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Dear participants and visitors of LISDEREVMASH,

The 18th 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 actual topics 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.

Forestry scientists have developed integrated roadmaps for improving forestry 
practice in mountain and plain forests using environmental friendly technologies and 
taking into account modern European practices in harvesting, removals and support of 
natural regeneration. To implement them, the forestry needs advanced equipment and 
technologies. So, LISDEREVMASH is an opportunity to learn about the latest developments 
and establish collaborative links, as every edition attracts a great number of participants, 
i. e. forestry, woodworking and furniture professionals.

I am stressing once again 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. 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.

Volodymyr Bondar
Deputy Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH!

Цього року вже у 18-й раз відкривається Міжнародна ви-
ставка машин та обладнання для лісового господарства, де-
ревообробної та меблевої промисловості LISDEREVMASH. 
І маю честь від імені Державного агентства лісових ресурсів 
України привітати із відкриттям усіх учасників та гостей цьо-
го важливого заходу.

LISDEREVMASH — це унікальна нагода для обговорення 
актуальних питань деревообробної галузі, обміну досвідом, 
отримання корисної інформації та нових можливостей для 
співробітництва. Це виставковий захід, який є гідним партне-
ром, має високий рівень довіри та міжнародного визнання.

Науковцями лісової галузі розроблені комплексні дорожні карти з удосконалення 
ведення лісового господарства у гірських та рівнинних лісах із застосуванням приро-
дозберігаючих технологій та з урахуванням сучасних європейських практик при про-
веденні рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, рубок головного корис-
тування та проведення робіт зі сприяння природному поновленню. Для цього галузі 
необхідне новітнє обладнання, яке дозволить забезпечити такий перехід. Тому вистав-
ка 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 про-
мисловості. Це ще раз підкреслює тезу про те, що суспільство потребує і користується 
виробами з деревини. А наше з вами спільне завдання — забезпечити збалансоване 
лісоуправління.

Сьогодні перед лісовою галуззю стоять серйозні виклики та загрози. Відповідати 
та протистояти їм ми можемо лише консолідувавши наші зусилля. Спільна співпраця 
допоможе забезпечити виконання важливих задач, таких як збільшення площі лісів 
України, розширення розмаїття тваринного світу, збереження екологічного середови-
ща держави, запровадження сучасних європейських методів ведення лісового госпо-
дарства.

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

Володимир Бондар
заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України



www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua 1514

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 a very 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 a long 
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 neighboring 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 promote the creation of a fruitful marketplace.

As the exhibition and therefore the associated business begins, I want to express my 
best wishes to all of you, the exhibitors and the visitors of the 2019 edition of this great 
event. May Lisderevmash bring great success for your companies! Finally, I want to express 
my extreme gratitude for the professional cooperation and support we received from our 
partner, the organizer of this fine exhibition — Lisderevmash 2019.

Juergen Koeppel
Eumabois President

Шановні пані та панове!

Я хочу привітати усіх учасників і відвідувачів LISDEREVMASH 
2019, а також усіх гравців деревообробної галузі, які відвіда-
ють виставку протягом цих 4 днів, і побажати їм прибутково-
го бізнесу. Я вважаю, що виставка надає ідеальну можливість 
для налагодження партнерських відносин та обміну думками 
щодо еволюції ринку, що завжди приносить задоволення всім 
залученим сторонам.

Україна є дуже важливим ринком обладнання для обробки 
деревини та деревинних матеріалів і відповідних технологій. 
Найближчими днями Київ стане місцем зустрічі споживачів 
з виробниками та постачальниками обладнання та інструмен-

ту, який дозволить оптимізувати виробничі процеси, підвищити ефективність та якість 
задля виробництва більш модерної, економічної та довговічної продукції. Ми сподіває-
мося, що цьогорічна виставка покаже хороші результати.

Вже більше 10 років LISDEREVMASH проводиться за підтримки Європейської феде-
рації виробників деревообробного обладнання (EUMABOIS). Федерація представляє 
понад 850 компаній із загальним річним оборотом понад 6 мільярдів євро. До складу 
EUMABOIS також входять 14 національних асоціацій, діяльність яких пов’язана з дере-
вообробними технологіями.

Сьогодні, як ніколи раніше, дуже важливим є просування концепту «зроблено в Єв-
ропі». Він, поза сумнівом, є ключовим фактором успіху в умовах високої конкуренції на 
світовому ринку. Якість, безпечність та інноваційність — це основні аспекти, які якнай-
краще характеризують місію EUMABOIS та ноу-хау компаній, які входять до її складу.

Тому напередодні виставки ми впевнені в її важливому стратегічному значенні для 
компаній деревообробної галузі в Україні та сусідніх країнах. Чи не найважливіша мета 
EUMABOIS — підтримка виставок, які не тільки сприяють пожвавленню ділової актив-
ності, але також і уможливлюють обмін ідеями та думками щодо поточної економічної 
ситуації між усіма гравцями деревообробної галузі. В майбутньому Федерація через 
свою мережу надаватиме ще більшу підтримку подібним заходам, сприяючи форму-
ванню глобального маркетплейсу.

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

Я також хочу подякувати нашим партнерам — організаторам цієї чудової виставки — 
за професіоналізм, готовність до співпраці та підтримку.

Юрген Коппель
Президент Eumabois
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Dear exhibitors and visitors of LISDEREVMASH 2019,

On behalf of the Society of Foresters of Ukraine, I welcome you to this year’s edition of 
the International Trade Fair of Machinery and Equipment for Forestry, Woodworking and 
Furniture Industry.

Reputation of LISDEREVMASH is growing from year to year, as it provides all people 
involved with a unique opportunity to discuss pressing issues of the day, share information, 
etc. The number of exhibitors offering high-tech, newly-designed, efficient and safe 
machinery and equipment for forestry, woodworking and furniture industry is increasing 
with every edition.

Foresters’ main objectives are planting, care and protection of forests, provision of 
woodworking enterprises with raw wood, creation of jobs for tens of thousands of people, 
which contributes to the development of Ukraine’s economy. Not only professionalism 
but up-to-date nursing, weeding and harvesting technologies and equipment are very 
important here as well.

Cooperation of foresters with woodworking machinery manufacturers promotes 
implementation of modern European forest management practices, maintenance of 
environment, and growth of forest area.

I wish exhibitors and visitors of LISDEREVMASH to get rewarding experiences, become 
familiar with the latest technologies, and establish new partnerships. And I wish the event 
itself many fruitful years ahead!

Yurii Marchuk
Chairman of the Society of Foresters of Ukraine

Учасники та гості виставки LISDEREVMASH 2019!

Від імені Товариства лісівників України вітаю організа-
торів, учасників та відвідувачів з відкриттям чергової Між-
народної виставки машин та обладнання для лісового гос-
подарства, деревообробної та меблевої промисловості!

Імідж виставки LISDEREVMASH зростає з кожним ро-
ком, бо саме проведення такого заходу — це унікальна 
можливість для всіх його учасників обговорити актуальні 
питання, обмінятися інформацією. Щороку збільшується 
кількість учасників, які пропонують високотехнологічне, 
оригінальне, ефективне та безпечне обладнання для лісо-
вого господарства, деревообробної та меблевої промис-
ловості.

Першочергове завдання лісівників — вирощування, догляд і охорона лісів країни, 
забезпечення сировиною деревообробних підприємств, створення робочих місць для 
десятків тисяч людей, що сприяє розвитку економіки нашої країни. Тут важливим є 
не лише професіоналізм, а й застосування сучасних технологій, новітнього обладнання 
для вирощування сіянців, догляду за лісовими масивами, збору врожаю.

Співпраця лісівників і виробників високоякісного технологічного обладнання 
сприяє запровадженню сучасних європейських методів ведення лісового господарст-
ва, збереженню екологічного середовища, збільшенню площі лісів країни.

Бажаю учасникам та відвідувачам виставки LISDEREVMASH отримати цікаві вра-
ження, ознайомитися з новітніми технологіями, налагодити нові партнерські зв’язки. 
А самому Форуму подальшої багаторічної плідної діяльності!

Юрій Марчук
Голова Товариства лісівників України
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Dear exhibitors and visitors,

On behalf of Mebliderevprom members, I sincerely welcome you all to the 18th 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 this 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.

Implementation of advanced machinery, 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 internal and external 
markets.

LISDEREVMASH enjoys a high reputation on both domestic and international levels. 
It  is annually attended by about 8 thousand professionals whose businesses are related 
to woodworking.

I wish you success in business development, inexhaustible energy, self-confidence and 
implementation of all creative ideas.

Yuriy Medvedev
President of Mebliderevprom association
Honored Industry Worker of Ukraine

Шановні учасники виставки та гості!

Від імені учасників асоціації «Меблідеревпром» щиро 
вітаю вас на 18-й Міжнародній виставці машин та обладнан-
ня для лісового господарства, деревообробної та меблевої 
промисловості LISDEREVMASH 2019 — головному Форумі 
деревообробників, лісівників та машинобудівників.

Ця широкомасштабна виставка, яка демонструє остан-
ні досягнення в галузі машинобудування для дерево-
обробної та меблевої промисловості та дає поштовх для 
подальшого розвитку галузі, традиційно проводиться що-
року, наприкінці вересня.

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.

Виставка LISDEREVMASH має постійний інтерес та визнання як на вітчизняному, 
так і на світовому рівні. У виставкових заходах щорічно беруть участь близько 8 тисяч 
спеціалістів, бізнес яких пов’язаний з деревообробкою.

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

Юрій Медведєв
Президент асоціації «Меблідеревпром»
Заслужений працівник промисловості України
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Dear exhibitors and visitors of LISDEREVMASH 2019,

I sincerely congratulate everyone who has joined the trade fair being the major 
engineering and technical event of woodworking industry in Ukraine.

LISDEREVMASH is a kind of annual report or crucial test for the Ukrainian Woodworking 
Machinery Association (UADO).

Here we give our accounts, show our achievements, see our mistakes. Here we learn 
from each other and most importantly from our customers. Here the visitors rate our work 
by their bank transfers.

It is a well-known fact that two main driving forces for global progress are business 
initiative and commitment to excellence, both resulted in effective production.

But the effective production would be impossible without advanced machinery and 
technology in today’s turbulent and competitive world.

For this very reason, the core task of LISDEREVMASH and UADO is to promote mutual 
integration of business initiative, technological progress, effective production and perfect 
environment.

And there is one more very important mission of LISDEREVMASH.

Nowhere else except here we, woodworking machinery manufacturers, and you, 
woodworkers, can meet face to face to generate new ideas and demands, new knowledge 
and stature.

I wish you all fruitful work, interesting meetings, new discoveries, useful contacts, 
profitable contracts, long-term partnerships, successful sales, and best purchases.

Oleksii Prystaia
Vice President of UADO
Honored Forester of Ukraine
Meritorious Builder of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH 2019!

Щиро вітаю всіх, хто долучився до роботи виставки, 
з цією найважливішою інженерно-технічною подією де-
ревообробної галузі України.

Для Української асоціації деревообробного облад-
нання (УАДО) виставка LISDEREVMASH є головним що-
річним звітом і найважливішим іспитом.

Тут ми звітуємо. Тут показуємо свої досягнення. Тут 
бачимо свої промахи. Тут вчимося один від одного. І го-
ловне — вчимося від споживачів нашої продукції. Тут ви, 
гості виставки, ставите нам оцінку за нашу роботу… сво-
їми банківськими переказами.

Кожному з нас відомо, що світовий прогрес рухають 
дві «надприродні сили» — підприємницька ініціатива і прагнення до досконалості, ре-
зультатом яких є ефективне виробництво.

Але в сучасному бурхливому і конкурентному світі ефективне виробництво немож-
ливе без високопродуктивних машин і досконалих технологій.

Саме тому завдання LISDEREVMASH та УАДО і полягає в поєднанні цих стихій — 
підприємницького духу, технічного прогресу, ефективного виробництва та досконалого 
довкілля.

І ще одне дуже важливе завдання, яке виконує LISDEREVMASH.
Тільки на виставці ми — виробники обладнання і ви — деревообробники можемо 

зустрітися очі в очі та згенерувати нові завдання, нові потреби, нові знання, нову якість.
Бажаю всім нам плідної роботи, цікавих зустрічей, нових відкриттів, корисних 

знайомств, вдалих контрактів, тривалої співпраці, успішних продажів, вигідних покупок.

Олексій Пристая
Віце-президент УАДО
Почесний лісівник України
Заслужений будівельник України
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ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА КРАЇНАМИLIST OF ExHIBITORS BY COUNTRIES
Австрія
MÜHLBöCK
POLYTECHNIK
WINTERSTEIGER

Білорусь
WOODWORKING NEWS
КОМКОНТ

Естонія
HEKOTEK

Єгипет
CAIRO WOODSHOW

Італія
ACIMALL
DELTA
IMAL
IMEAS
SECAL
STORTI
TERMOLEGNO
VALMAGGI
WDE MASPELL
XYLEXPO

Латвія
BM TRADA
RMP BIOENERGIA

Литва
KADIS IR KO
RASMEDIS

Німеччина
MICHAEL WEINIG
PAUL MASCHINENFABRIK
SERRA MASCHINENBAU
STELA LAXHUBER
VECOPLAN

Польща
BECKER POLSKA
GOMA
JUWAL

Словенія
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR

Austria
MÜHLBöCK
POLYTECHNIK
WINTERSTEIGER

Belarus
KOMKONT
WOODWORKING NEWS

Czech Republic
HOUFEK

Egypt
CAIRO WOODSHOW

Estonia
HEKOTEK

Finland
VEISTO

France
FOREZIENNE

Germany
MICHAEL WEINIG
PAUL MASCHINENFABRIK
SERRA MASCHINENBAU
STELA LAXHUBER
VECOPLAN

Italy
ACIMALL
DELTA
IMAL
IMEAS
SECAL
STORTI
TERMOLEGNO
VALMAGGI
WDE MASPELL
XYLEXPO

Latvia
BM TRADA
RMP BIOENERGIA

Lithuania
KADIS IR KO
RASMEDIS

Туреччина
AİMSAD
AKEMSAN
INEGöL FORM MAKINA
LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
ÜSTÜNKARLI MAKİNE

Україна
BIZERA.COM.UA
GIBLAB
HAMMER
ICK GROUP
IMAC
ITA TOOLS УКРАЇНА
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
А-ЛАП
АЛЬТЕРПРОМ
АРІЄС-УКРАЇНА
АРПАЛ
АСТРА
АТОН СЕРВІС
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
БАРТ-М
БЕНЗОТРЕЙД
БІЛД ПОРТАЛ
БІОНІК ХАУС
ВЕГА СЕРВІС
ВІМАРТ
ВН ВУД
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ГАЛАКТИК
ГІПЕР
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ГРАНДПОСТАЧ
ҐОНТА
Д ЛАЙТ
ДЕРЕВООБРОБНИК
ДЕРЖАГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЕКОПРОДЖЕКТ
ЕНО МЕБЛІ
ЖТК КНУБА
ЗОЛОТЕ РУНО
ІГНАТОВИЧ Б. І.
ІМЕКС
ІНВОЛД
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КІІЛТО-КЛЕЙ
КМА-ЮКРЕЙН
КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ
КОТЛОТЕХ

ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛІРА
ЛІСОВА ТЕХНІКА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАКСИМЕР
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛІДЕРЕВПРОМ
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
МЕТАЛІСТ
МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
МОСТ-КИЇВ
МОСТ-УКРАЇНА
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
Н.Н.Н.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ
НЛТУ УКРАЇНИ
НОВОСТ
НУБІП УКРАЇНИ
ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
ПРОФЕСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СІНАЙ
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
УАДО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
Ф-З УКРАЇНА
ФОР-САЖ
ХСМ – ЛІСОВІ МАШИНИ
ЦЕНТРІНФОРМ
ЮЩИШИН
ЯВІР

Швеція
FIREFLY

Фінляндія
VEISTO

Франція
FOREZIENNE

Чехія
HOUFEK

Poland
BECKER POLSKA
GOMA
JUWAL

Slovenia
LEDINEK ENGINEERING
WRAVOR

Turkey
AİMSAD
AKEMSAN
INEGöL FORM MAKINA
LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
ÜSTÜNKARLI MAKİNE

Sweden
FIREFLY

Ukraine
ADIF ENGINEERING
A-LAP
ALL FOR FURNITURE INDUSTRY & WOOD PROCESSING
ALTERPROM
ARJES UKRAINE
ARPAL
ASTRA
ATON SERVICE
BART-M
BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
BENZOTRADE
BIONIC HOUSE
BIZERA.COM.UA
BUILD PORTAL
CENTRINFORM
D LIGHT
DEREVOOBROBNYK
DOLIGNO
ECOPROJECT
ENO MEBLI
FELDER UKRAINE
FOREST TECHNICS
FOR-SAGE
F-Z UKRAINE
GALACTIC
GIBLAB
GIPER
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
GOLDEN FLEECE
GONTA
GRANDPOSTACH

HAMMER
HSM – FOREST MACHINERY
ICK GROUP
IGNATOVICH B. I.
IMAC
IMEKS
INWORLD
ITA TOOLS UKRAINE
KEMICHAL UKRAINE
KIILTO KLEY
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
KOROSTENSKYI MDF PLANT
KOTLOTEH
LATSCHBACHER UKRAINE
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LEUCO UKRAINE
LIRA
MARKETLIS
MAXIMER
MEBELNOE DELO
MEBLIDEREVPROM
MEGARES
META-GROUP
METALIST
M-GROUP
MHM UKRAINE
MONASTIC RELIGIOUS & VOCATIONAL SCHOOL
MOST-KYIV
MOST-UKRAINE
MUKIIEVSKAYA E. A.
MWM-KYIV
N.N.N.
NOVOST
NUBIP UKRAINE
PROFESSIONAL COATINGS
PROFI-INSTRUMENT
PROMINFO FINISHING
SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
SINAY
STANCOMPLECT
STANKODNIPRO
STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
VEGA SERVICE
VIMART
VN WOOD
YAVIR
YUSHCHYSHYN
ZTC KNUCA
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ПЕРЕЛІК ТОРГОВИх МАРОК LISTING BY TRADEMARKS
T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR

ABAC Італія Italy МЕТА-ГРУП META-GROUP
ACIMALL Італія Italy ACIMALL ACIMALL
ACWORD Чехія Czech Republic МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ACWORD Чехія Czech Republic СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
AEG Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
AEG Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
AİMSAD Туреччина Turkey AİMSAD AİMSAD
AİMSAD DERGİSİ Туреччина Turkey AİMSAD AİMSAD
AKEMSAN Туреччина Turkey AKEMSAN AKEMSAN
AKЕ Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
AL-KO Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
ALTENDORF Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
ANTIBLU Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
ARNTZ Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
ARPAL Україна Ukraine АРПАЛ ARPAL
ATEMAG Німеччина Germany ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
AWUKO Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
AСUTE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
BAHCO Швеція Sweden ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
BANSO Німеччина Germany WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
BAUVIM Україна Ukraine ВІМАРТ VIMART
BECKER Німеччина Germany BECKER POLSKA BECKER POLSKA
BESSEY Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
BIESSE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
BIESSE Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
BIG ON DRY Італія Italy ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
BM TRADA Велика Британія UK BM TRADA BM TRADA
BOHLER STRIP Австрія Austria А-ЛАП A-LAP
BONDHUS США USA ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
BSP Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
C.F.NIELSEN Данія Denmark RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
CASATI Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
CEFLA FINISHING Італія Italy ПРОМІНФО ФІНІШІНГ PROMINFO FINISHING
CELASCHI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
CERATIZIT Люксембург Luxemburg МУКІЄВСЬКА MUKIIEVSKAYA
CMT Італія Italy ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
COLLANTI CONCORDE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
COSTRUZIONI NAZZARENO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
DECA Італія Italy МЕТА-ГРУП META-GROUP
DEERFOS Південна Корея South Korea ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
DELTA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
DMC Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
DRYING KILNS Австрія Austria MÜHLBöCK MÜHLBöCK
EKAMANT Швеція Sweden ЕКОПРОДЖЕКТ ECOPROJECT
ERGUS Італія Italy МЕТА-ГРУП META-GROUP
FANUM Польща Poland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
FELDER Австрія Austria ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА FELDER UKRAINE
FELO Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
FENES Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
FESTOOL Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
FISCH Австрія Austria ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
FLAI Італія Italy ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
FORESTILL Франція France FOREZIENNE FOREZIENNE
FORM MAKINA Туреччина Turkey INEGöL FORM MAKINA INEGöL FORM MAKINA
FREUD Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
FREUD Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
F-Z UKRAINE Україна Ukraine Ф-З УКРАЇНА F-Z UKRAINE
GABBIANI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
GIARDINA FINISHING Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
GIBLAB Україна Ukraine GIBLAB GIBLAB
GIPER Україна Ukraine ГІПЕР GIPER
GLYCOLYBE США USA ҐОНТА GONTA
GRANTECH Україна Ukraine ICK GROUP ICK GROUP
GREDA Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
GRIGGIO Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
GROZ Індія India МЕТА-ГРУП META-GROUP
HAMMER Україна Ukraine HAMMER HAMMER
HANDHELD Швеція Sweden ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
HD Тайвань Taiwan СТАНКОМПЛЕКТ STANCOMPLECT
HEBROCK Німеччина Germany СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
HEILDELBERG Німеччина Germany СІНАЙ SINAY
HEKOTEK Естонія Estonia HEKOTEK HEKOTEK
HELLER Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
HERMES Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
HESSE LIGNAL Німеччина Germany СІНАЙ SINAY
HEWSAW Фінляндія Finland VEISTO VEISTO
HOFFMANN Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
HOLZ-HER Німеччина Germany MICHAEL WEINIG MICHAEL WEINIG

T M  К ра ї н а  Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR

HOLZ-HER Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
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 HOUFEK HOUFEK
HSM Німеччина Germany ХСМ – ЛІСОВІ МАШИНИ HSM – FOREST MACHINERY
HYDROFAST Польща Poland ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
ILMA Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
IMAL Італія Italy IMAL IMAL
IMEAS Італія Italy IMEAS IMEAS
INCOMAC Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
INDASA Австралія Australia ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
INTOREX Іспанія Spain ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
ITA Польща Poland ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
ITALPRESSE Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
ITALPROM Італія Italy М-ГРУПП M-GROUP
JET США USA МЕТА-ГРУП META-GROUP
JOWAT Німеччина Germany ЕКОПРОДЖЕКТ ECOPROJECT
JUWAL Польща Poland JUWAL JUWAL
KADIS Литва Lithuania KADIS IR KO KADIS IR KO
KAHL Німеччина Germany ІНВОЛД INWORLD
KEMICHAL Італія Italy КЕМІКАЛ УКРАЇНА KEMICHAL UKRAINE
KIILTO Фінляндія Finland КІІЛТО-КЛЕЙ KIILTO KLEY
KLINGSPOR Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
KORONET Польща Poland ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
KOSHIN Японія Japan МЕТА-ГРУП META-GROUP
KUPER Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
KVARNSTRANDS Швеція Sweden ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
LAMELLO Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
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
LESSMANN Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
LEUCO Німеччина Germany ЛОЙКО УКРАЇНА LEUCO UKRAINE
LIGNUM IDEAL Туреччина Turkey LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
LIGNUM TRENDY Туреччина Turkey LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
LKT Словаччина Slovakia ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
MAFELL Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
MAGGI Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
MAHROS Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
MAKITA Японія Japan ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
MARUYAMA Японія Japan МЕТА-ГРУП META-GROUP
MAXWALD Австрія Austria ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
METABO Німеччина Germany БЕНЗОТРЕЙД BENZOTRADE
METABO Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
MICHAEL WEINIG Німеччина Germany MICHAEL WEINIG MICHAEL WEINIG
MILESI Італія Italy СІНАЙ SINAY
MILWAUKEE США USA МЕТА-ГРУП META-GROUP
MILWAUKEE США USA ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
MINIMAX Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
MORBIDELLI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
NASTO Україна Ukraine ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
NEVA Чехія Czech Republic ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
NIKKOTOOLS Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
OFA Фінляндія Finland ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
OLFA Японія Japan ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
OLIMPIA Італія Italy ІГНАТОВИЧ IGNATOVICH
ONCI Франція France МЕТА-ГРУП META-GROUP
ORMA Італія Italy ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
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
PALCHE Україна Ukraine ГРАНДПОСТАЧ GRANDPOSTACH
PANOTEC Італія Italy ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА TECNOCOM-UKRAINE
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
POLYTECHNIK Австрія Austria POLYTECHNIK POLYTECHNIK
PRINZ Австрія Austria ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
PROFITOOL Німеччина, Велика Британія, Словенія Germany, UK, Slovenia ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
QCM Китай China ВЕГА СЕРВІС VEGA SERVICE
RAKOLL Німеччина Germany СІНАЙ SINAY
REMA Польща Poland KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
RESISTOL Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
REZULT Україна Ukraine КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ KOROSTENSKYI MDF PLANT
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ROBLAND Бельгія Belgium KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
ROUTECH Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
RUDNICK & ENNERS Німеччина Germany RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
RUF Німеччина Germany RMP BIOENERGIA RMP BIOENERGIA
SCHEPPACH Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
SCHMALZ Німеччина Germany ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
SCM Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
SECAL Італія Italy ВЕГА СЕРВІС VEGA SERVICE
SEMAR Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
SEWOO Південна Корея South Korea ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
SIGNUMAT Австрія Austria ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА LATSCHBACHER UKRAINE
SKYWOOD Україна Ukraine МАКСИМЕР MAXIMER
SOLID Україна Ukraine СІНАЙ SINAY
SOLO Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
SOPPEC Франція France ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
SOPUR Польща Poland СІНАЙ SINAY
SORMEC 2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
STACO Данія Denmark ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
STEFANI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
STELA Німеччина Germany STELA LAXHUBER STELA LAXHUBER
STIHL Німеччина Germany БЕНЗОТРЕЙД BENZOTRADE
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
SUPERFICI Італія Italy ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ DOLIGNO
TANALITH Велика Британія UK ҐОНТА GONTA
TECNO AZZURRA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
TEKNOLES Туреччина Turkey INEGöL FORM MAKINA INEGöL FORM MAKINA
TERMOLEGNO Італія Italy TERMOLEGNO TERMOLEGNO
TERMOLEGNO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
THOR Італія Italy ЛІСОВА ТЕХНІКА FOREST TECHNICS
TIGRA Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS
TISCHLER Болгарія Bulgaria МАРКЕТЛІС MARKETLIS
UMP TECHNIKA Литва Lithuania ІНВОЛД INWORLD
UNIBOR Велика Британія UK ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
UNITEK FERRI CLAUDIO Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
ÜSTÜNKARLI Туреччина Turkey ÜSTÜNKARLI MAKİNE ÜSTÜNKARLI MAKİNE
UTOOL Україна Ukraine МЕТА-ГРУП META-GROUP
VALMAGGI CALDAIE Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES
VECOPLAN Німеччина Germany VECOPLAN VECOPLAN
VECTOR Україна Ukraine ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
VIMART Україна Ukraine ВІМАРТ VIMART
VIRUTEX Іспанія Spain ITA TOOLS УКРАЇНА ITA TOOLS UKRAINE
VIRUTEX Іспанія Spain МАРКЕТЛІС MARKETLIS
VITAP Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS
VöLKEL Німеччина Germany ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ PROFI-INSTRUMENT
VSM Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
WAGNER INDUSTRY SOLUTIONS Німеччина Germany ПРОМІНФО ФІНІШІНГ PROMINFO FINISHING
WARRIOR Китай China АЛЬТЕРПРОМ ALTERPROM
WDE MASPELL Італія Italy WDE MASPELL WDE MASPELL
WDMAX Китай China СТАНКОМПЛЕКТ STANCOMPLECT
WEINIG Німеччина Germany ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО TECHNOLOGICAL BUREAU
WIHA Німеччина Germany МЕТА-ГРУП META-GROUP
WIKUS Німеччина Germany ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
WINTERSTEIGER Австрія Austria WINTERSTEIGER WINTERSTEIGER
WINTERSTEIGER Німеччина Germany ФОР-САЖ FOR-SAGE
WIREX Польща Poland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN
WIRUTEX Італія Italy СТАНКОДНІПРО STANKODNIPRO
WOOD-MIZER США USA МОСТ-КИЇВ MOST-KYIV
WOOD-MIZER США USA МОСТ-УКРАЇНА MOST-UKRAINE
WRAVOR Словенія Slovenia WRAVOR WRAVOR
YAMAWA Японія Japan ЗОЛОТЕ РУНО GOLDEN FLEECE
ZIPPER-MASCHINEN Австрія Austria KMA-ЮКРЕЙН KMA-UKRAINE
АЛАНА Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFIC TECHNICAL UNION
АЛАНА 1 Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
АЛАНА 2 Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
АЛАНА 4 Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
АЛЕКОТ Україна Ukraine КОТЛОТЕХ KOTLOTEH
БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ Україна Ukraine БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
ГАЛАКТИК Україна Ukraine ГАЛАКТИК GALACTIC
ІМЕКС Україна Ukraine ІМЕКС IMEKS
КОМКОНТ Білорусь Belarus КОМКОНТ KOMKONT
МЕТАЛІСТ Україна Ukraine МЕТАЛІСТ METALIST
Н.Н.Н. Україна Ukraine Н.Н.Н. N.N.N.
ХМ 11 Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
ХМББ Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
ХМХА Україна Ukraine НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
ЯВІР Україна Ukraine ЯВІР YAVIR
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ACIMALL, Italian Woodworking Machinery 
and Tools Manufacturers’ Association
Prima Strada, Palazzo F3
Milanofiori, 20090 Assago (MI) Italy
phone: +39 02 8921 0200
e-mail: info@acimall.com
www.acimall.com
Facebook: wood.working.machinery.made.in.italy

ACIMALL — Італійська асоціація виробників деревообробного обладнання та інстру-
менту, яка сприяє поширенню інформації про італійські деревообробні технології в усьо-
му світі. До її складу входять понад 150 компаній, які забезпечують близько 70% робочих 
місць та обігу галузі. Кваліфіковані спеціалісти компаній надають допомогу у вирішенні 
ключових питань деревообробного бізнесу. Завітайте на сайт acimall.com і дізнайтеся про 
найновіші італійські технології!

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

Асоціація ділових кіл Туреччини у сфері деревообробного обладнання та суміжних га-
лузей (AIMSAD) була заснована 6 червня 2014 року. Попри те, що її засновниками 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 59 компаній. З вересня 2016 року Асоціа-
ція є членом Керівної ради Європейської федерації виробників деревообробного облад-
нання (EUMABOIS).

AKEMSAN
D100 Karayolu Üzeri Ayvalik Mevkii
Adapazari, Turkey
phone: +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
phone: +48 65 511 4170
e-mail: info_ua@becker-polska.com
www.becker-polska.com
Facebook: beckerpolska

Компанія Becker — світовий лідер із виробництва найкращих вакуумних насосів, комп-
ресорів та вихрових повітродувок. Becker — 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. Becker надає 
якісні оригінальні запасні частини та сервісне обслуговування.

BIZERA.COM.UA
ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР, ТОВ

а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел.: +380 44 206 5281

www.ib.kiev.ua 

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

BM TRADA LATVIJA LLC
Jūrkalnes street 15

Rīga, LV-1046, Latvija
phone: +371 6777 2135

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

Facebook: BMTradaLatvija

BM TRADA — це уповноважена інституція, яка проводить сертифікацію з маркування 
СЕ для будівельних виробів згідно з вимогами європейських стандартів:

•	 сортовані за міцністю пиломатеріали EN 14081 (регулярно проводимо курси з візу-
ального сортування);

•	 клеєний брус EN 14080;
•	 стропильні системи EN 14250;
•	 вікна та двері EN 14351 і EN 16034;
•	 дерев’яні будинки ETAG007 та ін. продукції з деревини.
Проводимо сертифікацію ланцюгів постачання FSC і PEFC та сертифікацію систем ме-

неджменту ISO.

CAIRO WOODSHOW 2019
Cairo International Convention

& Exhibition Centre (CICC), Egypt
phone: + 971 4 3232 392

e-mail: kriti@strategic.ae
www.cairowoodshow.com

Facebook: CairoWoodShow

Cairo WoodShow — одна з найбільших B2B виставок деревини та деревообробного 
обладнання в Північній Африці, яка щороку збирає фахівців з усіх куточків світу.

Наступна виставка Cairo WoodShow відбудеться 5–8 грудня 2019 р. у Каїрському між-
народному виставковому центрі за підтримки Міністерства торгівлі та промисловості 
Єгипту. Вона надасть чудові можливості для зустрічі з експертами деревообробної галузі, 
ознайомлення з останніми трендами, найновішими технологіями і продуктами, укладання 
взаємовигідних договорів, розширення та активізації комерційної діяльності.

DELTA CHIODATRICI E IMPIANTI 
PER COSTRUZIONE PALLE S.R.L.

Via dell’Artigianato 680
40014 Crevalcore, Bologna, Italy

phone: +39 0516 800 360, +380 67 657 0917
e-mail: info@deltaitaly.com

www.nailingmachine.com

Італійська компанія DELTA — один зі світових лідерів у виробництві автоматичних ліній 
для виготовлення піддонів та дерев’яної тари.
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FIREFLY AB
Heliosgatan 3
12030 Stockholm, Sweden
phone: +46 8 449 2500
e-mail: info@firefly.se
www.firefly.se

Firefly — один із провідних світових постачальників систем захисту від пожеж. Про-
тягом 40 років ми спеціалізуємося на створенні високотехнологічних, адаптованих під за-
мовника систем для захисту індустріальних процесів виробництва від пожеж і пилових 
вибухів. Ми можемо запропонувати вашій компанії все для надійного захисту від вогню — 
від пристроїв для виявлення іскри та полум’я до гасіння водою та водяним туманом. За-
хистіть ваше виробництво від пожеж і пилових вибухів!

FOREZIENNE MFLS
ZA Le Chanasson
42110 Epercieux Saint-Paul, France
phone: +33 477 274 714, +33 624 151 478
e-mail: 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.

GIBLAB
вул. Водопровідна, 28/2, кв. 23
Хмельницький, 29000, Україна
тел.: +380 68 305 4350, +380 67 901 9936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com
Facebook: oleg.gibadulin.311

Програмний комплекс автоматизації меблевого виробництва: 
•		оптимізація	карт	крою;
•		нестинг;
•		постпроцесори	для	ЧПУ:	GCODE,	Scm,	Homag,	Biesse,	KDT,	Felder,	Giben;
•		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	матеріало-	і	трудовитрат;
•		зв’язок	з	1С;
•		онлайн-модуль	приймання	замовлень	для	вашого	сайту.

GOMA SP. Z O.O.
ul. Mosiężna
866-400 Gorzów Wlkp., Poland
e-mail: goma@goma.pl
www.goma.pl

GOMA SP. Z O.O. проектує та виготовляє стаціонарне устаткування для зрощування де-
ревини у довжину, а також пропонує комплексні рішення для виробничих ліній дерево-
обробних виробництв.

HAMMER, Каталог інструментів
пр-т С. Бандери, 6

Київ, Україна
тел.: +380 44 232 5210

e-mail: hammer2019@ukr.net
www.hammer.ua

Єдине в Україні спеціалізоване інструментальне видання, в якому професіонали мають 
можливість ознайомитися з усіма новинками інструментального світу. Видається з 2003 р.

HEKOTEK AS
Põrguvälja tee 9

75306, Jüri, Estonia
phone: +372 605 1450

e-mail: hekotek@hekotek.ee
www.hekotek.com

Hekotek — машинобудівне підприємство, яке проектує та випускає технологічне 
обладнання для деревообробки: лінії сортування колод, лінії подавання колод на розпил, 
лінії сортування пиломатеріалів, заводи з виробництва деревних паливних гранул, лінії 
окорювання та дроблення низькосортної деревини.

HOUFEK A.S.
Obora 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic

phone: +420 569 430 700
+420 569 430 711 (export)

е-mail: houfek@houfek.com
вул. Пшенична, 8Ф, Київ, 03134, Україна

тел.: +380 44 502 4195
е-mail: houfek@optima.com.ua

www.houfek.com

Чеська компанія HOUFEK є виробником верстатів для обробки та виготовлення виробів 
з деревини, а також матеріалів зі схожими властивостями. Асортимент продукції постійно 
розширюється і включає в себе: широкострічкові калібрувально-шліфувальні верстати, 
осциляційні верстати для шліфування крайок, вузькострічкові шліфувальні верстати, 
щіткові шліфувальні верстати, рейсмусові верстати, фугувальні верстати, фрезерувальні 
верстати, свердлильно-пазувальні верстати, верстати для спеціального шліфування та 
остаточної обробки, обробні центри з ЧПК.

ICK GROUP
пр-т Перемоги, 89А, оф. 227

Київ, 03115, Україна
тел.: +380 44 451 0232, +380 93 354 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.: +380 67 325 7551
e-mail: info@imac.com.ua
www.imac.pl

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

IMAL SRL
Via Rosalba Carriera, 63
41126 San Damaso
Modena, Italy
phone: +39 059 465 500
e-mail: info@imal.com
www.imalpal.com

IMAL — світовий лідер у постачанні комплектного обладнання та систем для 
виробництва ДСП, МДФ, OSB, теплоізоляційної плити та шашок (бобишок) для піддонів.

IMEAS SPA
Via Pacinotti 36
20020 Villa Cortese
MI, Italy
phone: +39 0331 463 011
e-mail: imeas@imeas.it
www.imeas.it

IMEAS — італійська компанія з філіями на чотирьох континентах, яка спеціалізується 
на виробництві та постачанні калібрувально-шліфувальних ліній для виготовлення дере-
винних плит. IMEAS засновано 1966 року; сьогодні компанія є світовим лідером у галузі 
композиційних деревинних матеріалів. 

IMEAS пропонує: широкострічкові калібрувально-шліфувальні верстати та комплексні 
лінії для виготовлення плит МДФ, ДСП, фанерних плит, а також декоративних облицюваль-
них матеріалів з пластику, багатошарової клеєної деревини і ПВХ.

INEGÖL FORM MAKINA VE METAL SAN. TIC. LTD. STI.
Cerrah Mahallesi
Denizci Turgut Reis Cad. No:4
İnegöl, Bursa, Turkey
phone: +49 151 115 18 239
e-mail: scihan@formmaksan.com
www.formmaksan.com

Ми виробляємо деревообробне, лісопильне обладнання, а також обладнання для ви-
робництва палет і канатних барабанів (окремі машини та комплексні лінії). 

Наше обладнання представлене в понад 40 країнах світу, зокрема і в Україні.

ITA TOOLS УКРАЇНА, ПП
вул. В. Винниченка, 6/1, Городок

Хмельницька обл., 32000, Україна
тел.: +380 3851 33 918

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

Facebook: ITA Tools Україна
Instagram: Ita_tools_ukraine

Компанія ITA TOOLS Україна пропонує широкий вибір професійного інструменту від 
провідних європейських виробників для обробки деревини, деревопохідних та штучних 
матеріалів. В асортименті компанії: свердла, патрони та аксесуари до верстатів з ЧПУ, фрези 
кінцеві, спіральні, фрезерні головки, змінні ножі, алмазний інструмент, ручний інструмент, 
електроінструмент, а також аксесуари, необхідні в процесі деревообробки.

Товари з нашими логотипами за своїми характеристиками та якістю відносяться до 
найбільш популярних в Європі професійних інструментів.

JUWAL SP. Z O.O.
ul. ZWM 3/60, 02-786 Warsaw, Poland

phone: +48 500 720 797
e-mail: biuro@juwalexportimport.pl

www.juwalexportimport.pl

Ми є виробниками деревообробного обладнання. Наші машини цілком адаптовані до 
ваших потреб. Весь процес виробництва відбувається в Польщі. Ми спеціалізуємося на 
виробництві такого обладнання: окорювальний верстат, обертальний гідравлічний прес, 
гідравлічний прес, транспортери (подавальні пристрої).

Завітайте на наш веб-сайт і сконтактуйте з нами!

KADIS IR KO UAB
Taikos pr. 82A-49

LT-51276 Kaunas, Lithuania
phone: +370 37 473 844, +370 686 56 781

e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt

Компанія виробляє: лінії поздовжнього зрощування деревини для домобудування, 
віконного виробництва, меблевих щитів і елементів меблевого виробництва; гідравлічні 
преси для склеювання брусів і балок будівельних конструкцій, паркетних дощок, віконних 
брусів, щитів, інших виробів; обладнання для видалення та фільтрування стружки та пилу; 
спеціальні верстати. 

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Slivniška cesta 18, 2311 Hoce, Slovenia

phone: +386 2 61300 51
e-mail: info@ledinek.com

www.ledinek.com

Компанія пропонує: стругальні, фрезерувальні та профілювальні верстати; високо-
швидкісні стругальні верстати із робочою швидкістю до 900 м/хв.; фрезерувально-калі-
брувальні верстати ROTOLES; розпилювальні, обрізні, різальні верстати; системи зрощу-
вання; 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, про-
екти «під ключ».
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LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI SANAYI 
TICARET LIMITED ŞIRKETI
Dumlupınar Mh. Behramkale Cd. No:14/Z1
Nilüfer, Bursa, Turkey
phone: +90 224 480 0098
e-mail: sales@lignumtr.com
www.lignumtr.com

Деревообробне обладнання.

METABO TM
БЕНЗОТРЕЙД, ТОВ
вул. Жовтнева, 77
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08129, Україна
тел.: +380 67 481 8757
e-mail: info@metabo-trade.com.ua
www.metabo-trade.com.ua

ТОВ «Бензотрейд» — офіційний дилер компанії Metabo, виробника професійного 
електроінструменту: 

•	 кутові шліфувальні машини; 
•	 прямі шліфувальні машини; 
•	 перфоратори; 
•	 шуруповерти; 
•	 дрилі тощо.

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2-4
97941 Tauberbischofsheim, Germany
phone: +49 9341 860
e-mail: info@weinig.com 
www.weinig.com
Facebook: weinig.ag

Група WEINIG — комплексний постачальник обладнання для обробки масивної дере-
вини та деревинних плит. Для клієнта це означає, що ми можемо запропонувати величез-
ний потенціал, який реалізується за допомогою нашої нової стратегії продажів і маркетин-
гу THINK WEINIG.

MÜHLBÖCK
A-4906 Eberschwang 45, Austria
phone: +7 495 951 2714
+7 495 951 2205
e-mail: info@mbtt.ru
www.mbtt.ru

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

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

88525 Duermentingen, Germany
phone: +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

Київська обл., 08628, Україна
тел.: +380 4571 21 707, +380 50 352 5772

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

Фірма PAUL виготовляє надійні високопродуктивні кромкообрізні та багатопильні вер-
стати, а також пропонує комплексні рішення виробничих ліній для деревообробних та лі-
сопильних виробництв.

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH
Hainfelderstrasse 69

A-2564 Weissenbach, Austria
phone: +43 2672 890-0

e-mail: office@polytechnik.at
www.polytechnik.com

POLYTECHNIK виробляє котельні установки на біомасі в діапазоні потужності від 300 
до 30 000 кВт (на один котел). Можливі теплоносії: гаряча вода, гаряча вода підвищеного 
тиску, пар або термомасло. Установки можуть використовуватися для опалення або 
виробничого тепла, а також для вироблення електроенергії (від 200 до 20 000 кВт ел). 
Новим напрямом у програмі виробництва стали карбонізаційні установки і технологія 
спалювання POLY H.E.L.D. (високоефективна і низькоемісійна, без газоочищення).

RASMEDIS UAB
Maironio g. 78J

Raseiniai, Lithuania
phone: +370 656 33252

e-mail: rasmedis@gmail.com

UAB Rasmedis — це сімейний бізнес, в якому з моменту відкриття компанії працює 
одна команда професіоналів. Ми виробляємо різні види дров, паличок для розпалювання 
та пиломатеріалів. Продукти упаковані в найбільш ефективні та надійні варіанти упаковки, 
тому ми можемо адаптувати продукти до потреб клієнтів.

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

phone: +380 67 404 1015
e-mail: info@rmpbio.com.ua

www.rmpbio-ruf.com

ТОВ «РМП БІОЕНЕРГІЯ» — надійний постачальник обладнання для виробництва пелет, 
паливних брикетів, металевих брикетів, а також обладнання для комплексної переробки 
відходів деревообробного чи металообробного виробництва — сушіння, подрібнення, 
сепарації та транспортування. Є офіційним представником провідних німецьких виробни-
ків обладнання: RUF, Rudnick & Enners, C.F.Nielsen.
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SECAL S.R.L. UNIPERSONALE
Via della Fornace 82/83
31023 Resana (TV), Italy
phone: +39 0423 784 248
e-mail: info@secalsrl.com
www.secalsrl.com

Компанія пропонує:
•	 Сушильні камери для всіх видів деревини, дров, напівфабрикатів тощо; різноманітні 

конфігурації та рішення.
•	 Камери фітосанітарної термообробки для пакування у відповідності з ISPM15/ FAO.
•	 Пропарювальні камери.
•	 Камери попереднього сушіння.
•	 Установки «під ключ», включаючи котли та гідравлічну обв’язку.

SERRA MASCHINENBAU GMBH
Bahnhofstraße, 83, D-83253 Rimsting, Germany
phone: +49 0805 1964 000
e-mail: info@serra.de
www.serra.de
Офіційний представник в Україні: ТОВ «ЛІРА»
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне
Київська обл., 08628, Україна
тел.: +380 4571 21 707, +380 50 352 5772
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

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

STELA LAXHUBER GMBH
Laxhuberplatz 1, D-84323 Massing, Germany
Офісний центр SENSEI, оф. 301-B
вул. Антонова, 8A, с. Чайки
Київська обл., 08135, Україна
тел.: +380 97 562 1783, +380 95 781 7633
e-mail: eduard.habik@stela.de, sales@stela.de
www.stela.de
Facebook: steladryingtechnology

Компанія Stela Laxhuber GmbH — провідний світовий виробник низькотемпературних 
стрічкових сушарок.

STIHL TM
БЕНЗОТРЕЙД, ТОВ
вул. Жовтнева, 77, с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08129, Україна
тел.: +380 67 353 2277
e-mail: info@dh-kiev.com
www.dh-kiev.com/uk
Facebook, Instagram: dh.stihl

ТОВ «Бензотрейд» — офіційний дилер компанії STIHL, лідера у виробництві бензо- та 
електропил, мотокіс та кущорізів, висоторізів, повітродуйних пристроїв, обприскувачів, 
бензорізів.

STORTI S.P.A.
Via Francesco Dioli

26045 Motta Baluffi, Italy
phone: +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 і роботизацію.

TERMOLEGNO SRL
Via del Sile 4

Rauscedo, 33095, Italy
phone: +380 67 657 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
phone: +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 обладнання. 
Спираючись на 60-річний досвід, сьогодні компанія виробляє: колодопильні верстати, 
системи дискових 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.

VALMAGGI CALDAIE S.R.L.
via Nataloni, 27

47922, Rimini, Italy
phone: +39 0541 778 475

+380 67 657 0917
e-mail: info@valmaggicaldaie.com

www.valmaggicaldaie.com

Італійська компанія Valmaggi Caldaie — один зі світових лідерів у виробництві 
промислових твердопаливних котлів, механізмів подачі палива.
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VECOPLAN AG
Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg, Germany
phone: +49 2661 6267 0
e-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com
Facebook: vecoplanag

Vecoplan розробляє, виробляє та продає високоякісне обладнання для подрібнення, 
транспортування та переробки деревини, біомаси, паперу та інших матеріалів, а також 
побутових і промислових відходів.

Vecoplan продає обладнання для подрібнення та дроблення, транспортування, про-
сіювання та сепарації в сфері деревообробної та переробної промисловості в усьому світі.

VEISTO OY
Yrittäjäntie 1
52700 Mäntyharju, Finland
phone: +358 20 773 8773
e-mail: laura.nipuli@veisto.com
www.hewsaw.com

Приватна фінська компанія з чисельністю персоналу 200 осіб. Основна продукція — 
лісопильні лінії марки HewSaw. Частка експорту — 80% від обсягу виробництва. Все 
виробництво зосереджено в м. Мянтюхар’ю, Фінляндія.

Компанія Veisto вже 55 років розробляє технічні рішення, що забезпечують економічну 
ефективність лісопильних підприємств за будь-яких умов. Досвід обробки деревини про-
тягом цілого покоління показав, що ліси можна використовувати з економічною вигодою, 
дотримуючись екологічних вимог і забезпечуючи рентабельність підприємств.

WDE MASPELL
Strada Di Sabbione 65/A, 05100 Terni, Italy
phone: +39 0744 800 672
+39 0744 807 056, +380 67 409 2997
e-mail: wdeinfo@wde-maspell.it
www.wde-maspell.com

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

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstrasse 9, Ried, 4910, Austria
phone: +43 7752 919-0, +43 7752 919-58
e-mail: woodtech@wintersteiger.at
www.wintersteiger.com

Компанія WINTERSTEIGER відома в усьому світі технологією тонкого розпилу дереви-
ни для виробництва ламелей. Мала ширина пропилу, найвища точність, готова до склею-
вання поверхня — ось основні переваги для клієнта. Рішення WINTERSTEIGER для тонкого 
розпилу використовуються для виробництва ламелей товщиною від 1,3 мм. Замовники 
компанії — виробники паркету, дверей і вікон, багатошарових щитів, олівців, музичних ін-
струментів тощо. Компанія також виробляє напівавтоматичні й автоматичні лінії ремонту 
поверхні деревини TRC — Timber Repair and Cosmetics.

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, меблевих 
і верстатобудівельних підприємств (обсяг: 12–20 сторінок; наклад: 12 000 екземплярів; 
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. Розповсюджується за передплатою, поштовою розсилкою і на найбільших 
виставках у Росії, Білорусі, Україні. Підписка на електронну версію — безкоштовна.

WRAVOR D.O.O.
Stranice 27A

3206 Stranice, Slovenia
phone: +386 3757 1910

+386 4165 9672
e-mail: wravor@wravor.si

www.wravor.si

Провідний виробник стрічкопильних ліній із багатьма технологічними інноваціями. 
Якість продукції та підтримка клієнтів є ключовими факторами нашого успіху, вже добре 
відомими в усьому світі.

XYLEXPO 2020
Milanofiori 1 Strada Palazzo F3

20090 Assago (MI) Italy
phone: +39 02 8921 0200

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

Facebook: xylexpo2020woodworking.machinery.exhibitioninitaly

Міжнародна виставка технологій і комплектуючих для деревообробної та меблевої 
промисловості. Проводиться раз на два роки.

АДІФ ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
вул. Роменська, 79

Суми, Україна
тел.: +380 95 501 2118

e-mail: adif@ukr.net

Розробка та виготовлення нестандартного обладнання. Інжинірингові послуги, авто-
матизація виробничих процесів. Обладнання для лісопереробки, транспортери, багато-
пильні верстати, щепорізи.
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А-ЛАП, ТОВ
вул. Можайська, 99, Берегово
Закарпатська обл., 90202, Україна
тел.: +380 3141 43 249, +380 67 312 2370
e-mail: a-lap@meta.ua
www.alap.com.ua

З початку свого заснування у 1987 р. займаємося виробництвом якісних рамних та стріч-
кових пил, а також їх сервісом. Наша головна мета — виготовляти пили, які ви зможете мак-
симально використовувати відповідно до своїх виробничих потужностей. Висококваліфіко-
ваний персонал, виробничий цех, забезпечений найсучаснішим обладнанням, та більш ніж 
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.: +380 44 537 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 фугувальних 
верстатів, шліфувальне обладнання, рейсмуси, фрезери та круглопильні (дискові) пили. 
Продукція WARRIOR відповідає стандартам якості та безпеки: CE, CSA і EMC.

АРІЄС-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Шашкевича, 72, с. Ожидів
Львівська обл., 80530, Україна
тел.: +380 3264 46 984
e-mail: office@arjes.com.ua
www.arjes.com.ua
Facebook: arjes.com.ua

Компанія Арієс-Україна виготовляє подрібнювачі для гілок та відходів деревини, по-
дрібнювально-сортувальні комплекси, сита, дробарки, молоткові млини, колуни, тран-
спортери та інше обладнання. За більш ніж 10 років подрібнювачі Арієс, виконані за 
німецькою технологією лише з якісних вітчизняних та імпортних комплектуючих, зареко-
мендували себе як надійна та ефективна техніка на ринках України та Європи.

АРПАЛ, ТОВ
Немирівське шосе, 76
Вінниця, 21000, Україна
тел.: +380 97 692 8685
e-mail: arpal.ua@gmail.com
www.arpal.ua
Facebook: arpal.vin
Instagram: izmelchitel.arpal

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

АСТРА — ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ

вул. Робоча, 2А, оф. 609, Миколаїв, 54029, Україна
тел.: +380 512 712 200, +380 95 489 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.

АТОН СЕРВІС, ТОВ
вул. Бориспільська, 7, корп. 3, оф. 248

Київ, 02660, Україна
тел.: +380 44 586 5986

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

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

БАЙКАЛ — ШПОН В УКРАЇНІ
ФАЙНА ЮКРАЙНА, ТОВ

вул. Здолбунівська, 7Д
Київ, 02081, Україна

тел.: +380 44 492 3277
e-mail: shpon@baykal.com.ua

www.baykal.com.ua
Facebook: baykalveneer

Байкал — шпон в Україні — це 20 років успішного продажу натурального шпону в 
Україні та Європі.

Ми спеціалізуємося на шпоні з цінних порід дерева:
•		струганий	шпон	—	дуб,	бук,	ясен,	сосна,	вільха,	черешня;
•		пиляний	шпон	—	дуб,	ясен,	клен,	граб,	вільха,	сосна;
•		шпон	дубльований	в	рулонах	на	флісі;
•		кромка	зі	шпону	—	товщина	0,50;	1,00;	1,50	і	2,00	мм;
•		МДФ,	ДСП,	blockboard.

БАРТ-М, ТОВ
вул. Заводська, 63

Хмельницький, 29000, Україна
тел.: +380 98 158 7544, +380 97 665 665 9

e-mail: granuldrev@gmail.com
www.pelletu.in.ua

Facebook, Instagram: granulatorogm

Компанія «БАРТ-М» спеціалізується на виробництві енергоефективного обладнання.
Обладнання нашого виробництва:
•		Гранулятори	ОГМ.
•		Лінія	гранулювання.
•		Всі	необхідні	запчастини	для	пелетного	обладнання.
Досвід у сфері пелетного обладнання — 10 років.
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БІЛД ПОРТАЛ
вул. Є. Сверстюка, 11Б
Київ, 02660, Україна
тел.: +380 44 500 4797
e-mail: 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 у по-
шуку необхідних будматеріалів, майстрів будівельних спеціальностей або послуг у сфе-
рі будівництва та ремонту. Тримайте руку на пульсі подій разом із Build Portal. Щодня ми 
публікуємо актуальні новини та статті щодо будівельного ринку, нерухомості: аналітика, 
зміни ДБН, нові матеріали і технології, анонси важливих подій, інтерв’ю з першими осо-
бами галузі тощо.

БІОНІК ХАУС, Науково-виробниче підприємство, ТОВ
вул. К. Маркса, 9
Київ, 02088, Україна
тел.: +380 44 595 5319, +380 96 443 3545
e-mail: sale@bionic-house.com.ua
www.bionic-house.com.ua

НВП «Біонік Хаус» розробляє екологічно чисті та безпечні для людини засоби обробки 
деревини з 1999 року. 15-річний досвід науково-дослідної діяльності підприємства, із за-
лученням висококваліфікованих фахівців, дає можливість постійно покращувати технічні 
та експлуатаційні характеристики складу захисних сумішей. Ми постійно вдосконалюємо 
характеристики своїх продуктів, враховуючи вимоги споживачів до якості, екологічності 
та безпеки продукції.

ВЕГА СЕРВІС, ТОВ
вул. Прогресивна, 8/101
Дніпро, Україна
тел.: +380 67 634 2201
e-mail: izhko.alexandr@gmail.com
www.qcm.com.ua

«QCM» — найбільший виробник обладнання для обробки масивної деревини, який 
спеціалізується на випуску:

•		чотиристоронніх	повздовжньо-фрезерних	верстатів;
•		багатопильних	верстатів;
•		двосторонніх	шипорізних	верстатів;
•		двосторонніх	рейсмусових	верстатів.
Продукція «QCM» представлена в 50 країнах Азії, Європи, Америки.

ВІМАРТ, ТОВ
вул. Каунаська, 13
Київ, 02160, Україна
тел.: +380 44 338 3287
e-mail: office@vimart.com.ua
www.vimart.com.ua

Дистрибуція пакувальних матеріалів та власне виробництво антисептуючих матеріалів 
для деревини ТM BAUVIM.

ВН ВУД, ТзОВ
вул. Львівська, 1

с. Миколаїв, Львівська обл., Україна
тел.: +380 97 836 0110

+380 67 672 7138
+380 67 742 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 фарбувальних камер.

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВО-
ОБРАБОТКИ, Каталог постачальників

ІНФОРМБІЗНЕС, ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР, ТОВ
а/с 19, Київ

04119, Україна
тел.: +380 44 206 5281

www.ib.kiev.ua

Каталог постачальників «Все для производства мебели и деревообработки» містить 
інформацію щодо постачальників обладнання, інструменту, матеріалів, фурнітури для ви-
робництва меблів та деревообробки. Виходить в друкованій і online (html) версії.

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

Київ, 04119, Україна
тел.: +380 44 353 2353

+380 97 353 2353
e-mail: galactic.kiev@gmail.com

www.galactic.kiev.ua

ТОВ «Виробнича компанія «ГАЛАКТИК» проводить проектування, виробництво, мон-
таж і сервісне обслуговування промислового обладнання за такими напрямами: модуль-
ні системи аспірації з поверненням теплого повітря до цеху; обладнання фарбувальних 
камер; обладнання лісосушильних камер конвективного типу; відцентрові вентилятори 
високого та середнього тиску; засоби цехової механізації; столи для ручної шліфовки.

ГІПЕР, ТОВ
вул. Крушельницької, 3, оф. 24

Київ, 02140, Україна
тел.: +380 44 332 9883

+380 50 387 7883
e-mail: ss@giper.kiev.ua

www.giper.kiev.ua

Виробництво та монтаж енергоефективних сушарок, а також камер для пропарювання 
і термообробки (НT) деревини.
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ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ, ТОВ
вул. Морозова, 13, Харків, Україна
тел.: +380 66 715 1370
e-mail: vector.cnc.kh@gmail.com
www.vector-cnc.com.ua
Facebook: vector.cnc.com.ua
Instagram: vector_cnc

Наша компанія займається виробництвом верстатів з ЧПУ. Ми виробляємо фрезерні, 
лазерні верстати, верстати плазмового різання, а також вакуумні преси.

Все наше обладнання має сертифікати (сертифікати відповідності, технічні умови, ви-
сновок санітарно-епідеміологічної експертизи). Також на наші верстати є протоколи ви-
пробувань (№19-0161-02). Vector — це точність, якість, сервіс.

ҐОНТА, ТОВ
вул. Гарматна, 37А, оф. 162
Київ, 03067, Україна
тел.: +380 44 209 1019, +380 67 419 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 ма-
рок ANTIBLU, TANALITH, RESISTOL. Безперебійне постачання та кваліфікований супровід 
у використанні високоякісних промислових засобів захисту деревини забезпечує нашим 
клієнтам довгострокові та вигідні експортні контракти. Наше підприємство постачає ви-
робниче устаткування для хімічного оброблення деревини та надає послуги з просочення 
деревини в автоклаві в режимі вакуум-високий тиск-вакуум.

ГРАНДПОСТАЧ, ТзОВ
вул. Довженка, 12, с. Підгайці
Волинська обл., 45602, Україна
тел.: +380 332 701 600
e-mail: info@palche.com.ua
www.palche.com.ua
Facebook: gk.palche
Instagram: palche__

Запасні частини до імпортної с/г техніки. Подрібнювачі деревини. Щітки комунальні. 
Снігоочисні машини. Твердопаливні котли.

Д ЛАЙТ, ТОВ
пр-т Л. Свободи, 29
Харків, 61202, Україна
тел.: +380 50 40 444 00
e-mail: mashask7@gmail.com
www.dlight.com.ua
Facebook: dlight.ukr

ТОВ «Д Лайт» —  це вітчизняний виробник спецтехніки для лісової промисловості. 
З 2001 р. компанія встигла зайняти лідируючі позиції на ринку України. Ми є партнерами 
таких відомих європейських виробників як PALFINGER, AMCO VEBA, TAJFUN. Виробництво 
працює за європейськими стандартами, активно впроваджує інноваційні розробки, 
підвищує якість своєї продукції для задоволення потреб наших клієнтів. Особливу увагу 
компанія приділяє виробництву кранів-маніпуляторів і напівпричепів.

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

Львів, 79054, Україна
тел.: +380 32 244 1164, +380 32 244 1165

e-mail: 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 тради-
ційного обладнання, матеріалів, комплектуючих та фурнітури, ми прагнемо рекламувати 
продукцію деревообробників та меблевиків (наших передплатників) їхнім потенційним 
клієнтам в Україні.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, 
Центральний орган виконавчої влади

вул. Шота Руставелі, 9А, Київ, 01601, Україна
тел.: +380 44 235 5506

тел./факс: +380 44 235 7724
e-mail: sprava@forest.gov.ua

www.dklg.kmu.gov.ua

Державне агентство лісових ресурсів України є центральним органом виконавчої вла-
ди, який реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства. Осно-
вні завдання: забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового й мисливсько-
го господарства, а також охорони, захисту, відтворення ресурсів лісу, мисливської фауни, 
підвищення ефективності лісового та мисливського господарства.

До сфери управління Держлісагентства входять державні лісогосподарські та мис-
ливські господарства та інші підприємства та установи лісівничого профілю. Державні 
підприємства лісового господарства відповідальні за весь комплекс лісогосподарських 
робіт — від посадки лісу до проведення рубок головного користування. Крім того, окремі 
підприємства мають потужності з первинної обробки деревини.

ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ, ТОВ
вул. Академіка Павлова, 82

Харків, 61038, Україна
тел.: +380 57 757 0959, +380 67 535 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.

ЕКОПРОДЖЕКТ, ТОВ
вул. Борщагівська, 148

Київ, 03056, Україна
тел.: +380 44 500 0404

e-mail: jowatlwiw@ukr.net

Компанія «Екопроджект» постачає на ринок деревообробки України широку гамму 
абразивних матеріалів, професійних клеїв. ТОВ «Екопроджект» представляє всесвітньо 
відомі компанії, кожна з яких займає лідируючі позиції в своїй галузі — Ekamant, Jowat. 
Великий асортимент товарів дозволяє нашим покупцям ефективно вирішувати виробничі 
завдання в галузях дерев’яного домобудування, виготовлення вікон, дверей, меблів та ін.
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ЕНО МЕБЛІ ЛТД, ТОВ
вул. Свалявська, 76
Мукачево, 89600, Україна
тел.: +380 50 432 4602, +380 67 341 8419
e-mail: production@eno.ua
www.eno.ua

Пропонуємо обладнання, яке забезпечує повний цикл виробництва меблів, починаючи 
з лісозаготівлі та закінчуючи виготовленням готової продукції.

Наші переваги: широкий асортимент обладнання; можливість отримання придбаного 
обладнання протягом доби; супровід менеджерів по підприємству у зручний для вас час; 
технічна та технологічна підтримка наших спеціалістів; наявність приміщень з устаткуван-
ням для готового бізнесу.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ЖТК КНУБА)
вул. Небесної Сотні, 37, Житомир, 10029, Україна
тел.: +380 412 473 172, +380 412 221 242
e-mail: ztkknuba@ukr.net
www.ztk.org.ua

Готуємо спеціалістів середньої ланки з 11 спеціальностей, у т. ч. обробка деревини та її 
хіміко-механічна переробка. Коледж випускає висококваліфікованих працівників усіх рівнів 
для підприємств деревообробної галузі країни. Завдяки сучасній матеріально-технічній базі 
навчально-виробничих майстерень, на обладнанні для виробництва меблів студенти під ке-
рівництвом досвідчених фахівців набувають теоретичних і практичних знань. Виготовляємо 
стільці, корпусні меблі, столярні та погонажні вироби, які користуються неабияким попитом.

ЗОЛОТЕ РУНО, ТОВ
вул. Деревообробна, 6Б
Київ, 01013, Україна
тел.: +380 44 255 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; відрізні 
абразивні диски; металорізальний інструмент Yamawa, Osawa, Nikkotools.

ІГНАТОВИЧ БОГДАН ІВАНОВИЧ, ФОП
вул. Транзитна, 4, Радехів
Львівська обл., 80200, Україна
тел.: +380 3255 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. Щомісячне поповнення та придбання 
на замовлення.

ІМЕКС, ПП
вул. Є. Коновальця, 411А

Івано-Франківськ, 76011, Україна
тел.: +380 342 507 340

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 виготовлення високоякіс-
ного деревообробного обладнання; сервісне обслуговування; фахові консультації; забез-
печення необхідним інструментом.

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

тел.: +380 44 383 4212, +380 44 501 4306
+380 67 999 9005, +380 95 391 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 рішення 
для організації виробництва гранул чи брикетів на базі: пресів-грануляторів компанії 
AMANDUS KAHL; брикетувальних пресів гідравлічного типу компанії UMP Technika. Комп-
лексні технологічні рішення для харчової промисловості від AMANDUS KAHL Group: кру-
позаводи, переробка зернових, бобових та олійних культур — Schule Mühlenbau; обжарю-
вання кави, насіння, горіхів і технологія псевдозрідженого шару — Neuhaus Neotec.

КЕМІКАЛ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Соборна, 144, с. Софіївська Борщагівка

Київська обл., 08131, Україна
тел.: +380 67 233 4524

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

Компанія спеціалізується на продажі лакофарбової продукції та витратних матеріалів 
для меблевих виробництв. На сьогодні «Кемікал Україна» пропонує таку продукцію: ЛФМ 
на водній основі, УФ лаки, спеціальні ефекти; лаки поліуретанові, паркетні, нітро, поліе-
фірні; фарбники для деревини; клеї для деревини, плівок ПВХ; матеріали для реставрації; 
абразивні матеріали; обладнання для деревообробки; устаткування для фарбування (від 
фарбопульта до фарбувальної камери); полірувальні матеріали.

КІВЕРЦІЛІСМАШ, ПП
вул. Академіка Кравчука, 4, Ківерці

Волинська обл., 45200, Україна
тел.: +380 3365 22 546, +380 3365 21 479

+380 50 900 8610, +380 50 907 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 для переробки обапо-
лів тощо. Обладнання високопродуктивне, надійне, просте в експлуатації, постійно вдо-
сконалюється за номенклатурою і модельним рядом, якістю, надійністю, технічними мож-
ливостями. Полегшать працю передавальні пристрої і допоміжне обладнання, а навчання 
за допомогою наших спеціалістів сприятиме правильній та ефективній експлуатації при-
дбаного вами обладнання.
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КІІЛТО-КЛЕЙ, ТОВ
бізнес-парк «НИВКИ-СІТІ»
пр-т Перемоги, 67, будівля В, оф. 102
Київ, 03062, Україна
тел.: +380 44 206 0868
e-mail: officeua@kiilto.ua
www.kiilto.ua

Виробництво і торгівля спеціальними клейовими продуктами для будівництва і дере-
вообробки.

КМА-ЮКРЕЙН, ТОВ
вул. Карбишева, 1, оф. 411
Луцьк, 43023, Україна
тел.: +380 67 794 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 консультації з підбору обладнання згідно із завданням клієнта, послуги з на-

лаштування та запуску обладнання, сервісного обслуговування.

КОМКОНТ, СООО
ул. Федюнинского, 19
Гомель, 246007, Беларусь
тел.: +375 232 682 773, +375 232 682 814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

Компанія здійснює виробництво, монтаж і запуск котельних установок, які утилізують 
деревні відходи (тирса, стружка, щепа, кора, пил, кускові відходи, ДСП).

Котли випускаються за ліцензією французької фірми COMPTE R: котли типу CS потуж-
ністю від 30 до 100 кВт з ручним завантаженням палива і котли типу COMPACT потужністю 
від 150 до 10 000 кВт, які працюють повністю в автоматичному режимі.

КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ, ПрАТ
вул. С. Кемського, 11Б
Коростень, 11501, Україна
тел.: +380 4142 60100
e-mail: info@kmm.ua
www.kmm.ua

Завод-виробник деревинно-волокнистих плит та покриття для підлоги.
Продукція:
•	 плити МДФ: шліфовані, вологостійкі, ламіновані односторонні та двосторонні, 

товщиною 3–40 мм, використовуються для виробництва меблів, дверних полотен, 
оформлення інтер’єрів тощо;

•	 ламінована підлога товщиною 7–12 мм, 31, 32, 33 класу зносостійкості з надійним 
замковим з’єднанням та широкою гамою декорів.

Реалізація продукції здійснюється під торговельною маркою REZULT.

КОТЛОТЕХ, ПП
вул. Комерційна, 8

Житомир, 10019, Україна
тел.: +380 412 482 079, +380 67 412 5401

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

Facebook: kotloteh

Виробництво парових та водогрійних котлів на твердому паливі, теплогенераторів, 
бункерів, теплоакумулюючих ємностей, механізмів подачі палива.

ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА, Торговий дім
ГРУПА КОМПАНІЙ LATSCHBACHER

вул. Новозабарська, 2/6, оф. 506
Київ, 04074, Україна

тел.: +380 44 500 5580
e-mail: zakaz@latschbacher.com.ua

www.latschbacher.com.ua

Група компаній Latschbacher — провідний світовий постачальник комплексних рішень 
для обліку деревини та пиломатеріалів у лісовому господарстві та деревообробній галузі. 
Сьогодні група працює в 50 країнах світу, пропонуючи ринку комплексний продукт — від 
розробки ПЗ до постачання обладнання для систем електронного обліку. Такі системи 
враховують щорічно більше 120 млн. куб. м круглого лісу по всьому світу. В активі групи 
розробка і впровадження системи електронного обліку деревини для Державного 
агентства лісових ресурсів України (реалізація проекту в 2012–2013 рр.).

ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Соборна, 2Б

с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна

тел.: +380 44 499 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.: +380 4571 21 707, +380 50 352 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.
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ЛІСОВА ТЕХНІКА, ТОВ
вул. Національного Відродження, 5
смт Велика Березовиця
Тернопільська обл., 47724, Україна
тел.: +380 67 354 0700
+380 99 354 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 маніпулятора-
ми; тракторні процесори; 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.: +380 44 499 7025
e-mail: office@leuco.com.ua
www.leuco.com.ua

Дочірнє підприємство компанії LEUCO, Німеччина. LEUCO є одним зі світових лідерів із 
виробництва алмазного інструменту та інструменту з твердих сплавів для деревообробної 
та меблевої промисловості. Широкий асортимент нашої продукції доповнюють послуги із 
заточування інструменту та консультації щодо його використання.

МАКСИМЕР, ТОВ
вул. Г. Воробйова, 16
Київ, 03049, Україна
тел.: +380 44 245 3123
e-mail: 4622418@gmail.com
www.sky-wood.com

Виробництво лісопильного устаткування.

МАРКЕТЛІС, ПП
вул. Оксамитова, 11
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: +380 44 495 1162
+380 44 495 1168
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.

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

Київ, 03148, Україна
тел.: +380 44 200 1254

+380 67 442 1956
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua

www.mwm-kiev.com.ua
Facebook: mwmkiev

ТОВ «МВМ-Київ» здійснює постачання широкого спектру деревообробного обладнання 
та інструменту для виготовлення пиломатеріалів, клеєних виробів, заготівок для піддонів 
та збивання піддонів, переробки відходів, а також постачання і монтаж лісосушильних 
комплексів, автоматичних ліній сортування й обліку деревини.

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

Київ, 02002, Україна
тел.: +380 44 502 2714

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

Facebook: mgroupp

Компанія «М-ГРУПП» пропонує широкий спектр деревообробного інструменту. Осно-
вні критерії: якість, надійність і конкурентоспроможність. Нами представлено інструмент 
італійської компанії FREUD: твердосплавні пластини, насадні фрези, дискові пилки, алмаз-
ний інструмент, кінцеві фрези, свердла, інструмент для CNC-центрів та ін.

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.: +380 44 206 5281
www.ib.kiev.ua

Журнал «Мебельное дело» — українське видання для виробників меблів і дерево-
обробників. Виробничо-практичний журнал, що висвітлює актуальні аспекти меблевого 
бізнесу і деревообробного ринку. Виходить в друкованій і online (html) версії.

МЕБЛІДЕРЕВПРОМ, Асоціація
вул. Машинобудівна, 37, оф. 220

Київ, 03067, Україна
тел.: +380 44 351 1620

+380 67 363 7730
e-mail: asso.meblidp@gmail.com

Сприяння розвитку вітчизняного деревообробного та меблевого виробництва; роз-
робка та експертиза нормативно-правових актів, що стосуються діяльності галузі та ста-
більного сировинного забезпечення підприємств. Участь в антидемпінгових розсліду-
ваннях з метою захисту вітчизняного ринку продукції деревообробки від демпінгового 
імпорту та інше.
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МЕГАРЕС ТМ
пр-т Визволителів, 1
Київ, 02660, Україна
тел.: +380 67 657 0917, +380 50 351 9589
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

ТМ «MЕГАРЕС» представляє на території України обладнання італійських фабрик-ви-
робників із багаторічним досвідом роботи та надійною репутацією: 

•	 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 виготовлення піддонів Delta; 
•	 котли твердопаливні на пелетах або відходах деревини з автоматичним заванта-

женням Valmaggi Caldaie.

МЕТА ГРУП, ТОВ
вул. Зоряна, 22, с. Святопетрівське
Київська обл., 08141, Україна
тел.: +380 44 200 5072
e-mail: info@metagroup.com.ua
www.metagroup.com.ua

Компанія займається постачанням, монтажем та сервісним обслуговуванням 
деревообробних станків JET, SCHEPPACH, UTOOL; постачанням приладдя ONCI та ручного 
електроінструменту AEG.

Компанія також постачає таке обладнання:
•		AGT	—	генератори	та	будівельна	техніка;
•		ABAC	—	компресори;
•		KOSHIN,	RATO,	DAISHIN,	MARUYAMA	—	бензотехніка;
•		DECA,	ERGUS	—	зварювальне	обладнання;
•		EIBENSTOCK,	PROFITECH	DIAMANT	—	робота	з	бетоном;
•		WIHA,	UTOOL	—	ручний	інструмент;
•		GROZ	—	маслозмащувальне	обладнання.

МЕТАЛІСТ, ТзОВ
вул. Б. Хмельницького, 9, Пустомити
Львівська обл., 81100, Україна
тел.: +380 3230 42 401, +380 67 675 4897
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

ТзОВ «Металіст» виготовляє: 
•	 установки енергетичні для спалювання відходів деревини, 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 гра-
нулах (пелетах), вугіллі; 

•	 сушильні комплекси аеродинамічні (тирса) 300–1000 кг/год. для виробництва бри-
кетів і паливних гранул (пелет); 

•	 циклони; 
•	 транспортери шнекові, скребкові, пневматичні.

МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ  
ІМЕНІ ПРП. ІОАНА ДАМАСКІНА

вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна

тел.: +380 44 374 0321
е-mail: pcpm@ukr.net

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

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

МОСТ-КИЇВ, ТОВ
вул. Жовтнева, 77

с. Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н

Київська обл., 08129, Україна
тел.: +380 67 515 7433

e-mail: demyandrei@gmail.com
www.woodmizer.com.ua

ТОВ «Мост-Київ» — офіційний дилер компанії WoodMizer, світового лідера у виробни-
цтві мобільних і стаціонарних стрічкових пилорам і пил.

Wood-Mizer має унікальну конструкцію верстата, яка забезпечує точність розпилу, 
економічність та надійність обладнання.

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

Тернопільська обл., 43177, Україна
тел.: +380 67 352 2434

e-mail: most-ukraina@ukr.net
www.woodmizer.com.ua

Facebook: most10ukraina
Instagram: woodmizer_ukraine

Офіційний та ексклюзивний представник американського виробника деревообробного 
обладнання та інструменту Wood-Mizer в Україні.

МУКІЄВСЬКА О. О., ФОП
вул. Пулюя, 3, кв. 121

Київ, 03048, Україна
тел.: +380 44 246 0281б +380 50 383 8631

e-mail: elena_mukiev@hotmail.com
www.mukiyevska.com.ua

Instagram: ceratizit_ukraine

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць у світі з виробництва матеріалів та інстру-
ментів на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва багато виробів 
із твердого сплаву для деревообробки, обробки каменю, металу та інших галузей вироб-
ництва. 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.
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МХМ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 510
Одеса, 65088, Україна
тел.: +380 482 331 012
e-mail: mhm@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

МХМ Україна є офіційним представником провідних зарубіжних виробників спеціалі-
зованого обладнання для різних галузей економіки:

•	 гідравлічні перевантажувачі для cипучих вантажів TM SENNEBOGEN (Німеччина);
•	 навантажувачі, що використовуються для обробки зерна, а також багатопозиційні та 

пневматичні конвеєри для обробки зерна TM NEUERO (Німеччина);
•	 телескопічні вежі та навантажувачі TM MANITOU (Франція);
•	 прес-ножиці для обробки кольорових і чорних металів, а також преси і подрібнювачі 

TM TAURUS (Італія);
•	 пересувні бетонні заводи з самонавантаженням D’AVINO.

Н.Н.Н., ТОВ
вул. Максимовича, 2
Київ, 03022, Україна
тел.: +380 44 257 4061
+380 67 466 0376б +380 67 446 8347
e-mail: n_n_n@ukr.net
www.nnn.kyiv.ua

Виробляємо деревообробні фрези з механічним кріпленням ножів, які застосовуються 
на імпортному та вітчизняному обладнанні для виготовлення дверних та віконних блоків, 
меблів, погонажних виробів (плінтус, дошка підлоги, брус, карниз тощо).

Особливостями цих технологій є широке використання конструкцій фрез із механічним 
кріпленням ножів; застосування твердого сплаву фірм CERATIZIT, LEUKO для виготовлення 
ножів за власним профілем; застосування стандартних твердосплавних ножів, заточених 
з 2 і 4 сторін, що в стільки ж разів збільшує їх термін служби; висока точність встановлення 
ножів підвищує якість обробки та збільшує термін служби інструменту.

Виготовляємо ножі різних профілів з інструментальної сталі 9XC товщиною 8–9 мм 
(з нарізними гребінками), які встановлюються в корпуси. Виконуємо заточування профіль-
них твердосплавних ножів та сервісне обслуговування фрез. Ми завжди раді співпрацю-
вати з вами!

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ, ТОВ
бульв. Незалежності, 31
Бровари, 07400, Україна
тел.: +380 44 383 0949
+380 96 965 5383
e-mail: biozahyst@gmail.com

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.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

вул. Генерала Чупринки, 103
Львів, 79057, Україна

тел.: +380 32 237 8905
e-mail: nltu@ukr.net

www.nltu.edu.ua

Державний вищий навчальний заклад, науково-дослідна діяльність якого спрямована 
на вирішення актуальних проблем лісового сектору, деревообробної та меблевої галузей, 
зокрема шляхом створення науково-технічної продукції у формі науково-дослідних, до-
слідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт; надання науково-технічних 
послуг; виготовлення, випробування і постачання дослідних зразків виробів (продукції). 
Надає послуги у сфері проектування д-о виробництв; здійснення технологічних та енер-
гетичних аудитів д-о компаній; розроблення ресурсоощадних технологій лісопиляння, 
сушіння, механічного оброблення, термічного модифікування деревини; дизайн-проек-
тування меблів та виробів з деревини; розроблення прикладного ПЗ, систем керування 
машинами й обладнанням лісової та деревообробної промисловості.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ
пров. Сільськогосподарський, 4, корп. 17

Київ, 03041, Україна
тел.: +380 44 527 8167

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 освітню, 
наукову і консультаційну діяльність:

•	 Підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю «деревообробні та меблеві 
технології», а також кандидатів технічних наук (докторів філософії).

•	 Розробка нових технологій використання низькотоварної деревини, норм витрат 
сировини для деревообробних підприємств різного профілю, режимів сушіння 
та термічного модифікування деревини; визначення фізичних та механічних 
характеристик деревних порід, захисної спроможності антисептиків та антипіренів; 
дизайн і розробка конструкцій меблів різного призначення тощо.

НОВОСТ, ТОВ
вул. Набережно-Корчуватська, 136

Київ, 03045, Україна
тел.: +380 44 501 9806

+380 68 528 1020, +380 68 528 1030
e-mail: novost@meta.ua

www.novost.net.ua

Виробництво широкого асортименту фільтрувальних аспіраційних систем для дере-
вообробних, меблевих та інших виробництв, а також комплексу обладнання для шліфу-
вальних та фарбувальних дільниць. Номенклатура аспіраційних установок забезпечує ор-
ганізацію видалення відходів починаючи з місцевих витяжок до фільтрувально-витяжних 
установок централізованої системи аспірації з поверненням теплого, очищеного від пилу 
повітря у виробниче приміщення і транспортуванням відходів.

Ми пропонуємо конкурентне, надійне в експлуатації, доступне за ціною обладнання.
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ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
а/с 5911, вул. Садова, 2А
Львів, 79054, Україна
тел.: +380 93 323 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 обладнан-
ня 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.

ПРОФЕСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ, Журнал
вул. Наукова, 3Б, оф. 313
Львів, 79060, Україна
тел.: +380 32 297 6502
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua
Facebook: coatings.net.ua

Загальноукраїнський спеціалізований журнал, присвячений промисловому фарбу-
ванню. Тематика журналу: опорядження деревини, промислове рідке і порошкове фар-
бування, 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.

ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ, ТОВ
пр-т Голосіївський, 27
Київ, 03039, Україна
тел.: +380 44 258 2890
e-mail: info@profitools.com.ua
www.profitools.com.ua
Facebook: profitools.com.ua

Офіційний дистриб’ютор в Україні професійного та промислового інструменту торго-
вельних марок FESTOOL, MILWAUKEE, AEG, BAHCO, BESSEY, FELO, HELLER, LESSMANN, OLFA, 
VÖLKEL, BONDHUS, UNIBOR.

Офіційний дилер торговельних марок MAKITA, METABO, KLINGSPOR, AL-KO, SOLO.
Власник торговельної марки PROFITOOL.

СІНАЙ, ПП
вул. Текстильна, 28
Тернопіль, 46000, Україна
тел.: +380 67 730 3025
e-mail: sinay.farba@gmail.com
www.sinay.com
Facebook, Instagram: sinaycompany

У нас можна придбати меблеві матеріали, лакофарбову продукцію для дерева, скла, МДФ.
Ми продаємо лаки таких відомих європейських виробників як: Milesi, Renner, Hesse-

Lignal, Heidelberg Coatings, Sopur. В наявності є контактні клеї ТМ SOLID, поліуретанові клеї 
Chemolan, а також Rakoll з різними класами водостійкості.

Сінай — все для виробництва, будівництва та дому!

СТАНКОДНІПРО, ТОВ
вул. Березинська, 7, Дніпро, 49130, Україна

тел.: +380 56 719 9130
e-mail: info@stankodnepr.com.ua

www.stankodnepr.com.ua
Facebook, 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 вер-
статів та понад 1000 найменувань інструменту. Пропонуємо оброблювальні центри з ЧПУ, 
розкроювальні центри, вертикальні форматно-розкроювальні верстати, верстати для ви-
готовлення шпону, крайколичкувальні верстати, преси, пересувне аспіраційне обладнан-
ня, 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.: +380 50 921 7239
+380 50 584 5315, +380 67 005 8687

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 меблеві 
верстати високої якості, запчастини та комплектуючі для деревообробного обладнання, а 
також різноманітний ріжучий інструмент за доступною ціною.

ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА, ТОВ
пр-т Лобановського, 119

Київ, 03039, Україна
тел.: +380 44 492 3394

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

Facebook: tecnocom.com.ua

Компанія «Текноком-Україна» займається проектуванням, постачанням та обслугову-
ванням високотехнологічного обладнання, технологій, оснащення та інструменту від відо-
мих світових виробників.

Компанія INCOMAC виробляє конвективні та конденсаційні сушильні камери з тепло-
вим насосом, сушильні камери прямого нагріву, камери термічної обробки палет і тари, 
пропарювальні камери.

ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО, БК, ПП
вул. Ізюмська, 5, Київ, 03039, Україна

тел.: +380 44 490 5550
e-mail: info@tekhno.pro

www.tekhno.pro
Facebook, YouTube: Tekhno.pro

Продаж, постачання верстатів, обладнання й інструментів для обробки деревини 
та  виробництва меблів. Сервісне та післясервісне обслуговування, ремонт обладнання 
та верстатів, інжиніринг, проектування та монтаж виробничих ліній.
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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.

ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА, ТОВ
вул. Плещеєва, 10
Київ, 03045, Україна
тел.: +380 44 501 6761
+380 44 581 1449
e-mail: info@felder.ua
www.felder.ua

Деревообробні верстати «Фельдер» — продукт потужного виробництва заводу в Ав-
стрії. Завдяки 60-річному досвіду компанія чітко розуміє потреби клієнтів, а формула, яка 
поєднує традиції та інновації, робить «Фельдер» одним із передових постачальників об-
ладнання для деревообробки та виробництва меблів. 

Індивідуально розроблені концепції обладнання та послуги збільшать продуктивність 
і прибуток вашого виробництва. Тисячі клієнтів у всьому світі обирають продукцію «Фель-
дер». Приєднуйтеся!

Ф-З УКРАЇНА
вул. Шота Руставелі, 32/7А
Львів, Україна
тел.: +380 97 753 1911
+380 63 934 3659
e-mail: f.z.ukraine@gmail.com
www.fora-zapad.uaprom.net

F-Z Ukraine (Ф-З Україна) є виробником обладнання для виготовлення паливних 
брикетів та гранул (пелет). Ми пропонуємо повний комплект обладнання як невеликим 
підприємствам, так і потужним виробникам біопалива.

Наша компанія пропонує до вашої уваги готовий проект виробництва паливних 
брикетів та гранул. Наші фахівці допоможуть вам підібрати найбільш оптимальний 
комплект устаткування, виконають його монтаж та організують запуск виробництва «під 
ключ».

ФОР-САЖ, ПП
вул. Академіка Туполєва, 8
Київ, 03062, Україна
тел.: +380 44 400 8008
e-mail: for-sage@ukr.net
www.laminat-parket.com.ua

Оптова та роздрібна торгівля покриттям для підлоги.

ХСМ – ЛІСОВІ МАШИНИ, ТОВ
вул. Бродівська, 62

Тернопіль, 46003, Україна
тел.: +380 67 343 6353

e-mail: andrei.shuba@hsm.in.ua
www.hsm.in.ua

ТОВ «ХСМ – Лісові машини» — дилер провідного німецького виробника лісових машин 
HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG. Лісові машини HSM — техніка для 
промислової лісозаготівлі, яка виготовляється під замовлення для потреб конкретного 
клієнта: трелювальні трактори, форвардери, комбіновані машини, харвестери і спеціальні 
машини на їх базі. Використання такої техніки дозволяє виконувати роботу в більших об-
сягах за менший час, меншою кількістю робітників і з меншими витратами. Як результат — 
наші клієнти отримують більш високі доходи і переваги над конкурентами.

ЦЕНТРІНФОРМ, Інформаційно-видавничий дім, ТОВ
вул. Малопанасівська, 4/7, оф. 39

Харків, 61052, Україна
тел.: +380 57 712 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, вікон, 
фурнітури; спеціалісти лісових та сільськогосподарських підприємств, навчально-науко-
вих інститутів у галузі лісового господарства, деревообробки та біоенергетики.

ЮЩИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28

Львів-Бірки, 81092, Україна
тел.: +380 32 247 7944

e-mail: office@yushchyshyn.com.ua

ПП Ющишин вже понад 15 років представляє на ринку продукцію провідних виробників 
з Німеччини, Італії, Швейцарії та Польщі. За цей час ми отримали великий досвід підбору, 
продажу та сервісного обслуговування обладнання.

З 2016 року ми продукуємо обладнання для склеювання деревини під ТМ NASTO. Ми 
проектуємо і виготовляємо обладнання на власній виробничій території, яка забезпечена 
власним парком обладнання. Здійснюємо гарантійне та післягарантійне обслуговування, 
ПНР, консультації; загострювання інструменту.

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

Черкаська обл., 19400, Україна
тел.: +380 68 937 9466

e-mail: yavor2012@gmail.com
www.yavor.com.ua

www.yavor-company.com

Підприємство «Явір» спеціалізується на розробці та виробництві широкого спектру 
деревообробних верстатів, стрічкових пилорам, багато пилів; розвідних, заточних, торцю-
вальних, повздовжньо-пильних та горбильних верстатів, а також стрічкопильних, відріз-
них та шліфувальних верстатів по металу тощо.
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ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ
Обладнання та інструмент 
для лісового господарства
IMAC
STIHL
VECOPLAN
VEISTO
WRAVOR
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
АРПАЛ
ГРАНДПОСТАЧ
ЕНО МЕБЛІ
ІМЕКС
ІНВОЛД
КМА-ЮКРЕЙН
МАКСИМЕР
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
Ф-З УКРАЇНА

Лісозаготівельна, транспорту-
вальна, навантажувально-
розвантажувальна техніка
Д ЛАЙТ
ЕНО МЕБЛІ
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МВМ-КИЇВ
МХМ УКРАЇНА
ХСМ – ЛІСОВІ МАШИНИ

Обладнання для первинної 
обробки деревини
AKEMSAN
HEKOTEK
IMAC
INEGöL FORM MAKINA
JUWAL
STORTI
ÜSTÜNKARLI MAKİNE
VECOPLAN
VEISTO
WRAVOR
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
АЛЬТЕРПРОМ
Д ЛАЙТ
ЕНО МЕБЛІ
ІМЕКС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КМА-ЮКРЕЙН
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МАКСИМЕР
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
МОСТ-КИЇВ
МОСТ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ЮЩИШИН
ЯВІР

Обладнання для 
сушіння, пропарювання, 
термообробки деревини
ICK GROUP
IMAC
MÜHLBöCK
RMP BIOENERGIA
SECAL
STELA LAXHUBER
TERMOLEGNO
WDE MASPELL
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
ВЕГА СЕРВІС
ГАЛАКТИК
ГІПЕР
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЕНО МЕБЛІ
КМА-ЮКРЕЙН
МАКСИМЕР
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
Ф-З УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Обладнання для вторинної 
обробки деревини
GOMA
HOUFEK
IMAC
KADIS
LEDINEK ENGINEERING
METABO
MICHAEL WEINIG
VECOPLAN
АЛЬТЕРПРОМ
ВЕГА СЕРВІС
ВН ВУД
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ЕНО МЕБЛІ
ІГНАТОВИЧ
ІМЕКС
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МОСТ-КИЇВ
МОСТ-УКРАЇНА
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮЩИШИН
ЯВІР

Обладнання для облаго-
роджування поверхонь
HOUFEK
IMAC
IMEAS
LEDINEK ENGINEERING
АЛЬТЕРПРОМ
АТОН СЕРВІС
ГАЛАКТИК
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
МЕГАРЕС
МЕТА ГРУП
НОВОСТ
ПРОМІНФО ФІНІШІНГ
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА
ЮЩИШИН
ЯВІР

Обладнання для попереднього 
збирання та пакування
HEKOTEK
IMAC
RMP BIOENERGIA
ЕНО МЕБЛІ
МАРКЕТЛІС
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Матеріали для пакування
ВІМАРТ

Cкладське, транспортувальне, 
комплектувальне обладнання
LEDINEK ENGINEERING
МАРКЕТЛІС

Робототехніка
IMAC
МАРКЕТЛІС

Верстати для високотехнологічної 
обробки
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ЕНО МЕБЛІ
КМА-ЮКРЕЙН

Верстати для виготовлення 
спеціальних видів продукції 
з деревини:
• будівельних конструкцій
JUWAL
KADIS
MICHAEL WEINIG
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ

ПЕРЕЛІК ЕКСПОНЕНТІВ ЗА НОМЕНКЛАТУРОю
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

• віконних і дверних блоків
IMAC
JUWAL
KADIS
MICHAEL WEINIG
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

• фасадів
MICHAEL WEINIG
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
М-ГРУПП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОДНІПРО

• підлогових покриттів
KADIS
LEDINEK ENGINEERING
MICHAEL WEINIG
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

• піддонів і ящиків
DELTA
INEGöL FORM MAKINA
LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
STORTI
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

• ізоляційних матеріалів
WINTERSTEIGER
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ

Портативні (ручні) машини 
для обробки деревини
STIHL
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

Верстатний інструмент
FOREZIENNE
ITA TOOLS УКРАЇНА
VEISTO
WINTERSTEIGER
А-ЛАП
ЕНО МЕБЛІ
ЗОЛОТЕ РУНО
КМА-ЮКРЕЙН
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
МОСТ-УКРАЇНА
МУКІЄВСЬКА
Н.Н.Н.
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

Шліфувальний та полірувальний 
інструмент
ЕКОПРОДЖЕКТ
ЗОЛОТЕ РУНО
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СІНАЙ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

Ручний інструмент
ITA TOOLS УКРАЇНА
STIHL
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
ПРОФІ-ІНСТРУМЕНТ
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

Верстати та пристосування 
для підготовки інструменту
WINTERSTEIGER
КМА-ЮКРЕЙН
МВМ-КИЇВ
МЕТА ГРУП
СТАНКОДНІПРО
ЯВІР

Системи вентиляції, 
кондиціювання, аспірації
KADIS
АТОН СЕРВІС
ГАЛАКТИК
ЕНО МЕБЛІ
ІМЕКС
КМА-ЮКРЕЙН
МВМ-КИЇВ
МЕТА ГРУП
МЕТАЛІСТ
НОВОСТ
СТАНКОДНІПРО
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

Системи протипожежного захисту
FIREFLY
АТОН СЕРВІС

Вакуумне обладнання
BECKER POLSKA

Електронні пристрої для збирання 
та оброблення даних
КМА-ЮКРЕЙН
ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА
МВМ-КИЇВ

Технічні засоби вимірювання, 
контролю та регулювання
IMAL
КМА-ЮКРЕЙН
ГАЛАКТИК
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

Комплексне постачання обладнання 
для оснащення підприємств
BECKER POLSKA
FIREFLY
HEKOTEK
IMAC
IMAL
JUWAL
KADIS
LEDINEK ENGINEERING
MICHAEL WEINIG
ГОЛД ІНДАСТРІ ІНТЕРНЕШЕНАЛ
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КМА-ЮКРЕЙН
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ЛІСОВА ТЕХНІКА
МВМ-КИЇВ
СТАНКОДНІПРО
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
Обладнання та інструмент 
для виробництва меблів
FOREZIENNE
HOUFEK
IMAC
MICHAEL WEINIG
WINTERSTEIGER
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
ЕНО МЕБЛІ
ЗОЛОТЕ РУНО
КМА-ЮКРЕЙН
МАРКЕТЛІС
М-ГРУПП
МЕТА ГРУП
МУКІЄВСЬКА
СТАНКОДНІПРО
СТАНКОМПЛЕКТ
ТЕКНОКОМ-УКРАЇНА
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
ФЕЛЬДЕР УКРАЇНА

Матеріали для виробництва
меблів
RASMEDIS
БАЙКАЛ – ШПОН В УКРАЇНІ
СІНАЙ

Кріплення, фурнітура
ЕНО МЕБЛІ
СІНАЙ

БІОЕНЕРГЕТИКА
Обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, 
деревних відходів
HEKOTEK
ICK GROUP
RMP BIOENERGIA
VECOPLAN
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
АРІЄС-УКРАЇНА
АРПАЛ
ГРАНДПОСТАЧ
ІМЕКС
ІНВОЛД
КМА-ЮКРЕЙН
ЛІСОВА ТЕХНІКА
Ф-З УКРАЇНА
ЯВІР

Обладнання для виробництва 
пелет, брикетів
HEKOTEK
ICK GROUP
RMP BIOENERGIA
STELA LAXHUBER
VECOPLAN
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
АРІЄС-УКРАЇНА
БАРТ-М
ГРАНДПОСТАЧ
ІНВОЛД
КМА-ЮКРЕЙН
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
Ф-З УКРАЇНА

Обладнання для виробництва вугілля
АДІФ ІНЖИНІРИНГ
ГРАНДПОСТАЧ
КМА-ЮКРЕЙН
ЛІСОВА ТЕХНІКА
Ф-З УКРАЇНА

Котли та інше опалювальне обладнання
POLYTECHNIK
VALMAGGI
ГРАНДПОСТАЧ
КОМКОНТ
КОТЛОТЕХ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ

ПИЛОМАТЕРІАЛИ, ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ 
Пиломатеріали
RASMEDIS
БАЙКАЛ – ШПОН В УКРАЇНІ
ЛІРА

Підлогові покриття
КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ
ФОР-САЖ

Деревинно-плитні матеріали
БАЙКАЛ – ШПОН В УКРАЇНІ
КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ

Листові матеріали
БАЙКАЛ – ШПОН В УКРАЇНІ

Хімічна та лакофарбова продукція, 
засоби захисту деревини
БІОНІК ХАУС
ВІМАРТ
ҐОНТА
ЕКОПРОДЖЕКТ
КЕМІКАЛ УКРАЇНА
КІІЛТО-КЛЕЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СОЮЗ
СІНАЙ

ПОСЛУГИ ДЛЯ ГАЛУ ЗІ
Програмне забезпечення
GIBLAB
IMAC
АСТРА
ЛАТЧБАХЕР УКРАЇНА

Інжиніринг
HEKOTEK
ICK GROUP
LEDINEK ENGINEERING
RMP BIOENERGIA
ДОЛІНЬО ОБЛАДНАННЯ
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
ТЕХНОЛОГІЧНЕ БЮРО
АДІФ ІНЖИНІРИНГ

Сертифікація
BM TRADA

Лізинг
КМА-ЮКРЕЙН
ЛІСОВА ТЕХНІКА
МОСТ-УКРАЇНА
СТАНКОДНІПРО

Науково-дослідні установи 
та навчальні заклади
ЖТК КНУБА
МОНАСТИРСЬКЕ ДУХОВНО-ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
НЛТУ УКРАЇНИ
НУБІП УКРАЇНИ

Галузеві асоціації 
та інші організації

ACIMALL
AIMSAD
ДЕРЖАГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
МЕБЛІДЕРЕВПРОМ
УАДО

Галузеві ЗМІ, 
інформаційні портали, 
виставкові заходи

BIZERA.COM.UA
HAMMER
CAIRO WOODSHOW
WOODWORKING NEWS
XYLEXPO
БІЛД ПОРТАЛ
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ДЕРЕВООБРОБНИК
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
ПРОФЕСІЙНЕ ФАРБУВАННЯ
ЦЕНТРІНФОРМ
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ACIMALL, Italian Woodworking Machinery 
and Tools Manufacturers’ Association
Prima Strada, Palazzo F3
Milanofiori, 20090 Assago (MI) Italy
phone: +39 02 8921 0200
e-mail: info@acimall.com
www.acimall.com
Facebook: wood.working.machinery.made.in.italy

Acimall, the Italian woodworking machinery and tools manufacturers’ association. 
Promoting the knowledge of Italian technology all over the world and providing its 150 
associates with qualified assistance on key business issues: these are the aims of Acimall, the 
Italian woodworking machinery and tools manufacturers’ association, who represents more 
than 70% of the industry both in terms of employees and turnover. Go to acimall.com and find 
out the Italian technology!

ADIF ENGINEERING LLC
79 Romenska str.
Sumy, Ukraine
phone: +380 95 501 2118
e-mail: adif@ukr.net

Design and manufacture of customized machinery and equipment. Engineering services, 
production process automation. Timber processing equipment. Transporters, multirip saws, 
chippers.

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

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 59 member companies and is a board member of the European 
Woodworking Machinery Manufacturers Federation (EUMABOIS) since September 2016.

AKEMSAN
D100 Karayolu Üzeri Ayvalik Mevkii
Adapazari, Turkey
phone: +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

phone: +380 3141 43 249
+380 67 312 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

phone: +380 44 206 5281
www.ib.kiev.ua

All for Furniture Industry and Wood Processing catalogue contains information about 
suppliers of equipment, tools, materials, furniture and woodworking accessories. Available in 
both print and online (html) versions.

ALTERPROM LTD
95 Vidradnyi ave., office 200

Kyiv, 03061, Ukraine
phone: +380 44 537 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 and table saws. WARRIOR products meet quality and safety standards: CE, CSA 
and EMC.

ARJES-UKRAINE LLC
72 Shashkevycha str., Ozhydiv

Lviv region, 80530, Ukraine
phone: +380 3264 46 984

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

Facebook: arjes.com.ua

Arjes Ukraine is a manufacturer of wood chippers for tree branches and waste wood, 
shredding and sorting lines, sieves, crushers, hammer mills, log splitters, conveyors, etc. For 
over 10 years of experience, Arjes wood chippers — manufactured under German design, using 
only high quality domestic and foreign materials and components — became widely known as 
efficient and reliable machines, both in Ukraine and Europe.
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ARPAL LLC
76 Nemyriv road
Vinnytsia, 21000, Ukraine
phone: +380 97 692 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.

ASTRA — SOFTWARE FOR MAKING FURNITURE
2A Robocha str., office 609
Mykolaiv, 54029, Ukraine
phone: +380 512 712 200
+380 95 489 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
phone: +380 44 586 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.

BART-M LLC
63 Zavodska str.
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
phone: +380 98 158 7544, +380 97 665 665 9
e-mail: granuldrev@gmail.com
www.pelletu.in.ua
Facebook, Instagram: granulatorogm

We produce equipment for pellets production, namely:
•		Pellet	press	OGM;
•		Pellet	production	line.
We offer:
•		Technology;
•		Right	machines	or	programs;
•		Quick	response.

BAYKAL — VENEER FROM UKRAINE
FAYNA YUKRAYNA LTD

7D Zdolbunivska str.
Kyiv, 02081, Ukraine

phone: +380 44 492 3277
e-mail: shpon@baykal.com.ua

www.baykal.com.ua
Facebook: baykalveneer

20 years of successful sales of natural veneer in Ukraine and Europe.
We specialize in veneer made of fine woods:
•		Planed	veneer	—	oak,	beech,	ash,	pine,	alder,	sweet	cherry;
•		Sawn	veneer	—	oak,	ash,	maple,	hornbeam,	alder,	pine;
•		Veneer	duplicated	in	fleece	rolls	for	wrapping	profiles;
•		Veneer	edge	—	thickness	0.50,	1.00,	1.50	and	2.00	mm;
•		MDF,	chipboard,	blockboard.

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

phone: +48 65 511 4170
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 and maintenance service.

BIONIC HOUSE, Research and production company, LTD
9 Marksa str.

Kyiv, 02088, Ukraine
phone: +380 44 595 5319

+380 96 443 3545
e-mail: sale@bionic-house.com.ua

www.bionic-house.com.ua

Bionic House has been developing eco-friendly and safe wood protecting agents since 
1999. Due to a solid scientific background, our experts further improve technical and service 
performance of our products, having regard to demanding requirements for their quality, 
ecological and safety properties.

BIZERA.COM.UA
INFORMBUSSINES LTD, PUBLISHING СENTER

P.О.B. 19, Kyiv
04119, Ukraine

phone: +380 44 206 5281
www.ib.kiev.ua

Suppliers and goods for 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.
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BM TRADA LATVIJA LLC
Jūrkalnes street 15
Rīga, LV-1046, Latvija
phone: +371 6777 2135
e-mail: bmtrada@bmtrada.lv
www.bmtrada.lv
Facebook: BMTradaLatvija

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 & ISO management systems.

BUILD PORTAL
11B Sverstiuka str.
Kyiv, 02660, Ukraine
phone: +380 44 500 4797, +380 44 500 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 in search for 
building materials, construction specialists or services. 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.

CAIRO WOODSHOW 2019
Cairo International Convention
& Exhibition Centre (CICC), Egypt
phone: +971 4 3232 392
e-mail: kriti@strategic.ae
www.cairowoodshow.com
Facebook: CairoWoodShow

Cairo WoodShow is the premier destination for wood specialists who visit the show every 
year from across the globe. It is one of the largest international B2B exhibitions in North Africa 
region for wood & woodworking machinery industry.

The fifth edition will take place on 5–8 December 2019 under the patronage of Ministry of 
Trade & Industry of Egypt. It will continue to provide opportunities for business professionals 
not to just meet industry experts but also learn about the latest trends, technologies and 
products. Exhibitors will also have the open platform to sell and close business deals onsite.

CENTRINFORM, Information-Publishing House, LTD
4/7 Malopanasivska str., office 39
Kharkiv, 61052, Ukraine
phone: +380 57 712 2040
e-mail: et@informdom.com
www.informdom.com

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 Ludwig Svoboda ave.
Kharkiv, 61202, Ukraine

phone: +380 50 40 444 00
e-mail: mashask7@gmail.com

www.dlight.com.ua

D Light LLC is a Ukrainian manufacturer of specialized equipment for agriculture and 
forestry industries. Since its foundation, the company has managed to take the leading position 
in the Ukrainian market of specialized equipment. We collaborate with such prominent 
European manufacturers as PALFINGER, AMCO VEBA, TAJFUN, etc. We produce our machines 
in accordance with European standards, actively implement innovative technologies, improve 
our products quality, adapting them to needs of our customers.

DELTA CHIODATRICI E IMPIANTI 
PER COSTRUZIONE PALLET S.R.L.

Via dell’Artigianato 680
40014 Crevalcore, Bologna, Italy

phone: +39 0516 800360
+380 67 6570917

e-mail: info@deltaitaly.com
www.nailingmachine.com

Italian company DELTA is one of the world leaders in manufacturing of automatic lines for 
the production of pallets and wood packaging.

DEREVOOBROBNYK LTD
2A Sadova str., P.O.B. 5911

Lviv, 79054, Ukraine
phone: +380 32 244 1164

+380 32 244 1165
e-mail: 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
phone: +380 57 757 0959

+380 67 535 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.
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ECOPROJECT LLC
148 Borshchahivska str.
Kyiv, 03056, Ukraine
phone: +380 44 500 0404
e-mail: jowatlwiw@ukr.net

Ecoproject markets a wide range of professional abrasives and adhesives for woodworking 
industry. Ecoproject is a representative of Ekamant and Jowat, world’s leading companies in 
respective industries.

Due to a wide product range, our customers can meet their production challenges related 
to wooden house construction, production of windows, doors and furniture, etc.

ENO MEBLI LTD
76 Svaliavska str.
Mukachevo, 89600, Ukraine
phone: +380 50 432 4602
+380 67 341 8419
e-mail: production@eno.ua
www.eno.ua

We offer equipment that provides a complete cycle of furniture production, from wood 
logging to delivery of finished products.

Our advantages are: a wide range of equipment; possibility to get purchased equipment 
during one day; support of sales managers at a convenient time for you; technical and 
technological support of our specialists; availability of premises with equipment for the ready 
business.

FELDER UKRAINE LTD
10 Pleshcheeva str.
Kyiv, 03045, Ukraine
phone: +380 44 501 6761, +380 44 581 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 will increase productivity and 
profit of your production plant. Thousands of customers worldwide choose Felder machines. 
Join them!

FIREFLY AB
Heliosgatan 3
12030 Stockholm, Sweden
phone: +46 8 449 2500
e-mail: info@firefly.se
www.firefly.se

Firefly is a Swedish supplier of spark detection, fire and dust explosion protection systems. 
Firefly develops, manufactures and sells high-tech systems, which detect and minimise the risk 
of fires and dust explosions. The company was founded in 1973 and has 45 years of experience 
in supplying systems for the leading process industries. Each customer is offered unique 
solutions based on a range of patented components and functions. Firefly co-operates with 
leading experts and institutions around the world to develop safe high-quality solutions.

FOREST TECHNICS LLC
5 Natsionalnoho Vidrodzhennia str., Velyka Berezovytsia

Ternopil region, 47724, Ukraine
phone: +380 67 354 0700, +380 99 354 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 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
phone: +33 477 274 714, +33 624 151 478

e-mail: 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.

FOR-SAGE PE
8 Tupolieva str., Kyiv, 03062, Ukraine

phone: +380 44 400 8008
e-mail: for-sage@ukr.net

www.laminat-parket.com.ua

Wholesale and retail trade in floorings.

F-Z UKRAINE
32/7A Shota Rustaveli str.

Lviv, Ukraine
phone: +380 97 753 1911, +380 63 934 3659

e-mail: f.z.ukraine@gmail.com
www.fora-zapad.uaprom.net

F-Z Ukraine is a manufacturer of equipment for production of fuel briquettes and pellets. We 
offer a complete set of equipment to both small businesses and powerful biofuels producers.

Our company offers to your attention the finished project for production of fuel briquettes 
and pellets. Our experts will help you to choose the most optimal set of equipment, will carry 
out its installation and organize start-up of turnkey production.

GALACTIC LLC
8 Simyi Khokhlovykh str.

Kyiv, 04119, Ukraine
phone: +380 44 353 2353, +380 97 353 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.
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GIBLAB
28/2 Vodoprovidna str., apt. 23
Khmelnytskyi, 29000, Ukraine
phone: +380 68 305 4350, +380 67 901 9936
e-mail: gibadulin@gmail.com
www.giblab.com
Facebook: oleg.gibadulin.311

Software complex for furniture productions:
•	 Cutting optimization and nesting;
•	 Optimizer for CNC panel saw machines: GCODE, Scm, Homag, Biesse, KDT, Felder, Giben;
•	 Generating files for CNC boring machines and machining centers;
•	 Sensor solution for sliding table machines;
•	 Import data from 3DC, bCAD, Excel, Pro100, WoodWop, IMOS;
•	 Label printing for workpiece on CNC panel saw machines.

GIPER LTD
3 Krushelnytskoi str., office 24
Kyiv, 02140, Ukraine
phone: +380 44 332 9883, +380 50 387 7883
e-mail: ss@giper.kiev.ua
www.giper.kiev.ua

Production and installation of energy-efficient timber drying kilns, as well as kilns for 
steaming and heat treatment (НT) of wood.

GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL LTD
13 Morozova str.
Kharkiv, Ukraine
phone: +380 66 715 1370
e-mail: vector.cnc.kh@gmail.com
www.vector-cnc.com.ua
Facebook: vector.cnc.com.ua
Instagram: vector_cnc

Our company manufactures CNC machine tools. We produce milling, laser, plasma 
cutting machine tools and vacuum presses. All our equipment has certificates (certificates of 
conformity, specifications, conclusion of sanitary-epidemiological examination). Our machines 
also have test reports (No. 19-0161-02).

Vector is accuracy, quality, and service.

GOLDEN FLEECE LTD
6B Derevoobrobna str.
Kyiv, 01013, Ukraine
phone: +380 44 255 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

866-400 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 TOV
37A Harmatna str., office 162

Kyiv, 03067, Ukraine
phone: +380 44 209 1019, +380 67 419 5575

e-mail: gontaua@icloud.com
www.gonta.ua

GONTA chemicals is a representative of LONZA corporation (Switzerland), world leader in 
production of industrial wood preservatives under ANTIBLU, TANALITH, RESISTOL TMs. 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. 
We also supply equipment for chemical timber treatment and provide services for vacuum-
high pressure-vacuum timber treatment.

GRANDPOSTACH LTD
12 Dovzhenka str., Pidhaitsi

Volyn region, 45602, Ukraine
phone: +380 332 701 600

e-mail: info@palche.com.ua
www.palche.com.ua
Facebook: gk.palche
Instagram: palche__

Spare parts for imported agricultural machinery. Wood shredders. Snow-cleaning machines. 
Communal brushes. Solid fuel boilers.

HAMMER, Tool Catalog
6 Bandery ave.

Kyiv, Ukraine
phone: +380 44 232 5210

e-mail: hammer2019@ukr.net
www.hammer.ua

Specialized tool catalog providing professionals with information about the latest novelties 
in the tool world. It has been published since 2003.

HEKOTEK AS
Põrguvälja tee 9

75306, Jüri, Estonia
phone: +372 605 1450

e-mail: hekotek@hekotek.ee
www.hekotek.com

Hekotek is a mechanical engineering company. Its main operations include design and 
production of woodworking technologies and facilities: log sorting lines; log infeed lines; sawn 
timber sorting lines; pellet factories; debarking and chipping lines.
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HOUFEK A.S.
Obora 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic
phone: +420 569 430 700
+420 569 430 711 (export)
е-mail: houfek@houfek.com
Representative office in Ukraine:
8F Pshenychna str., Kyiv, 03134, Ukraine
phone: +380 44 502 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.

HSM – FOREST MACHINERY LLC
62 Brodivska str.
Ternopil, 46003, Ukraine
phone: +380 67 343 6353
e-mail: andrei.shuba@hsm.in.ua
www.hsm.in.ua

HSM – Forestry Machinery LLC is a Ukrainian dealer of the leading German manufacturer of 
forestry machinery HSM Hohenloher Spezial-Maschinenbau GmbH & Co. KG.

It offers custom-made industrial logging machinery: skidding tractors, forwarders, 
combination machines, harvesters and special machines based on them. The use of our 
technology allows performing work in larger volumes, in less time, with fewer workers and with 
less cost. As a result, our clients receive higher revenues and advantages over their competitors.

ICK GROUP
89A Peremohy ave., office 227
Kyiv, 03115, Ukraine
phone: +380 44 451 0232
+380 93 354 4420
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua, www.spares-grantech.com
Facebook: ickgroup.grantech

ICK Group specializes 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.

IGNATOVICH B. I., IE
4 Tranzytna str., Radekhiv
Lviv region, 80200, Ukraine
phone: +380 3255 22 361
e-mail: italorbi@ukr.net
www.italorbi.com

We offer new and used woodworking machinery. Our warehouses are located in Radekhiv, 
Lviv region (Ukraine) and 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
phone: +380 67 325 7551

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

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

IMAL SRL
Via Rosalba Carriera, 63

41126 San Damaso, Modena, Italy
phone: +39 059 465 500

e-mail: info@imal.com
www.imalpal.com

IMAL is a world leader in the supply of complete plants and systems for the production of 
particleboard, MDF, OSB, insulation board and pallet blocks.

IMEAS SPA
Via Pacinotti 36

20020 Villa Cortese, MI, Italy
phone: +39 0331 463 011

e-mail: imeas@imeas.it
www.imeas.it

IMEAS is an Italian company with branches in four continents, which is specialized in the 
manufacturing and supplying of calibrating and sanding lines for wood-based panels. IMEAS 
was established in 1966 and has grown to become a world leader in the composite wood panel 
industry. IMEAS solutions include wide-belt calibrating and sanding machines & complete lines 
for MDF, particle board and plywood panels as well as decorative laminates, PVC & CLT boards.

IMEKS PE
411A Konovaltsia str.

Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
phone: +380 342 507 340

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.

INEGÖL FORM MAKINA VE METAL SAN. TIC. LTD. STI.
Cerrah Mahallesi, Denizci Turgut Reis Cad. No:4

İnegöl, Bursa, Turkey
phone: +49 151 115 18 239

e-mail: scihan@formmaksan.com
www.formmaksan.com

We produce woodworking, sawmill, pallet & cable drum production & processing machines 
and complete lines. Our machines are present already in more than 40 countries worldwide. In 
Russia and Ukraine, our machines have been represented in the wood production companies.
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INWORLD LTD
17 Viskozna str., office 22, Kyiv, 02094, Ukraine
phone: +380 44 383 4212, +380 44 501 4306
+380 67 999 9005, +380 95 391 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:

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

•	 Complex technological solutions for agricultural & food industry from AMANDUS KAHL 
Group: groats mills, grain legume and oilseed processing — Schule Mühlenbau; roasting 
of coffee, sunflower seeds and nuts, fluid bed technology — Neuhaus Neotec.

ITA TOOLS UKRAINE PE
6/1 Vynnychenka str., Gorodok
Khmelnytskyi region, 32000, Ukraine
phone: +380 3851 33 918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.ita.tools
Facebook: ITA Tools Україна
Instagram: Ita_tools_ukraine

ITA Tools Ukraine offers tools for processing of wood, wood-based materials and plastics 
from renowned European manufacturers. These tools are: hand tools, power tools, 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 processing of wood and plastic.

In terms of design & quality, products with ITA Tools logo are the most needed tools in Europe.

JUWAL SP. Z O.O.
ul. ZWM 3/60, 02-786 Warsaw, Poland
phone: +48 500 720 797
e-mail: biuro@juwalexportimport.pl
www.juwalexportimport.pl

We are a producer of woodworking machinery. Our machines are fully adapted to your 
needs. The whole production process takes place in Poland. We specialize in production of: 
debarker 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
phone: +370 37 473 844, +370 686 56 781
e-mail: kadis@kadis.lt
www.kadis.lt

Kadis ir Ko produces:
•	 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 LTD
144 Soborna str.

Sofiivska Borshchahivka
Kyiv region, 08131, Ukraine

phone: +380 67 233 4524
e-mail: kemiukr@gmail.com

www.kemichal.it

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

KIILTO KLEY TOV
NIVKI-CITY Business Park

67 Peremohy ave., build. B, office 102
Kyiv, 03062, Ukraine

phone: +380 44 206 0868
e-mail: officeua@kiilto.ua

www.kiilto.ua

Production and sales of special adhesive products for construction and woodworking.

KIVERTSILISMASH PE
4 Kravchuka str., Kivertsi

Volyn region, 45200, Ukraine
phone: +380 3365 22 546, +380 3365 21 479

+380 50 900 8610, +380 50 907 1298
е-mail: lesmash@inbox.ru

vladimir_furman@inbox.ru
www.lismash.com.ua

The leading manufacturer of technological lines and individual machines (multirip saws, 
trim saws, cross-cut saws, slab processing machines, etc.) for complete processing of wood.

Our equipment is reliable and easy-to-use. It 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
phone: +380 67 794 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-SA, WINTER Holztechnik.

According to customer’s request, we offer and supply used equipment.
We can provide advice on the selection of equipment according to customer’s tasks, 

installation and commissioning services, maintenance services.
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KOMKONT JV
19 Fediuninskogo str.
Gomel, 246007, Belarus
phone: +375 232 682 773, +375 232 682 814
e-mail: info@komkont.com
www.komkont.com

Komkont is engaged in production, assembling and starting of biomass boilers. These 
boilers are produced under the license of Compte R. J.S.C. (France). 

At present, 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.

KOROSTENSKYI MDF PLANT, PrJSC
11B Kemskoho str.
Korosten, 11501, Ukraine
phone: +380 4142 60100
e-mail: info@kmm.ua
www.kmm.ua

Manufacturer of wood-fibre boards and laminate floorings.
Products:
•	 MDF boards: polished, moisture resistant, laminated one-sided & double-sided, thickness 

of 3–40 mm, used for the production of furniture, door panels, interior decoration, etc.;
•	 Laminated floorings, thickness of 7–12 mm, wear resistance of class 31, 32, 33, with 

reliable locking connection and a wide range of decors.
The products are sold under REZULT trademark.

KOTLOTEH PE
8 Komertsiina str.
Zhytomyr, 10019, Ukraine
phone: +380 412 482 079, +380 67 412 5401
e-mail: 482079kotloteh@ukr.net
www.kotloteh.com.ua
Facebook: kotloteh

Production of steam and hot water boilers for solid fuels, heat generators, bins, heat storage 
tanks, fuel supply mechanisms.

LATSCHBACHER UKRAINE, Trade House
LATSCHBACHER GROUP
2/6 Novozabarska str., office 506
Kyiv, 04074, Ukraine
phone: +380 44 500 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.
Slivniška cesta 18

2311 Hoce, Slovenia
phone: +386 2 61300 51

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;
•	 Splitting, ripping, cutting machines;
•	 Finger jointing machines;
•	 Glue lam beams presses for straight 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

phone: + 380 44 499 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

phone: +380 44 499 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.

LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI SANAYI 
TICARET LIMITED ŞIRKETI
Dumlupınar Mh. Behramkale Cd. No:14/Z1

Nilüfer, Bursa, Turkey
phone: +90 224 480 0098

e-mail: sales@lignumtr.com
www.lignumtr.com

Woodworking machines.
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LIRA LTD
76 Vasylkivska str., Bezpyatne
Kyiv region, 08628, Ukraine
phone: +380 4571 21 707, +380 50 352 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 
produces and sells dry jointed pinewood saw timber (floor board, door case, glued bar, lining 
boards, plinth, plat band, lath) and edge glued panels.

MAKSIMER LLC
16 Vorobyova str.
Kyiv, 03049, Ukraine
phone: +380 44 245 3123
e-mail: 4622418@gmail.com
www.sky-wood.com

Sawmill equipment manufacturing.

MARKETLIS PE
11 Oksamytova str.
Petropavlivska Borshchahivka
Kyiv region, 08130, Ukraine
phone: +380 44 495 1162, +380 44 495 1168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

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

MEBELNOE DELO Magazine
INFORMBUSSINES LTD, PUBLISHING СENTER
P.О.B. 19, Kyiv
04119, Ukraine
phone: +380 44 206 5281
www.ib.kiev.ua

Mebelnoe Delo (Furniture Business) magazine is a specialized edition for Ukrainian furniture 
manufacturers and woodworking enterprises. Available in both print and online (html) versions.

MEBLIDEREVPROM Association
37 Mashynobudivna str., office 220
Kyiv, 03067, Ukraine
phone: +380 44 351 1620
+380 67 363 7730
e-mail: asso.meblidp@gmail.com

Contributing to the development of Ukraine’s woodworking and furniture industry; 
development & 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.

MEGARES ТМ
1 Vyzvolyteliv ave.

Kyiv, 02660, Ukraine
phone: +380 67 657 0917

+380 50 351 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 & cold presses for veneer coating and production of panels and beams by Sormec2000; 
•	 Nailing machines and complete nailing lines for pallet construction by Delta; 
•	 Boilers for solid fuels such as pellets or wood waste with auto feeding by Valmaggi Caldaie.

META GROUP LTD
22 Zoriana str., Sviatopetrivske

Kyiv region, 08141, Ukraine
phone: +380 44 200 5072

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

The company is engaged in supply, installation and maintenance of JET, SCHEPPACH, 
UTOOL woodworking machines.

METABO TM
BENZOTRADE LLC

77 Zhovtneva str.
Petropavlivska Borshchahivka

Kyiv region, 08129, Ukraine
phone: +380 67 481 8757

e-mail: info@metabo-trade.com.ua
www.metabo-trade.com.ua

Benzotrade LLC is the official dealer of Metabo, a manufacturer of professional power tools: 
angle grinders, straight grinders, rotary hammers, screwdrivers, drills, etc.

METALIST LLC
9 Khmelnytskoho str., Pustomyty

Lviv region, 81100, Ukraine
phone: +380 3230 42 401

 +380 67 675 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); 
•	 Screw and scraper conveyors.
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M-GROUP LTD
6B Mykilsko-Slobidska str.
Kyiv, 02002, Ukraine
phone: +380 44 502 2714
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 (Italy): 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
92/94 Lustdorf road, office 510
Odesa, 65088, Ukraine
phone: +380 482 331 012
e-mail: mhm@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

MHM Ukraine is an official representative of the leading foreign manufacturers of specialized 
equipment for various economy sectors:

•	 Hydraulic loading cranes for handling bulk cargo by SENNEBOGEN TM (Germany);
•	 Ship loaders used for handling grain, as well as multiports and pneumatic conveyors for 

handling grain by NEUERO TM (Germany);
•	 Telescopic towers and loaders by MANITOU TM (France);
•	 Shears press for processing non-ferrous and ferrous metals, as well as presses and 

shredders by TAURUS TM (Italy);
•	 Mobile concrete plants with self-loading by D’AVINO.

MICHAEL WEINIG AG
Weinigstraße 2-4
97941 Tauberbischofsheim, Germany
phone: +49 9341 86 0
e-mail: info@weinig.com 
www.weinig.com
Facebook: weinig.ag

The WEINIG Group is the complete provider for solid wood and panel processing. For the 
customer, this means we can offer enormous potential that will be leveraged with the help of 
our new sales and marketing strategy THINK WEINIG.

MONASTIC RELIGIOUS AND VOCATIONAL 
SCHOOL N. A. SAINT JOHN OF DAMASCUS
14 Zatievakhina str.
Kyiv, 03041, Ukraine
phone: +380 44 374 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-KYIV LLC
77 Zhovtneva str.

Petropavlivska Borshchahivka
Kyiv region, 08129, Ukraine

phone: +380 67 515 7433
e-mail: demyandrei@gmail.com

www.woodmizer.com.ua

Most-Kyiv is an official dealer of WoodMizer, the world leader in the production of mobile 
and stationary power-saw benches and saws.

Wood-Mizer has a unique machine design that ensures precision sawing, economy and 
reliability of the equipment.

MOST-UKRAINE LLC
3 Myru str., Baykivtsi village

Ternopil region, 43177, Ukraine
phone: +380 67 352 2434

e-mail: most-ukraina@ukr.net
www.woodmizer.com.ua

Facebook: most10ukraina
Instagram: woodmizer_ukraine

Official and exclusive representative of the American manufacturer of woodworking 
equipment and tools Wood-Mizer in Ukraine.

MÜHLBÖCK
A-4906 Eberschwang 45, Austria

phone: +7 495 951 2714
+7 495 951 2205

e-mail: info@mbtt.ru
www.mbtt.ru

Mühlböck develops and produces:
•		Drying	kilns	and	tunnels;
•		Wood	chips	and	waste	dryers;
•		Vacuum	and	steaming	kilns;
•		Thermowood	kilns.

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

Kyiv, 03048, Ukraine
phone: +380 44 246 0281

+380 50 383 8631
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com

www.mukiyevska.com.ua
Instagram: ceratizit_ukraine

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.
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MWM-KYIV LLC
4 Geroiv Kosmosu str., office 801
Kyiv, 03148, Ukraine
phone: +380 44 200 1254, +380 67 442 1956
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua
www.mwm-kiev.com.ua
Facebook: mwmkiev

MWM-Kyiv is engaged in supply of a wide range of woodworking equipment and tools for 
the production of lumber, glued products, pallets and pallet blanks, waste processing, as well as 
supply and installation of drying kilns, automatic timber sorting and accounting lines.

N.N.N. LTD
2 Maksymovycha str., Kyiv, 03022, Ukraine
phone: +380 44 257 4061
+380 67 466 0376, +380 67 446 8347
e-mail: n_n_n@ukr.net
www.nnn.kyiv.ua

N.N.N. Ltd. is engaged in: manufacture of inserted-blade milling cutters used on imported 
or domestic machines for manufacture of windows, doors, furniture, various mouldings and 
trims; tooling of milling cutters with standard inserted blades and customized inserted blades 
made from CERATIZIT and LEUKO hard alloys; manufacture of inserted blades from 9XC steel; 
sharpening of hard-alloy inserted blades; service maintenance of milling cutters.

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE & ENVIRONMENTAL 
SCIENCES OF UKRAINE
DEPARTMENT OF TECHNOLOGY AND DESIGN OF WOOD PRODUCTS
4 Silskohospodarskyi lane, acad. bld. 17
Kyiv, 03041, Ukraine
phone: +380 44 527 8167
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 the 
following educational, research and consulting activities in the field of wood processing:

•	Training	of	bachelors,	masters	in	Woodworking	and	Furniture	Technologies	and	PhDs.
•	Development	of	low-quality	wood	application	technologies,	drying	&	thermal	modification	

conditions, elaboration of expenditure rates for wood processing enterprises, assessing 
of physical and mechanical characteristics of wood species as well as protective capacity of 
antiseptics & flame retardants, design & development of furniture for various applications, etc.

NOVOST LLC
136 Naberezhno-Korchuvatska str.
Kyiv, 03045, Ukraine
phone: +380 44 501 9806
+380 68 528 1020, +380 68 528 1030
www.novost.net.ua

Our main activity is production of filtration aspiration systems for woodworking, furniture 
and other industries, as well as a complex of equipment for grinding and painting sites.

Our wide product range provides for organization of waste disposal from local industrial 
hoods to filtration and exhaust plants of a centralized aspiration system with the return of 
warm, dust-free air to the production area and transportation of waste to the place of their 
accumulation or processing. We offer competitive, reliable, easy-to-use, affordable equipment.

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

phone: +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

phone: +380 4571 21 707, +380 50 352 5772
е-mail: lira711@ukr.net

www.lira-ukraine.com

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

POLYTECHNIK LUFT- UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH
Hainfelderstrasse 69

A-2564 Weissenbach, Austria
phone: +43 2672 890-0

e-mail: office@polytechnik.at
www.polytechnik.com

POLYTECHNIK offers biomass combustion plants with a performance range from 300 kW up to 
30,000 kW output per boiler. Media carriers can be warm water, hot water, steam or thermal oil. The 
plants can be used for heating and process heat as well as for power generation (from 200 kWel up 
to 20,000 kWel). New in the manufacturing program are also Carbonisation plants and the POLY 
H.E.L.D. combustion technology (high efficiency and low dust without flue gas treatment).

PROFESSIONAL COATINGS Magazine
3B Naukova str., office 313

Lviv, 79060, Ukraine
phone: +380 32 297 6502

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

Facebook: 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.

PROFI-INSTRUMENT LTD
27 Golosiivskyi ave.

Kyiv, 03039, Ukraine
phone: +380 44 258 2890

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

Facebook: profitools.com.ua

Official distributor in Ukraine of professional and industrial instruments by FESTOOL, 
MILWAUKEE, AEG, PROFITOOL, BAHCO, BESSEY, FELO, HELLER, LESSMANN, OLFA, VÖLKEL, 
BONDHUS, UNIBOR TMs.

Official dealer of MAKITA, METABO, KLINGSPOR, AL-KO, SOLO TMs.
Owner of PROFITOOL TM.
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PROMINFO FINISHING
2A Sadova str.
P.O.B. 5911, Lviv
79054, Ukraine
phone: +380 93 323 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.

RASMEDIS UAB
Maironio g. 78J
Raseiniai, Lithuania
phone: +370 656 33252
e-mail: rasmedis@gmail.com

UAB Rasmedis is a family business and same professionals working since company was 
opened. We produce different types of firewood, kindling sticks and construction timber. 
Products are packed in most efficient and reliable packaging options, so we are flexible to 
adjust products to client’s needs.

RMP BIOENERGIA LLC
Maza Krasta str. 83
Riga, Latvia
phone: +380 67 404 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, C.F.Nielsen.

SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION LLC
31 Nezalezhnosti blvd.
Brovary, 07400, Ukraine
phone: +380 44 383 0949
+380 96 965 5383
e-mail: biozahyst@gmail.com

Scientifically 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.

SECAL S.R.L. UNIPERSONALE
Via della Fornace 82/83

31023 Resana (TV), Italy
phone: +39 0423 784 248
e-mail: info@secalsrl.com

www.secalsrl.com

We offer:
•	 Drying kilns for all types of wood, firewood, semifinished etc., different configurations 

and solutions.
•	 Chambers for phytosanitary heat treatment for packaging according to ISPM15/FAO.
•	 Steaming chambers.
•	 Pre-dryers.
•	 Turnkey solutions, including boilers and hydraulic circuits.

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

phone: +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

phone: +380 4571 21 707, +380 50 352 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.

SINAY PE
28 Tekstylna str.

Ternopil, 46000, Ukraine
phone: +380 67 730 3025

e-mail: sinay.farba@gmail.com
www.sinay.com

Facebook, Instagram: sinaycompany

We offer furniture materials, paints and varnishes for wood, glass, MDF.
We sell varnishes by such famous European manufacturers as: Milesi, Renner, Hesse-

Lignal, Heidelberg Coatings, Sopur. Contact adhesives by Solid TM, polyurethane adhesives by 
Chemolan and Rakoll TMs are also available.

Sinay — all for production, construction and home!

STANCOMPLECT LLC
4 Michurina str., Dnipro, 49000, Ukraine

phone: +380 50 584 5315
+380 50 584 5315, +380 67 005 8687

e-mail: sigal_m@ukr.net
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, & a wide selection of cutting tools at affordable prices.
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STANKODNIPRO
7 Berezynska str., Dnipro, 49130, Ukraine
phone: + 380 56 719 9130
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua
Facebook, Instagram: stankodnipro

Stankodnipro is an official representative and trading partner of the leading manufacturers 
of wood processing equipment and tools for the production of furniture and millwork from Italy, 
Switzerland, Germany, Czech Republic and other countries. We offer: СNC processing centres, 
highly productive cutting centres, vertical panel-sizing machines, traditional and special wood 
processing machines, veneer machines, edge banding machines, presses, movable aspiration 
equipment, diamond woodworking tools, circular saws and sharpening machines therefor, 
point tools, high-tech saws, etc.

STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE, 
State Authority
9А Shota Rustaveli str.
Kyiv, 01601, Ukraine
phone: +380 44 235 5506
fax: +380 44 235 7724
e-mail: sprava@forest.gov.ua
www.dklg.kmu.gov.ua

State Forest Resources Agency of Ukraine is the central state authority responsible for 
implementation of state policy in forest and hunting management. The main objectives 
are: implementation of national policy on forest and hunting management; protection and 
restoration of forest resources and hunting fauna; increasing efficiency of forestry and hunting.

There are state forest enterprises, state hunting enterprises and other forest related 
enterprises. State forestry enterprises are responsible for the full range of forest related work 
from planting of forests to their felling. Also some companies have the capacity for the primary 
wood processing.

STELA LAXHUBER GMBH
Laxhuberplatz 1, D-84323 Massing, Germany
Office center SENSEI, office 301-B
8A Antonova str., Chaiky village
Kyiv region, 08135, Ukraine
phone: +380 97 562 1783, +380 95 781 7633
e-mail: eduard.habik@stela.de, sales@stela.de
www.stela.de
Facebook: steladryingtechnology

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

STIHL TM
BENZOTRADE LLC
77 Zhovtneva str.
Petropavlivska Borshchahivka
Kyiv region, 08129, Ukraine
phone: +380 67 353 2277
e-mail: info@dh-kiev.com
www.dh-kiev.com
Facebook, Instagram: dh.stihl

Benzotrade LLC is the official dealer of STIHL, a leader in the production of:

•		Chainsaws;
•		Trimmers,	brushcutters;
•		Pole	pruners;
•		Blowers,	shredder	vacs;
•		Sprayers;
•		Cut-off	machines.

STORTI S.P.A.
via Francesco Dioli

26045 Motta Baluffi, Italy
phone: +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.

TECHNOLOGICAL BUREAU BK, PE
5 Iziumska str.

Kyiv, 03039, Ukraine
phone: +380 44 490 5550

e-mail: info@tekhno.pro
www.tekhno.pro

Facebook: Tekhno.pro
YouTube channel: 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.

TECNOCOM-UKRAINE LTD
119 Lobanovskoho ave.

Kyiv, 03039, Ukraine
phone: +380 44 492 3394

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

Facebook: tecnocom.com.ua

Teknokom-Ukraine is engaged in design, delivery and service of high-tech equipment, 
technologies, machinery and tools from world famous manufacturers.

INCOMAC produces convection, condensation drying chambers with a heat pump, direct 
heating chambers, heat treatment chambers for pallets and containers, steam chambers.

TERMOLEGNO SRL
Via del Sile 4

Rauscedo, 33095, Italy
phone: +380 67 657 0917, +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.
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UKRAINIAN NATIONAL FORESTRY UNIVERSITY
103 Chuprynky str., Lviv, 79057, Ukraine
phone: +380 32 237 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 & energy auditing; development of energy-saving wood cutting, sawing, processing, 
coating, thermal treatment technologies; design of furniture and other wooden products, etc.

UKRAINIAN WOODWORKING 
MACHINERY ASSOCIATION (UADO)
www.uado.org.ua

Ukrainian Woodworking Machinery Association is a voluntary, non-governmental, non-
profit organization of the suppliers of furniture and woodworking equipment and tools, 
technologies, services and forestry machinery. The aim of the association is to develop forestry, 
woodworking and furniture industry.

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş.
Gölcükler Mah. 798/4, Sok. No:1
Menderes, İzmir, Turkey
phone: +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 and 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 and 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.

VALMAGGI CALDAIE S.R.L.
Via Nataloni, 27
47922, Rimini, Italy
phone: +39 0541 778 475, +380 67 657 0917
e-mail: info@valmaggicaldaie.com
www.valmaggicaldaie.com

Italian company Valmaggi Caldaie is one of the world leaders in manufacturing of solid fuel 
boilers, fuel supply mechanisms.

VECOPLAN AG
Vor der Bitz 10
56470 Bad Marienberg, Germany
phone: +49 2661 6267 0
e-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.com
Facebook: vecoplanag

Vecoplan develops, produces and markets technologically sophisticated machinery and 

plants for the resource and recycling industry to process wood, biomasses, plastics, paper and 
other materials, as well as residential and commercial waste.

Vecoplan markets systems and components for shredding, grinding and conveying, 
screening and separating to the wood processing and waste materials industries worldwide.

VEGA SERVICE LLC
8/101 Progresyvna str.

Dnipro, Ukraine
phone: +380 67 634 2201

e-mail: izhko.alexandr@gmail.com
www.qcm.com.ua

QCM is a manufacturer of the following woodworking machinery:
•		Four-sided	planer-type	millers;
•		Multiple	saws;
•		Double-sided	tenoners;
•		Double-sided	planers.
QCM products are represented in 50 countries of Asia, Europe and America.

VEISTO OY
Yrittäjäntie 1

52700 Mäntyharju, Finland
phone: +358 20 773 8773

e-mail: laura.nipuli@veisto.com
www.hewsaw.com

Veisto Oy is a Finnish family-owned company with over 200 employees worldwide. 
The company’s main products include HewSaw production lines for sawn timber. Exports 
account for approximately 80% of the company’s sales. Veisto Oy’s production is centralized in 
Mäntyharju, Finland.

Veisto Oy is strongly rooted in forestry, and has, for over 55 years, developed solutions that 
make sawing profitable under most conditions. The company’s experience in wood processing 
spans several generations, and has proven that forests can be utilized sustainably, financially, 
ecologically, and profitably.

VIMART LLC
13 Kaunaska str.

Kyiv, 02160, Ukraine
phone: +380 44 338 3287

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

Distribution of packaging materials and own production of TM BAUVIM antiseptics for 
wood.

VN WOOD LLC
1 Lvivska str., Mykolaiv

Lviv region, Ukraine
phone: +380 97 836 0110

+380 67 672 7138, +380 67 742 4403
e-mail: infovnwood@gmail.com

www.vnwood.com.ua

VN Wood was founded in 2009. Today it successfully operates in the Ukrainian & CIS market 
of woodworking machines and equipment, in the Ukrainian market of coating booth filters.
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WDE MASPELL
Strada Di Sabbione 65/A
05100 Terni, Italy
phone: +39 0744 800 672
+39 0744 807 056, +380 67 409 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.

WINTERSTEIGER AG
Dimmelstrasse 9
Ried, 4910, Austria
phone: +43 7752 919-0
+43 7752 919-58
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 1.3 mm thickness. Among the customers are manufacturers of engineered 
flooring, doors and windows, multi-layer boards, pencils, musical instruments, etc. 

The company also produces machines for wood surface repair TRC: semi-automatic and 
automatic — Timber Repair and Cosmetics.

WOODWORKING NEWS Newspaper
Odintsova, 23-1-25
Minsk, Belarus
phone: +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 27A3206 Stranice, Slovenia
phone: +386 3757 1910
+386 4165 9672
e-mail: wravor@wravor.si
www.wravor.si

Wravor is a 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.

XYLEXPO 2020
Milanofiori 1 Strada Palazzo F3

20090 Assago (MI) Italy
phone: +39 02 8921 0200

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

Facebook: xylexpo2020woodworking.machinery.exhibitioninitaly

Biennial world exhibition for woodworking technologies and components for furniture 
industry.

YAVIR COMPANY
17 Blahovisna str.

Korsun-Shevchenkivskyi
Cherkasy region, 19400, Ukraine

phone: +380 68 937 9466
e-mail: yavor2012@gmail.com

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.

YUSHCHYSHYN PE
28 Khmelnytskoho str.

Lviv-Birky, 81092, Ukraine
phone: +380 32 247 7944

e-mail: office@yushchyshyn.com.ua

Yushchyshyn PE has been introducing products from leading manufacturers from Germany, 
Italy, Switzerland and Poland for more than 15 years. We have gained a lot of experience in the 
selection, sale and service of equipment.

In 2016, we began to produce wood gluing equipment under NASTO TM. We design and 
manufacture equipment at our own production area, provided with our own equipment fleet. 
We also offer guarantee and post guarantee service, technical staff training, consultation; 
sharpening of instruments.

ZHYTOMYR TECHNOLOGICAL COLLEGE OF KYIV 
NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION 

AND ARCHITECTURE (ZTC KNUСA)
37 Nebesnoi Sotni str.

Zhytomyr, 10029, Ukraine
phone: +380 412 473 172

+380 412 221 242
e-mail: ztkknuba@ukr.net

www.ztk.org.ua

ZTC KNUСA 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

Machines, equipment & tools for forestry
ADIF ENGINEERING
ARPAL
ENO MEBLI
F-Z UKRAINE
GRANDPOSTACH
IMAC
IMEKS
INWORLD
KMA-UKRAINE
MAXIMER
PROFI-INSTRUMENT
STIHL
VECOPLAN
VEISTO
WRAVOR

Logging, transportation, loading 
and unloading machinery
D LIGHT
ENO MEBLI
FOREST TECHNICS
HSM – FOREST MACHINERY
MHM UKRAINE
MWM-KYIV

Machines and equipment 
for primary processing
ADIF ENGINEERING
AKEMSAN
ALTERPROM
D LIGHT
ENO MEBLI
FOREST TECHNICS
HEKOTEK
IMAC
IMEKS
INEGöL FORM MAKINA
JUWAL
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
MAXIMER
META GROUP
M-GROUP
MOST-KYIV
MOST-UKRAINE
MWM-KYIV
STORTI
TECHNOLOGICAL BUREAU
ÜSTÜNKARLI MAKİNE
VECOPLAN
VEISTO
WRAVOR
YAVIR
YUSHCHYSHYN

Equipment for drying, 
steaming, heat treatment
ADIF ENGINEERING
DOLIGNO
ENO MEBLI
F-Z UKRAINE
GALACTIC
GIPER
ICK GROUP
IMAC
KMA-UKRAINE
MAXIMER
MEGARES
MÜHLBöCK
MWM-KYIV
RMP BIOENERGIA
SECAL
STELA LAXHUBER
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
TERMOLEGNO
VEGA SERVICE
WDE MASPELL
YUSHCHYSHYN

Machines and equipment 
for secondary processing
ALTERPROM
ENO MEBLI
FELDER UKRAINE
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
GOMA
HOUFEK
IGNATOVICH
IMAC
IMEKS
KADIS
KMA-UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
METABO
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MOST-KYIV
MOST-UKRAINE
MWM-KYIV
PROFI-INSTRUMENT
STANCOMPLECT
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
VECOPLAN
VEGA SERVICE
VN WOOD
YAVIR
YUSHCHYSHYN

Machines and equipment 
for surface finishing
ALTERPROM
ATON SERVICE
FELDER UKRAINE
GALACTIC
HOUFEK
IMAC
IMEAS
KEMICHAL UKRAINE
KMA-UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
MEGARES
META GROUP
NOVOST
PROFI-INSTRUMENT
PROMINFO FINISHING
TECHNOLOGICAL BUREAU
YAVIR
YUSHCHYSHYN

Machines and equipment 
for assembly, packaging
ENO MEBLI
HEKOTEK
IMAC
MARKETLIS
RMP BIOENERGIA
TECNOCOM-UKRAINE
YUSHCHYSHYN

Materials for packaging
VIMART

Handling, warehousing 
and commissioning technology
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS

Robot technology
IMAC
MARKETLIS

Machines for high-tech
processing methods
ENO MEBLI
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
KMA-UKRAINE

Machines for special product groups:
• timber constructions
DOLIGNO
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
JUWAL
KADIS
KMA-UKRAINE
MARKETLIS
M-GROUP

MICHAEL WEINIG
MWM-KYIV
PROFI-INSTRUMENT
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
WINTERSTEIGER

• window and door units
DOLIGNO
FELDER UKRAINE
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
IMAC
JUWAL
KADIS
KMA-UKRAINE
MARKETLIS
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MWM-KYIV
PROFI-INSTRUMENT
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
WINTERSTEIGER

• facades
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
PROFI-INSTRUMENT
STANKODNIPRO
WINTERSTEIGER

• floorings
FELDER UKRAINE
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
KADIS
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MWM-KYIV
PROFI-INSTRUMENT
TECHNOLOGICAL BUREAU
WINTERSTEIGER

• wooden pallets and boxes
DELTA
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
INEGöL FORM MAKINA
LIGNUM AĞAÇ MAKINELERI
M-GROUP
MWM-KYIV
PROFI-INSTRUMENT
STORTI
TECHNOLOGICAL BUREAU
WINTERSTEIGER

• insulating materials
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
PROFI-INSTRUMENT
WINTERSTEIGER

Portable machines for processing of timber
FELDER UKRAINE
KMA-UKRAINE
MARKETLIS
META GROUP
M-GROUP
PROFI-INSTRUMENT
STANKODNIPRO
STIHL
TECHNOLOGICAL BUREAU

Machine cutting tools
A-LAP
ENO MEBLI
FOREZIENNE
GOLDEN FLEECE
ITA TOOLS UKRAINE
KMA-UKRAINE
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
META GROUP
M-GROUP
MOST-UKRAINE
MUKIIEVSKAYA
MWM-KYIV
N.N.N.
PROFI-INSTRUMENT
STANCOMPLECT
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
VEISTO
WINTERSTEIGER

Sanding and buffing tools
ECOPROJECT
GOLDEN FLEECE
META GROUP
M-GROUP
PROFI-INSTRUMENT
SINAY
TECHNOLOGICAL BUREAU

Manual hand-held tools
ITA TOOLS UKRAINE
META GROUP
M-GROUP
PROFI-INSTRUMENT
STANCOMPLECT
STIHL
TECHNOLOGICAL BUREAU

Machines and equipment 
for maintenance of tools
KMA-UKRAINE
META GROUP
MWM-KYIV
STANKODNIPRO
WINTERSTEIGER
YAVIR

Ventilation, air-conditioning, 
aspiration systems
ATON SERVICE
ENO MEBLI
FELDER UKRAINE
GALACTIC
IMEKS
KADIS
KMA-UKRAINE
META GROUP
METALIST
MWM-KYIV
NOVOST
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU

Fire protection systems
ATON SERVICE
FIREFLY

Vacuum equipment
BECKER POLSKA

Electronic data collection 
and processing equipment
KMA-UKRAINE
LATSCHBACHER UKRAINE
MWM-KYIV

Measuring, testing and control systems
GALACTIC
IMAL
KMA-UKRAINE
TECHNOLOGICAL BUREAU

Complete equipment solutions 
for woodworking enterprises
BECKER POLSKA
DOLIGNO
FIREFLY
FOREST TECHNICS
GOLD INDUSTRY INTERNATIONAL
HEKOTEK
IMAC
IMAL
JUWAL
KADIS
KIVERTSILISMASH
KMA-UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING
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Equipment for pellet & briquette production
ADIF ENGINEERING
ARJES UKRAINE
BART-M
F-Z UKRAINE
GRANDPOSTACH
HEKOTEK
ICK GROUP
INWORLD
KMA-UKRAINE
MEGARES
METALIST
RMP BIOENERGIA
STELA LAXHUBER
VECOPLAN

Equipment for charcoal production
ADIF ENGINEERING
FOREST TECHNICS
F-Z UKRAINE
GRANDPOSTACH
KMA-UKRAINE

Boilers and other heating equipment
GRANDPOSTACH
KOMKONT
KOTLOTEH
MEGARES
METALIST
POLYTECHNIK
VALMAGGI

SAWN TIMBER, TIMBERWORK

Sawn timber
BAYKAL – VENEER FROM UKRAINE
LIRA
RASMEDIS

Floorings
FOR-SAGE
KOROSTENSKYI MDF PLANT

Particle boards
BAYKAL – VENEER FROM UKRAINE
KOROSTENSKYI MDF PLANT

Plywood, veneer, etc.
BAYKAL – VENEER FROM UKRAINE

Adhesives, paints, varnishes, stains, 
preservatives
BIONIC HOUSE
ECOPROJECT
GONTA
KEMICHAL UKRAINE
KIILTO KLEY
SCIENTIFICALLY TECHNICAL UNION
SINAY
VIMART

MICHAEL WEINIG
MWM-KYIV
STANKODNIPRO
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE

EQUIPMENT AND MATERIALS 
FOR FURNITURE MANUFACTURING
Machines and tools for furniture 
manufacturing
DOLIGNO
ENO MEBLI
FELDER UKRAINE
FOREZIENNE
GOLDEN FLEECE
HOUFEK
IMAC
KMA-UKRAINE
MARKETLIS
META GROUP
M-GROUP
MICHAEL WEINIG
MUKIIEVSKAYA
STANKODNIPRO
STANCOMPLECT
TECHNOLOGICAL BUREAU
TECNOCOM-UKRAINE
WINTERSTEIGER

Materials for furniture 
manufacturing
BAYKAL – VENEER FROM UKRAINE
RASMEDIS
SINAY

Fittings
ENO MEBLI
SINAY

BIOENERGETICS
Equipment for waste wood 
shredding and grinding
ADIF ENGINEERING
ARJES UKRAINE
ARPAL
FOREST TECHNICS
F-Z UKRAINE
GRANDPOSTACH
HEKOTEK
ICK GROUP
IMEKS
INWORLD
KMA-UKRAINE
RMP BIOENERGIA
VECOPLAN
YAVIR

INDUSTRY SERVICES

Software
ASTRA
GIBLAB
IMAC
LATSCHBACHER UKRAINE

Engineering
ADIF ENGINEERING
DOLIGNO
HEKOTEK
ICK GROUP
LEDINEK ENGINEERING
MARKETLIS
MWM-KYIV
RMP BIOENERGIA
TECHNOLOGICAL BUREAU

Certification
BM TRADA

Leasing
FOREST TECHNICS
KMA-UKRAINE
MOST-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
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
HAMMER
MEBELNOE DELO
PROFESSIONAL COATINGS
CAIRO WOODSHOW
WOODWORKING NEWS
XYLEXPO








