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Dear participants and visitors of LISDEREVMASH,

The 17th edition of the International Trade Fair of Machinery and Equipment for Forestry, 
Woodworking and Furniture Industry LISDEREVMASH is about to start.

And I have the honor to congratulate participants and visitors of this major event on its 
opening on behalf of the State Forest Resources Agency of Ukraine.

LISDEREVMASH offers a perfect opportunity to discuss topical issues of the woodworking 
industry, share experiences, obtain useful information and enter into new partnerships. This 
event is a reliable partner that is internationally trusted and recognized.

The State Forest Resources Agency of Ukraine has launched the changeover to new 
methods of forest management, including timber harvesting systems. To implement them, 
the industry needs advanced equipment. So, LISDEREVMASH is an opportunity to learn 
about the latest developments and establish collaborative links, as its every edition attracts 
a great number of participants, i.e. forestry, woodworking and furniture professionals. This 
once again highlights the fact that wooden products are always in great demand, and our 
task is to ensure efficient and non-consumptive use of forest resources.

The forestry is facing serious challenges that could be successfully addressed only by 
consolidation of our efforts. Therefore, I am very pleased with the fact that this year’s edition 
of LISDEREVMASH is hosting the Fourth Ukrainian Foresters Convention.

Mutual cooperation will contribute to the fulfillment of crucial tasks, such as increase 
of Ukraine’s forest area and wildlife diversity, protection and preservation of ecological 
environment, implementation of sustainable forest management principles currently used 
in the EU.

I wish all participants and visitors have a fruitful work, establish new contacts, and 
succeed in the development of Ukraine’s forestry, woodworking and furniture industry.

Sincere regards,
Volodymyr Bondar
Deputy Chairman of the State Forest Resources Agency of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH!

Цього року вже в сімнадцятий раз відкривається Між-
народна виставка машин та обладнання для лісового гос-
подарства, деревообробної та меблевої промисловості 
LISDEREVMASH. І маю честь від імені Державного агент-
ства лісових ресурсів України привітати із відкриттям усіх 
учасників та гостей цього важливого заходу.

LISDEREVMASH — це унікальна нагода для обгово-
рення актуальних питань деревообробної галузі, обміну 
досвідом, отримання корисної інформації та нових мож-
ливостей для співробітництва. Це виставковий захід, який 
є гідним партнером, має високий рівень довіри та міжна-
родного визнання.

Держлісагентство оголосило курс на перехід до нових методів ведення лісового 
господарства, зокрема і в частині систем заготівлі деревини. Для цього галузі необхідне 
новітнє обладнання, яке дозволить забезпечити такий перехід. Тому виставка є 
можливістю ознайомитися з новими розробками та налагодити співпрацю.

Приємно, що Міжнародна виставка щороку збирає велику кількість учасників. У ній 
беруть участь працівники лісового господарства, деревообробної галузі, меблевої 
промисловості. Це ще раз підкреслює тезу про те, що суспільство потребує і користу-
ється виробами з деревини. А наше з вами завдання — забезпечити ефективне та не-
виснажливе лісокористування.

Сьогодні перед лісовою галуззю стоять серйозні виклики та загрози. Відповідати 
та протистояти їм ми можемо лише консолідувавши наші зусилля. І тому приємно, 
що саме під час відкриття Міжнародної виставки LISDEREVMASH проводиться IV З’їзд 
лісівників України.

Спільна співпраця допоможе забезпечити виконання важливих задач, таких як 
збільшення площі лісів України, розширення розмаїття тваринного світу, збереження 
екологічного середовища держави, запровадження сучасних європейських методів 
ведення лісового господарства.

Бажаю всім учасникам та гостям виставки плідної праці, налагодження нових 
зв’язків та успіхів у розвитку лісового господарства, деревообробної та меблевої 
галузей України.

З повагою,
Володимир Бондар
заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України
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Dear Ladies and Gentlemen,

Please let me welcome all exhibitors and visitors at this show and let me wish profitable 
business to all the industry parties who are visiting Lisderevmash in these four days. 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 all 
involved parties.

Ukraine is an important market for our industry — processing wood and wood based 
materials — and all the related process technologies. In the coming days, Kiev is the meeting 
place for demand and offer of machines and tools for an optimized production with higher 
efficiency and quality for creating products that are more stylish, economical and durable.

We expect good results for a show that has been partnering with Eumabois since some 
time. The European Federation represents over 850 companies that generate a turnover 
exceeding 6 billion Euro. Eumabois members are fourteen national associations dealing with 
woodworking technology and supporting the member companies in their daily business.

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

So, let’s start the exhibition, confident and aware of the strategic value of this event for 
all industry companies in Ukraine and also in the neighbouring countries. Among Eumabois 
objectives, a key role is played by the promotion of exhibitions, not only to consolidate 
business transactions, but also as an opportunity for all industry and supply chain actors 
to share opinions and views on a constantly changing economic scenario. The Federation 
will continue, even more in the future, to support these meeting opportunities through its 
network in order to support the creation of a fruitful marketplace.

As the exhibition and therefor the associated business begins, I want to express my best 
wishes to all of you, the exhibitors and the visitors of the 2018 edition of this great event. 
May Lisderevmash bring great success for your companies!

Juergen Koeppel
Eumabois President

Шановні пані та панове!

Я хочу привітати усіх учасників LISDEREVMASH 2018, 
а  також усіх гравців деревообробної галузі, які відвідають 
виставку протягом цих 4 днів, і побажати їм прибуткового 
бізнесу. Я вважаю, що виставка надає ідеальну можливість 
для налагодження партнерських відносин та обміну думка-
ми щодо еволюції ринку, що завжди приносить задоволення 
всім залученим сторонам.

Україна є одним із важливих ринків обладнання та тех-
нологій з обробки деревини та деревинних матеріалів. Най-
ближчим часом Київ стане місцем зустрічі споживачів з ви-
робниками та постачальниками обладнання й інструменту, 
який дозволить оптимізувати виробничі процеси, підвищити 

ефективність та якість задля виробництва більш модерних та економічних товарів три-
валого користування. Ми очікуємо, що цьогорічна виставка матиме великий успіх.

Вже більше 10 років LISDEREVMASH проводиться за підтримки Європейської феде-
рації виробників деревообробного обладнання (EUMABOIS). Федерація представляє 
понад 850 компаній із загальним оборотом понад 6 мільярдів євро. Членами EUMABOIS 
є 14 національних асоціацій у сфері деревообробних технологій.

Сьогодні, як ніколи раніше, дуже важливо акцентувати концепт «вироблено в Євро-
пі». Він, поза сумнівом, є ключовим фактором успіху на висококонкурентному глобаль-
ному ринку. Якість, безпечність та інноваційність — це основні аспекти, які якнайкраще 
характеризують «місію» EUMABOIS та ноу-хау компаній-членів.

Тому напередодні виставки ми впевнені в її високій стратегічній цінності для всіх 
компаній деревообробної галузі в Україні та країнах ближнього зарубіжжя. Найважли-
вішою серед цілей EUMABOIS є підтримка виставок, адже вони уможливлюють активіза-
цію ділових операцій і обмін ідеями та думками щодо мінливої економічної ситуації між 
усіма гравцями деревообробної галузі. В майбутньому Федерація через свою мережу 
надаватиме ще більшу підтримку подібним заходам, які фокусуються на діловій комуні-
кації, сприяючи формуванню продуктивного глобального маркетплейсу.

Отже, настав час для бізнесу. Мої найкращі побажання вам усім, учасникам і від-
відувачам цієї масштабної виставки. Нехай LISDEREVMASH принесе неабиякий успіх 
вашим компаніям!

Юрген Коппель
Президент Eumabois
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Dear exhibitors and visitors of LISDEREVMASH 2018,

On behalf of the Society of Foresters of Ukraine, I warmly welcome you all to the 
17th  edition of the International Trade Fair of Machinery and Equipment for Forestry, 
Woodworking and Furniture Industry.

Ukraine’s forestry is a leading supplier for domestic woodworking enterprises providing 
employment opportunities for tens of thousands of people, which is a key factor for 
Ukraine’s economic development. Achievement of the foresters’ main objectives, such as 
planting and protection of forests, forest management, cultivation of highly productive 
and resistant forest stands, is largely dependent on their professional competence. And 
cultivation of forests is much more efficient if combined with implementation of modern 
forestry technologies and equipment.

International reputation of LISDEREVMASH is growing from year to year. Exhibitors 
whose number is increasing offer high-tech, newly-designed, efficient and safe machinery 
and equipment for forestry, woodworking and furniture industry.

On behalf of the Society of Foresters of Ukraine, I congratulate organizers, exhibitors 
and visitors on the opening and express confidence in the continued long-term viability of 
LISDEREVMASH.

Yours faithfully,
Yurii Marchuk
Chairman of the Society of Foresters of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH 2018!

Від імені Товариства лісівників України щиро вітаю вас 
із нагоди відкриття 17-ї Міжнародної виставки машин та 
обладнання для лісового господарства, деревообробної 
та меблевої промисловості!

Лісова галузь країни забезпечує сировиною вітчиз-
няні деревообробні підприємства, які в свою чергу ство-
рюють робочі місця для десятків тисяч людей, що є дуже 
важливим фактором для розвитку економіки нашої кра-
їни. Головним завданням працівників лісового госпо-
дарства, в першу чергу, є створення, охорона та захист 
лісових насаджень країни, догляд за лісом, вирощування 
високопродуктивних та стійких деревостанів, що знач-

ною мірою залежить від професіоналізму лісівників, а  в  поєднанні з використанням 
сучасних технологій, обладнання для лісового господарства процес вирощування лісо-
вих насаджень відбувається на більш якісному рівні.

З року в рік підвищується міжнародний імідж виставки LISDEREVMASH. Збільшуєть-
ся кількість учасників, які в свою чергу пропонують високотехнологічне, оригінальне, 
ефективне та безпечне обладнання для лісового господарства, деревообробної та 
меблевої промисловості.

Від імені Товариства лісівників України вітаю організаторів, учасників та відвідува-
чів з відкриттям виставки LISDEREVMASH та висловлюю впевненість у подальшій бага-
торічній життєдіяльності цього виставкового заходу!

З повагою,
Юрій Марчук
Голова Товариства лісівників України
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Dear exhibitors and visitors,

On behalf of Mebliderevprom association, I sincerely welcome you all to the 
17th edition of LISDEREVMASH, International Trade Fair of Machinery and Equipment for 
Forestry, Woodworking and Furniture Industry, major Forum for woodworking, foresting 
and machine manufacturing professionals.

It has become a tradition to hold such a large-scale event annually at the end of 
September to showcase the latest achievements in machine manufacturing and give an 
impetus to the development of Ukraine’s woodworking and furniture industry.

LISDEREVMASH enjoys a high reputation on both domestic and international levels. 
This is evident from the fact that it is certified by the Global Association of the Exhibition 
Industry (UFI), supported by the European Federation of Woodworking Machinery 
Manufacturers (EUMABOIS), annually attended by about 8 thousand professionals who 
are searching for and finding solutions to develop their businesses.

Implementation of advanced equipment and technologies showcased at the trade fair 
provides an opportunity for using wood in a more efficient way, expanding product range, 
increasing product quality and competitiveness in both internal and external markets.

I wish you a prosperous development of your businesses, inexhaustible energy, self-
confidence and realization of your creative ideas.

Yuriy Medvedev
President of Mebliderevprom association
Honored Industry Worker of Ukraine

Шановні учасники та гості!

Від імені учасників асоціації «Меблідеревпром» 
щиро вітаю вас на 17-й Міжнародній виставці машин та 
обладнання для лісового господарства, деревооброб-
ної та меблевої промисловості LISDEREVMASH 2018  — 
головному Форумі деревообробників, лісівників та маши-
нобудівників.

Традиційно щороку, наприкінці вересня, проводиться 
ця широкомасштабна виставка, яка демонструє останні 
досягнення в галузі машинобудування і дає поштовх для 
розвитку деревообробної та меблевої промисловості 
України.

Виставка LISDEREVMASH має постійний інтерес та ви-
знання як на вітчизняному, так і на світовому рівні. Про це 

свідчить її сертифікація Всесвітньою асоціацією виставкової індустрії (UFI), підтримка 
Європейської федерації виробників деревообробного обладнання (EUMABOIS), щоріч-
на участь майже 8 тисяч спеціалістів, пов’язаних із деревообробкою, які шукають і зна-
ходять рішення для розвитку власного бізнесу.

Впровадження новітнього обладнання та технологій, які експонуються на вистав-
ці, створює можливість для більш ефективного використання деревини, розширення 
асортименту та підвищення якості продукції деревообробки, її конкурентоздатності як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Бажаю всім учасникам та гостям виставки успіху в розвитку бізнесу, енергії, наснаги 
і впевненості у власних силах та здійснення всіх творчих задумів.

Юрій Медведєв
Президент асоціації «Меблідеревпром»
Заслужений працівник промисловості України



27www.lisderevmash.ua26 www.lisderevmash.ua

Dear friends, welcome to the Forum!

Time and again, the Ukrainian Woodworking Machinery Association (UADO) is 
participating in the Ukrainian Forum of Woodworking Industry hosted by the 17th edition 
of the International Trade Fair of Machinery and Equipment for Forestry, Woodworking and 
Furniture Industry. This year’s edition is special, as it also serves as a platform for the Fourth 
Ukrainian Foresters Convention that will be attended by over 500 forestry professionals.

UADO has reached 10 years of age. These 10 years were dedicated to assertion of rights of 
machine manufacturing companies, cooperation for the benefit of the industry, promotion 
of educational projects, and ecological initiatives aimed at restoration of forests and 
conservation of natural resources. For several years running, the Forum has been a perfect 
location for UADO members to introduce valuable ideas, initiate cooperation projects, and 
establish new partnerships.

We are very pleased to attend the Forum again to share experiences for development, 
do research for progress, and communicate for mutual understanding. So, dear friends, both 
exhibitors and visitors, I warmly welcome you all on behalf of the Ukrainian Woodworking 
Machinery Association and wish you to find what you are looking for at the Forum to boost 
your business, i.e. interesting partnerships, up-to-the-minute technologies, and rewarding 
experiences.

Oleksandr Tverdokhlib
UADO President

Друзі, вітаємо на Форумі!

Українська асоціація деревообробного обладнання 
вкотре долучається до Всеукраїнського Форуму дере-
вообробної промисловості, який приймає 17-а Міжна-
родна виставка машин та обладнання для лісового гос-
подарства, деревообробної та меблевої промисловості. 
Цьогоріч подія буде особливою, адже виставка стане ще 
й платформою для IV З’їзду лісівників України, який збе-
ре 500 фахівців лісового господарства.

УАДО — 10 років, і ці 10 років пройшли під знаком 
відстоювання прав машинобудівних підприємств, спів-
праці на благо розвитку галузі, сприяння освітнім про-
ектам, а також екологічних ініціатив заради відновлення 
лісів та збереження природних ресурсів. Декілька років 

поспіль Форум ставав для членів УАДО тим майданчиком, де народжувались гідні ідеї, 
починалась плідна співпраця над проектами, а також зав’язувались нові партнерські 
відносини.

Нам дуже приємно знову бути тут, на Форумі, для обміну досвідом заради розвитку, 
дослідження заради прогресу, комунікації заради порозуміння. Тож ще раз від імені 
Української асоціації деревообробного обладнання вітаю вас, друзі — учасники та 
гості Форуму, та бажаю вам отримати від цього майданчика те, що вас сюди привело: 
цікаве партнерство, новітні технології, новий досвід. Нехай все це стане поштовхом 
до розвитку у вашій професійній діяльності!

Олександр Твердохліб
Президент УАДО
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ПерелІк екСПоненТІв За країнаМиLiST Of ExhibiTOrS by COuNTriES
австрія
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN
WINTERSTEIGER

Бельгія
FORDAQ

Білорусь
WOODWORKING NEWS
КОМКОНТ

Данія
BLUE-VENT GROUP

Італія
ACIMALL
CASELLI GROUP
EMACHINERY
MANTOVANI MACCHINE
STORTI
TERMOLEGNO
WDE MASPELL

китай
FUJIAN DELI
WEIHAI HANVY

латвія
BM TRADA
RMP BIOENERGIA

литва
KADIS IR KO
MIKRON LT

німеччина
MICHAEL WEINIG
PAUL MASCHINENFABRIK
POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK
SERRA MASCHINENBAU
STELA LAXHUBER

OAE
WOODSHOW GLOBAL

Польща
BECKER POLSKA
GOMA
JUWAL EXPORT-IMPORT

румунія
WOODBUSINESSPORTAL.COM

Словенія
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR

Туреччина
AİMSAD
AKEMSAN

Austria
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN
WINTERSTEIGER

belarus
KOMKOMPTE
WOODWORKING NEWS

belgium
FORDAQ

China
FUJIAN DELI
WEIHAI HANVY

Czech republic
HOUFEK

Denmark
BLUE-VENT GROUP

france
FOREZIENNE

Germany
MICHAEL WEINIG
PAUL MASCHINENFABRIK
POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK
SERRA MASCHINENBAU
STELA LAXHUBER

italy
ACIMALL
CASELLI GROUP
EMACHINERY
MANTOVANI MACCHINE
STORTI
TERMOLEGNO
WDE MASPELL

Latvia
BM TRADA
RMP BIOENERGIA

Lithuania
KADIS IR KO
MIKRON LT

Poland
BECKER POLSKA
GOMA
JUWAL EXPORT-IMPORT

romania
WOODBUSINESSPORTAL.COM

Slovenia
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR

CANMAKSAN
ORENT
ÜSTÜNKARLI MAKİNE

Україна
1001 ДРІБНИЦЯ — КОМПАНІЯ VIROK
BIZERA.COM.UA
GIBLAB
ICK GROUP
IMAC
ITA TOOLS УКРАЇНА
KMA-ЮКРЕЙН
MOST-УКРАЇНА
PALCHE
STRYI
АВК-ПРОМ
АКВА РОДОС
А-ЛАП
АЛЬТЕРПРОМ
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АНДІС-ТЕХНО
АНДРЕАС ШТІЛЬ
АРІЄС-УКРАЇНА
АРМОТ УКРАЇНА
АРПАЛ
АС-IНЖИНІРИНГ
АСТРА
АТОН СЕРВІС
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
БІЛД ПОРТАЛ
БІНДАС І. В.
ВН ВУД
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ГАЛАКТИК
ГАРМОНІЯ-ТЕХНОФІЛЬТР
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ
ҐОНТА
Д ЛАЙТ
ДЕБЕЛИЙ В. М.
ДЕРЕВООБРОБНИК
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЕКО-ПОЛІССЯ
ЖТК КНУБА
ЗОЛОТЕ РУНО
ЗОРЯ
ІБЕРУС-КИЇВ
ІГНАТОВИЧ Б. І.
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
ІНТЕКС ПЛЮС
ІРБІС
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОТЛОТЕХ
ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛІРА

ЛІСОВА ТЕХНІКА
ЛОЙКО УКРАЇНА
ЛЮЦ
МАКСИМЕР
МАРКЕТЛІС
МАРОТЕК
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛІДЕРЕВПРОМ
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
МЕТАЛІСТ
МЕХАНІК
МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
Н.Н.Н.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ
НАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО FSC В УКРАЇНІ
НЛТУ УКРАЇНИ
НУБІП УКРАЇНИ
ОЛНОВА
ОСТІН
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРЕБЕНА-УКРАЇНА
ПРОКОМПАКТ
ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
ПРОСТО ЧПУ
РИГА Р. В.
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СПЕЦТЕХСЕРВІС
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНІКА
ТЕХНОЛІС
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УАДО
УДАЧА
УКРЛІСПАРТНЕРСТВО
УКРПКТІЛІСПРОМ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФАБА СЕРВІС
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЦЕНТРІНФОРМ
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН
ЯВІР, ВКФ
ЯВІР, КОМПАНІЯ

Франція
ФОРЕЗЬЕН

Чехія
ХОУФЕК

Turkey
AİMSAD
AKEMSAN
CANMAKSAN
ORENT
ÜSTÜNKARLI MAKİNE

uAE
WOODSHOW GLOBAL

ukraine
1001 DRIBNICA — VIROK COMPANY
A-LAP
ALL FOR FURNITURE INDUSTRY & WOOD PROCESSING
ALTERPROM
AMKODOR-UKROSPETSMASH
ANDIS-TECHNO
ANDREAS STIHL
AQUA RODOS
ARJES UKRAINE
ARMOTH UKRAINE
ARPAL
ASTRA
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
AVK-PROM
BAYKAL — VENEER IN UKRAINE
BINDAS I. V.
BIZERA.COM.UA
BUILD PORTAL
CENTRINFORM
D LIGHT
DEBELIY V. N.
DEREVOOBROBNYK
DOLIGNO
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
EKO-POLISSYA
FABA SERVIS
FELDER UKRAINE
FOREST TECHNICS
FSC UKRAINE NATIONAL REPRESENTATIVE
GALACTIC
GARMONIA-TECHNOFILTR
GIBLAB
GOLDEN FLEECE
GONTA
GREBENKOVSKY PLANT OF METALLIC CONSTRUCTIONS
IBERUS-KIEV
ICK GROUP
IGNATOVICH B. I.
IMAC
IMEKS
INMATECH
INSTRUMENTAL
INTEKS PLUS
INWORLD
IRBIS
ITA TOOLS UKRAINE
JAVIR

KEMICHAL UKRAINE
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
KOTLOTEH
LATSCHBACHER UKRAINE
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LEUCO UKRAINE
LIRA
LYUTS
MARKETLIS
MAROTECH
MAXIMER
MEBELNOE DELO
MEBLIDEREVPROM
MECHANIK
MEGARES
META-GROUP
METALIST
M-GROUP
MHM UKRAINE
MONASTIC RELIGIOUS AND VOCATIONAL SCHOOL
MOST-UKRAINE
MOTOR SICH
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
N.N.N.
NUBIP UKRAINE
OLNOVA
OSTIN
PALCHE
PREBENA-UKRAINE
PROCOMPACT
PROFESSIONAL COATINGS
PROMINFO FINISHING
PROSTO CNC
RIGA R. V.
ROJEK-LVIV
SCIENTIFIC TECHNICAL UNION
SPETSTEHSERVIS
STANCOMPLECT
STANKODNIPRO
STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE
STRYI
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TEHNIKA ENGINEERING INDUSTRIAL CO.
TEHNOLIS
TOTAN-GROUP
UDACHA
UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
UKRLISPARTNERSHIP
UKRPKTILISPROM
UNIPLUS
VN WOOD
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
YAVIR
YUSHCHYSHYN
ZARYA
ZTC KNUBA
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T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR

ACWORD Чехія Czech Republic МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ACWORD Чехія Czech Republic СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
AKEMSAN Туреччина Turkey AKEMSAN AKEMSAN
AKЕ Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ALTENDORF Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ANDREONI Італія Italy ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
ANTIBLU Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
ARMOTH Польща Poland АРМОТ УКРАЇНА ARMOTH UKRAINE
ARNTZ Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
ARPAL Україна Ukraine АРПАЛ ARPAL
ARUNDA Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
ATEMAG Німеччина Germany ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
AUTRA Естонія Estonia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
AUTRA Естонія Estonia ДЕБЕЛИЙ DEBELIY
A-WARD Нова Зеландія New Zealand МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE
AWUKO Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
AСUTE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
BAHCO Швеція Sweden ІНСТРУМЕНТАЛ INSTRUMENTAL
BALTROTORS Латвія Latvia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
BANSO Німеччина Germany WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
BASCHILD Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
BESSEY Німеччина Germany ОСТІН OSTIN
BEZARES Іспанія Spain СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
BIESSE Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
BIESSE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
BIG ON DRY Італія Italy ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
BLUE-VENT Данія Denmark BLUE-VENT GROUP BLUE-VENT GROUP
BMF Естонія Estonia ДЕБЕЛИЙ DEBELIY
BOHLER STRIP Австрія Austria А-ЛАП A-LAP
BRAYT Польща Poland КЕМІКАЛ УКРАЇНА KEMICHAL UKRAINE
BRUKS Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
CANCELA Іспанія Spain Д ЛАЙТ D LIGHT
CASADEI BUSELLATO Італія Italy МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
CASATI Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
CEFLA FINISHING Італія Italy МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
CEFLA FINISHING Італія Italy ПРОМІНФО ФІНІШІНГ PROMINFO FINISHING
CELASCHI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
CERATIZIT Люксембург Luxemburg МУКІЄВСЬКА MUKIIEVSKAYA
CMT Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
CMT Італія Italy ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
COLLANTI CONCORDE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
COMPACT Китай China ПРОКОМПАКТ PROCOMPACT
COSTA LEVIGATRICI Італія Italy МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
COSTRUZIONI NAZZARENO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
DEERFOS Південна Корея South Korea ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
DELTA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
DMC Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
DROZDOWSKI Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
DRYING KILNS Австрія Austria MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN
EKAMANT Швеція Sweden ЯВІР, ВКФ YAVIR, CME
EKO-POLISSYA Україна Ukraine ЕКО-ПОЛІССЯ EKO-POLISSYA
EXOVA BM TRADA Велика Британія UK BM TRADA BM TRADA
FANUC Японія Japan МАРОТЕК MAROTECH
FANUM Польща Poland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
FARMI Фінляндія Finland Д ЛАЙТ D LIGHT
FASCO Італія Italy ЮНІПЛЮС UNIPLUS
FELDER Австрія Austria ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА FELDER UKRAINE
FENES Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
FESTOOL Німеччина Germany БІНДАС BINDAS
FISCH Австрія Austria ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
FLAI Італія Italy ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
FORESTILL Франція France ФОРЕЗЬЕН FOREZIENNE
FOREZIENNE Франція France ТЕХНОЛІС TEHNOLIS
FORTEH Україна Ukraine ТЕХНОЛІС TEHNOLIS
FREUD Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
FREUD Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
FRIULMAC Італія Italy ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
GABBIANI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
GANN Німеччина Germany ОСТІН OSTIN
GDA Італія Italy ОСТІН OSTIN
GESCHA Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
GIARDINA FINISHING Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
GIBLAB Україна Ukraine GIBLAB GIBLAB
GISON Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС UNIPLUS
GLYCOLYBE США USA ҐОНТА GONTA
GOMAD Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
GRANTECH Україна Ukraine ICK GROUP ICK GROUP
GREDA Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
GREX США USA ЮНІПЛЮС UNIPLUS
GRIGGIO Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
GROZ Індія India МЕТА-ГРУП META-GROUP
HAMMEL Німеччина Germany ОЛНОВА OLNOVA
HANDHELD Швеція Sweden ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
HANVY Китай China WEIHAI HANVY WEIHAI HANVY
HD Тайвань Taiwan СТАНКОМПЛЕКТ STANCOMPLECT
HEBROCK Німеччина Germany СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
HERMES Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE

T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR
HIDROS Туреччина Turkey СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
HOFFMANN Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
HOLD Китай China МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
HOLZ-HER Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
HOLZ-HER Німеччина Germany MICHAEL WEINIG MICHAEL WEINIG
HOLZMANN-MASCHINEN Австрія Austria KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
HOLZTECHNIK Україна Ukraine ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
HOMAG GROUP Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
HOUFEK Чехія Czech Republic ХОУФЕК HOUFEK
HUSQVARNA Швеція Sweden ІНСТРУМЕНТАЛ INSTRUMENTAL
HYDROFAST Польща Poland ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
INCOMAC Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
INDASA Австралія Australia ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
INSTRUMENTAL Україна Ukraine ІНСТРУМЕНТАЛ INSTRUMENTAL
ITA Польща Poland ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
ITALPRESSE Італія Italy ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
ITALPRESSE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
ITALPROM Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
JET Швейцарія Switzerland 1001 ДРІБНИЦЯ 1001 DRIBNICA
JOWAT Німеччина Germany ЯВІР, ВКФ YAVIR, CME
JUNKKARI Фінляндія Finland ДЕБЕЛИЙ DEBELIY
JUWAL Польща Poland JUWAL JUWAL
KADIS Литва Lithuania KADIS IR KO KADIS IR KO
KAHL Німеччина Germany ІНВОЛД INWORLD
KARA Фінляндія Finland ДЕБЕЛИЙ DEBELIY
KATRES Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
KEMICHAL Італія Italy КЕМІКАЛ УКРАЇНА KEMICHAL UKRAINE
KNAPP Австрія Austria МАРОТЕК MAROTECH
KORONET Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
KREG США USA ОСТІН OSTIN
KUPER Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
LAMELLO Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
LEADER Україна Ukraine АРМОТ УКРАЇНА ARMOTH UKRAINE
LEADERMAC Тайвань Taiwan МАРКЕТЛІС MARKETLIS
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
LIGNUMA Польща Poland ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
LKT Словаччина Slovakia ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
LOGOSOL Швеція Sweden ІНСТРУМЕНТАЛ INSTRUMENTAL
MAFELL Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
MAGGI Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
MAHROS Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
MAKITA Японія Japan ІНСТРУМЕНТАЛ INSTRUMENTAL
MARINUS Нідерланди the Netherlands ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
MARTIN Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
MAXWALD Австрія Austria ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
MERLIN TECHNOLOGY Австрія Austria ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
MICHAEL WEINIG Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH
MICHAEL WEINIG Німеччина Germany MICHAEL WEINIG MICHAEL WEINIG
MINIMAX Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
MORBIDELLI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
MUEHLBOECK Австрія Austria ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
NASTO Україна Ukraine ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
NESTRO Німеччина Germany АС-ІНЖИНІРИНГ AS-ENGINEERING
NEVA Чехія Czech Republic ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
NIKKOTOOLS Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
NORDUTENSILI Італія Italy ОСТІН OSTIN
OBERMEIER Німеччина Germany РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
OERTLI Швейцарія Switzerland ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
OFA Фінляндія Finland ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
OLIMPIA Італія Italy ІГНАТОВИЧ Б. І. IGNATOVICH B. I.
OMFB Італія Italy СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
ONIAR Естонія Estonia СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
ORENT Туреччина Turkey ORENT ORENT
ORMA Італія Italy ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
ORMA Італія Italy МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
ORVEX Словаччина Slovakia ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
OSAMA Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
OSAWA Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
OVVO Ірландія Ireland ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
OZCELIK Туреччина Turkey М-ГРУПП M-GROUP
PALAX Фінляндія Finland ДЕБЕЛИЙ DEBELIY
PALCHE Україна Ukraine PALCHE PALCHE
PALFINGER Австрія Austria СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS
PALMS Естонія Estonia Д ЛАЙТ D LIGHT
PEZZOLATO Італія Italy ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
PIHER Іспанія Spain ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
PILANA Чехія Czech Republic СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
POINT MOBILE Південна Корея South Korea ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
PREBENA Німеччина Germany ПРЕБЕНА-УКРАЇНА PREBENA-UKRAINE
PRINZ Австрія Austria ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
REIGNMAC Китай China МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
REMA Польща Poland ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
REMA Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
REMA Польща Poland KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
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T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR
RESISTOL Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
ROBLAND Бельгія Belgium KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
ROJEK Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
ROUTECH Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
RUDNICK & ENNERS Німеччина Germany RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
RUF Німеччина Germany RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
RWT Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV
SCHEPPACH Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
SCHEUCH Австрія Austria ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
SCHMALZ Німеччина Germany ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
SCM Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
SECAL Італія Italy МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
SEMAR Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
SENNEBOGEN Німеччина Germany МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE
SEWOO Південна Корея South Korea ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
SIGNUMAT Австрія Austria ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
SKYWOOD Україна Ukraine МАКСИМЕР MAXIMER
SOPPEC Німеччина Germany ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
SORMEC 2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
SPRAYVER Італія Italy КЕМІКАЛ УКРАЇНА KEMICHAL UKRAINE
STACO Данія Denmark ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
STEFANI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
STEGHERR Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
STELA Німеччина Germany STELA LAXHUBER STELA LAXHUBER
STIHL Німеччина Germany АНДРЕАС ШТІЛЬ ANDREAS STIHL
STO CNC Китай China ПРО-СТО PRO-STO
STO LASER Китай China ПРО-СТО PRO-STO
STOMANA Болгарія Bulgaria ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
STOMANA Болгарія Bulgaria ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
STORTI Італія Italy STORTI STORTI
STRIEBIG Швейцарія Switzerland СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
STROJPLAST Словенія Slovenia RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
STRYI Україна Ukraine STRYI STRYI
SUPERFICI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
TANALITH Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
TECNO AZZURRA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
TEPKEM Туреччина Turkey CANMAKSAN CANMAKSAN
TERMOLEGNO Італія Italy TERMOLEGNO TERMOLEGNO
TERMOLEGNO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
THOR Італія Italy ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
THUNDER LASER Китай China ПРОКОМПАКТ PROCOMPACT
TISCHLER Болгарія Bulgaria МАРКЕТЛІС MARKETLIS
TOMKEM Туреччина Turkey CANMAKSAN CANMAKSAN
TRIMWEX Словенія Slovenia ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
TRUSTY Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС UNIPLUS
UMP TECHNIKA Литва Lithuania ІНВОЛД INWORLD
UNITEK FERRI CLAUDIO Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
ÜSTÜNKARLI Туреччина Turkey ÜSTÜNKARLI MAKİNE ÜSTÜNKARLI MAKİNE
VALMAGGI CALDAIE Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
VALSPRAY Італія Italy КЕМІКАЛ УКРАЇНА KEMICHAL UKRAINE
VECOPLAN Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
VIRUTEX Іспанія Spain ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
VIRUTEX Іспанія Spain МАРКЕТЛІС MARKETLIS
VITAP Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
VSM Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
WAGNER INDUSTRY SOLUTIONS Німеччина Germany ПРОМІНФО ФІНІШІНГ PROMINFO FINISHING
WALTER Польща Poland ТЕХНОЛІС TEHNOLIS
WARRIOR Китай China АЛЬТЕРПРОМ ALTERPROM
WDE MASPELL Італія Italy WDE MASPELL WDE MASPELL
WDMAX Китай China СТАНКОМПЛЕКТ STANCOMPLECT
WEILI Китай China МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
WEINIG Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
WEINIG Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
WIKUS Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
WINTER-HOLZTECHNIK Німеччина Germany KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
WINTERSTEIGER Австрія Austria WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
WINTERSTEIGER Австрія Austria ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
WIREX Польща Poland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
WIRUTEX Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
WOODFAST Китай China МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
WOOD-MIZER США USA MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
WPW Ізраїль Israel ОСТІН OSTIN
WRAVOR Словенія Slovenia WRAVOR WRAVOR
YAMAWA Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
YONG QIANG Китай China МВМ ГРУП ДНІПРО MWM GROUP DNIPRO
ZIPPER-MASCHINEN Австрія Austria KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
ZUELCH Німеччина Germany ІРБІС IRBIS
АКВА РОДОС Україна Ukraine АКВА РОДОС AQUA RODOS
АЛАНА Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFIC TECHNICAL UNION
АЛЕКОТ Україна Ukraine КОТЛОТЕХ KOTLOTEH
АМКОДОР Білорусь Belarus АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ AMKODOR-UKROSPETSMASH
ГАЛАКТИК Україна Ukraine ГАЛАКТИК GALACTIC
ДРЕВ-КО Україна Ukraine УКРТЕХНОПРОМСНАБ DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
ІМЕКС Україна Ukraine ІМЕКС IMEKS
ІНТЕКС ПЛЮС Україна Ukraine ІНТЕКС ПЛЮС INTEKS PLUS
КОМКОНТ Білорусь Belarus КОМКОНТ KOMKOMPTE
МЕТАЛІСТ Україна Ukraine МЕТАЛІСТ METALIST
Н.Н.Н. Україна Ukraine Н.Н.Н. N.N.N.
УДАЧА Україна Ukraine УДАЧА UDACHA
ЯВІР Україна Ukraine ЯВІР, КОМПАНІЯ JAVIR COMPANY
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1001 ДРІБНИЦЯ — КОМПАНІЯ VIROK, ТзОВ
вул. Наукова, 29
Львів, 79060, Україна
тел.: 032 245 6177, 032 245 6177
e-mail: virok.marketing@gmail.com
www.virok.com.ua
Facebook: Virok.Company

Компанія «ВІРОК» є офіційним дистриб’ютором компаній «ТOYA», «Saint Gobain», 
«JET Tools», «INSTAR», «BEMKO», «POLIX», «Stanley Black & Decker». Компанія орієнтується 
на постійне розширення асортименту та задоволення попиту своїх клієнтів. Діяльність 
компанії ґрунтується на трьох основних принципах: ціна, якість, сервіс.

ACIMALL, Italian Woodworking Machinery 
and Tools Manufacturers’ Association
Prima Strada, Palazzo F3, Milanofiori
20090 Assago (MI) Italy
tel.: +39 02 8921 0200, +39 02 825 9009
www.acimall.com

ACIMALL, Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інстру-
менту, сприяє поширенню інформації про італійські деревообробні технології в усьому 
світі. До її складу входять понад 150 компаній, які забезпечують близько 80% робочих 
місць та обігу. Саме це вигідно вирізняє ACIMALL з-поміж інших італійських та інозем-
них організацій, які працюють у сфері деревообробного обладнання.

AIMSAD, Turkish Woodworking Machinery 
and Side Industries Businessmen Association
Esentepe Mah., Vizyon Plaza D Blok D:119
Kartal, İstanbul, Turkey
tel.: +90 216 511 5612
e-mail: aimsad@aimsad.org
www.aimsad.org

Асоціація ділових кіл Туреччини у сфері деревообробного обладнання та суміжних 
галузей (AIMSAD) була заснована 6 червня 2014 року. Незважаючи на те, що її засно-
вниками були саме виробники обладнання, а місцем заснування — Стамбул, AIMSAD 
передбачає об’єднання всіх відповідних турецьких компаній, які працюють у галузі 
деревообробного обладнання та суміжних галузях. До складу AIMSAD входять 55 ком-
паній. З вересня 2016 року асоціація є членом Керівної ради Європейської федерації 
виробників деревообробного обладнання (EUMABOIS).

AKEMSAN
D100 Karayolu Üzeri Ayvalik Mevkii
Adapazari, Turkey
tel.: +90 264 275 1196
+90 264 291 2250
e-mail: info@akemsan.com.tr
www.akemsan.com.tr

Виробництво деревообробного обладнання.

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

tel.: +48 65 511 4170, +48 793 901 102
e-mail: info_ua@becker-polska.com

www.becker-polska.com
Facebook: beckerpolska

Компанія Беккер — світовий лідер із виробництва найкращих вакуумних насосів, 
компресорів та вихрових повітродувок. Беккер — це обладнання, яке відоме у всьому 
світі та у багатьох галузях промисловості. Вакуумні насоси, компресори та пневматичні 
системи Becker доступні як окремі компоненти та як комплексні системні рішення. 
Беккер надає якісні оригінальні запасні частини та сервісне обслуговування.

BIZERA.COM.UA
ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИчИй ЦЕНТР, ТОВ

а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: 044 489 3246, 067 506 6343

www.ib.kiev.ua

Онлайн-маркетплейс товарів і послуг: bizera.com.ua. Обладнання, інструмент, мате-
ріали, фурнітура для виробництва меблів і деревообробки online: mebel.bizera.com.ua. 
Меблі від українських виробників online: meb.bizera.com.ua.

BLUE-VENT GROUP, LTD
Lene Haus Vej 21 7430 Ikast, Denmark
tel.: +45 369 68920, +38 050 310 1043

e-mail: europe@blue-vent.com
ezak@blue-vent.eu
www.blue-vent.dk

BLUE-VENT — один із найбільших світових постачальників систем пиловловлюван-
ня для деревообробної промисловості. Особливістю наших установок фільтрації є сис-
тема Multiflow, яка разом із вентиляторами високої продуктивності може зменшити 
споживання електроенергії в цеху до 50%. У рамках нашої програми ми пропонуємо 
постачання фільтрів, силосів, повітроводів, фітингів, конвеєрів, пресів для брикетуван-
ня та систем виявлення іскри. Наша всесвітня мережа заводів, офісів і дилерів дозволяє 
комплектувати системи «під ключ» за доступними цінами.

BM TRADA LATVIJA, SIA
Jūrkalnes str. 15

Rīga, LV- 1046, Latvija
tel.: + 371 6777 2135  

e-mail: bmtrada@bmtrada.lv
www.bmtrada.lv

Уповноважена інституція, що проводить сертифікацію з маркування СЕ для буді-
вельних виробів згідно з вимогами європейських стандартів: сортовані за міцністю 
пиломатеріали EN 14081 (регулярно проводимо курси з візуального сортування); кле-
єний брус EN 14080; стропильні системи EN 14250; вікна та двері EN 14351 і EN 16034; 
дерев’яні будинки ETAG007 та ін. продукція з деревини. Проводимо сертифікацію лан-
цюгів постачання FSC і PEFC та сертифікацію систем менеджменту ISO.
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CANMAKSAN
O.S.B. 1. Cadde Desen Sk. No:6
İnegöl, Bursa, Turkey
tel.: +90 224 714 9720
e-mail: info@canmaksan.com.tr, info@tepkem.com
www.canmaksan.com
Facebook: canmaksan
Youtube: tepkem

Завдяки 40-річному досвіду у виробництві деревообробного обладнання, компанія 
CANMAKSAN має постійних клієнтів у багатьох країнах.  

Великим попитом користуються: портативна торцювальна пила TEPKEM, яку виріз-
няють ергономічна конструкція, легкість транспортування, безпечність експлуатації та 
низькі енергозатрати; вертикальна пила TOMKEM, що інтегрується в лінію поперечного 
розкрою круглого лісу. Обладнання компанії CANMAKSAN отримало високу оцінку спо-
живачів щодо заощадження часу, підвищення точності та продуктивності, зниження со-
бівартості. Запрошуємо до взаємовигідної співпраці!

CASELLI GROUP SPA
via Nazionale, 87
33048 S. Giovanni al Natisone
Udine, Italy
tel.: +39 0432 757 064
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Продаж нового та вживаного деревообробного обладнання.

EMACHINERY − ZUCCHETTO ELIO
via G. Mazzini 18
30026 Portogruaro (Venezia), Italy
tel.: +39 042 276 9118
+39 340 503 0438
e-mail: info@emachinery.it
e.zucchetto@libero.it
www.emachinery.it

Проектування та установка промислового деревообробного обладнання, 
фарбувального обладнання, а також систем аспірації та фільтрації повітря.

FORDAQ SA
Avenue Louise 523
1050 Brussels, Belgium
tel.: +32 025 330 480
e-mail: info@fordaq.com
www.fordaq.com

Інтернет-мережа деревини. Світ дерева на кінчиках ваших пальців. Більше ніж 
200 000 фахівців із лісової промисловості. Понад 1 800 000 відвідувань на місяць. Знайти 
нових постачальників і покупців протягом декількох хвилин. У всьому світі 13 мовами. 

Реєструйтеся на порталі Fordaq, щоб захопити бізнес-можливості на міжнародному 
ринку лісової промисловості!

FUJIAN DELI ELECTRICAL AND MECHANICAL CO.
Fujian, China

tel.: +86 189 5088 6738
1114066458@qq.com

www.deale.cn

Одна з найбільших компаній у Китаї з виробництва багатодискових розпилюваль-
них верстатів для деревообробної промисловості. На площі 21 000 кв. м діють 9 ліній 
із  виробництва верстатів. Система якості сертифікована за міжнародним стандартом 
ISO9001:2008. Частка компанії на внутрішньому ринку становить понад 70%.

Наша продукція (12 типів багатопильних верстатів для круглого лісу та брусу) 
експортується до понад 30 країн. Запрошуємо до взаємовигідної співпраці.

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; нестінг; постпроцесори для ЧПУ: Scm, Homag, Biesse, KDT, Felder, Giben та інші; 
обробка деталей: пазування, присадка, фрезерування; імпорт даних із програм 3DC, 
БМ, bCAD, Excel, Woody, Pro100, WoodWop, IMOS; друк етикеток на виробництві та 
в офісі для деталей і залишків; розрахунок витрат матеріалів і трудовитрат; зв’язок із 1С; 
онлайн-модуль для прийому замовлень для вашого сайту.

GOMA SP. Z O.O.
ul. Mosiężna 8

66-400 Gorzów Wlkp., Poland
e-mail: goma@goma.pl

www.goma.pl

GOMA SP. Z O.O. проектує та виготовляє стаціонарне устаткування для зрощування 
деревини у довжину, а також пропонує комплексні рішення для виробничих ліній 
деревообробних виробництв.

ICK GROUP
пр-т Перемоги, 89А, оф. 227

Київ, 03115, Україна 
тел.: 044 451 0232, 093 354 4420

e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua, www.spares-grantech.com

Facebook: ickgroup.grantech

ICK Group спеціалізується на розробці комплексних рішень із переробки відходів 
деревообробки на паливну біомасу (подрібнена суха біомаса чи пелети) на основі 
обладнання ТМ Grantech. Розробка компонувальних рішень з підбором оптимального 
обладнання та його подальшою поставкою. Пусконаладка та введення в експлуатацію. 
Поставка запасних частин. Сервісне обслуговування та навчання персоналу.
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IMAC
пров. Сухоярський, 10/7
Біла Церква, 09109, Україна
тел.: 067 325 7551
e-mail: info@imac.com.ua
www.imac.pl

Торгівля обладнанням і витратними матеріалами для деревообробних і меблевих під-
приємств. Впровадження новітніх технологій. Спеціалізація — виробництво дверей, меб-
левих фасадів, декоративних багетів і профілів. Представник багатьох італійських фірм. 
Маємо великий досвід з організації високотехнологічних автоматизованих виробництв.

ITA TOOLS УКРАЇНА, ПП
вул. В. Винниченка, 6/1, Городок
Хмельницька обл., 32000, Україна
тел.: 03851 33 918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.ita.tools
Facebook: ITA Tools Україна
Instagram: cmt_tools_ua

Компанія ITA TOOLS Україна пропонує інструменти для деревообробки, деревопо-
хідних і штучних матеріалів від провідних європейських виробників. Серед широкого 
асортименту ви знайдете свердла, патрони і аксесуари до ЧПУ, фрези кінцеві та спіраль-
ні, фрезерні головки, змінні ножі, пили дискові та алмазний інструмент, а також широкий 
вибір аксесуарів, необхідних у процесі деревообробки. Товари з нашим логотипом з точ-
ки зору характеристик і якості належать до найбільш поширених інструментів у Європі.

JUWAL EXPORT-IMPORT
ul. ZWM 3/60, 02-786 Warsaw, Poland
tel.: +48 50 072 0797
biuro@juwalexportimport.pl
www.juwalexportimport.pl

Ми виробляємо деревообробне обладнання. Наші машини повністю адаптовані до 
ваших потреб. Увесь процес виробництва відбувається в Польщі. Ми спеціалізуємося 
на виробництві такого обладнання: окорувальний верстат, обертальний гідравлічний 
прес, гідравлічний прес, транспортери (подавальні пристрої).

Відвідайте наш веб-сайт і сконтайтуйте з нами!

KADIS IR KO, UAB
Taikos pr. 82A-49
LT-51276 Kaunas, Lithuania
tel.: +370 37 473 844
e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt

Виробляємо: лінії поздовжнього зрощування деревини для домобудівництва, ві-
конного виробництва, меблевих щитів та елементів меблевого виробництва; гідрав-
лічні преси для склеювання брусів і балок будівельних конструкцій, паркетних дощок, 
віконних брусів, щитів та інших виробів; обладнання для видалення та фільтрування 
стружки та пилу; спеціальні станки.

KMA-ЮКРЕйН, ТОВ
вул. Карбишева, 1, оф. 411

Луцьк, 43023, Україна
тел.: 067 794 1952

e-mail: sale@kma-ukraine.com
www.kma-ukraine.com.ua

Facebook: KMAUkraine
Instagram: kma_ukraine

Компанія КМА-Юкрейн є прямим імпортером та офіційним представником європей-
ських виробників деревообробного обладнання: HOLZMANN, ROBLAND, REMA, WINTER 
Holztechnik. Згідно із запитом клієнта пропонуємо та постачаємо вживане обладнання. 
Надаємо консультацію з підбору обладнання згідно із завданням клієнта, послуги з на-
лаштування та запуску обладнання, сервісного обслуговування.

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska 019A, Hoce, SI-2311, Slovenia

tel.: +386 2613 0051
e-mail: info@ledinek.com

www.ledinek.com

Ми пропонуємо: стругальні, фрезерувальні та профілювальні верстати; високошвид-
кісні стругальні верстати із робочою швидкістю до 900 м/хв.; фрезерувально-калібру-
вальні верстати ROTOLES; лінії для виробництва паркету; розпилювальні, обрізні, 
різальні верстати; системи зрощування; преси для виробництва прямих і гнутих 
клеєних балок різних габаритних розмірів (FLEXIPRESS, HYPERPRESS); обладнання 
для виробництва клеєних конструкцій (балок DUO/TRIO, блок-хаусу, BSH і KVH тощо); 
комплексні рішення для виробництва CLT-панелей, проекти «під ключ».

MANTOVANI MACCHINE SRL
Strada Volta-Monzambano, 66

46049 Volta Mantovana (Mantova), Italy
tel.: +39 0376 838383

e-mail: info@mantovanimacchine.it
www.mantovanimacchine.it

Деревообробне обладнання (нове, б/в та відновлене) з Італії та Німеччини.

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2-4

97941 Tauberbischofsheim, Germany
tel.: +49 9341 860

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

Facebook: weinig.ag

Концерн WEINIG є провідним світовим постачальником технологій у сфері обробки 
масивної деревини — обладнання для стругання та профілювання, зрощування, 
виробництва вікон, а також торцювання та сканування. Наше дочірнє підприємство 
Holz-Her займається повною обробкою плитних матеріалів (форматно-розкроювальні 
верстати, верстати та центри з ЧПУ, крайколичкувальні верстати).
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MOST-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Миру, 3, Байківці
Тернопільська обл., 47711, Україна
тел.: 0352 296 262, 067 351 2434
e-mail: order@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua
Facebook: most10ukraina
Instagram: woodmizer_ukraine

«MOST-Україна» — ексклюзивний представник Wood-Mizer в Україні. Є імпортером 
ANDRE, TANEL, офіційним дилером STIHL.

Компанія має розвинуту дилерську мережу та низку сервісних центрів. Головний 
офіс «MOST-Україна» — у Байківцях поблизу Тернополя, філії діють у Києві (Вишневе) 
та Рівному.

Компанія є членом Української асоціації деревообробного обладнання (УАДО), 
Американсько-української ділової ради (USUBC) та Американської торговельної палати 
(ACC).

MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN GMBH
A-4906 Eberschwang 45, Austria
tel.: +7 495 951 2714
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.

ORENT LTD. ŞTİ.
Azmimilli Mah. Gazhane Cad. No. 110
81020 Düzce, Turkey
tel.: +90 380 524 6676, +90 380 514 1162
e-mail: info@orent.com.tr
www.orent.com.tr

Камери для сушіння та пропарювання деревини, системи термообробки ISPM 15.

PALCHE
вул. Довженка, 12, c. Підгайці
Волинська обл., Україна
тел.: 033 270 1600
067 000 0812, 095 333 0202
e-mail: info@palche.com.ua
www.palche.com.ua
Facebook: gk.palche

Споживачі можуть придбати у нас подрібнювачі деревини, снігоочисні машини, 
дорожні щітки, зерноперекидачі та інші агрегати.

PAUL MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG
Max-Paul-Straße, 1-D, 88525 Duermentingen, Germany

tel.: +49 073 715 000; 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; е-mail: lira711@ukr.net

www.lira-ukraine.com

Фірма PAUL виготовляє надійні високопродуктивні 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
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 із 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 установок 
по всьому світу (в тому числі в Україні) демонструють, що POLYTECHNIK пропонує про-
фесійні рішення. Сфери застосування: теплопостачання підприємств і населених пунктів; 
вироблення насиченої пари для виробництва; вироблення електроенергії (міні-ТЕЦ).

RMP BIOENERGIA LLC
Maza Krasta str. 83, Riga, Latvia

tel.: +38 067 404 1015
e-mail: info@rmpbio.com.ua

www.rmpbio-ruf.com

ТОВ «РМП БІОЕНЕРГІЯ» — надійний постачальник обладнання для виробництва 
пелет, паливних брикетів, металічних брикетів, а також обладнання для комплексної 
переробки відходів деревообробного чи металообробного виробництва — сушіння, 
подрібнення, сепарації та транспортування. Є офіційним представником провідних 
німецьких виробників обладнання: RUF, Rudnick & Enners, ARP.

SERRA MASCHINENBAU GMBH
Bahnhofstraße, 83, D-83253 Rimsting, Germany

tel.: +49 0805 1964 000; 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; 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.
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STELA LAXHUBER GMBH
STELA Laxhuber GmbH
Laxhuberplatz 1, D-84323 Massing, Germany
Stela-Ukraine, БЦ SENSEI, оф. 301-B
вул. Антонова, 8A, с. Чайки
Києво-Святошинський р-н
Київська обл., 08135, Україна
тел.: +38 097 562 1783, +38 095 781 7633
e-mail: eduard.habik@stela.de, sales@stela.de
www.stela.de, www.stela.in.ua

Компанія Stela Laxhuber GmbH — провідний світовий виробник низькотемператур-
них стрічкових сушарок.

STORTI S.P.A.
Via Francesco Dioli
26045 Motta Baluffi, Italy
tel.: +39 0375 096 8311
e-mail: sales@storti.it
www.storti.it

Storti S.p.A. з 1960 року виробляє обладнання для деревообробки: комплектні 
лісопильні лінії, лінії з виробництва піддонів, роботизовані системи.

STRYI
пров. Лесі Українки, 14/1
Стрий, 82400, Україна
тел.: 097 758 5336
e-mail: ua.stryi@gmail.com
www.stameski-stryi.com.ua

Компанія STRYI — перший український виробник професійного інструменту для 
різьби по дереву, який спеціалізується на виготовленні токарного та ручного інстру-
менту для деревообробки. Основною нашою спеціалізацією та перевагою є виготов-
лення будь-якої конфігурації інструменту за індивідуальними замовленнями. Ми виго-
товляємо: стамески та різці для ручної різьби по дереву, токарні різці по дереву, киянки 
та приладдя для ручного загострення інструменту.

TERMOLEGNO SRL
Via del Sile 4
Rauscedo, 33095, Italy
tel.: +38 067 657 0917, +39 0427 94190
e-mail: info@termolegno.com
www.termolegno.com

Підприємство Termolegno засноване 1994 року. Лише за два десятиліття, завдяки 
високій надійності та абсолютній ефективності своїх установок, воно отримало 
визнання в усьому світі як один із найважливіших провідних виробників сушильних 
камер для деревини (у сфері первинної обробки деревини). Географія присутності 
охоплює понад 53 країни. Підприємство Termolegno пропонує своїм клієнтам 
проектування, виробництво та монтаж установок для сушіння, пропарювання та 
термообробки НT (ISPM-15) деревини.

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş.
Gölcükler Mah. 798/4, Sok. No:1

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

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

Компанія ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş., засновником якої є Азіз Устункарлі, розпочала 
свою діяльність у 1954 році з майстерні в Ізмірі, де вироблялося деревообробне облад-
нання. Спираючись на 60-річний досвід, сьогодні компанія виробляє автоматизовані 
системи для інтеграції виробничого процесу: колодопильні верстати, системи диско-
вих і стрічкових пильних вузлів, конвеєри, комплексні деревообробні лінії; розробляє 
проекти «під ключ». ÜSTÜNKARLI експортує свою продукцію до понад 30 країн світу, 
здобувши статус відомого світового бренду деревообробної промисловості.

WDE MASPELL
Strada Di Sabbione 65/A, 05100 Terni, Italy

tel.: +39 0744 800 672
+39 0744 807 056, +38 067 409 2997

e-mail: wdeinfo@wde-maspell.it
www.wde-maspell.com

WDE MASPELL — це винахідник і виробник вакуумних сушильних камер для де-
ревини з 1962 року. Фірма зареєструвала 91 патент, продала більше 6000 установок 
у всьому світі. З 2008 року фірма також почала виробляти термовакуумні установки, що 
виконують термічну обробку деревини в умовах низької тиску.

WEIHAI HANVY PLYWOOD MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD

No. 8-14 Manxing RD. Manshan
Weihai, Shandong, China

tel.: +86 631 596 7877
e-mail: info@hanvymachinery.com

www.hanvymachinery.com

Компанія спеціалізується на обладнанні для виробництва шпону та фанери. 
Пропонує таку продукцію: лінія лущення; лущильний станок; лінія для виробництва 

шпону; сушарка для шпону; прес для виробництва фанери; станок для нанесення клею; 
кромкообрізний верстат; гарячий прес для ламінування.

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstraße 9

Ried, 4910, Austria
tel.: +43 7752 9190

e-mail: woodtech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

Компанія WINTERSTEIGER відома в усьому світі технологією тонкого розпилу дере-
вини 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, музичних інструментів тощо.
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WOODBUSINESSPORTAL.COM
42A Nandru str., Bucharest, Romania
tel.: +40 722 393 491
e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com
www.woodbusinessportal.com

Один із провідних інформаційних порталів лісової індустрії в Європі, який зібрав 
понад 70 000 оголошень про купівлю, продаж і співробітництво з усіх континентів. 
На цьому порталі ви зможете знайти пропозиції щодо купівлі та продажу круглого 
лісу, меблів, фанери, дерев’яних будинків, паркету, ДВП, ДСП, щитів, дверей, вікон, 
обладнання для лісопереробки, а також усіх видів дерев’яних виробів.

WOODSHOW GLOBAL
Dubai, UAE
tel.: +971 4392 3232
e-mail: info@woodshowglobal.com
www.woodshowglobal.com

Один із найбільших і найтриваліших виставкових проектів, який зосереджений на 
ринку деревини, деревообробного обладнання та меблів у країнах Близького Сходу 
та Північної Африки. Наш проект — це чудова платформа для того, щоб скористатися 
з розвитку будівельної індустрії та отримати неабияку вигоду. На наших виставках у Ду-
баї, Каїрі та Габоні тисячі компаній деревообробної галузі демонструють і рекламують 
свою продукцію понад 200 000 професійних відвідувачів з усього світу, а також ознайом-
люються з найновішими трендами та технологіями під час спілкування зі спеціалістами.

WOODWORKING NEWS — 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, Газета
Одинцова, 23-1-25
Минск, 220018, Беларусь
тел.: +375 17 304 3411, +375 29 697 3411
e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Щомісячна повнокольорова газета для лісозаготівельних, деревообробних, мебле-
вих і верстатобудівельних підприємств (обсяг: 12–20 сторінок; наклад: 12 000 екземпля-
рів; кількість підписників на електронну версію: близько 23 500). Оглядові та науково-
технічні статті про стан і розвиток деревообробного обладнання й інструменту. Аналіз 
цін на обладнання та матеріали. Реклама, приватні безкоштовні оголошення. Розповсю-
джується за передплатою, поштовою розсилкою і на найбільших виставках у Росії, Біло-
русі, Україні. Підписка на електронну версію — безкоштовна.

WRAVOR D.O.O.
Stranice 27A, 3206 Stranice, Slovenia
tel.: +386 3757 1910, +386 4165 9672
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

Провідний виробник стрічкопильних ліній із впровадженням багатьох технологіч-
них інновацій у процес розпилювання деревини. Якість продукції та підтримка клієнтів 
є ключовими факторами нашого успіху, вже добре відомими в усьому світі.

АВК-ПРОМ, ТОВ
вул. Соборна, 250

с. Гореничі, Київська обл.
08114, Україна

тел.: 044 459 3595
e-mail: office@avk-prom.com.ua

www.avk-prom.com.ua

Офіційний представник фірми ELBH Slovakia та фірми HAMECH Польща. Забезпечує 
комплексне рішення замовлень, від проекту до поставок та монтажу систем промисло-
вої вентиляції та аспірації. З 2010 року є виробником аспіраційного обладнання. Аспіра-
ційні системи (фільтри зі шнековим вивантаженням, мішечного типу, на бункерах) для 
очищення повітря на деревообробних підприємствах від стружки та пилу. Котельне 
обладнання — промислові котли на відходах деревини, cушильні камери. Бункери-на-
копичувачі для зберігання відходів деревини. Тепловентилятори. Фарбувальні стінки з 
сухими фільтрами. Виготовлення та монтаж повітроводів.

АКВА РОДОС, ТОВ
вул. Козацька, 122А

Славута, 30000, Україна
тел.: 044 507 0130

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

Facebook: aquarodos

Провідний національний виробник меблів для усього дому, лідер у виробництві 
меблів для ванної кімнати.

А-ЛАП, ТОВ
вул. Можайська, 99, Берегово

Закарпатська обл., 90202, Україна
тел.: 03141 43 249, 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. Наша головна мета — виготовляти пили, які ви 
зможете максимально використовувати відповідно до своїх виробничих потужностей. 
Висококваліфікований персонал, виробничий цех, забезпечений найсучаснішим 
обладнанням, та більш ніж 25-річний досвід роботи дають основу для виконання будь-
яких замовлень наших клієнтів.

АЛЬТЕРПРОМ, ТОВ
пр-т Відрадний, 95, оф. 200

Київ, 03061, Україна
тел.: 044 537 2904

e-mail: ivanyuk.v@gmail.com
www.alterprom.com.ua

«Альтерпром» — офіційний дистриб’ютор компанії WARRIOR, представляє в Україні 
найпопулярніші моделі компанії. Асортимент продукції включає в себе серію фугуваль-
них верстатів, шліфувальне обладнання, рейсмуси, фрезери та круглопильні (дискові) 
пили. Продукція WARRIOR відповідає стандартам якості та безпеки: CE, CSA і EMC.
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АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
вул. Трублаїні, 2А, оф. 210
Київ, 03134, Україна
тел.: 067 000 1094, 063 178 1999
e-mail: info@amkodor.com.ua
www.amkodor.ua

Офіційний дистриб’ютор в Україні холдингу «Амкодор» (Республіка Білорусь) — од-
ного з провідних виробників лісової, дорожньо-будівельної, комунальної, снігоприби-
ральної, аеродромної, сільськогосподарської та іншої спеціальної техніки та обладнан-
ня в СНД. 

Машини з маркою «Амкодор» працюють у 32 країнах світу. Щорічно холдинг «Ам-
кодор» випускає більше 5000 одиниць спеціальної техніки близько 90 моделей і  мо-
дифікацій. За технічними характеристиками та якістю вся техніка відповідає світовим 
стандартам.

АНДІС-ТЕХНО, ПП
вул. Чигиринська, 524
Черкаси, 18030, Україна
тел.: 0472 710 778, 067 472 7360
e-mail: info@andistechno.com
www.andistechno.com

Виготовлення фрезерного ЧПУ обладнання по дереву та металообробці, виробни-
цтво меблевих фасадів.

АНДРЕАС ШТІЛЬ, ТОВ
вул. Антонова, 10, с. Чайки
Київська обл., 08135, Україна
тел.: 044 393 3536
e-mail: info@stihl.ua
www.stihl.ua
Facebook: stihl.ua

ТОВ «АНДРЕАС ШТІЛЬ» — дочірнє підприємство компанії ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 
світового лідера у виробництві: бензо- та електропил; мотокіс, кущорізів; висоторізів, 
мотоножиць; повітродувних пристроїв, мийок, обприскувачів; бензорізів, мотобурів.

АРІЄС-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Шашкевича, 72
с. Ожидів, Львівська обл.
80530, Україна
тел.: 03264 46 984, 067 340 4830
e-mail: office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua

ТзОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» пропонує обладнання для переробки первинної та вторин-
ної сировини з наступним введенням його в експлуатацію та навчанням обслуговую-
чого персоналу, а також гарантійне та післягарантійне обслуговування з постачанням 
комплектуючих та запасних частин.

АРМОТ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Коноплянська, 12

Київ, 04074, Україна
тел.: 044 223 3147, 067 209 1338

е-mail: vif1@meta.ua
www.armoth.kiev.ua

Виробництво та обслуговування стрічкових пил, деревообробного обладнання. 
Є власником торгової марки Leader. 
Бізнес-партнер польської фірми QSGS Technology (торгова марка Armoth).

АРПАЛ, ТОВ
Немирівське Шосе, 76

Вінниця, 21000, Україна
тел.: 097 692 8685

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

Facebook: arpal.vin
Instagram: izmelchitel.arpal

Компанія АРПАЛ займається виготовленням подрібнювачів гілок. Установки нашо-
го виробництва — це пристрої для швидкого та легкого подрібнення гілок і відходів де-
ревини. Продукція, отримана за допомогою даного процесу, може бути використана як 
паливо для різноманітних опалювальних пристроїв. Подрібнювачі приводяться в дію 
як бензиновими та електричними двигунами, так і агрегатуються у парі з тракторами 
різноманітних модифікацій.

АС-IНЖИНІРИНГ, ТОВ
Кловський узвіз, 18

Київ, 01021, Україна
тел.: 044 599 1422

067 465 3156, 067 230 6416
e-mail: unserv@ukr.net, igor.nestro@ukr.net

www.nestro.com.ua

ТОВ «АС-Iнжиніринг» є представником німецької фірми Nestro на території Украї-
ни. Компанія спеціалізується на проектуванні, постачанні, виконанні монтажних робіт, 
гарантійному та післягарантійному обслуговуванні систем централізованої аспірації, 
подрібнювальної техніки, пиленакопичувальних комплексів та устаткування, робота 
якого спрямована на виготовлення пелет і брикетів, а також організації систем пневмо-
транспорту на будь-які відстані.

АСТРА — ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ

вул. Робоча, 2А, оф. 609
Миколаїв, 54029, Україна

тел.: 0512 712 200, 095 489 5807
e-mail: info@techno-sys.com

www.astrapro.com.ua
Facebook: Astra.Konstruktor.Mebeli

Розробка програмного забезпечення для виробництва меблів та для оптимізації 
розкрою матеріалів.
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АТОН СЕРВІС, ТОВ
вул. Бориспільська, 7, корп. 3, оф. 248
Київ, 02660, Україна
тел.: 044 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

ТОВ «Атон Сервіс» займається виробництвом і постачанням, а також виконує проек-
тування, монтаж та пусконалагодження високоякісного аспіраційного обладнання для 
промислових підприємств. На ринку компанія пропонує таке обладнання: аспіраційне 
обладнання та бункери-накопичувачі, промислові вентилятори, фарбувальні камери та 
рішення для шліфування, промислові витяжні пристрої, гнучкі шланги. Ми пропонуємо 
технології, що допомагають вам економити.

БАйКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
вул. Здолбунівська, 7Г, корп. 3, Київ, Україна
тел.: 044 492 3277, 096 219 4335
050 992 6788, 063 937 9320
e-mail: shpon@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua
Facebook: Байкал-шпон-в-Украине

Експорт шпону: дуб, сосна, бук, ясень (0,55/1,5/2,5 мм). Продукція: шпон струганий 
(Україна), шпон пиляний, шпон ексклюзивний, шпон коріння, шпон дубльований, 
крайка із шпону, шпоновані плити ДСП/МДФ/фанера/блокбоард, шпоновані меблеві 
рамкові профілі та карнизи МДФ, гнучкі фанера СЕЙБА і МДФ з прорізами, полегшена 
фанера, пиломатеріали ексклюзивні, клей для шпону, клеєва нитка і гумірка для шпону.

БІЛД ПОРТАЛ
вул. Є. Сверстюка, 11Б, Київ, 02660, Україна
тел.: 044 500 4797
office@budport.com.ua
www.budport.com.ua

Головний будівельний портал України — надійний помічник і потужний інструмент 
як для компаній-учасниць будівельного ринку, так і для споживачів, які перебувають 
в пошуку необхідних будматеріалів, майстрів будівельних спеціальностей або послуг у 
сфері будівництва та ремонту. Тримайте руку на пульсі подій разом з Build Portal. Щодня 
ми публікуємо актуальні новини та статті щодо будівельного ринку, нерухомості: аналі-
тика, зміни ДБН, нові матеріали і технології, анонси важливих подій, інтерв’ю з першими 
особами галузі та багато іншого.

БІНДАС І. В., ФОП
вул. Каштанова, 29, Харків, 61100, Україна
тел.: 057 751 2874, 067 571 1148
e-mail: binigor@gmail.com
www.bindas.com.ua

Ми займаємося продажем ручного електроінструменту Festool для виробництва ме-
блів і столярних виробів, а також супутнього приладдя та витратних матеріалів до них 
(фрези, струбцини, шліфувальний матеріал тощо). З 2010 р. ми є офіційним торговельним 
партнером фірми Festool в Україні. За 8 років роботи ми зарекомендували себе як надійні 
партнери, що забезпечують клієнтів усім необхідним і своєчасно обслуговують інстру-
мент. Наша мета — допомогти вам, виробникам меблів, придбати саме той інструмент, 
який успішно та швидко вирішуватиме ваші завдання без щонайменшої втрати якості.

ВН ВУД, ТзОВ
вул. Львівська, 1, с. Миколаїв

Львівська обл., Україна
тел.: 097 836 0110

0676727138, 067 742 4403
e-mail: infovnwood@gmail.com

www.vnwood.com.ua

ТзОВ «ВН Вуд» було створено в 2009 р. Станом на сьогодні компанія працює на 
ринку деревообробного обладнання України та ближнього зарубіжжя, а також на 
українському ринку фільтрів для пофарбувальних камер.

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 

Каталог постачальників
ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИчИй ЦЕНТР, ТОВ

а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: 044 489 3246, 067 506 6343

www.ib.kiev.ua

Каталог постачальників «Все для производства мебели и деревообработки» містить 
повну інформацію щодо постачальників меблевого та деревообробного виробництва. 
Розповсюджується безкоштовно для фахівців.

ГАЛАКТИК, Виробнича компанія, ТОВ
вул. Сім’ї Хохлових, 8

Київ, 04119, 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 і сервісне обслуговування промислового обладнання за такими напрямами: 
модульні системи аспірації з поверненням теплого повітря до цеху; обладнання фар-
бувальних камер; обладнання лісосушильних камер конвективного типу; відцентрові 
вентилятори високого та середнього тиску; засоби цехової механізації; столи для руч-
ної шліфовки.

ГАРМОНІЯ-ТЕХНОФІЛЬТР, ТОВ
вул. Авіаційна, 39, оф. 7

Дніпро, 49017, Україна
тел.: 056 798 2334, 050 361 5138

e-mail: garmonika@ua.fm
www.gtf.prom.ua

ТОВ «Гармонія-Технофільтр» є виробником різноманітних фільтроелементів до ас-
піраційного (рукава, касети фільтрувальні), вентиляційного (панельні, кишенькові, гоф-
ровані фільтри, клас очистки G4, F5–F9) та іншого фільтраційного обладнання (мішки 
фільтрувальні до стружкопилососів, серветки фільтрувальні до фільтропресів, мішки 
фільтрувальні для рідин — фарби, лаки, олія, водопідготовка — з рейтингом фільтрації 
від 1 до 1400 мкм). Висока якість, помірна ціна, багаторічний досвід, новітні технології, 
гнучке та оперативне сприйняття запитів.
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ГРЕБІНКІВСЬКИй ЗАВОД 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІй, ТОВ
вул. Миру, 46, Гребінка
Полтавська обл., 37400, Україна
тел.: 044 563 0303, 044 563 0707
тел.: 067 225 2852
e-mail: gzmk2016@gmail.com
www.gzmk.com.ua

Виробництво ванн для антисептації деревини, проектування та виготовлення ліній 
сортування для деревообробної галузі, проектування та виготовлення міжверстатної 
механізації, виготовлення обладнання для деревообробних підприємств.

ҐОНТА, ТОВ
вул. Гарматна 37А, оф. 162
Київ, 03067, Україна
тел.: 044 209 1019, 067 419 5575
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

ҐОНТА chemicals — представництво корпорації LONZA, Швейцарія, світового лідера 
з виробництва промислових та професійних будівельних засобів захисту деревини та-
ких марок як ANTIBLU, TANALITH, RESISTOL. Безперебійне постачання та кваліфікований 
супровід у використанні високоякісних промислових засобів захисту деревини забез-
печує нашим клієнтам довгострокові та вигідні експортні контракти. Наше підприєм-
ство постачає виробниче устаткування для хімічного оброблення деревини та надає 
послуги з просочення деревини в автоклаві в режимі вакуум-високий тиск-вакуум.

Д ЛАйТ, ТОВ
пр-т Людвіга Свободи, 29, Харків, Україна
тел.: 057 720 1157, 050 404 4400
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua
Facebook: dlight.ukr

Компанія «Д ЛАЙТ» пропонує найсучаснішу важку спеціалізовану техніку.
Пропонуємо: продукт власного виробництва: лісові маніпулятори та грейфери до 

них, причепи автомобільні, мультиліфти, мобільні пожежні модулі; спеціалізовану техні-
ку світових виробників, яку офіційно в Україні представляє наша компанія: Amco Veba, 
Farmi Forest, Tajfun, Lancman, Palms, Baltrotors, Cancela. Надаємо гарантійне та післяга-
рантійне сервісне обслуговування у шести регіонах України.

ДЕБЕЛИй ВОЛОДИМИР МИКОЛАйОВИч, ФОП
вул. Котляревського, 53/49, Сарни
Рівненська обл., 34500, Україна
тел.: 067 363 0629, 068 177 5997
e-mail: debeliy78@ukr.net
www.bmf.rv.ua, www.autra.ee

Продукція, яку представляємо: верстати для розколювання деревини, рубальні 
машини, гідравлічні крани-маніпулятори, лісовозні тракторні причепи. 

Ми є представниками фірм AUTRA, BMF та ТМ PALAX, JUNKKARI, BMF, KARA.

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

Львів, 79054, Україна
тел.: 032 244 1164, 032 244 1165

derevo@derevo.com.ua
www.derevoobrobnyk.com

Наша місія — інформаційно-рекламне сприяння розвитку лісового господарства 
та деревообробної галузі України. За допомогою порталу derevoobrobnyk.com, окрім 
традиційного обладнання, матеріалів, комплектуючих та фурнітури, ми прагнемо ре-
кламувати продукцію деревообробників та меблевиків (наших передплатників) їхнім 
потенційним клієнтам в Україні.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

вул. Шота Руставелі, 9А, 01601, Україна, Київ
тел.: 044 235 5506

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 Держлісагентства є: забезпе-
чення реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, 
а також охорони, захисту, відтворення ресурсів лісу, мисливської фауни, підвищен-
ня ефективності лісового та мисливського господарства. За останні 3 роки щорічно 
держлісгоспи в середньому відтворюють ліси на площі 52 тис. га. До сфери управління 
Держлісагентства входять 353 державних лісогосподарських та лісомисливських гос-
подарств, 5 мисливських господарств, 2 науково-дослідні інститути.

ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ, ТОВ
вул. Академіка Павлова, 82, Харків, 61038, Україна

тел.: 057 757 0959, 067 535 8888
e-mail: doligno@doligno.com.ua

www.doligno.com.ua

Компанія Doligno — колектив фахівців у сфері деревообробного обладнання. Ми 
пропонуємо комплексний підхід: від підбору та сервісного обслуговування верстатів 
до проектування фабрик під ключ. З 2013 р. ми є ексклюзивними представниками 
італійського концерну SCM Group на території України.

ЕКО-ПОЛІССЯ
АЛЬТАІР-1, ТОВ

вул. Чуднівська, 104, Житомир, Україна
тел.: 093 358 7081

e-mail: eko-teplo@ukr.net
www.eko-polissya.com.ua

Ми не лише є виробниками обладнання для виробництва альтернативних видів па-
лива, але й самі виробляємо кінцевий продукт. Компанія «Еко-Полісся» створила влас-
не виробництво: ліній прес-гранулювання; обладнання для виробництва деревного 
вугілля. Ми не просто продамо вам обладнання, а й допоможемо повністю відкрити і 
налагодити виробництво і навчити персонал. Запрошуємо вас переконатися в усьому 
особисто, відвідавши наші виробничі майданчики.



55

укр

54

укр

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

ЖИТОМИРСЬКИй ТЕХНОЛОГІчНИй КОЛЕДЖ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ЖТК КНУБА)
вул. Небесної Сотні, 37, Житомир, 10029, Україна
тел.: 0412 473 172, 0412 221 242
e-mail: info@ztk.org.ua
www.ztk.org.ua

Заснований у 1911 р. Готуємо спеціалістів середньої ланки з 11 спеціальностей, 
у  т.  ч.  обробка деревини та її хіміко-механічна переробка. Коледж випускає високо-
кваліфікованих працівників усіх рівнів для підприємств деревообробної галузі країни. 
Завдяки 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, 
корпусні меблі, столярні та погонажні вироби, які користуються неабияким попитом.

ЗОЛОТЕ РУНО, ТОВ
вул. Деревообробна, 6Б, Київ, 01013, Україна
тел.: 044 255 1414; e-mail: osmolovych23@i.ua
www.goldenfleece.com.ua
Facebook: www.GoldenFleece.com.ua

Компанія-виробник шліфувального та різального інструменту.
Наша продукція: стрічкові пили по металу Lennartz, Wikus, Arntz; пили по дереву 

Fenes, Koronet; абразивні матеріали на гнучкій основі HERMES, VSM, Awuko, Deerfos, 
Indasa; абразивні кола на бакелітовій основі; абразивні кола на керамічній основі; від-
різні абразивні диски; металорізальний інструмент Yamawa, Osawa, Nikkotools.

ЗОРЯ, Науково-виробниче підприємство, ТОВ
вул. Заводська, 1Г/36, Рубіжне
Луганська обл., 93001, Україна
тел.: 06453 95 085, 050 468 3276
e-mail: marketing@zaryachem.com
www.zaryachem.com; Facebook: zaryachem

НВП «ЗОРЯ» пропонує карбамідоформальдегідні смоли для виробництва плит ДВП, 
ДСП, фанери, склеювання деталей меблів. Науково-технічна база дозволяє нам знайти 
індивідуальний підхід до кожного клієнта і розробити рецептуру смоли відповідно до 
вимог замовника. При роботі з нами ви отримаєте конкурентоспроможні ціни, короткі 
терміни виконання замовлення, а головне смолу високої якості, яка забезпечує низький 
рівень емісії формальдегіду в готовій продукції.

ІБЕРУС-КИЇВ, СП
вул. Кирилівська, 51A, Київ, 04080, Україна
тел.: 044 482 4761
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

На сучасних верстатах, із використанням європейських технологій твердого сплаву 
фірми «Ceratizit» та високовуглецевої і легованої сталі, виробляємо широку гаму стан-
дартних фрез зі змінними ножами та інструмент за спеціальним замовленням. Продукція 
відповідає світовому рівню вимог щодо якості і техніки безпеки, призначена для прямого 
і профільного фрезерування деревини на одношпиндельних та багатошпиндельних фре-
зерних верстатах при ручному та механічному способі подачі оброблюваних деталей.

ІГНАТОВИч БОГДАН ІВАНОВИч, ФОП
вул. Транзитна, 4, Радехів, 

Львівська обл., 80200, Україна
тел.: 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 Польщі, в селищі 

Лака (Łąka) Підкарпатського воєводства. На складах маємо більше 400 верстатів. Що-
місячне поповнення та придбання на замовлення.

ІМЕКС, ПП
вул. Є. Коновальця, 411А, 

Івано-Франківськ, 76011, Україна
тел.: 0342 507 340; e-mail: imeksinfo@gmail.com

www.imeks.if.ua

ПП «ІМЕКС», засноване у жовтні 1992 року, вже понад 25 років упевнено укріплює 
свої позиції на ринку деревообробної промисловості. Протягом цього часу значно 
розширено асортимент продукції, вдосконалено технології, знайдено нові оптимальні 
рішення для розвитку галузі. Основні напрями діяльності: конструювання та виготов-
лення високоякісного деревообробного обладнання; сервісне обслуговування; фахові 
консультації; забезпечення необхідним інструментом.

ІНВОЛД, ТОВ
вул. Віскозна, 17, оф. 22, Київ, 02094, Україна

тел.: 044 383 4212, 044 501 4306, 067 999 9005
095 391 1448; e-mail: info_inworld@ukr.net

www.inworld.com.ua; Facebook: Inworld

Пропонуємо повний комплекс послуг — постачання, монтаж і сервісне обслугову-
вання обладнання відомих європейських виробників. Комплексні технологічні рішен-
ня для організації виробництва гранул чи брикетів на базі: пресів-грануляторів компа-
нії AMANDUS KAHL; брикетувальних пресів гідравлічного типу компанії UMP Technika. 
Комплексні технологічні рішення для сільськогосподарської та харчової промисловос-
ті від AMANDUS KAHL Group: крупозаводи, переробка зернових, бобових та олійних 
культур — SCHULE MÜHLENBAU; обжарювання кави, насіння, горіхів і технологія псев-
дозрідженого шару — NEUHAUS NEOTEC.

ІНМАТЕХ, ТОВ
вул. Прилужна, 4/15, оф. 502, 506, 507, Київ, 03179, Україна

тел.: 044 451 8752, 044 451 8766
e-mail: info@inmatech.com.ua

www.inmatech.com.ua; Facebook: WeinigUkraine

ІНМАТЕХ — представник компанії ВАЙНІГ в Україні. Ми з успіхом працюємо на рин-
ку України більше 20 років. Основним принципом нашої праці є індивідуальний підхід 
до кожного замовника. Ми постачаємо: чотирибічні стругально-калювальні верстати, 
віконні центри, заточувальні верстати, лінії мінішипового зрощення, автоматичні тор-
цювальні верстати з системою оптимізації, преси, багатопильні верстати.  

Спектр послуг: постачання запасних частин, гарантійне та післягарантійне обслуго-
вування. Широкий асортимент обладнання та багаторічний досвід дає нам можливість 
виступати у якості надійного постачальника та партнера.
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ІНСТРУМЕНТАЛ, ПП
вул. Плодова, 1, Київ, 04128, Україна
тел.: 044 443 1948, 067 446 0708
e-mail: director@instrumental-ua.com
www.instrumental-ua.com
Facebook: Instrumental.ua

Підприємство було засновано в 1999 р. Протягом багатьох років спеціалізується 
на продажі ручного, бензинового й електричного інструменту. Забезпечує гарантійне, 
післягарантійне та сервісне обслуговування бензинового й електричного інструменту.

Головна мета — виробництво і реалізація інструментів, обладнання, пристосувань, 
аксесуарів, запчастин, які використовуються в деревообробці; імпорт та експорт най-
кращого інструменту, обладнання і технологій; пошук новітніх розробок та інновацій 
для застосування у виробництві як в Україні, так і за її межами.

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

Спеціалізуємося на розробці та виробництві дереворізального інструменту, а саме: 
пил дискових для багатопильних, поздовжньо-обрізних, торцювальних, форматно-роз-
кроювальних верстатів; пил тарних, рамних і стрічкових (у тому числі стелітованих); 
фрез насадних дереворізальних (у тому числі комплектів фрез для виготовлення євро-
вікна); ножів фугувальних і рейсмусових; обладнання для первинної та вторинної меха-
нічної обробки та переробки деревної сировини, включаючи машини, пристосування 
і прилади для допоміжних робіт.

ІРБІС, ПП
вул. Басова, 32, с. Красилівка
Київська обл., 07451, Україна
тел.: 099 120 0181
e-mail: zuelch.ua@gmail.com
www.zuelch.etov.ua

Офіційний дистриб’ютор Zuelch (технології фарбування, Німеччина) в Україні.

КЕМІКАЛ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Соборна, 144, с. Софіївська Борщагівка
Київська обл., Україна
тел.: 067 217 2822, 067 233 4524
e-mail: kemiukr@gmail.com
www.kemichal.com.ua

Компанія спеціалізується на реалізації лакофарбової продукції та витратних мате-
ріалів для меблевих виробництв. На сьогодні «КЕМІКАЛ УКРАЇНА» пропонує таку про-
дукцію: ЛФМ на водній основі, УФ лаки, спеціальні ефекти, лаки поліуретанові, лаки 
паркетні, лаки нітро, лаки поліефірні, барвники для деревини, клеї для деревини, мате-
ріали для реставрації, абразивні матеріали, фарбувальне обладнання (від краскопульта 
до фарбувальної камери).

КІВЕРЦІЛІСМАШ, ПП
вул. Академіка Кравчука, 4, Ківерці

Волинська обл., 45200, Україна
тел.: 03365 22 546, 03365 21 479

050 900 8610, 050 907 1298
е-mail: lesmash@inbox.ru, vladimir_furman@inbox.ru

www.lismash.com.ua

Провідний виробник технологічних ліній і окремих верстатів для повної переробки 
деревини: багатопильних, брусувальних, торцювальних верстатів, верстатів для пере-
робки обаполів тощо. Обладнання високопродуктивне, надійне, просте в експлуатації, 
не вимагає особливих кліматичних умов, постійно вдосконалюється за номенклатурою 
і модельним рядом, за якістю, надійністю, технічними можливостями. Полегшать працю 
передавальні пристрої і допоміжне обладнання, а навчання за допомогою наших спеці-
алістів сприятиме правильній та ефективній експлуатації придбаного вами обладнання.

КОМКОНТ, СТОВ
вул. Федюнінського, 19, Гомель

246007, Республіка Білорусь
тел.: +375 232 682 773

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

СТОВ КОМКОНТ здійснює виробництво, монтаж і пуск котельних установок, що 
працюють на відходах деревини (тріска, кора, ДСП). Котли виготовляються за ліцензією 
французької фірми COMPTE R: котли типу CS потужністю від 30 до 100 кВт із ручним 
завантаженням палива та котли типа COMPACT потужністю від 150 до 10 000 кВт, що 
працюють в автоматичному режимі.

КОТЛОТЕХ, ПП
вул. Комерційна, 8, Житомир, 10019, Україна

тел.: 0412 482 079
тел.: 067 412 5401

e-mail: 482079kotloteh@ukr.net
www.kotloteh.com.ua

Виробництво твердопаливних котлів, теплогенераторів, бункерів, теплоакумулюю-
чих ємностей, механізмів подачі палива.

ЛАТчБАХЕР УКРАЇНА, Торговий дім
(Група компаній LATSCHBACHER) 
вул. Новозабарська, 2/6, оф. 506

Київ, 04074, Україна
тел.: 044 500 5580

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

Група компаній Latschbacher — провідний світовий постачальник комплексних рі-
шень для обліку деревини та пиломатеріалів у лісовому господарстві та деревооброб-
ній галузі. Сьогодні група працює в 50 країнах світу, пропонуючи ринку комплексний 
продукт — від розробки ПЗ до постачання обладнання для систем електронного облі-
ку. Такі системи враховують щорічно більше 120 млн. куб. м круглого лісу по всьому сві-
ту. В активі групи розробка і впровадження системи електронного обліку деревини для 
Державного агентства лісових ресурсів України (реалізація проекту в 2012–2013 рр.).
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ЛЕйТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Соборна, 2Б
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: 044 499 2096, 0800 305 151
e-mail: kiev@leitz.org
www.leitz.com.ua

Інструменти та інструментальні системи для деревини та пластмас. Leitz постачає 
свою продукцію та пропонує сервіс у понад 100 країнах світу та має всесвітню мережу 
з  близько 200 сервісних центрів. Крім того, Leitz надає технічну підтримку своїм 
клієнтам, використовуючи багаторічний досвід роботи. Нам довіряють із 1876 року.

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

Офіційний представник фірм «SERRA», «PAUL» і «GOMA» в Україні. 
Також ТОВ «ЛІРА» виробляє та продає сухий зрощений пиломатеріал із сосни 

(дошка для підлоги, коробка дверна, брус клеєний, вагонка, плінтус, рейка) та клеєний 
меблевий щит.

ЛІСОВА ТЕХНІКА, ТОВ
вул. Національного Відродження, 5
смт Велика Березовиця
Тернопільська обл., 47724, Україна
тел.: 067 354 0700, 099 354 0700
e-mail: info@listeh.com.ua
www.listeh.com.ua
Facebook: foresttechnics

ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» здійснює підбір, продаж, сервіс нової та вживаної техніки 
для лісозаготівлі, транспортування та переробки деревини. Трелювальні трактори, 
харвестери, форвардери, причепи і платформи з маніпуляторами, тракторні процесо-
ри; лебідки, канатні системи; обладнання для переробки деревини на дрова та тріску, 
торцювальне обладнання для пакетної заготовки та колод.

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

Дочірнє підприємство компанії LEUCO, Німеччина. LEUCO є одним зі світових ліде-
рів із виробництва алмазного інструменту та інструменту з твердих сплавів для дерево-
обробної та меблевої промисловості. Широкий асортимент нашої продукції доповню-
ють послуги із заточування інструменту та консультації щодо його використання.

ЛЮЦ, ПП
Україна

тел.: 044 404 8982
e-mail: info@mikronglobal.eu

www.lyuts.com

ПП «ЛЮЦ» — це підприємство, яке працює на ринку розробки та виробництва елек-
тронної продукції, автоматизованих систем та інформаційних технологій. Наші автома-
тизовані системи використовуються в деревообробній промисловості. Колектив нашої 
компанії має великий досвід в розробці та виробництві новітніх технічних систем, які 
отримали високу оцінку наших клієнтів у різних країнах світу.

МАКСИМЕР, ТОВ
вул. Курська, 16, Київ, 03049, Україна

тел.: 044 246 3123, 050 462 2418
e-mail: 4622418@gmail.com

www.sky-wood.com

Виробництво деревопильних верстатів та механізації.

МАРКЕТЛІС, ПП
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавлівська Борщагівка

Київська обл., 08130, Україна
тел.: 044 495 1162; e-mail: info@mlis.com.ua

www.marketlis.com.ua

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.

МАРОТЕК, ТОВ
вул. Лісопильна, 8, Дніпро, Україна

тел.: 097 098 0552
e-mail: office@marotech.com.ua

www.marotech.com.ua

Компанія «Маротек» є першим в Україні ексклюзивним інсталятором роботів Fanuc 
у сфері деревообробки та меблевої промисловості. Технології 21 століття дозволяють 
розширити параметри 3D-обробки та автоматизувати велику кількість процесів (фар-
бування, фрезерування, внутрішньоцехова логістика тощо). Автовиробники вже не 
уявляють свої заводи без роботів, настав час змін і для деревообробників.

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

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

www.mwm.com.ua

Понад 14 років успішно працюємо на деревообробному ринку України, пропонуючи 
своїм клієнтам сучасне та якісне обладнання за найкращими цінами. Пропонуємо весь 
спектр обладнання та інструменту для обробки деревини та виготовлення дерев’яної 
продукції, починаючи від розпилу круглого лісу до фінішного оздоблення готового ви-
робу. На складі у м. Дніпро завжди в наявності широкий вибір обладнання, а саме: кла-
сичне столярне обладнання, чотирибічні верстати, лінії зрощення різної продуктивнос-
ті, преси, фарбувальні камери, форматно-розкроювальні верстати, крайколичкувальні 
верстати, оброблювальні центри з ЧПК та багато іншого. Наші можливості — ваш успіх!
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МВМ-КИЇВ, ТОВ
вул. Героїв Космосу, 4, оф. 801
Київ, 03148, Україна
тел.: 044 200 1254, 067 442 1956
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
Facebook: mwmkiev

Компанія «МВМ-Київ» постачає сучасне промислове обладнання, інструмент, су-
шильні камери та лісопильну техніку від провідних виробників Європи й Азії. Діяль-
ність компанії спрямована на розвиток деревообробної галузі України за рахунок 
впровадження високоефективного й якісного обладнання широкого спектру, надання 
інжинірингових та сервісних послуг зі створення деревообробних виробництв і роз-
робки концепцій модернізації існуючих виробництв.

М-ГРУПП ЛТД, ТОВ
вул. Микільсько-Слобідська, 6Б
Київ,02002, Україна
тел.: 044 502 2714, 067 548 1282
e-mail: info@m-g.com.ua
www.m-g.com.ua
Facebook: mgroupp

Компанія «М-ГРУПП» пропонує широкий спектр деревообробного інструменту. 
Основні критерії: якість, надійність і конкурентоспроможність. Нами представлено 
інструмент італійської компанії FREUD: твердосплавні пластини; насадні фрези; дискові 
пилки; алмазний інструмент; кінцеві фрези; свердла; інструмент для CNC-центрів тощо. 

Фахівці нашої компанії завжди нададуть кваліфіковану консультацію і допоможуть 
підібрати необхідний вам інструмент.

МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО, Журнал
ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИчИй ЦЕНТР, ТОВ
а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: 044 489 3246, 067 506 6343
www.ib.kiev.ua

Журнал «Мебельное дело» — українське видання для виробників меблів і дерево-
обробників. Виробничо-практичний журнал, що висвітлює актуальні аспекти меблево-
го бізнесу і деревообробного ринку. Виходить з 2014 року.

МЕБЛІДЕРЕВПРОМ, Асоціація
вул. Машинобудівна, 37, оф. 220
Київ, 03067, Україна
тел.: 044 456 6587, 067 363 7730
e-mail: asso.meblidp@gmail.com

Сприяння розвитку вітчизняного деревообробного та меблевого виробництва; 
розробка та експертиза нормативно-правових актів, що стосуються діяльності галузі 
та стабільного сировинного забезпечення підприємств. Участь в антидемпінгових роз-
слідуваннях з метою захисту вітчизняного ринку продукції деревообробки від демпін-
гового імпорту та інше.

МЕГАРЕС, ТМ
пр-т Визволителів, 1, оф. 610

Київ, 02660, Україна
тел.: 067 657 0917, 050 351 9589

e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

ТМ «MЕГАРЕС» представляє на території України обладнання італійських фа-
брик-виробників із багаторічним досвідом роботи у своїй сфері та надійною репута-
цією: конвекційні сушильні камери для деревини Termolegno; фарбувальні камери 
TecnoАzzurra; брикетувальні преси та обладнання для виробництва паливних гранул 
(пелет) Costruzioni Nazzareno; гарячі та холодні преси для шпонування і виготовлення 
щита та бруса з масиву Sormec2000; цвяхозабивні верстати та комплексні лінії для виго-
товлення піддонів Delta; котли твердопаливні на пелетах або відходах деревини різної 
потужності з автоматичним завантаженням Valmaggi Caldaie.

МЕТА-ГРУП, Торговий дім, ТОВ
вул. Зоряна, 22, с. Петрівське
Київська обл., 08141, Україна

тел.: 044 200 5071
e-mail: gmanager2@metagroup.com.ua

www.metagroup.com.ua

Продаж деревообробного обладнання, допоміжного ручного й електроінструменту.

МЕТАЛІСТ, ТзОВ
вул. Б. Хмельницького, 9

Пустомити, Львівська обл.
81100, Україна

тел.: 03230 42 401, 067 675 4897
e-mail: kotel@i.ua

www.kotel-metalist.com.ua

ТзОВ «Металіст» виготовляє: установки енергетичні для спалювання відходів де-
ревини, паливних гранул (пелет), лузги соняшника та іншої подрібненої біомаси УЕАС 
100–2000 кВт (теплоносій — вода); котли водогрійні КВ 40–2000 кВт, що працюють на 
дровах, брикетах, паливних гранулах (пелетах), вугіллі; сушильні комплекси аероди-
намічні (тирса) 300–1000 кг/год. для виробництва брикетів і паливних гранул (пелет); 
циклони; транспортери шнекові, скребкові, пневматичні.

МЕХАНІК, ПВ-КП
пр-т Грушевського, 2/9
Кам’янець-Подільський

Хмельницька обл., 32300, Україна
тел.: 03849 20 057, 03849 28 170

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

Ми пропонуємо: дереворіжучий інструмент у широкому асортименті, включаю-
чи інструмент для виготовлення євровікна;  інструмент для фрезерування та зачи-
щення різноманітних профілів ПВХ: Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, Trocal, 
Kommerling, REHAU, EgePen.
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МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІйНЕ 
УчИЛИЩЕ ІМЕНІ ПРП. ІОАНА ДАМАСКІНА
вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна
тел.: 044 374 0321
е-mail: pcpm@ukr.net
www.goloseevo.com.ua (рубрика «Монастирське училище»)

Навчальний заклад. Сприяння відродженню, розвитку та примноженню православ-
них мистецтв у сфері художньої обробки деревини.

МОТОР СІч, ПАТ
вул. Моторобудівників, 15
Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: 061 720 4972
e-mail: ptnp@motorsich.com
www.tnp.motorsich.com

Провідне машинобудівне підприємство у світі. Одним із напрямів його діяльності 
є виробництво товарів народного споживання. Товари представлені такими групами: 
бензопили, техніка та обладнання для благоустрою, агротехніка (мотоблоки та навісне 
обладнання), сепаратори молочні різних модифікацій, побутові прилади, нагрівальні 
прилади, запасні частини для автомобілів, підвісні мотори для човнів.

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

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць у світі з виробництва матеріалів та 
інструментів на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва багато 
виробів із твердого сплаву для деревообробки, 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
Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 510
Одеса, 65088, Україна
тел.: 0482 331 012
e-mail: sennebogen@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

Один із провідних світових виробників перевантажувальної техніки. SENNEBOGEN 
Green Line — це гідравлічні повноповоротні мобільні перевантажувачі для перевал-
ки лісу та інших навалювальних, пакетованих і штучних вантажів. Перевантажувачі 
SENNEBOGEN вирізняють: ефективність експлуатації, високі навантажувальні характе-
ристики, простота управління, легкість обслуговування, надійність і довговічність.

Н.Н.Н., ТОВ
вул. Трутенка, 2, Київ, 03680, Україна

тел.: 044 258 5592, 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 виро-
бів. Оснащення фрез з’ємними пластинами з твердого сплаву від провідних фірм Ні-
меччини і Франції.

НАУКОВО-ТЕХНІчНИй СОЮЗ, ТОВ
бульв. Незалежності, 53, Бровари, 07400, Україна

тел.: 044 383 0949, 067 929 8283
e-mail: biozahyst@gmail.com

www.biozahyst.com.ua

Компанія «Науково-технічний союз» — український виробник із дослідницьким 
центром. Виробляє: Алана (1) — засіб вогнезахисту, забезпечує 1 групу вогнезахисту 
деревини на 7 років; Алана (2) — концентрований професійний антисептик з відміннім 
нищівним впливом по відношенню до всіх біологічних руйнівників деревини. Алана 
(4) — концентрований транспортний антисептик, який забезпечує захист деревини від 
біологічних агентів при тривалому зберіганні.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
FSC В УКРАЇНІ, НПО

вул. Генерала Родимцева, 19, оф. 116
Київ, 03041, Україна

тел.: 044 223 6845
e-mail: info@fsc.org.ua

www.ua.fsc.org; Facebook: FSC.Ukraine

Міжнародна організація, що просуває екологічно відповідальне, соціально вигідне 
та економічно життєздатне управління лісами в світі. FSC здійснює свою діяльність шля-
хом розробки та сприяння запровадженню стандартів управління лісами, їх ресурсами 
та виготовлення 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. Генерала Чупринки, 103, Львів, 79057, Україна
тел.: 032 237 8905; e-mail: nltu@ukr.net

www.nltu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад, науково-дослідна діяльність якого спрямо-
вана на вирішення актуальних проблем лісового сектору, деревообробної та меблевої 
галузей, зокрема шляхом створення науково-технічної продукції у формі науково-до-
слідних, дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт; надання на-
уково-технічних послуг; виготовлення, випробування і постачання дослідних зразків 
виробів (продукції). Надає послуги у сфері проектування д-о виробництв; здійснення 
технологічних та енергетичних аудитів д-о компаній; розроблення ресурсоощадних 
технологій лісопиляння, сушіння, механічного оброблення та опорядження, терміч-
ного модифікування деревини; дизайн-проектування меблів та виробів з деревини; 
розроблення прикладного ПЗ, систем керування машинами й обладнанням лісової та 
деревообробної промисловості.
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НАЦІОНАЛЬНИй УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ, КАФЕДРА 
ТЕХНОЛОГІй ТА ДИЗАйНУ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
пров. Сільськогосподарський, 4, корп. 17, Київ, 03041, Україна
тел.: 044 527 8167, 097 384 0640
e-mail: olenapinchevska@nubip.edu.ua
www.nubip.edu.ua/node/1163
Facebook: wood.nules

Кафедра технологій та дизайну виробів з деревини НУБіП України провадить освіт-
ню, наукову і консультаційну діяльність: здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за 
спеціальністю «деревообробні та меблеві технології», а також спеціалістів вищої ква-
ліфікації — кандидатів технічних наук (докторів філософії). Наукова і консультаційна 
діяльність пов’язані з розробкою нових технологій використання низькотоварної де-
ревини, норм витрат сировини для деревообробних підприємств різного профілю, 
визначенням фізичних та механічних характеристик деревних порід, дизайном та роз-
робкою конструкцій меблів різного призначення.

ОЛНОВА, Спільне українсько-німецьке 
підприємство у формі ТзОВ
вул. В. Івасюка, 5, Буськ, Львівська обл., 80500, Україна
тел.: 03264 23 410
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

Обладнання, що випускається на підприємстві, застосовується для подрібнення 
різноманітних видів відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритні будівель-
ні відходи, промислові нетоксичні відходи, побутова техніка, використана деревина, 
рулони паперу, килимові покриття, кабельні котушки та піддони, шпали, телефонні 
стовпи, каміння, автомобільні шини, брухт чорних і кольорових металів. Також випуска-
ються деревоподрібнюючі машини для подрібнення деревних відходів (обапіл, рейка, 
горбиль, гілля та крони дерев) у технологічну та паливну щепу.

ОСТІН, Фірма, ТОВ
вул. Сирецька, 9, Київ, 04073, Україна
тел.: 067 503 8573
e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

Фірма «ОСТІН» — це обґрунтований вибір обладнання та інструменту, які відпо-
відають вашим вимогам. ОСТІН є представником таких провідних європейських ви-
робників інструменту: дискові пили GDA (Італія), свердлильно-присадочний інстру-
мент NordUtensili (Італія), кінцеві фрези WPW (Ізраїль), вологоміри GANN (Німеччина), 
струбцини BESSEY (Німеччина), інструменти та фрезерні столи KREG (США), обладнання 
BREVETTI MOTTA, COMAFER, OSAMA, VITAP (Італія).

ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Журнал
вул. Наукова, 3Б, оф. 313, Львів, 79060, Україна
тел.: 032 297 6502
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua

Загальноукраїнський спеціалізований журнал, присвячений промисловому 
фарбуванню. 

Тематика журналу: опорядження деревини, промислове рідке і порошкове фарбу-
вання, підготовка поверхні, фарбувальне обладнання, лакофарбові матеріали, новітні 
технології. Наші читачі — підприємства, що надають послуги з фарбування або викорис-
товують фарбування у себе на виробництві, та дистриб’ютори лакофарбових матеріалів.

ПРЕБЕНА-УКРАЇНА, ПП
вул. Деревообробна, 5, Київ, 01013, Україна

тел.: 044 467 7937, 044 531 4344
e-mail: info@prebena.com.ua

www.prebena.ua
Youtube: ПП Пребена-Україна

ПП «ПРЕБЕНА-Україна» є представником німецької ТМ PREBENA в Україні. 
Забезпечує продаж та сервіс кріпильних пневмоінструментів та обладнання. Також 

є ліцензованим виробником кріплень — скоб, шпильок, штифтів, а відтепер — і цвяхів 
високої якості для пневмопістолетів.

ПРОКОМПАКТ, ПП
вул. М. Кропивницького, 6

Хмельницький, 29015, Україна
e-mail: info@procompact.com.ua

www.procompact.com.ua
Facebook: procompactpe; Instagram: procompact

Продаж лазерних станків THUNDER LASER та COMPACT для різання та гравіювання.

ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
а/с 5911, вул. Садова, 2А

Львів, 79054, Україна
тел.: 093 323 9000

e-mail: prominfofinishing@gmail.com
www.prominfofinishing.com

Промінфо Фінішінг пропонує обладнання для промислового фарбування 
виробництва Cefla та Wagner. Як світовий лідер у галузі лакування, Cefla пропонує весь 
спектр обладнання та виробничі лінії для лакування та фарбування різноманітних 
виробів. Як провідний постачальник у галузі рідкого, порошкового та електростатичного 
фарбування, Wagner пропонує різноманітні рішення для фарбування поверхонь.

ПРОСТО чПУ
ПРО-СТО, ТОВ

Миколаївська дорога, 223, Одеса, Україна
тел.: 048 734 2440

бульв. В. Гавела, 8, Київ, Україна
тел.: 044 496 1410, 097 170 1400

e-mail: info@pro-100.com.ua
www.prostocnc.com

Компанія «ПРО-СТО» є постачальником гравірувально-фрезерного, токарно-фре-
зерного 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 і витратні 
матеріали для лазерних і фрезерних верстатів з ЧПК.
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РИГА РУСЛАН ВАЛЕРІйОВИч, ФОП
вул. О. Гончара, 1/42, оф. 517
Біла Церква, 09100, Україна
тел.: 097 416 6020, 066 618 1953, 093 170 2875
e-mail: frezy4pu@gmail.com
www.frezy4pu.com.ua

Frezy4pu — робимо роботу «ЧПК-шника» більш результативною. У нашому магазині 
ви знайдете все, що необхідно для фрезерування на верстатах із ЧПК: верстати з ЧПК за-
водської збірки; фрези для верстатів із ЧПК. Німецький твердосплав. Використовуються 
для 2D, 3D і розкрою; навчання роботі на верстатах із ЧПК. Повний цикл. Від вектора до 
готової УП. Консультації, підтримка, 3D-моделі.

РОйЕК-ЛЬВІВ, Українсько-чеське СП, ТзОВ
вул. Яворницького, 14
Львів, 79054, Україна
тел.: 032 297 1858
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

Упродовж 26 років «Ройек-Львів» є одним із лідерів у технічному переоснащенні під-
приємств деревообробної і меблевої галузі в Україні. Деревообробне обладнання: рамні 
та стрічкопильні лісорами, промислові сушильні камери, автоклави для імпрегнації де-
ревини, широка гама деревообробних верстатів для обробки масиву і ДСП, автоматичні 
лінії, аспірації, інструмент. Спеціальне обладнання: для виготовлення дерев’яних євро-
вікон, дверей, погонажних виробів, меблів. Автоматичні твердопаливні котли (струж-
ка, тирса, тріска, пелети, дрова, брикети); 95, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 
2000 кВт. Поставки обладнання, навчання персоналу, запуск та сервісне обслуговування.

СПЕЦТЕХСЕРВІС, ТОВ
вул. Героїв Маківки, 4, Сколе
Львівська обл., 82600, Україна
тел.: 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.

СТАНКОДНІПРО
вул. Березинська, 7, Дніпро, 49130, Україна
тел.: 056 719 9130
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua
Facebook: stankodnipro; Instagram: stankodnipro

Офіційний представник і торговий партнер провідних світових виробників дерево-
обробного обладнання та інструменту для виготовлення меблів і столярних виробів 
(з Італії, Швейцарії, Німеччини, Чехії тощо). Постійно, зі складу в Дніпрі, понад 100 видів 
верстатів та понад 1000 найменувань інструменту. Якісне пусконалагодження та гаран-
тійний сервіс обладнання. Пропонуємо оброблювальні центри з ЧПУ, високопродук-
тивні розкроювальні центри, вертикальні форматно-розкроювальні верстати, верстати 
для виготовлення шпону, крайколичкувальні верстати, преси, пересувне аспіраційне 
обладнання, алмазний інструмент, верстати для заточування дискових пилок, повну 
гаму дискових пилок, кінцевий інструмент, високотехнологічні пили тощо.

СТАНКОМПЛЕКТ, ТОВ
вул. Мічуріна, 4, Дніпро, 49000, Україна

тел.: 050 921 7239
050 584 5315, 068 971 0277

e-mail: sigal_m@ukr.net
sales@stancomplect.com.ua

www.stancomplect.com.ua

Займаємося постачанням високотехнологічного деревообробного та меблевого 
обладнання для дрібного та серійного виробництва. Пропонуємо функціональні меб-
леві верстати високої якості, запчастини та комплектуючі для деревообробного облад-
нання, а також різноманітний ріжучий інструмент за доступною ціною.

ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
пр-т Лобановського, 119

Київ, 03039, Україна
тел.: 044 492 3394, 044 492 3394

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

Представляємо на ринку України компанію INCOMAC. Ця компанія виробляє кон-
вективні сушильні камери, конденсаційні сушильні камери з тепловим насосом, су-
шильні камери прямого нагріву, камери термічної обробки палет і тари, пропарюваль-
ні камери. Всі камери обладнані передовими системами автоматичного контролю.

ТЕХНІКА, ІВК, Фірма, ТОВ
пров. Райрадівський, 1
Харків, 61004, Україна

тел.: 057 733 0983, 050 396 5851
e-mail: info@teknika-ua.com

www.upakovka.com.ua
Facebook: TeknikaGROUP

Ми — фахівці з багаторічним досвідом у таких пакувальних процесах: пакетування 
вантажів на піддонах усіма видами пакувальних стрічок, плівок та інструментів; обв’язка 
всіма видами сталевих і пластикових стрічок. Також ми постачаємо обладнання для 
вакуумного та термозбіжного пакування, зварювальне обладнання для плівок та 
запасні частини для обладнання. Виконуємо сервісне обслуговування обладнання.

ТЕХНОЛІС, ПП
вул. Зелена, 145

Львів, 79035, Україна
тел.: 067 260 0006, 050 250 0005

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

ПП «ТЕХНОЛІС» з 1999 року займається власним виробництвом, постачанням та 
сервісуванням деревинообробного інструменту: вузькі стрічкові пилки FORTEH; сто-
лярні стрічкові пилки; дискові пилки WALTER; ножі; абразивний, алмазний та боразо-
новий загострювальний інструмент. Завдяки використанню сучасних технологій та до-
свіду інженерів фірми «ТЕХНОЛІС», ми здатні задовольнити всі потреби наших клієнтів 
під час виробляння та сервіcування нашої продукції.
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ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ, Центр, ТОВ
вул. Космічна, 22, Харків, 61145, Україна
тел.: 057 719 1690, 050 343 5532
e-mail: info@woodmach.com; www.woodmach.com
Facebook: Woodprocessing Technologies Center

Пропонуємо комплекс послуг із розрахунку та організації виробництв, пов’язаних з 
обробкою масивної деревини і плитних матеріалів на її основі, утилізацією відходів і ви-
робництвом біопалива. Допомагаємо оформити бізнес-план майбутнього виробництва, 
постачаємо необхідне обладнання та інструмент, запчастини і витратні матеріали, ви-
конуємо шеф-монтаж, ПНР, забезпечуємо гарантійне та післягарантійне обслуговування.

ТЕХНОЛОГІчНЕ БЮРО, БК, ПП
вул. Ізюмська, 5, Київ, 03039, Україна
тел.: 044 490 5550, 095 147 3485
e-mail: info@tekhno.pro; www.tekhno.pro
Facebook: Tekhno.pro; Youtube: Tekhno.PRO

Постачання верстатів, обладнання та інструментів для обробки деревини та вироб-
ництва меблів, сервісне обслуговування, ремонт обладнання та верстатів, інжиніринг, 
проектування та монтаж виробничих ліній.

ТОТАН-ГРУП, ТОВ
вул. Святошинська, 34, оф. 15.2, Київ, 03115, Україна
тел.: 044 407 4468
e-mail: wood@totan.com.ua, stanki@totan.com.ua
www.totan.com.ua

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

УДАчА, ТОВ
вул. Корабельна, 6, Київ, 04080, Україна
тел.: 044 463 6465, 044 586 4910
e-mail: fad@udacha.ua
www.udacha.ua

Виробництво дереворіжучого інструменту (фрези насадні збірні, кінцеві, твердо-
сплавні, пили дискові твердосплавні). Виробництво столярних виробів, дубльованого 
шпону, кромки з натуральної деревини, МДФ, ДСП, фанери, покритих натуральним шпо-
ном, меблевих МДФ-профілів, обгорнутих дубльованим шпоном, шпонованих фасадів.

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 
лісового господарства, деревообробної та меблевої промисловості.

УКРЛІСПАРТНЕРСТВО, ТОВ
вул. В. Чорновола, 170, оф. 90, Черкаси, 18028, Україна

тел.: 063 509 8609, 068 104 2276
e-mail: ukrlispartnership@gmail.com

www.sanytec.com
Facebook: ukrlispartnership; Instagram: ukrlispartnership

ТОВ «Укрліспартнерство» являє собою спільне українсько-китайське підприємство, 
яке виготовляє стругані шпон та ламель із твердих порід дерева (дуб, клен, ясен та 
ін.). Кожен лист ламелі та шпону має унікальний малюнок, який зберігає природну 
структуру. Компанія пропонує якісну продукцію, що використовується в різних сферах 
деревообробки, включаючи виробництво паркету та ламінату.

УКРПКТІЛІСПРОМ, ПрАТ
УКРАЇНСЬКИй ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИй 

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

тел.: 0342 561 633
097 640 7189, 050 661 1533

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

Виготовляємо: преси для брикетування тирси; відходів рослинної біомаси (січення 
брикетів: квадрат, шестигранник, ромашка); рубальні машини для подрібнення дереви-
ни; автоматичний пристрій для різки брикетів. 

Проектуємо: лісопильні та деревообробні цехи, цехи з виготовлення ДСП, плити 
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, 44Е, Київ, 01033, Україна

тел.: 044 502 8009
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 
вікон, дверей, фасадів; для виробництва віконного та будівельного брусу; поздовжнього 
зрощування деревини. Системи аспірації. Верстати для профільної шліфовки деревини.

ФАБА СЕРВІС, ТзОВ
вул. Шахтарська, 55, Нововолинськ, 45400, Україна

тел.: 03344 40 920
e-mail: fabaservis@mail.ru

www.faba.com.ua

Офіційний представник фірми FABA S.A. — спеціалізуємося на продажі та сервісно-
му обслуговуванні інструментів для деревообробної і меблевої промисловості. Технічні 
спеціалісти компанії нададуть вичерпні консультації стосовно підбору та користування 
інструментом. Пропонуємо широкий асортимент готової продукції та нестандартні рі-
шення, продиктовані технічними потребами клієнта. Гарантуємо індивідуальний підхід 
до кожного клієнта, короткі терміни реалізації замовлень і високу якість наданих послуг.
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ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА, ТОВ
вул. Плещеєва, 10, Київ, 03045, Україна
тел.: 044 501 6761, 044 581 1449
e-mail: info@felder.ua
www.felder.ua

Деревообробні верстати «Фельдер» — продукт потужного виробництва заводу в 
Австрії. Завдяки 60-річному досвіду компанія чітко розуміє потреби клієнтів, а формула, 
яка поєднує традиції та інновації, робить «Фельдер» одним із передових постачальників 
обладнання для деревообробки та виробництва меблів. Індивідуально розроблені кон-
цепції обладнання та послуги компанії збільшать продуктивність і прибуток вашого ви-
робництва. Тисячі клієнтів у всьому світі обирають продукцію «Фельдер». Приєднуйтеся!

ФОРЕЗЬЕН МФЛС
ZA Le Chanasson
42110 Epercieux Saint-Paul, France
tel.: +33 477 274 714, +33 624 151 478
youri.silverstov@forezienne.com
www.forezienne.com

Французький виробник інструменту для деревообробної промисловості: стрiчковi 
та циркулярні пили, ножі, фрези та аксесуари для деревообробних підприємств, нове 
та б/в обладнання для обслуговування пил, професійне технічне навчання.

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

Чеська компанія HOUFEK є виробником верстатів для обробки та виготовлення ви-
робів 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 шліфуваль-
ні верстати, щіткові шліфувальні верстати, рейсмусові верстати, фугувальні верстати, 
фрезерувальні верстати, свердлильно-пазувальні верстати, верстати для спеціального 
шліфування та остаточної обробки, обробні центри з ЧПК.

ЦЕНТРІНФОРМ, 
Інформаційно-видавничий дім, ТОВ
вул. Малопанасівська, 4/7, оф. 39, Харків, 61052, Україна
тел.: 057 712 2040
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 підприємств; виробники дверей, ві-
кон, фурнітури; спеціалісти лісових та сільськогосподарських підприємств, навчально-
наукових інститутів у галузі лісового господарства, деревообробки та біоенергетики.

ЮНІПЛЮС, ТОВ
вул. Світлицького, 35, Київ, 04123, Україна

тел.: 044 223 3087, 097 719 0206
e-mail: unitool.com.ua@gmail.com

www.unitool.ua

ТОВ «Юніплюс» вже більше 15 років представляє в Україні продукцію найкращих 
світових виробників професійного та промислового пневмоінструменту і кріпильних 
матеріалів. В асортименті: широкий спектр пневматичних інструментів для цвяхів, 
скоб, шпильок; пневмодрилі, шуруповерти, шліфувальні машини, балансири, ударні 
гайковерти, спеціальні інструменти; кріпильні ручні та електроінструменти; широкий 
вибір кріпильних матеріалів від італійського виробника (цвяхи, скоби, шпильки, штифти, 
обжимні кільця). Завжди є в наявності запчастини. Наш сервісний центр забезпечує 
гарантійний та післягарантійний ремонт усіх моделей інструментів та обладнання.

ЮЩИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28

Львів-Бірки, 81092, Україна
тел.: 032 247 7944

e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.ющишин.com.ua

Ми проконсультуємо та допоможемо підібрати: пилорами; брусувальні, багато-
пильні верстати; обладнання для зрощування деревини; сушильні камери; чотирибічні, 
форматно-розкроювальні, крайколичкувальні верстати; обробні центри з ЧПУ; лако-
фарбувальні камери й обладнання; аспіраційні системи й установки; шипорізні верста-
ти; вайми, складальні вайми, гарячі та вакуумні преси, клеєнаносне обладнання; техніку 
та технології з’єднання; дереворізальний інструмент (фрези, пили, ножі); професійний 
електроінструмент для столярів, меблярів, теслів. Гарантійне та післягарантійне обслу-
говування; навчання персоналу, консультації; послуги із загострювання інструменту.

ЯВІР, ВКФ, ТОВ
вул. Торгова, 3

Івано-Франківськ, 76019, Україна
тел.: 0342 720 750

e-mail: jawir.if@gmail.com

ТОВ «ЯВІР» постачає на ринок деревообробки України широку гаму абразивних ма-
теріалів, професійних клеїв та лакофарбових матеріалів. ТОВ «ЯВІР» представляє всес-
вітньо відомі компанії, кожна з яких обіймає лідерську позицію в своїй галузі: Ekamant, 
Sia, 3M, Jowat, Henkel, Sayerlack. Великий асортимент товарів дозволяє нашим покуп-
цям ефективно вирішувати виробничі завдання в галузях дерев’яного домобудування, 
виготовлення вікон, дверей, меблів тощо.

ЯВІР, Компанія
вул. Благовісна, 17, Корсунь-Шевченківський

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

e-mail: yavor2012@gmail.com, javir_65@mail.ru
www.yavor.com.ua, www.yavor-company.com

Підприємство «Явір» спеціалізується на розробці та 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 тощо.
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оБлаДнання Та ІнСТрУМенТ 
Для ДеревооБроБки
обладнання та інструмент 
для лісового господарства
IMAC
MANTOVANI MACCHINE
PALCHE
WRAVOR
АНДРЕАС ШТІЛЬ
АРПАЛ
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНСТРУМЕНТАЛ
КМА-ЮКРЕЙН
М-ГРУПП
МОТОР СІЧ
ОЛНОВА
УКРПКТІЛІСПРОМ
Техніка для лісозаготівлі, 
транспортування, навантажувально-
розвантажувальних робіт
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
Д ЛАЙТ
ДЕБЕЛИЙ
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МВМ-КИЇВ
МХМ УКРАЇНА
СПЕЦТЕХСЕРВІС
обладнання для первинної 
обробки деревини
1001 ДРІБНИЦЯ
AKEMSAN
CANMAKSAN
FUJIAN DELI
IMAC
JUWAL EXPORT-IMPORT
KMA-ЮКРЕЙН
MANTOVANI MACCHINE
MOST-УКРАЇНА
STORTI
ÜSTÜNKARLI MAKİNE
WRAVOR
АЛЬТЕРПРОМ
АРМОТ УКРАЇНА
ГРЕБІНКІВСЬКИЙ ЗАВОД
ІМЕКС
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МАКСИМЕР
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
ЮЩИШИН
ЯВІР, КОМПАНІЯ
обладнання для сушіння, пропарю-
вання, термообробки деревини
ICK GROUP
IMAC
MANTOVANI MACCHINE

MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN
ORENT
RMP BIOENERGIA
TERMOLEGNO
WDE MASPELL
ГАЛАКТИК
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
МАКСИМЕР
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
ЮЩИШИН
обладнання для вторинної обробки 
деревини і деревних матеріалів
1001 ДРІБНИЦЯ
AKEMSAN
CASELLI GROUP
EMACHINERY
GOMA
IMAC
KADIS
KMA-ЮКРЕЙН
MANTOVANI MACCHINE
MICHAEL WEINIG
MOST-УКРАЇНА
WINTERSTEIGER
АЛЬТЕРПРОМ
АНДІС-ТЕХНО
АРМОТ УКРАЇНА
ВН ВУД
ІГНАТОВИЧ
ІМЕКС
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЮЩИШИН
ЯВІР, КОМПАНІЯ
обладнання для шліфування, 
фарбування
1001 ДРІБНИЦЯ
EMACHINERY
IMAC
KMA-ЮКРЕЙН
MANTOVANI MACCHINE
WINTERSTEIGER
АТОН СЕРВІС

ГАЛАКТИК
ІНМАТЕХ
ІРБІС
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МАРОТЕК
МВМ ГРУП ДНІПРО
МЕГАРЕС
ОСТІН
ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЮЩИШИН
ЯВІР, КОМПАНІЯ
обладнання для збирання 
та пакування виробів
IMAC
MANTOVANI MACCHINE
RMP BIOENERGIA
МАРКЕТЛІС
МАРОТЕК
МВМ-КИЇВ
ПРЕБЕНА-УКРАЇНА
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНІКА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮНІПЛЮС
робототехніка
IMAC
МАРКЕТЛІС
МАРОТЕК
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
верстати для високотехнологічної 
обробки
АНДІС-ТЕХНО
ІНМАТЕХ
МАРОТЕК
М-ГРУПП
ПРОКОМПАКТ
ПРОСТО ЧПУ
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
верстати для виготовлення 
столярної, погонажної продукції
1001 ДРІБНИЦЯ
EMACHINERY
IMAC
JUWAL EXPORT-IMPORT
KMA-ЮКРЕЙН
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MICHAEL WEINIG
АНДІС-ТЕХНО
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТУрою
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
МЕТА-ГРУП
ОСТІН
РИГА
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОДНІПРО
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН

верстати для виготовлення 
будівельних вузлів і конструкцій 
із деревини
EMACHINERY
KADIS
KMA-ЮКРЕЙН
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MICHAEL WEINIG
АНДІС-ТЕХНО
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
ЮНІПЛЮС

верстати для виготовлення 
підлогових покриттів
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MICHAEL WEINIG
ІНМАТЕХ
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ

верстати для виготовлення 
листових матеріалів
KMA-ЮКРЕЙН
MANTOVANI MACCHINE
WEIHAI HANVY
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС

ручні машини і механізовані 
пристрої для обробки деревини
CANMAKSAN
KMA-ЮКРЕЙН
ІНСТРУМЕНТАЛ
МАРКЕТЛІС
М-ГРУПП
МОТОР СІЧ
ОСТІН
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮНІПЛЮС

Інструмент та інструментальне 
приладдя для обробки деревини
ITA TOOLS УКРАЇНА
KMA-ЮКРЕЙН
MICHAEL WEINIG
STRYI
WINTERSTEIGER
А-ЛАП
АНДРЕАС ШТІЛЬ
ЗОЛОТЕ РУНО
ІБЕРУС-КИЇВ
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
ІНТЕКС ПЛЮС
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МЕТА-ГРУП
МЕХАНІК
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА
Н.Н.Н.
ОСТІН
ПРЕБЕНА-УКРАЇНА
РИГА
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕХНОЛІС
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УДАЧА
ФАБА СЕРВІС
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ФОРЕЗЬЕН
ЮЩИШИН
оснащення до верстатів
1001 ДРІБНИЦЯ
KMA-ЮКРЕЙН
АНДІС-ТЕХНО
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
ОСТІН
РИГА
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Системи аспірації, фільтрації
BLUE-VENT GROUP
EMACHINERY
KADIS
KMA-ЮКРЕЙН
АВК-ПРОМ
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
ГАЛАКТИК 

ГАРМОНІЯ-ТЕХНОФІЛЬТР
ІМЕКС
МЕТАЛІСТ
СТАНКОДНІПРО
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮЩИШИН
Системи вентиляції
АТОН СЕРВІС 
ГАЛАКТИК
вакуумне обладнання
BECKER POLSKA
електронні пристрої для збирання 
та оброблення даних
KMA-ЮКРЕЙН
ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
Технічні засоби вимірювання, 
контролю та регулювання
KMA-ЮКРЕЙН
ГАЛАКТИК
ЛЮЦ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
комплексне постачання обладнання 
для оснащення підприємств
IMAC
KMA-ЮКРЕЙН
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП

оБлаДнання Та МаТерІали 
Для вироБницТва МеБлІв
обладнання та інструмент 
для виробництва меблів 
EMACHINERY
IMAC
KMA-ЮКРЕЙН
MICHAEL WEINIG
АНДІС-ТЕХНО
БІНДАС
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЗОЛОТЕ РУНО
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТАЛ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ДНІПРО
М-ГРУПП



74

укр

www.lisderevmash.ua

LISDEREVMASH 
2018

engiNfOrmATiON AbOuT ExhibiTOrS

ОСТІН
ПРЕБЕНА-УКРАЇНА
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ТОТАН-ГРУП
УДАЧА
УКРТЕХНОПРОМСНАБ
ФАБА СЕРВІС
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ФОРЕЗЬЕН
ХОУФЕК
ЮНІПЛЮС

Матеріали для виробництва меблів
АНДІС-ТЕХНО
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ІНСТРУМЕНТАЛ
ТОТАН-ГРУП
УДАЧА
УКРЛІСПАРТНЕРСТВО

кріплення, фурнітура
АНДІС-ТЕХНО
ПРЕБЕНА-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮНІПЛЮС

виробництво меблів
АКВА РОДОС

БІоенергеТика
обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, деревних 
відходів тощо
ICK GROUP
KMA-ЮКРЕЙН
PALCHE
RMP BIOENERGIA
АРІЄС-УКРАЇНА
АРПАЛ
АС-ІНЖИНІРИНГ
ДЕБЕЛИЙ
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНМАТЕХ
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МАКСИМЕР
МВМ ГРУП ДНІПРО
МВМ-КИЇВ
МУКІЄВСЬКА
ОЛНОВА
ОСТІН
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТОТАН-ГРУП
УКРПКТІЛІСПРОМ
ЯВІР, КОМПАНІЯ
обладнання для виробництва 
пелет, брикетів
ICK GROUP
KMA-ЮКРЕЙН
RMP BIOENERGIA
STELA LAXHUBER

АС-ІНЖИНІРИНГ
ЕКО-ПОЛІССЯ
ІНВОЛД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА
ОЛНОВА
ОСТІН
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТОТАН-ГРУП
УКРПКТІЛІСПРОМ

обладнання для виробництва 
деревного вугілля
KMA-ЮКРЕЙН
STELA LAXHUBER
ЕКО-ПОЛІССЯ
ТОТАН-ГРУП
котли та інше опалювальне 
обладнання
POLYTECHNIK
АС-ІНЖИНІРИНГ
ІНМАТЕХ
КОМКОНТ
КОТЛОТЕХ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ТОТАН-ГРУП

лІСо- Та ПилоМаТерІали, 
вироБи З Деревини 
Пиломатеріали
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ІНСТРУМЕНТАЛ
ЛІРА
ТОТАН-ГРУП
УКРЛІСПАРТНЕРСТВО

Столярні, погонажні вироби
ЖТК КНУБА
ІНСТРУМЕНТАЛ
УКРЛІСПАРТНЕРСТВО

Підлогові покриття
ІНСТРУМЕНТАЛ
УДАЧА

Деревинно-плитні матеріали
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ІНСТРУМЕНТАЛ
УДАЧА

листові матеріали
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
УДАЧА
УКРЛІСПАРТНЕРСТВО
готові декоративні вироби
ІНСТРУМЕНТАЛ
ПРОСТО ЧПУ

хімічна та лакофарбова продукція, 
засоби захисту деревини
ҐОНТА
ЗОРЯ
ІРБІС
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЯВІР, ВКФ

ПоСлУги Для галУ ЗІ
Програмне забезпечення
GIBLAB
IMAC
АСТРА
ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ
Інжиніринг
ICK GROUP
RMP BIOENERGIA
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЛЮЦ
МАРКЕТЛІС
МАРОТЕК
НАЦІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО FSC В УКРАЇНІ
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1001 DRIBNICA — VIROK COMPANY, LLC
29 Naukova str.
Lviv, 79060, Ukraine
tel.: +38 032 245 6177, +38 032 245 6177
e-mail: virok.marketing@gmail.com
www.virok.com.ua
Facebook: Virok.Company

VIROK is an official distributor of TOYA, Saint Gobain, JET Tools, INSTAR, BEMKO, POLIX, 
Stanley Black & Decker companies. Our main focus points are continuous expansion, 
diversification, finding multiple uses for our products, satisfying demands of our customers. 
Our operations are based on three main principles: price, quality, and service.

ACIMALL, Italian Woodworking Machinery 
and Tools Manufacturers’ Association
Prima Strada, Palazzo F3, Milanofiori
20090 Assago (MI) Italy
tel.: +39 02 8921 0200
+39 02 825 9009
www.acimall.com

ACIMALL, the Italian Woodworking Machinery and Tools Manufacturers’ Association, 
promotes worldwide the knowledge of Italian technology. With over 150 companies, the 
association represents 80% in terms of both employees and turnover. As a consequence, 
ACIMALL stands out as a qualified reference for the national and international institutions 
the woodworking machinery industry has to deal with daily.

AIMSAD — Turkish Woodworking Machinery 
and Side Industries Businessmen Association
Esentepe Mah., Vizyon Plaza D Blok D:119
Kartal, İstanbul, Turkey
tel.: +90 216 511 5612
e-mail: aimsad@aimsad.org
www.aimsad.org

Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association (AIMSAD) 
of Turkey was established in ISTANBUL on June 6, 2014. Although established by the 
manufacturers and based in Istanbul, AIMSAD envisages bringing together under its roof all 
relevant companies from the machinery and side industries across Turkey.

AIMSAD having 55 member companies and is a board member of EUMABOIS, European 
Woodworking Machinery Manufacturers Federation, since September 2016.

AKEMSAN
D100 Karayolu Üzeri Ayvalik Mevkii
Adapazari, Turkey
tel.: +90 264 275 1196, +90 264 291 2250
e-mail: info@akemsan.com.tr
www.akemsan.com.tr

Manufacture of woodworking equipment.

A-LAP, LTD
99 Mozhaiska str., Berehovo

Zakarpattia region, 90202, Ukraine
tel.: +38 03141 43 249, +38 067 312 2370

e-mail: a-lap@meta.ua; www.alap.com.ua

Since its foundation in 1987, A-LAP has been 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 25 years’ experience.

ALL FOR FURNITURE INDUSTRY 
AND WOOD PROCESSING, Catalogue

INFORMBUSSINES LTD, PUBLISHING CENTER
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine

tel.: +38 044 489 3246, +38 067 506 6343
www.ib.kiev.ua

Informbusiness Ltd. publishes All for Furniture Industry & Wood Processing catalogue. It 
is designed for specialists of furniture & woodworking industries. Receiving is free of charge.

ALTERPROM, LTD
95 Vidradnyi ave., office 200, Kyiv, 03061, Ukraine

tel./fax: +38 044 537 2904
e-mail: ivanyuk.v@gmail.com

www.alterprom.com.ua

Alterprom is an official distributor of WARRIOR company, representing the most popular 
company models in Ukraine. The range of products includes a series of jointers, sanders, 
planers, shapers & table saws. WARRIOR products meet quality & safety standards: CE, CSA 
and EMC.

AMKODOR-UKROSPETSMASH, JSC
2A Trublaini str., office 210, Kyiv, 03134, Ukraine

tel.: +38 067 000 1094, +38 063 178 1999
e-mail: info@amkodor.com.ua

www.amkodor.ua

An official distributor of Amkodor holding (Republic of Belarus) in Ukraine. Amkodor 
holding is one of the CIS leading producers of forestry, road construction, utility, snow 
removal, airfield cleaning, agricultural and other special machinery and equipment. Amkodor 
brand is well known in more than 32 countries of the world. Amkodor produces more than 
5,000 machines of 90 models and modifications annually. The technical parameters and 
quality of the machinery produced meet world standards.

ANDIS-TECHNO, PE
524 Chyhyrynska str., Cherkasy, 18030, Ukraine

tel.: +38 0472 710 778, +38 067 472 7360
e-mail: info@andistechno.com

www.andistechno.com

Manufacture of CNC milling machines for wood- and metalworking. 
Manufacture of furniture facades.
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ANDREAS STIHL, TOV
10 Antonova str., Chaiky
Kyiv region, 08135, Ukraine
tel.: +38 044 393 3536
e-mail: info@stihl.ua
www.stihl.ua; Facebook: stihl.ua

TOV ANDREAS STIHL is the Ukrainian subsidiary of ANDREAS STIHL AG & Co. KG, the 
world leader in production of: petrol and electric saws; trimmers, brushcutters; blowers, 
cleaning systems, sprayers; earth augers, cut-off saws.

AQUA RODOS, LLC
122A Kozatska str., Slavuta, 30000, Ukraine
tel.: +38 044 507 0130
e-mail: info@aquarodos.ua
www.aquarodos.ua
Facebook: aquarodos

Ukrainian manufacturer of furniture for the entire house, the leader in manufacture of 
bathroom furniture.

ARJES UKRAINE, LTD
72 Shashkevycha str., Ozhydiv
Lviv region, 80530, Ukraine
tel.: +38 03264 46 984, +38 067 340 4830
e-mail: office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua

We offer primary and secondary wood processing machines with further setting into 
operation, staff training, warranty & post-warranty service, components & spare parts supply.

ARMOTH UKRAINE, LLC
12 Konoplianska str., Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 044 223 3147, +38 067 209 1338
е-mail: vif1@meta.ua
www.armoth.kiev.ua

Manufacture and maintenance of bandsaws, woodworking machinery. Owner of Leader 
TM. Business partner of QSGS Technology (Poland, Armoth TM).

ARPAL, LLC
76 Nemyriv road, Vinnytsia, 21000, Ukraine
tel.: +38 097 692 8685
е-mail: arpal.ua@gmail.com
www.arpal.ua
Facebook: arpal.vin
Instagram: izmelchitel.arpal

ARPAL company is engaged in production of branches shredders. Our machines are 
designed for quick and easy shredding of branches and wood wastes. The products obtained 
with this process can be used as fuel for a variety of heating devices. Shredders are powered 
by both gasoline and electric motors, and aggregated with tractors of various modifications.

AS-ЕNGINEERING, LLC
18 Klovskyi Uzviz, Kyiv, 01121, Ukraine

tel./fax: +38 044 599 1422
tel.: +38 067 465 3156, +38 067 230 6416

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

A representative of Nestro (Germany) in Ukraine. Our company specializes in engineering, 
import, installation, warranty and post-warranty service of aspiration systems, dust collectors, 
shredder machines, boiling systems and equipment supposed to recycle waste wood (e.g. 
pelleting and briquetting systems). We also can solve the problem of transporting wood raw 
materials over any distance by pneumatic lines.

ASTRA — SOFTWARE FOR MAKING FURNITURE
2A Robocha str., office 609
Mykolaiv, 54029, Ukraine

tel.: +38 0512 712 200, +38 095 489 5807
e-mail: info@techno-sys.com

www.astranest.com
Facebook: nesting.software

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

ATON SERVICE, LTD
7 Boryspilska str., bld. 3, office 248

Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 044 586 5986

e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

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

AVK-PROM, LLC
250 Soborna str., Horenychi
Kyiv region, 08114, Ukraine

tel./fax: +38 044 459 3595
e-mail: office@avk-prom.com.ua

www.avk-prom.com.ua

An official representative of ELBH Slovakia and HAMECH Poland. It provides a complete 
solution of orders from design to delivery and installation of industrial ventilation and 
aspiration systems. Aspiration systems (filters with a discharge auger, bag type, the bunkers) 
to clear the air at woodworking factories of chips and dust. Boiler equipment — industrial 
boilers for wood waste. Bunkers — containers for storage of wood waste. Fan heaters. Paint 
spraying walls with dry filters. Grinding tables for manual and mechanical grinding of wood 
products. Manufacture and installation of air ducts.
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BAYKAL – VENEER IN UKRAINE
7G Zdolbunivska str., bld. 3
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 492 3277, +38 096 219 4335
+38 050 992 6788, +38 063 937 320
e-mail: shpon@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua
Facebook: Байкал-шпон-в-Украине

Export of veneer: oak, pine, beech, ash (0.55/1.5/2.5 mm).
Products: planed veneer (Ukraine), veneer sheet, veneer exclusive, root veneer, veneer 

doubled, veneer edge, veneered chipboard/MDF/plywood/blockboard, veneered furniture 
frames and cornices MDF, flexible plywood SEIBA and MDF with slots, lightweight plywood, 
lumber exclusive, glue for veneer, glue thread and tape to connect the veneer.

BECKER POLSKA SP. Z O.O.
Pianowo 46
64-000 Koscian, Poland
tel.: +48 65 511 4170, +48 793 901 102
e-mail: info_ua@becker-polska.com
www.becker-polska.com
Facebook: beckerpolska

Becker is the world leader for superior performing vacuum pumps, compressors and side 
channel blowers. 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 provides original spare parts & maintenance service.

BINDAS I. V., IE
29 Kashtanova str.
Kharkiv, 61100, Ukraine
tel.: +38 057 751 2874, +38 067 571 1148
e-mail: binigor@gmail.com
www.bindas.com.ua

Official trading partner of Festool in Ukraine since 2010. We are engaged in sales of 
Festool power tools and accessories. We have proved ourselves to be a reliable supplier 
who meets the toughest customer demands and provides tooling maintenance in a timely 
manner. Our aim is to help furniture makers to buy the instrument able to promptly solve 
pressing problems at no cost in quality.

BIZERA.COM.UA
INFORMBUSSINES LTD, PUBLISHING СENTER
P.О.B. 19, Kyiv
04119, Ukraine
tel.: +38 044 489 3246, +38 067 506 6343
www.ib.kiev.ua

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

BLUE-VENT GROUP, LTD
Lene Haus Vej 21 7430 Ikast, Denmark
tel.: +45 369 68920, +38 050 310 1043

e-mail: europe@blue-vent.com, ezak@blue-vent.eu
www.blue-vent.dk

BLUE-VENT is one of the major worldwide suppliers of dust extraction systems for 
the woodworking industry. A special feature of our filter systems is Multiflow plenum 
system, which together with high-performance fans can reduce up to 50% of electricity 
consumption. In our program we offer to supply filter, silos, ducts, fittings, conveyors, 
briquetting presses and spark detection. Our worldwide network of factories, offices and 
dealers allows completing turnkey systems at great prices.

BM TRADA LATVIJA, SIA
Jūrkalnes street 15, Rīga, LV- 1046, Latvija

tel.: + 371 6777 2135  
e-mail: bmtrada@bmtrada.lv

www.bmtrada.lv

BM TRADA is an accredited institution providing CE certification for construction 
products in accordance with European standards: EN 14081 stress graded structural 
timber (offering courses of visual  grading); EN 14080  glued laminated timber; EN 14250  
prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners; EN 14351 
and EN 16034 windows and doors; other wooden products. It also provides certification of 
FSC and PEFC chain of custody and ISO management systems.

BUILD PORTAL
11B Sverstiuka str.,

Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 044 500 4797, +38 044 500 4797

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

Build Portal, the main construction portal of Ukraine, is a reliable assistant and powerful 
tool both for companies participating in the construction market and consumers who are 
in search of necessary building materials, construction specialists or services in construction 
and repair. Keep your hand on the pulse of events with Build Portal. Every day we publish the 
latest news and articles about the construction market, real estate: analytics, new materials 
and technologies, announcements of important events, interviews with the industry’s top 
officials, and much more.

CANMAKSAN
O.S.B. 1. Cadde Desen Sk. No:6, İnegöl, Bursa, Turkey

tel.: +90 224 714 9720; e-mail: info@canmaksan.com.tr
info@tepkem.com; www.canmaksan.com

Facebook: canmaksan; Youtube: tepkem

We, CANMAKSAN, have been in the industry for over 40 years and are proud of having 
repeated orders from all around the world. As a result of continuous improvement and 
pursuing win-win policy, we have come a long way and grown with our customers. In that 
respect, we would like to look into possibilities of mutually profitable cooperation with you. 
Our products TEPKEM (portable cross cut saw) and TOMKEM (log cutting lines saw), which 
are engineered to save time, increase productivity and efficiency to reduce cutting costs of 
your production, have been highly appreciated by our loyal customers.
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CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87, 33048 S. Giovanni al Natisone, Udine, Italy
tel.: +39 0432 757 064
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Sales of new and second-hand woodworking machines.

CENTRINFORM, Information-Publishing House, LTD
4/7 Malopanasivska str., office 39, Kharkiv, 61052, Ukraine
tel.: +38 057 712 2040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

An international information and technology full-colour magazine 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, bioenergy, equipment, accessories, tools; scientists. Basic columns: bioenergetics, 
biofuel, forest and forest techniques, primary wood processing, furniture technologies.

D LIGHT, LLC
29 Ludvik Svoboda ave., Kharkiv, Ukraine
tel.: +38 057 720 1157, +38 050 404 4400
e-mail: info@dlight.com.ua
www.dlight.com.ua; Facebook: dlight.ukr

D LIGHT offers the most up-to-date forestry specialized machines.
We offer: own produced machines: forestry cranes and log grabs in the kit, trailers, 

telescopic hook lifts, firefighter trailers and skids; specialized machines by the world’s leading 
manufacturers as Amco Veba, Farmi Forest, Tajfun, Lancman, Palms, Baltrotors, Cancela.

D LIGHT provides aftersales and warranty services throughout Ukraine.

DEBELIY VLADIMIR NIKOLAEVICH, IE
53/49 Kotliarevskoho str., Sarny
Rivne region, 34500, Ukraine
tel.: +38 067 363 0629, +38 068 177 5997
e-mail: debeliy78@ukr.net
www.bmf.rv.ua, www.autra.ee

We offer the following products: wood splitting and chipping machines, hydraulic crane 
manipulators, forestry tractor trailers. We are representatives of AUTRA and BMF companies, 
PALAX, JUNKKARI, BMF and KARA trademarks.

DEREVOOBROBNYK, LTD
2A Sadova str., P.O.B. 5911, Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 032 244 1164, +38 032 244 1165
derevo@derevo.com.ua
www.derevoobrobnyk.com

Our mission is information and advertising promotion of the forestry and woodworking 
industry 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 enterprises (our 
subscribers) to their potential customers in Ukraine.

DOLIGNO, LTD
82 Pavlova str., Kharkiv, 61038, Ukraine

tel.: +38 057 757 0959, +38 067 535 8888
e-mail: doligno@doligno.com.ua

www.doligno.com.ua

Doligno is a team of professionals in the area of woodworking machinery. We offer an 
integrated approach: from the choice and maintenance of equipment to the design of turn-
key factories. Since 2013 we are the exclusive representative of the Italian concern SCM 
Group in Ukraine.

DREV-KO ТМ, UKRTEHNOPROMSNAB LTD
44E Saksahanskoho str., Kyiv, 01033, Ukraine

tel.: +38 044 502 8009
e-mail: drevko1@ukr.net

www.drevko.in.ua

A well-known domestic manufacturer of woodworking equipment. Our product range 
includes brush sanding machines, presses, aspiration systems, finger-jointing presses, roller 
applicators, painting machines, painting and heating machines, oil line rubbing.

EKO-POLISSYA
ALTAIR-1 LTD

104 Chudnivska str., Zhytomyr, Ukraine
tel.: +38 093 358 7081

e-mail: eko-teplo@ukr.net
www.eko-polissya.com.ua

Eko-Polissya is a manufacturer of not only equipment for alternative fuel production, but 
also of the final product itself. At our own production site, we manufacture press granulation 
lines and equipment for charcoal production. We will not only supply equipment, but also 
help you with putting it into operation and staff training. Visit us and see for yourself!

EMACHINERY − ZUCCHETTO ELIO
via G. Mazzini 18, 30026 Portogruaro (Venezia), Italy

tel.: +39 042 276 9118, +39 340 503 0438
e-mail: info@emachinery.it, e.zucchetto@libero.it

www.emachinery.it

Zucchetto Elio − Emachinery designs, manufactures and installs industrial woodworking 
solutions, painting systems, air suctioning and air purification systems.

FABA SERVIS, LTD
55 Shakhtarska str., Novovolynsk, 45400, Ukraine

tel.: +38 03344 40 920
e-mail: fabaservis@mail.ru

www.faba.com.ua

FABA Servis, an official representative of FABA S.A., focuses on sales and service 
maintenance of tools for woodworking and furniture industry. Our technical specialists are 
always available for consultation on tool selection and use. We use a wide range of finished 
products and customized solutions. We ensure personalized approach, prompt execution of 
orders and high quality of services.
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FELDER UKRAINE, LTD
10 Pleshcheeva str.
Kyiv, 03045, Ukraine
tel.: +38 044 501 6761, +38 044 581 1449
e-mail: info@felder.ua
www.felder.ua

Felder woodworking machinery is a product of a powerful production plant in Austria. 
After 60 years of experience, the company has a clear vision of customer needs. A formula 
that combines tradition and innovation makes Felder one of the leading suppliers of 
equipment for wood processing and furniture production.

Individually designed equipment concepts and services of our company will increase 
productivity and profit of your production plant. Thousands of customers worldwide choose 
Felder machines. Join them!

FORDAQ SA
Avenue Louise 523
1050 Brussels, Belgium
tel.: +32 0 2533 0480
e-mail: info@fordaq.com
www.fordaq.com

Find buyers and suppliers online via Fordaq.com.
Interested to buy or sell timber, wood products, forest or woodworking machinery with 

only a few clicks? Get special deals available exclusively on www.fordaq.com.
Join now other 200,000 wood professionals and publish offers or requests in the online 

marketplace, check the largest database of import and export transactions and discover all 
the other services we offer for developing your business.

FOREST TECHNICS, LLC
5 Natsionalnoho Vidrodzhennia str.
Velyka Berezovytsia, Ternopil Region
47724, Ukraine
tel.: +38 067 354 0700, +38 099 354 0700
e-mail: info@listeh.com.ua
www.listeh.com.ua
Facebook: foresttechnics

We provide customers with new and used wood processing, logging and transportation 
equipment manufactured by the leading European companies. We supply skidders, 
harvesters, forwarders; trailers and platforms with manipulators; tractor processors; winches 
and cable systems; chainsaws for woodcutting; equipment for firewood processors.

FOREZIENNE MFLS
ZA Le Chanasson
42110 Epercieux Saint-Paul, France
tel.: +33 477 274 714, +33 624 151 478
youri.silverstov@forezienne.com
www.forezienne.com

French manufacturer of wood cutting tools: band saw blades, TCT circular saw blades, 
knives, sharpening accessories (new and reconditioned second hand machines), professional 
trainings.

FSC UKRAINE NATIONAL REPRESENTATIVE, NGO
19 Rodymtseva str., office 116

Kyiv, 03041, Ukraine
tel.: +38 044 223 6845

e-mail: info@fsc.org.ua
www.ua.fsc.org

Facebook: FSC.Ukraine

International organization that promotes environmentally appropriate, socially beneficial 
and economically viable forest management in the world. FSC operates through development 
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 and fast growing certification scheme in the world.

FUJIAN DELI ELECTRICAL AND MECHANICAL CO.
Fujian, China

tel.: +86 189 5088 6738
1114066458@qq.com

www.deale.cn

One of the largest Chinese manufacturers of multi-blade saw machines for woodworking 
industry. We design and produce the most innovative, reliable technology products with 
high-quality, safety, and easy-use. With more than two thirds of the market share, we are at 
the top of domestic woodworking market for four consecutive years.

12 types of our multi-blade saw machines are successfully exported to over 30 countries 
worldwide. We devote ourselves to providing marketing tools and sales program to assist 
customers and meet their unique needs, and also create the greatest value for our partners.

GALACTIC, LLC
8 Simyi Khokhlovykh str.

Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 044 353 2353, +38 097 353 2353

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

Design, manufacture, installation and maintenance of industrial equipment. Modular 
aspiration systems, coating spray booths; convection type wood drying kilns; high and 
medium pressure centrifugal fans; offhand grinding tables.

GARMONIA-TECHNOFILTR, LTD
39 Aviatsiina str., office 7

Dnipro, 49017, Ukraine
tel.: +38 056 798 2334, +38 050 361 5138

e-mail: garmonika@ua.fm
www.gtf.prom.ua

Garmonia-Technofiltr is a manufacturer of various filter elements for aspiration (sleeves, 
filter cartridges), ventilation (panel, pocket, corrugated filters, cleaning class G4, F5–F9) 
and other filtration equipment (filtering filters for chip cleaners, filters for filtering to filter 
presses, filtering bags for liquids — paints, varnishes, oils, water treatment — with a filtration 
rating of 1 to 1,400 microns). High quality, reasonable price, long experience, cutting-edge 
technology, flexible and prompt perception of requests.
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GIBLAB
28/2 Vodoprovidna str., 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 and nesting; 
optimizer for CNC panel saw machines: GCODE, Scm, Homag, Biesse, KDT, Felder, Giben, etc.; 
generating files for CNC boring machines and machining centres. Sensor solution for sliding 
table machines. Import data from 3DC, bCAD, Excel, Pro100, WoodWop, IMOS. Label printing 
for workpiece on CNC panel saw machines.

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

Golden Fleece is a manufacturer of polishing and cutting instruments. Our products: 
metal-working band saws by Lennartz, Wikus, Arntz; wood-working band saws by Fenes, 
Koronet; abrasive materials on flexible basis by HERMES, VSM, Awuko, Deerfos, Indasa; 
abrasive wheels on a bakelite base; abrasive wheels on a ceramic base; cutting abrasive 
wheels; metal cutting tools by Yamawa, Osawa, Nikkotools.

GOMA SP. Z O.O.
ul. Mosiężna 8
66-400 Gorzów Wlkp., Poland
e-mail: goma@goma.pl
www.goma.pl

GOMA SP. Z O.O. designs and manufactures permanently installed finger-jointing 
equipment, offers complete solutions for woodworking lines.

GONTA, LLC
37A Harmatna str., office 162
Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 044 209 1019, +38 067 419 5575
e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

GONTA chemicals is a representative of LONZA corporation (Switzerland), the world 
leader in production of industrial wood preservatives of such renowned brands as ANTIBLU, 
TANALITH, RESISTOL.

Our aim is to contribute to the development of Ukraine’s wood processing and building 
industries through implementation of the world’s best practices and efficient but safe 
chemical products. Constant availability of and qualified support in utilizing high-quality 
wood preservatives provide our clients with long-lasting and profitable export contracts. We 
also supply equipment for chemical timber treatment and provide services for vacuum-high 
pressure-vacuum timber treatment.

GREBENKOVSKY PLANT 
OF METALLIC CONSTRUCTIONS, LLC

46 Myru str., Hrebinka
Poltava region, 37400, Ukraine

tel.: +38 044 563 0303
+38 044 563 0707, +38 067 225 2852

e-mail: gzmk2016@gmail.com
www.gzmk.com.ua

Production of baths for wood antiseptic, design and manufacture of sorting lines for 
the woodworking industry, design and manufacture of mechanization, manufacture of 
equipment for woodworking enterprises.

HOUFEK A.S.
Obora 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic
tel.: +420 569 430 700, +420 569 430 711 (export)

е-mail: houfek@houfek.com
Representative office in Ukraine:

8 Pshenychna str., Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 044 502 4195; е-mail: houfek@optima.com.ua

www.houfek.com

HOUFEK (Czech Republic) is a 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.

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

tel.: +38 044 482 4761
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua

www.iberus.kiev.ua

Iberus-Kiev JV 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 intended 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 technology, hard alloy production by Ceratizit firm, as well as highly 
carboniferous and alloyed steel.

ICK GROUP
89A Peremohy ave., office 227, Kyiv, 03115, Ukraine

tel.: +38 044 451 0232, +38 093 354 4420
e-mail: grantech@ick.ua

www.ick.ua, www.spares-grantech.com
Facebook: ickgroup.grantech

ICK Group is specialized in development of complex solutions for woodworking waste 
processing into fuel biomass (chopped dry biomass or pellets) on the basis of the equipment 
by Grantech TM. Development of the layout solution with selection of the optimum 
equipment and its further supply. Equipment adjustment and putting into operation. Spare 
parts supply. Service rendering and personnel training.
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IGNATOVICH BOGDAN IVANOVICH, IE
4 Tranzytna str., Radekhiv
Lviv region, 80200, Ukraine
tel.: +38 03255 22 361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.italorbi.com

We offer new and used woodworking machinery. Our offices are located in Radekhiv, 
Lviv region (warehouse in Ukraine) and in Łąka village, Subcarpathian Province (Poland). 
We have over 400 machines in stock. Monthly assortment renewal and purchase-to-order.

IMAC
10/7 Sukhoyarskyi lane
Bila Tserkva, 09109, Ukraine
tel.: +38 067 325 7551
e-mail: info@imac.com.ua
www.imac.pl

Trade in equipment and consumables for woodworking and furniture enterprises. 
Implementation of the latest technologies. Specialized in production of doors, furniture 
facades, decorative baguets and profiles. Representative of many Italian firms. We have 
extensive experience in the organization of high-tech automated production.

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

Imeks founded in October 1992 has been operating in the woodworking industry for 
over 25 years. We have significantly expanded the product range, improved technologies, 
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.

INMATECH, LLC
4/15 Pryluzhna str., offices 502, 506, 507
Kyiv, 03179, Ukraine
tel.: +38 044 451 8752, +38 044 451 8766
e-mail: info@inmatech.com.ua
www.inmatech.com.ua
Facebook: WeinigUkraine

Inmatech is the sole agency of WEINIG in Ukraine. We have been successfully working in 
Ukraine for more than 20 years. Our basic principle is individual work with each customer.

We supply you with automatic planers and moulders, rip saws, automation, scanner 
systems, finger-jointing lines, gluing presses, window processing center, profiling center, tool 
grinding machines. We also provide different services as putting into operation, trainings, 
delivery of tools and spare parts. Wide range of equipment and long-term experience make 
us the reliable partner and supplier of woodworking machines.

INSTRUMENTAL, PE
1 Plodova str., Kyiv, 04128, Ukraine

tel.: +38 044 443 1948, +38 067 446 0708
e-mail: director@instrumental-ua.com

www.instrumental-ua.com
Facebook: Instrumental.ua

Instrumental founded in 1999 is engaged in sales of handheld, petrol-powered and 
electric-powered tools. It also provides warranty, post-warranty and maintenance services 
for petrol-powered and electric-powered tools.

We are focused on the following activities: manufacture and sales of woodworking 
tools, machines, tooling products, accessories, and spare parts; imports and exports of the 
best tools, machines and technologies; search for innovations to be implemented both in 
Ukraine and abroad.

INTEKS PLUS, Group of companies
25 Kniaziv Koriatovychiv str.

Kamianets-Podilskyi, 32300, Ukraine
tel.: +38 0384 934 536

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

Inteks Plus specializes in design and manufacture of woodworking tools such as disk 
saws, frame saws, band saws, arbor-type cutters, different knives and equipment for primary 
and secondary mechanical processing of wood raw material, including machines, tools and 
devices for auxiliary works.

INWORLD LTD
17 Viskozna str., office 22

Kyiv, 02094, Ukraine
tel.: +38 044 383 4212, +38 044 501 4306

+38 067 999 9005, +38 095 391 1448
e-mail: info_inworld@ukr.net

www.inworld.com.ua
Facebook: Inworld

We offer a full range of delivery and assembly services and further servicing of equipment 
by well-known European producers:

1. Complex technological solutions for pellet or briquette production on the basis of 
pelleting presses AMANDUS KAHL, hydraulic briquetting presses UMP Technika.

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

IRBIS, PE
32 Basova str., Krasylivka

Kyiv region, 07451, Ukraine
tel.: +38 099 120 0181
zuelch.ua@gmail.com

www.zuelch.etov.ua

Official distributor of Zuelch (coating technologies, Germany) in Ukraine.
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ITA TOOLS UKRAINE, PE
6/1 Vynnychenka str., Gorodok
Khmelnytskyi region, 32000, Ukraine
tel.: +38 03851 33 918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.ita.tools
Facebook: ITA Tools Україна
Instagram: cmt_tools_ua

ITA Tools Ukraine offers tools for the processing of wood, wood-based materials and 
plastics from renowned European manufacturers. These tools are: drills, saw blades and 
CNC accessories, end mill cutter bits, spiral cutter bits, cutter heads, interchangeable knives, 
circular saw blades, diamond tipped tools, and a wide range of other accessories necessary 
for the processing of wood and plastic. In terms of design and quality, products with ITA 
Tools logo are the most needed tools in Europe.

JAVIR COMPANY
17 Blahovisna str., Korsun-Shevchenkivskyi
Cherkasy region, 19400, Ukraine
tel.: +38 068 937 9466
e-mail: yavor2012@gmail.com, javir_65@mail.ru
www.yavor.com.ua
www.yavor-company.com

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

JUWAL EXPORT-IMPORT
ul. ZWM 3/60
02-786 Warsaw, Poland
tel.: +48 50 072 0797
biuro@juwalexportimport.pl
www.juwalexportimport.pl

We produce woodworking machinery. Our machines are fully adapted to your needs. The 
whole production process takes place in Poland. We specialize in production of debarking 
machine, hydraulic press for gluing wooden elements, four side hydraulic composer, and 
conveyors. Please visit our website and feel free to contact us!

KADIS IR KO, UAB
Taikos pr. 82A-49
LT-51276 Kaunas, Lithuania
tel.: +370 37 473 844
e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt

We manufacture: lines of finger joints of wood for building construction, window 
manufacture, furniture panels and elements of furniture production; hydraulic presses for 
gluing lumber and structural beams, floor boards, windows beams, boards, other items; 
equipment for the removal and filtration of shavings and dust; special machines.

KEMICHAL UKRAINE, LLC
144 Soborna str., Sofiivska Borshchahivka

Kyiv region, Ukraine
tel.: +38 067 217 2822, +38 067 233 4524

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

Our company specializes in sales of lacquers and varnishes for furniture factories. At 
present, KEMICHAL UKRAINE offers the following 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, painting equipment (from spray gun to painting booth).

KIVERTSILISMASH, PE
4 Kravchuka str., Kivertsi

Volyn region, 45200, Ukraine
tel.: +38 03365 22 546, +38 03365 21 479

+38 050 900 8610, +38 050 907 1298
е-mail: lesmash@inbox.ru, vladimir_furman@inbox.ru

www.lismash.com.ua

The leading manufacturer of technological lines and individual machines (single- and 
double-shaft multirip saws with cutting depth up to 150 mm, underhead and multihead 
trim saws, cross-cut saws, slab processing machines, etc.) for complete processing of wood.

Our equipment is reliable, easy-to-use, does not require any special environmental 
conditions and is permanently improved on model rank, quality, effectiveness and technical 
capabilities. Our transmissions devices will facilitate your work and make it easier. We also 
offer commissioning and post-warranty maintenance.

KMA-UKRAINE, LLC
1 Karbysheva str., office 411

Lutsk, 43023, Ukraine
tel.: +38 067 794 1952

e-mail: sale@kma-ukraine.com
www.kma-ukraine.com.ua

Facebook: KMAUkraine; Instagram: kma_ukraine

KMA-Ukraine is a direct importer and official representative of European woodworking 
machinery manufacturers, HOLZMANN, ROBLAND, REMA S.A., WINTER Holztechnik.

According to the customer’s request, we offer and supply the used equipment. We can 
provide advice on the selection of equipment according to the client’s task, installation and 
commissioning services, maintenance services.

KOMKOMPTE, JV
19 Fediuninskogo str.

Gomel, 246007, Belarus
tel.: +375 232 682 773

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

Komcompte JV is engaged in production, assembling and starting of biomass boilers. 
These boilers are produced under the license of Compte R. JSC (France). Our product range of 
biomass boilers includes: CS boilers from 30 to 100 kW with hand loading system; COMPACT 
boilers from 150 to 10,000 kW with completely automatic system.
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KOTLOTEH, PE
8 Komertsiina str.
Zhytomyr, 10019, Ukraine
tel.: +38 0412 482 079, +38 067 412 5401
e-mail: 482079kotloteh@ukr.net
www.kotloteh.com.ua

Production of solid fuel boilers, heat generators, bunkers, heat storage tanks, fuel supply 
mechanisms. 

LATSCHBACHER UKRAINE, Trade House
(LATSCHBACHER GROUP) 
2/6 Novozabarska str., office 506
Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 044 500 5580
e-mail: zakaz@latschbacher.com.ua
www.latschbacher.com.ua

Latschbacher group is a leading global provider of solutions for labelling of wood and 
timber in forest management and wood processing industry. 

Nowadays, the group operates in 50 countries of the world, providing a comprehensive 
product — from software development to delivery of equipment for electronic wood 
management system. Such systems register annually more than 120 millions of cubic meters 
of round timber all around the world. The company has designed and implemented the 
system of electronic wood management for the State Forest Resources Agency of Ukraine 
(successfully actualized in 2012–2013).

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska 019A
Hoce, SI-2311, Slovenia
tel.: +386 2613 0051
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

We offer: planing, moulding, profiling machines and high speed planers with working 
speed up to 900 m/min; calibrating machines ROTOLES system; parquetry lines; splitting, 
ripping, cutting machines; finger jointing machines; glue lam beams presses for streight and 
curved beams of all dimensions, laminated beams plants for solid construction timber, DUO-
TRIO beams, block house elements; complete lines for CLT panels; engineering, complete 
solutions and turn key projects in woodworking industry.

LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA, LLC
2B Soborna str., Petropavlivska Borshchahivka
Kyiv region, 08130, Ukraine
tel.: + 38 044 499 2096, 0800 305 151
e-mail: kiev@leitz.org
www.leitz.com.ua

Tools and tooling systems for wood & plastics. Leitz is present in more than 100 countries. 
It has production factories and sales and service companies on all continents and a worldwide 
network of about 200 service stations near its customers. Furthermore, Leitz provides highly 
qualified technical support. We have been trusted since 1876.

LEUCO UKRAINE, LTD
11 Oksamytova str., Petropavlivska Borshchahivka

Kyiv region, 08130, Ukraine
tel.: +38 044 499 7025

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

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 maintenance and advice on the use of tools.

LIRA, LTD
76 Vasylkivska str., Bezpyatne

Kyiv region, 08628, Ukraine
tel.: +38 04571 21 707, +38 050 352 5772

е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

Lira, LTD is an official representative of SERRA, PAUL and GOMA companies in Ukraine. 
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.

MANTOVANI MACCHINE SRL
Strada Volta-Monzambano, 66

46049 Volta Mantovana (Mantova), Italy
tel.: +39 0376 838383

e-mail: info@mantovanimacchine.it
www.mantovanimacchine.it

Woodworking machines (new and second hand, overhauled) from Italy and Germany.

MARKETLIS, PE
11 Oksamytova str.

Petropavlivska Borshchahivka
Kyiv region, 08130, Ukraine

tel.: +38 044 495 1162
e-mail: info@mlis.com.ua

www.marketlis.com.ua

Marketlis offers machines, spare parts and tools for wood processing and furniture 
production from the world’s leading producers; provides consulting and engineering, 
assembly, start up and adjustment, warranty & post-warranty maintenance of the machines.

MAROTECH, LTD
8 Lisopylna str., Dnipro, Ukraine

tel.: +38 097 098 0552
e-mail: office@marotech.com.ua

www.marotech.com.ua

Marotech is the first exclusive installer of Fanuc robots for woodworking and furniture 
making in Ukraine. Twenty-first century technologies help us expand 3D processing 
parameters and robotize a lot of processes (painting and coating, milling, intrashop logistics, 
etc.). Car manufacturing plants cannot be imagined without robots; the time is ripe for such 
a change in woodworking.
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MAXIMER, LLC
16 Kurska str., Kyiv, 03049, Ukraine
tel.: +38 044 246 3123, +38 050 462 2418
e-mail: 4622418@gmail.com
www.sky-wood.com

Manufacture of woodworking machines and mechanization.

MEBELNOE DELO, Magazine
INFORMBUSSINES LTD, PUBLISHING СENTER
P.О.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 044 489 3246, +38 067 506 6343
www.ib.kiev.ua

Informbusiness Ltd. publishes Mebelnoe Delo (Furniture Business) magazine, 
a specialized edition for Ukrainian furniture manufacturers and woodworking enterprises.

MEBLIDEREVPROM, Association
37 Mashynobudivna str., office 220
Kyiv, 03067, Ukraine
tel.: +38 044 456 6587, +38 067 363 7730
e-mail: asso.meblidp@gmail.com

Contributing to the development of Ukraine’s woodworking and furniture industry; 
development and expertise of regulatory acts regarding economic activities of and 
uninterrupted raw material supply to industry enterprises. Participation in antidumping 
investigations to protect the domestic market of woodworking products from dumped 
imports, etc.

MECHANIK, PI-CE
2/9 Hrushevskoho ave., Kamianets-Podilskyi
Khmelnytskyi region, 32300, Ukraine
tel.: +38 03849 20 057, +38 03849 28 170
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 by Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, Trocal, 
Kommerling, REHAU, EgePen.

MEGARES ТМ
1 Vyzvolyteliv ave., office 610, Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 067 657 0917, +38 050 351 9589
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

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

META-GROUP, Trade House, LTD
22 Zoriаnа str., Petrivske

Kyiv region, 08141, Ukraine
tel.: +38 044 200 5071

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

Sales of woodworking machinery, auxiliary manual and power tools.

METALIST, LLC
9 Khmelnytskoho str., Pustomyty

Lviv region, 81100, Ukraine
tel.: +38 03230 42 401, +38 067 675 4897

e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

Metalist 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
6B Mykilsko-Slobidska str.

Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 044 502 2714, +38 067 548 1282

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

Facebook: mgroupp

M-GROUP offers a wide range of woodworking tools. Basic criteria are quality, reliability 
and competitiveness. We offer tools by FREUD company (Italia): hard metal knives; sawblades; 
cutterheads; diamond tools; router bits; drills; multiboring bits; tools for CNC-centers, etc.

Our specialists are always available for a qualified consultation and assistance in tool 
selection.

MHM UKRAINE, LTD
OFFICIAL REPRESENTATIVE OF SENNEBOGEN 

GREEN LINE IN UKRAINE
92/94 Lustdorf road, office 510

Odesa, 65088, Ukraine
tel.: +38 0482 331 012

e-mail: sennebogen@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

SENNEBOGEN is one of the world’s leading producers of trans-shipping equipment. 
SENNEBOGEN Green Line machines are hydraulic slewing mobile material handlers 
for transfer of woods and other general and bulk cargoes. SENNEBOGEN handlers are 
distinguished by operational efficiency, high loading characteristics, simple control, easy 
maintenance, reliability and durability
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MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2-4
97941 Tauberbischofsheim, Germany
tel.: +49 9341 860
e-mail: info@weinig.com
www.weinig.com
Facebook: weinig.ag

The WEINIG Group is the complete provider for solid wood machinery, like moulders, 
finger jointing machines, CNC window, optimizing cut saws and presses. With our daughter 
company HolzHer we are covering the complete panel processing (PK, DBS, CNC, KAM).

MIKRON LT, UAB
Lithuania
tel.: +38 044 404 8982
e-mail: info@mikronglobal.eu
www.lyuts.com

The company operates in the market of development and manufacture of electronic 
products, automated systems, and information technologies. Our automated systems 
are used in the woodworking industry. The employees of our company have extensive 
experience in the development and production of advanced technical systems that have 
received high appreciation of our customers around the world.

MONASTIC RELIGIOUS AND VOCATIONAL 
SCHOOL N. A. SAINT JOHN OF DAMASCUS
14 Zatievakhina str.
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.

MOST-UKRAINE, LLC
3 Myru str., Baykivtsi
Ternopil region, 47711, Ukraine
tel.: +38 0352 296 262, +38 067 351 2434
e-mail: order@most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua
Facebook: most10ukraina
Instagram: woodmizer_ukraine

MOST-Ukraine LLC is an exclusive representative of Wood-Mizer, an importer of ANDRE, 
TANEL, an official dealer of STIHL. It has several dozens of dealers and wide range of service 
centers all around Ukraine. Head office is situated in Baykivtsi near Ternopil, branches are 
located in Kyiv and Rivne.

MOST-Ukraine is a member of Ukrainian Woodworking Machinery Association (UADO), 
US-Ukraine Business Council (USUBC), American Chamber of Commerce in Ukraine (ACC).

MOTOR SICH, JSC
15 Motorobudivnykiv ave.

Zaporizhia, 69068, Ukraine
tel.: +38 061 720 4972

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

MOTOR SICH JSC is one of the world’s leading machine-building companies. Among 
others, the company offers consumer goods that can be divided into the following groups: 
chainsaws, territory improvement equipment, agricultural equipment (walking tractors and 
attachments), milk separators in different variants, household equipment, heating devices, 
spare parts for cars, outboard motors.

MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN GMBH
A-4906 Eberschwang 45, Austria

tel.: +7 495 951 2714
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.

MUKIIEVSKAYA E. A., IE
3 Puliuia str., apt. 121

Kyiv, 03048, Ukraine
tel.: +38 044 246 0281, +38 050 383 8631

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 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 DNIPRO
6 Universalnyi lane

Dnipro, 49024, Ukraine
tel.: +38 0563 707 774, +38 0562 327 825

e-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

MWM GROUP DNIPRO has been successfully operating in the Ukrainian woodworking 
market for more than 14 years, offering modern high-quality equipment at the affordable 
prices. MWM GROUP DNIPRO offers a full range of equipment for woodworking and wood 
products manufacture, from log sawing to final finishing. Renowned joinery equipment, four 
sided moulder-planers, lengthening lines of various productive capacity, presses, painting/
coating chambers, panel saw machines, edge banding machines, CNC production centres, 
etc. are always available from our warehouse in Dnipro. Our abilities — your success
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MWM-KIEV, LLC
4 Heroiv Kosmosu str., office 801, Kyiv, 03148, Ukraine
tel.: +38 044 200 1254, +38 067 442 1956
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
Facebook: mwmkiev

MWM-Kiev supplies modern industrial equipment, tools, drying kilns, sawmill equipment 
by the leading manufacturers in Europe and Asia. It is focused on the development of 
woodworking industry of Ukraine by implementing a wide spectrum of high-efficiency 
and high-quality equipment, by rendering engineering and maintenance services aimed 
at creating new woodworking enterprises and developing modernization concepts for the 
existing ones.

N.N.N., LTD
2 Trutenka str., Kyiv, Ukraine
tel.: +38 044 258 5592
+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 & ENVIRONMENTAL 
SCIENCES OF UKRAINE, DEPARTMENT OF 
TECHNOLOGY AND DESIGN OF WOOD PRODUCTS
4 Silskohospodarskyi lane, acad. bld. 15, Kyiv, 03041, Ukraine
tel.: +38 044 527 8167, +38 097 384 0640
e-mail: olenapinchevska@nubip.edu.ua
www.nubip.edu.ua/node/1163
Facebook: wood.nules

Department of technology and design of wood products (NUBiP of Ukraine) conducts 
educational, research and consulting activities in the field of wood processing: trains 
bachelors and masters in Woodworking and Furniture Technologies, as well as highly qualified 
specialists — PhDs. Research and consulting activities are related to the development of 
low-quality wood application technologies, elaboration of expenditure rates for wood 
processing enterprises of different profiles, assessing of physical & mechanical characteristics 
of wood species, design and development of furniture for various applications.

OLNOVA, Joint Ukrainian-German Company, LLC
5 Ivasiuka str., Busk
Lviv region, 80500, Ukraine
tel.: +38 03264 23 410
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

The equipment produced at our factory is used for shredding different 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 shredding wood waste (slabs, battens, tree 
branches and tree tops) into firewood and technological chips.

ORENT LTD. ŞTİ.
Azmimilli Mah. Gazhane Cad. No. 110

81020 Düzce, Turkey
tel.: +90 380 524 6676, +90 380 514 1162

e-mail: info@orent.com.tr
www.orent.com.tr

Timber drying kilns, steaming chambers, heat treatment systems ISPM 15.

OSTIN Firm, LTD
9 Syretska str., Kyiv, 04073, Ukraine

tel.: +38 067 503 8573
e-mail: sale@verstaty.com.ua

www.verstaty.com.ua

OSTIN Firm, LTD offers an informed choice of machines and tools which respond all your 
requirements. OSTIN is an official representative of such leading European producers: saw 
blades GDA (Italy); boring tools NordUtensili (Italy); router bits WPW (Israel); moisture meters 
GANN (Germany); clamps Bessey (Germany); KREG tools, Router Table Systems & Routing 
Accessories; machines BREVETTI MOTTA, COMAFER, OSAMA, STROMAB, VITAP (Italy).

PALCHE
12 Dovzhenkа str., Pidgaitsi, Volyn region, Ukraine

tel.: +38 033 270 1600, +38 067 000 0812
+38 095 333 0202; e-mail: info@palche.com.ua

www.palche.com.ua; Facebook: gk.palche

We offer wood shredders, snow blowers, road brushes, grain millers and other aggregates.

PAUL MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG
Max-Paul-Straße, 1-D, 88525 Duermentingen, Germany

tel.: +49 073 715 000; e-mail: holz@paul-d.com
www.paul-d.com

Official representative in Ukraine: LIRA LTD
76 Vasylkivska str., Bezpyatne, Kyiv region, 08628, Ukraine

tel.: +38 04571 21 707, +38 050 352 5772
е-mail: lira711@ukr.net; www.lira-ukraine.com

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

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH
Hainfelderstraße, 69, A-2564 Weissenbach, Austria

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

Representative in Ukraine: Igor Shalashov
tel.: +38 095 885 0368; e-mail: ukraine@polytechnik.at

One of the leading manufacturers of biomass boiler plants from 500 to 25,000 kW. More 
than 40 years of experience and 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).
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PREBENA-UKRAINE, PE
5 Derevoobrobna str., Kyiv, 01013, Ukraine
tel.: +38 044 467 7937, +38 044 531 4344
e-mail: info@prebena.com.ua
www.prebena.ua
Youtube: Prebena-Ukraine

PREBENA-Ukraine is a representative of PREBENA TM (Germany) in Ukraine. It provides 
sales and service of fastening pneumatic tools and equipment. It is a licensed manufacturer 
of fasteners, i.e. staples, studs, pins and high-quality nails for pneumatic guns.

PROCOMPACT, PE
6 Kropyvnytskoho str.
Khmelnytskyi, 29015, Ukraine
e-mail: info@procompact.com.ua
www.procompact.com.ua
Facebook: procompactpe; Instagram: procompact

Sales of THUNDER LASER and COMPACT laser cutting and engraving machines.

PROFESSIONAL COATINGS, Magazine
3B Naukova str., office 313
Lviv, 79060, Ukraine
tel.: +38 032 297 6502
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua

Specialized magazine for paints and coatings industry professionals. The magazine 
provides the most comprehensive information on industrial coatings, surface preparation, 
new technologies, coating equipment and materials. It is addressed to the owners and 
managers of large and small companies providing coating services, furniture manufacturers, 
woodworking workshops, distributors.

PROMINFO FINISHING
2A Sadova str.
P.O.B. 5911, Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 093 323 9000
e-mail: prominfofinishing@gmail.com
www.prominfofinishing.com

Prominfo Finishing offers Cefla and Wagner equipment for industrial finishing.
As the world leader in varnishing, Cefla offers the full range of equipment and production 

lines for varnishing and coating of various products. As a leading supplier of liquid, powder 
and electrostatic coating equipment, Wagner offers a variety of surface finishing solutions.

PROSTO CNC
223/225 Mykolayivska road
Odesa, 65013, Ukraine
tel.: +38 097 170 1400

Supplier of CNC & Laser machines under own OEM-brands — STO CNC & STO Laser 
(correspondingly). Supply of machines and spare parts, provision of warranty and post-
warranty service.

RIGA RUSLAN VALERYEVICH, IE
1/42 Honchara str., office 517
Bila Tserkva, 09100, Ukraine

tel.: +38 097 416 6020
+38 066 618 1953, +38 093 170 2875

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

You can find all necessary things for CNC in our shop! We offer: machines with CNC of 
factory assembly — they are quicker, more accurate, more reliable; mills for the machines 
with CNC — hard-alloy tools from the German steel. 2D and 3D processing and pattern 
cutting; training to work with the machines with CNC — remote training of CNC operators 
even with zero knowledge. Consultations, technical support at execution of orders. Huge 
library of ready solutions and 3D models.

RMP BIOENERGIA LLC
Maza Krasta str. 83, Riga, Latvia

tel.: +38 067 404 1015
e-mail: info@rmpbio.com.ua

www.rmpbio-ruf.com

RMP BIOENERGIA LLC is a reliable equipment supplier for production of pellets (fuel 
pellets), fuel briquettes, metal briquettes as well as for complex wood and metal industry 
waste processing, namely drying, chipping, separation and transportation units. Our 
company is an official representative of the leading German equipment manufacturers, such 
as RUF, Rudncik & Enners, ARP.

ROJEK-LVIV, Ukrainian-Czech JV
14 Yavornytskoho str.

Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 032 297 1858

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

One of the leaders in engineering re-equipment of woodworking industry 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); 95, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 
1250, 1500, 2000 kW. Our experts will carry out: personal consulting, tutoring of staff, starting 
and after-sale service. It is possible to familiarize with the equipment range in our showroom.

SCIENTIFIC TECHNICAL UNION, LLC
53 Nezalezhnosti blvd., 

Brovary, 07400, Ukraine
tel.: +38 044 383 0949, +38 067 929 8283

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

Scientifical Technical Union is a Ukrainian manufacturer with its own research center. 
It produces: ALANA (1) — fire protective liquid that provides 1st (highest) group of fire 
protection efficiency during 7 years after impregnation of the wooden construction. 
ALANA (2) — concentrated professional antiseptic with a great protection from all known 
biological destroyers of wooden constructions. ALANA(4) — concentrated transport 
antiseptic that provides protection of wood from biological agents in long storage.
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SERRA MASCHINENBAU GMBH
Bahnhofstraße, 83, D-83253 Rimsting, Germany
tel.: +49 0805 1964 000; e-mail: info@serra.de
www.serra.de
Official representative in Ukraine: LIRA LTD
76 Vasylkivska str., Bezpyatne, Kyiv region, 08628, Ukraine
tel.: +38 04571 21 707, +38 050 352 5772
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

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

SPETSTEHSERVIS, LLC 
4 Heroiv Makivky str.
Skole, Lviv region, 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.

STANCOMPLECT, LLC
4 Michurina str.
Dnipro, 49000, Ukraine
tel.: +38 050 584 5315, +38 068 971 0277
e-mail: sales@stancomplect.com.ua
www.stancomplect.com.ua

Stancomplect is engaged in supplies of high-tech woodworking and furniture machinery 
for both small- and large-scale production. We offer high-quality furniture machinery, parts 
and components for woodworking machinery, and a wide selection of cutting tools at 
affordable prices.

STANKODNIPRO
7 Berezynska str., Dnipro, 49130, Ukraine
tel.: + 38 056 719 9130
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua
Facebook: stankodnipro; Instagram: stankodnipro

Stankodnipro is an official representative and trading partner of the leading companies 
manufacturing wood-processing equipment and tools for the production of furniture and 
millwork. We also provide start-up, adjustment and warranty service.

We offer: СNC processing centres, highly productive cutting centres and a lot more 
by Biesse S.p.A.; vertical panel-sizing machines by Striebig A.G.; traditional and special 
wood processing machines by Griggio S.p.A.; veneer machines by Osama Technologies 
s.r.l. and Casati Macchine s.r.l.; edge banding machines by Hebrock Maschinenbau GmbH; 
presses by Italpress S.p.A.; movable aspiration equipment by ACword spool s.r.o.; diamond 
woodworking tools by Wirutex s.r.l.; circular saws and sharpening machines therefor by 
Pilana Tools a.s.; point tools by Aliprandi S.n.c.; high-tech saws by Flai srl.

STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE
9A Shota Rustaveli str., Kyiv, 01601, Ukraine

tel.: +38 044 235 5506
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 of 
State Forest Resources Agency of Ukraine are: implementation of national policy on forest 
and hunting management; protection and restoration of forest resources and hunting 
fauna; increasing efficiency of forestry and hunting. Over the past three years, state forest 
enterprises annually provide forestation in the area of 52 thousand hectares.

There are 353 state forest enterprises, 5 state hunting enterprises, 2 research institutes 
under subordination of State Forest Resources Agency of Ukraine.

STELA LAXHUBER GMBH
Laxhuberplatz 1, D-84323 Massing, Germany

Stela-Ukraine, office center SENSEI, office 301-B
8A Antonova str., Chaiky, Kyiv region, 08135, Ukraine

tel.: +38 097 562 1783, +38 095 781 7633
e-mail: eduard.habik@stela.de, sales@stela.de

www.stela.de, www.stela.in.ua

Stela Laxhuber GmbH is the world’s leading manufacturer of low-temperature belt dryers.

STORTI S.P.A.
via Francesco Dioli, 26045 Motta Baluffi, Italy

tel.: +39 0375 096 8311
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.

STRYI
14/1 Lesi Ukrainky str., Stryi, 82400, Ukraine

tel.: + 38 097 758 5336
e-mail: ua.stryi@gmail.com

www.stameski-stryi.com.ua

The first Ukrainian manufacturer of professional wood carving tools, who specializes 
in lathe & hand tools. Our main advantage is making any configuration to order. We 
manufacture chisels and cutters for woodcarving, carver’s mallets & accessories for hand-
sharpening tools.

TECHNOLOGICAL BUREAU, BK, PE
5 Iziumska str., Kyiv, 03039, Ukraine

tel.: +38 044 490 5550, +38 095 147 3485
e-mail: info@tekhno.pro; www.tekhno.pro

Facebook: Tekhno.pro; Youtube: Tekhno.PRO

Supply of machines, equipment and tools for woodworking and furniture production, 
technical service, repair of the machines and equipment, engineering and installation of 
production lines.
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TECNOCOM-UKRAINE, LTD
119 Lobanovsky ave.
Kyiv, 03039, Ukraine
tel.: +38 044 492 3394, +38 044 492 3394
e-mail: infoukr@tecno.com.ua
www.tecnoсom.com.ua

Technocom-Ukraine represents the Italian company INCOMAC in the Ukrainian market. 
This company produces convection drying chambers, condensation drying chambers with a 
heat pump, direct heating drying chambers, heat treatment chambers for pallets & containers, 
steam chambers. All chambers are equipped with advanced automatic control systems.

TEHNIKA ENGINEERING INDUSTRIAL CO., LTD
1 Rairadivskyi lane
Kharkiv, 61004, Ukraine
tel.: +38 057 733 0983, +38 050 396 5851
e-mail: info@teknika-ua.com
www.upakovka.com.ua
Facebook: TeknikaGROUP

We are experts with great experience in the following packaging processes: wrapping 
of loads on pallets with all kinds of packaging straps, films and equipment; wrapping with 
all kinds of steel and plastic straps. We also supply vacuum and shrink wrap packaging 
equipment; film sealing equipment and spare parts therefor. We provide service maintenance 
for all our machines and equipment.

TEHNOLIS, PE
145 Zelena str.
Lviv, 79035, Ukraine
tel.: +38 067 260 0006, +38 050 250 0005
e-mail: info@tehnolis.com
www.tehnolis.com

Since 1999, TEHNOLIS PE has been producing and servicing woodworking tools: FORTEH 
band saws; narrow band saws; WALTER circular saws; knives; abrasive, diamond and CBN 
sharpening tools. Due to highly qualified specialists and modern technologies, we are ready 
to satisfy customers’ needs in producing and servicing.

TERMOLEGNO SRL
Via del Sile 4
Rauscedo, 33095, Italy
tel.: +38 067 6570917, +39 0427 94190
e-mail: info@termolegno.com
www.termolegno.com

Termolegno was founded in 1994. In just two decades, thanks to the reliability and the 
absolute efficiency of its systems, the Company is recognized, world-wide, among the most 
important leading manufacturers of wood dryers in industry of primary wood processing. 
Operating in more than 53 countries, Termolegno Company offers to its customers design, 
production and installation of machines for drying, steaming and HT heat treatment 
(ISPM-15) of the wood.

TOTAN-GROUP, LLC
34 Sviatoshynska str., office 15.2,

Kyiv, 03115, Ukraine
tel.: +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 machines, band saw 
equipment, drying chambers, machines for furniture and joinery production, primary 
processing. Complete solutions on construction of new and modernization of active 
woodworking plants. Repair, overhaul and trading in used sawmill machinery. TOTAN-
GROUP supplies the Ukrainian market with TECE furniture edges. Our company also renders 
a full range of floor construction services for industrial and commercial purposes.

UDACHA, LTD
6 Korabelna str.

Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 044 463 6465, +38 044 586 4910

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

Manufacture of woodcutting tools (assembly arbour-type, end milling and carbide-
tipped cutters). Manufacture of joinery 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.

UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
103 Chuprynky str.

Lviv, 79057, Ukraine
tel.: +38 032 237 8905

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

Public higher education institution. Its research activities are aimed at addressing the 
pressing issues of forestry, woodworking and furniture industries, including through the 
creation of research and development products (scientific research, engineering research, 
engineering design, technology research papers); provision of scientific research services; 
production, testing and supply of product prototypes.

The university is engaged in woodworking enterprise design, technology and energy 
auditing; development of energy-saving wood cutting, sawing, processing, coating, thermal 
treatment technologies; design of furniture and other wooden products; development of 
applications software; development of woodworking machinery management systems, etc.

UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY 
ASSOCIATION (UADO)

www.uado.org.ua

Ukrainian Woodworking Machinery Association is a voluntary, non-governmental, 
nonprofit 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.
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UKRLISPARTNERSHIP, LLC
170 Chornovola str., office 90, Cherkasy, 18028, Ukraine
tel.: +38 063 509 8609, +38 068 104 2276
e-mail: ukrlispartnership@gmail.com
www.sanytec.com
Facebook: ukrlispartnership; Instagram: ukrlispartnership

A joint Ukrainian-Chinese enterprise that produces sliced veneer and lamella from 
hardwood species (oak, maple, ash, etc.). Each sheet of lamella and veneer has unique drawing 
that preserves the natural structure. The company offers the highest quality products used in 
different spheres of wood processing, including production of parquet and laminate.

UKRPKTILISPROM, PrJSC
UKRAINIAN DESIGN AND TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE OF FOREST INDUSTRY
14A Maksymovycha str., Ivano-Frankivsk, 76007, Ukraine
tel.: +38 0342 561 633
+38 097 640 7189, +38 050 661 1533
e-mail: pkti.if@ukr.net
www.pkti.if.ua

We manufacture: presses for briquetting sawdust and plant biomass waste; wood 
chippers; automatic device for cutting briquettes. 

We design: sawmills and woodworking shops; chipboard, MDF, coniferous-vitamin and 
wooden flour shops; wood drying kilns and steaming chambers; boilers of any type for any 
fuel; integrated solutions for waste wood recycling; ventilation and aspiration systems.

UNIPLUS, LLC
35 Svitlytskoho str., Kyiv, 04123, Ukraine
tel.: +38 044 223 3087, +38 097 719 0206
e-mail: unitool.com.ua@gmail.com
www.unitool.ua

Uniplus has been offering products by the world’s best manufacturers of professional 
and industrial pneumatic tools and fasteners for over 15 years. Our product range includes: 
a wide selection of pneumatic tools for nails, staples, pins; drills, screwdrivers, sanders, 
balancers, impact wrenches, special tools; hand-held fastening and power tools; a wide 
selection of premium quality fastening materials by Italian manufacturer (nails, staples, 
brads, pins, hog rings). Spare parts are always on stock. Our service team provides warranty 
and post-warranty repair and maintenance of all models of tools and other equipment.

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş.
Gölcükler Mah. 798/4, Sok. No:1
Menderes, İzmir, Turkey
tel.: +90 232 782 1390
e-mail: info@ustunkarli.com
www.ustunkarli.com

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş. was founded by Aziz Üstünkarli in 1954 for manufacturing 
carpenter & timber processing machines. Having sixty-year experience in sawmill machine 
production, it produces the systems integrating 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. It is a worldwide known brand name in sawmill industry.

VN WOOD, LLC
1 Lvivska str., Mykolaiv, Lviv region, Ukraine

tel.: +38 097 836 0110, +38 0676727138, +38 067 742 4403
e-mail: infovnwood@gmail.com

www.vnwood.com.ua

VN Wood was founded in 2009. Today it successfully operates in the Ukrainian and CIS 
market of woodworking machines & equipment, in the Ukrainian market of coating booth filters.

WDE MASPELL
Strada Di Sabbione 65/A, 05100 Terni, Italy

tel.: +39 0744 800 672, +39 0744 807 056, +38 067 409 2997
e-mail: wdeinfo@wde-maspell.it

www.wde-maspell.com

WDE MASPELL is the inventor and manufacturer of vacuum drying chambers for wood 
from 1962. The company has registered 91 patents, sold more than 6,000 installations 
worldwide. Since 2008, the company has also started to offer thermal units that perform 
thermal treatment of wood under low pressure.

WEIHAI HANVY PLYWOOD MACHINERY 
MANUFACTURING CO., LTD

No. 8-14 Manxing RD. Manshan, Weihai, Shandong, China
tel.: +86 631 596 7877

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

Hanvy is dedicated in plywood machines for years, providing full solution for veneer 
and plywood making. We always supply durable quality, best service relying on strong 
technical support. Our main products are: veneer peeling line; veneer dryer; glue spreader 
and plywood press machine; trimming saw.

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstraße 9, Ried, 4910, Austria

tel.: +43 7752 9190
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
42A Nandru str., Bucharest, Romania

tel.: +40 722 393 491 
e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com

www.woodbusinessportal.com

The world’s leading wood marketplace connecting thousands of buyers, sellers, 
wholesalers, manufacturers & exporters across the globe. If you are looking for reliable wood 
and timber suppliers, WoodBusinessPortal.com is the ideal resource for your sourcing needs. 
Use our online directory to source wood & other products from thousands of suppliers.
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WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER, LTD
22 Kosmichna str.
Kharkiv, 61145, Ukraine
tel.: +38 057 719 1690, +38 050 343 5532
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com
Facebook: Woodprocessing Technologies Center

Woodprocessing Technologies Center offers a full range of services for production cost 
calculation and organization for woodworking industry enterprises engaged in processing 
of solid wood and wood-based panels, waste utilization and biofuel production. We help 
to develop a business plan, supply all necessary machinery and tools, spare parts and 
consumables, supervise installation and start-up, provide warranty and post-warranty 
service.

WOODSHOW GLOBAL
Dubai, UAE
tel.: +971 4392 3232
e-mail: info@woodshowglobal.com
www.woodshowglobal.com

WoodShow Global is one of the largest and longest running exhibitions that cater the 
wood, woodworking machinery and furniture market in the Middle East and Africa region. 
As the infrastructure and construction industry continues to grow, our events are the perfect 
platform to exploit and benefit from it. Through our events in Dubai, Cairo, and  Gabon, 
thousands of companies in the wood industry gain access to more than 200,000  trade 
professionals from all over the world. Aside from the opportunity to promote and display 
their products, participants also learn the latest industry trends, technologies & innovations 
through interacting with industry experts.

WOODWORKING NEWS, Newspaper
Odintsova, 23-1-25
Minsk, Belarus
tel.: +375 17 304 3411, +375 29 697 3411
e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Newspaper for timber cutting, woodworking, furniture and machine-building 
enterprises. Circulation: 12,000 copies. Circulation by e-mail: 23,500 copies.

Reviews, scientific and technical articles about Russian and foreign woodworking 
equipment and tools. Analysis of the prices for equipment and materials. Advertisements 
for Russian and foreign equipment and tools. Private free advertisements. The newspaper is 
distributed by subscription, by mail, at the largest exhibitions in Russia, Belarus, and Ukraine.

WRAVOR D.O.O.
Stranice 27A
3206 Stranice, Slovenia
tel.: +386 3757 1910, +386 4165 9672
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

Wravor is the leading manufacturer of bandsaw lines with many innovations on wood 
cutting technology. Quality and customer support are our key success factors well known 
already almost in the whole world.

YAVIR, CME, LLC
3 Torhova str.

Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine
tel.: +38 0342 720 750

e-mail: jawir.if@gmail.com

YAVIR supplies the Ukrainian woodworking market with a wide range of grinding 
materials, professional glues, paints and varnishes. It represents world famous companies, 
each being the relevant sector leader: Ekamant, Sia, 3M, Jowat, Henkel, and Sayerlack. Due 
to a wide product range, our customers can effectively meet the challenges in wooden 
housing, window/door/furniture manufacturing.

YUSHCHYSHYN, PE
28B Khmelnytskoho str.

Lviv-Birky, 81092, Ukraine
tel.: +38 032 247 7944

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

We will consult and help you find: band and disk saws, log-edging machines, multirip 
benches, wood bonding equipment; drying kilns; 4-side moulders; panel saw machines; 
edge banders; CNC machining centers; spray booths and finishing equipment; aspiration 
systems; tenoning machines; clamping machines; pressing equipment; glue spreading 
equipment; jointing equipment and technology; wood cutting tools (cutters, saws, knives); 
professional power tools for woodworkers, furniture-makers, carpenters. We provide 
warranty & post-warranty service, technical staff training, consultation; tool sharpening.

ZARYA, Research and Production Enterprise, LTD
1G/36 Zavodska str., Rubizhne

Lugansk region, 93001, Ukraine
tel.: +38 06453 95 085, +38 050 468 3276

e-mail: marketing@zaryachem.com
www.zaryachem.com; Facebook: zaryachem

Zarya RPE offers urea-formaldehyde resins for the production of fiberboard, chipboard, 
plywood, gluing furniture parts. The scientific and technical base allows us to find an 
individual approach to each client and develop a resin recipe according to the customer 
requirements. By dealing with us, you will get competitive prices, short period of your orders’ 
fulfilment and the most important point — high-quality resin that provides a low level of 
formaldehyde emission in the finished product.

ZHYTOMYR TECHNOLOGICAL COLLEGE OF KYIV 
NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION 

AND ARCHITECTURE (ZTC KNUBA)
37 Nebesnoi Sotni str., Zhytomyr, 10029, Ukraine

tel.: +38 0412 473 172, +38 0412 221 242
e-mail: info@ztk.org.ua

www.ztk.org.ua

ZTC KNUBA was founded in 1911. We train mid-level technicians in 11 specialties, 
including woodworking and wood chemical treatment. We graduate highly skilled specialists 
of all professional levels for woodworking enterprises. We also manufacture chairs, cabinet 
furniture, moulded strips and joinery products being in great demand.
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LiST Of ExhibiTS
EQuiPmENT AND TOOLS 
fOr WOODWOrkiNG
forestry machinery and tools
ANDREAS STIHL
ARPAL
IMAC
IMEKS
INSTRUMENTAL
INWORLD
KMA-UKRAINE
MANTOVANI MACCHINE
M-GROUP
MOTOR SICH
OLNOVA
PALCHE
UKRPKTILISPROM
WRAVOR
Logging, transportation, loading 
and unloading machinery
AMKODOR-UKROSPETSMASH
D LIGHT
DEBELIY
FOREST TECHNICS
MHM UKRAINE
MWM-KIEV
SPETSTEHSERVIS
Equipment for primary  timber processing
1001 DRIBNICA
AKEMSAN
ALTERPROM
ARMOTH UKRAINE
CANMAKSAN
FOREST TECHNICS
FUJIAN DELI
GREBENKOVSKY PLANT
IMAC
IMEKS
INMATECH
INSTRUMENTAL
JAVIR
JUWAL EXPORT-IMPORT
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
MANTOVANI MACCHINE
MAXIMER
MOST-UKRAINE
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
STORTI
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
ÜSTÜNKARLI MAKİNE
WRAVOR
YUSHCHYSHYN
Timber drying, steaming, 
heat treatment equipment
DOLIGNO
GALACTIC
ICK GROUP
IMAC

INMATECH
INSTRUMENTAL
MANTOVANI MACCHINE
MAXIMER
MEGARES
MÜHLBÖCK HOLZTROCKNUNGSANLAGEN
MWM-KIEV
ORENT
RMP BIOENERGIA
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TERMOLEGNO
TOTAN-GROUP
WDE MASPELL
YUSHCHYSHYN
Equipment for secondary processing 
of timber and timber-based materials
1001 DRIBNICA
AKEMSAN
ALTERPROM
ANDIS-TECHNO
ARMOTH UKRAINE
CASELLI GROUP
DREV-KO
EMACHINERY
FELDER UKRAINE
GOMA
HOUFEK
IGNATOVICH
IMAC
IMEKS
INMATECH
INSTRUMENTAL
JAVIR
KADIS
KMA-UKRAINE
MANTOVANI MACCHINE
MARKETLIS
MICHAEL WEINIG
MOST-UKRAINE
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
OSTIN
ROJEK-LVIV
STANCOMPLECT
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
VN WOOD
WINTERSTEIGER
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
YUSHCHYSHYN
Sanding, painting equipment
1001 DRIBNICA
ATON SERVICE
DREV-KO
EMACHINERY
FELDER UKRAINE
GALACTIC
HOUFEK

IMAC
INMATECH
IRBIS
JAVIR
KEMICHAL UKRAINE
KMA-UKRAINE
MANTOVANI MACCHINE
MARKETLIS
MAROTECH
MEGARES
MWM GROUP DNIPRO
OSTIN
PROMINFO FINISHING
ROJEK-LVIV
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
WINTERSTEIGER
YUSHCHYSHYN

Assembly and packing equipment
IMAC
MANTOVANI MACCHINE
MARKETLIS
MAROTECH
MWM-KIEV
PREBENA-UKRAINE
RMP BIOENERGIA
TECNOCOM-UKRAINE
TEHNIKA
UNIPLUS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

robot technologies
IMAC
MARKETLIS
MAROTECH
TECNOCOM-UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

machines for high-technology 
processing methods
ANDIS-TECHNO
INMATECH
MAROTECH
M-GROUP
PROCOMPACT
PROSTO CNC
STANKODNIPRO
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

machines for manufacture of joinery 
and moulded products
1001 DRIBNICA
ANDIS-TECHNO
DOLIGNO
DREV-KO
EMACHINERY
FELDER UKRAINE
IMAC
INMATECH
INSTRUMENTAL
JUWAL EXPORT-IMPORT
KMA-UKRAINE

LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MARKETLIS
META-GROUP
MICHAEL WEINIG
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
OSTIN
RIGA
ROJEK-LVIV
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
UNIPLUS
YUSHCHYSHYN
machines for manufacture of timber 
building components
ANDIS-TECHNO
EMACHINERY
INMATECH
INSTRUMENTAL
KADIS
KMA-UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MARKETLIS
MICHAEL WEINIG
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
OSTIN
UNIPLUS
machines for manufacture 
of wood floorings
INMATECH
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MICHAEL WEINIG
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
machines for manufacture 
of plywood, veneer, etc.
KMA-UKRAINE
MANTOVANI MACCHINE
MEGARES
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
WEIHAI HANVY
Portable wood processing machines
CANMAKSAN
FELDER UKRAINE
INSTRUMENTAL
KMA-UKRAINE
MARKETLIS
M-GROUP
MOTOR SICH
OSTIN
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
UNIPLUS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

Wood processing tools
A-LAP
ANDREAS STIHL
FABA SERVIS
FELDER UKRAINE
FOREZIENNE
GOLDEN FLEECE
IBERUS-KIEV
INMATECH
INSTRUMENTAL
INTEKS PLUS
ITA TOOLS UKRAINE
KMA-UKRAINE
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
MECHANIK
META-GROUP
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MOTOR SICH
MUKIIEVSKAYA
MWM-KIEV
N.N.N.
OSTIN
PREBENA-UKRAINE
RIGA
ROJEK-LVIV
STANCOMPLECT
STANKODNIPRO
STRYI
TECHNOLOGICAL BUREAU
TEHNOLIS
TOTAN-GROUP
UDACHA
WINTERSTEIGER
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
YUSHCHYSHYN
Tooling
1001 DRIBNICA
ANDIS-TECHNO
FELDER UKRAINE
INMATECH
INSTRUMENTAL
KMA-UKRAINE
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
OSTIN
RIGA
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
YUSHCHYSHYN
Aspiration and filter systems
AS-ЕNGINEERING
ATON SERVICE
AVK-PROM
BLUE-VENT GROUP
DREV-KO
EMACHINERY
FELDER UKRAINE
GALACTIC

GARMONIA-TECHNOFILTR
IMEKS
KADIS
KMA-UKRAINE
METALIST
STANKODNIPRO
TECNOCOM-UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
YUSHCHYSHYN
Ventilation systems
ATON SERVICE
GALACTIC
Vacuum equipment
BECKER POLSKA
Electronic data collection 
and processing devices
KMA-UKRAINE
LATSCHBACHER UKRAINE
MWM-KIEV
OSTIN
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
measuring and monitoring equipment
GALACTIC
KMA-UKRAINE
MIKRON LT
TECHNOLOGICAL BUREAU
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
Complete equipment solutions 
for woodworking enterprises
DOLIGNO
IMAC
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING
MANTOVANI MACCHINE
MWM-KIEV
OSTIN
ROJEK-LVIV
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

EQuiPmENT AND mATEriALS 
fOr furNiTurE mANufACTuriNG
Equipment and tools 
for furniture manufacturing
ANDIS-TECHNO
BINDAS
DOLIGNO
DREV-KO
EMACHINERY
FABA SERVIS
FELDER UKRAINE
FOREZIENNE
GOLDEN FLEECE
HOUFEK
IMAC
INMATECH
INSTRUMENTAL
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KMA-UKRAINE
MEGARES
METALIST
MUKIIEVSKAYA
MWM-KIEV
OLNOVA
OSTIN
RMP BIOENERGIA
STELA LAXHUBER
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
UKRPKTILISPROM
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
Equipment for charcoal 
production
EKO-POLISSYA
KMA-UKRAINE
STELA LAXHUBER
TOTAN-GROUP
boilers and other heating 
equipment
AS-ЕNGINEERING
INMATECH
KOMKOMPTE
KOTLOTEH
MEGARES
METALIST
MUKIIEVSKAYA
POLYTECHNIK
ROJEK-LVIV
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES

SAWN TimbEr, JOiNEry 
AND OThEr PrODuCTS
Sawn timber
BAYKAL — VENEER IN UKRAINE
INSTRUMENTAL
LIRA
TOTAN-GROUP
UKRLISPARTNERSHIP
Joinery, moulded products
INSTRUMENTAL
UKRLISPARTNERSHIP
ZTC KNUCA
floorings
INSTRUMENTAL
UDACHA
Particle boards
BAYKAL — VENEER IN UKRAINE
INSTRUMENTAL
UDACHA
Plywood, veneer, etc.
BAYKAL — VENEER IN UKRAINE
UDACHA
UKRLISPARTNERSHIP
finished decorative products
INSTRUMENTAL
PROSTO CNC

KMA-UKRAINE
MARKETLIS
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MWM GROUP DNIPRO
OSTIN
PREBENA-UKRAINE
ROJEK-LVIV
STANCOMPLECT
TECHNOLOGICAL BUREAU
TOTAN-GROUP
UDACHA
UNIPLUS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
materials for furniture 
manufacturing
ANDIS-TECHNO
BAYKAL — VENEER IN UKRAINE
INSTRUMENTAL
TOTAN-GROUP
UDACHA
UKRLISPARTNERSHIP
fittings
ANDIS-TECHNO
PREBENA-UKRAINE
UNIPLUS
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
furniture manufacturers
AQUA RODOS

biOENErGETiCS
Equipment for waste wood 
shredding and grinding
ARJES UKRAINE
ARPAL
AS-ЕNGINEERING
DEBELIY
FOREST TECHNICS
ICK GROUP
IMEKS
INMATECH
INWORLD
JAVIR
KMA-UKRAINE
MAXIMER
MUKIIEVSKAYA
MWM GROUP DNIPRO
MWM-KIEV
OLNOVA
OSTIN
PALCHE
RMP BIOENERGIA
TOTAN-GROUP
UKRPKTILISPROM
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
Equipment for pellet 
and briquette production
AS-ЕNGINEERING
EKO-POLISSYA
ICK GROUP
INWORLD

Adhesives, paints, varnishes, 
stains, preservatives, etc.
GONTA
IRBIS
KEMICHAL UKRAINE
SCIENTIFIC TECHNICAL UNION
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
YAVIR
ZARYA

iNDuSTry SErViCES
Software
ASTRA
GIBLAB
IMAC
LATSCHBACHER UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
Engineering
DOLIGNO
FSC UKRAINE NATIONAL REPRESENTATIVE
ICK GROUP
MARKETLIS
MAROTECH
MIKRON LT
RMP BIOENERGIA
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TOTAN-GROUP
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES
Certification
BM TRADA
Leasing
ANDIS-TECHNO
FOREST TECHNICS
KMA-UKRAINE
STANKODNIPRO
research and educational institutions
MONASTIC RELIGIOUS AND VOCATIONAL SCHOOL
NUBIP UKRAINE
UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
ZTC KNUCA
Sector associations and other organizations
ACIMALL
AIMSAD
FSC UKRAINE NATIONAL REPRESENTATIVE
MEBLIDEREVPROM
STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
Specialized media
data portals, exhibitions
ALL FOR FURNITURE INDUSTRY & WOOD PROCESSING
BIZERA.COM.UA
BUILD PORTAL
CENTRINFORM
DEREVOOBROBNYK
FORDAQ
MEBELNOE DELO
PROFESSIONAL COATINGS
WOODBUSINESSPORTAL.COM
WOODSHOW GLOBAL
WOODWORKING NEWS




