDACHA
Adhesives, paints, varnishes, 
stains, preservatives
ALLINWOOD
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
GONTA
KEMICHAL UKRAINE
PNEUMOMASTER
REMMERS
ROJEK-LVIV
UKRBIO

iNDuSTry SErViCES
research & testing institutes, educational 
institutions for woodworking industry
MONASTIC SPIRITUAL AND VOCATIONAL SCHOOL
NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE & ENVIRONMENTAL SCIENCES
UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
ZTC KNUCA
branch associations and other institutions
STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE 
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
Literature, portals for specialists 
and industry exhibitions
ALL FOR FURNITURE INDUSTRY & WOOD PROCESSING
BIZERA.COM.UA
BUILD PORTAL
CENTRINFORM
DEREVO.INFO
DEREVOOBROBNYK
DUBAI INTERNATIONAL WOOD SHOW
FORDAQ S.A.
MEBELNOE DELO
MEBLEVI TECHNOLOGII
PROFESSIONAL COATINGS
WOODBUSINESSPORTAL.COM
WOODWORKING NEWS




