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Dear participants, organizers and visitors of the exhibition!

On behalf of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and me 
personally I would like to warmly welcome you to the opening of the most representative in 
our country exhibition in the field of machinery and equipment for forestry, woodworking 
and furniture industry — LISDEREVMASH 2015.  

Program of the Government of Ukraine stipulates quite important and ambitious goal: to 
increase export of Ukrainian goods twofold until 2019. This task assumes great importance in 
tough economic conditions, which our country faces today, and due to the loss of traditional 
markets as well. However, opening of the European market for Ukrainian goods by granting 
autonomous trade preferences and establishment of a free trade area in the days to come 
opens up new and unprecedented opportunities for Ukrainian companies.

We are aware that exports can drive the development and modernization of domestic 
production because it is struggle for competitiveness in foreign markets that pushes our 
businesses to use innovative technology and know-how in their production processes.

Besides, it is potential export of Ukrainian goods that can become one of the factors in 
attracting foreign investment to Ukraine.

It is pleasant to note that conduction of Forestry, Woodworking and Furniture Industry 
Experts Forum, constituent parts of which are the 14th International Specialized Exhibition 
LISDEREVMASH, the 3rd Specialized Exhibition WOODENERGY (wood biofuels and modern 
space heating systems using it) and Specialized Exposition WOODPRODUCT will help 
create favorable business environment for helping businesses enter foreign markets 
and set up international cooperation, as well as improve energy security through energy 
efficiency, energy conservation and development of alternative energy in the housing and 
utilities sector.

This joint exhibition demonstrates the achievements of Ukrainian and foreign manufac-
turers, advanced equipment and innovative technology, implementation of which should 
improve the quality of domestic products and their competitiveness.

These exhibition projects will become an effective marketing tool for studying business 
trends in world commodity markets aiming to protect domestic producers and a guide to 
further development of the Ukrainian woodworking industry.

I wish all participants and visitors of the Forum effective and fruitful work and efficient 
search for ways to boost exports, so important to our economy, and consequently — 
progressive economic development.

Nataliya Mykolska
Deputy Minister of Economic Development and Trade of Ukraine — 
Trade Representative of Ukraine

Шановні учасники, організатори та гості виставки!

Від імені Міністерства економічного розвитку і торгів-
лі України та від себе особисто щиро вітаю вас з нагоди 
відкриття найбільш представницького в нашій державі 
виставкового заходу у сфері машин, обладнання для лісо-
вого господарства, деревообробної та меблевої промисло-
вості LISDEREVMASH 2015. 

Програмою діяльності Уряду України визначено досить 
важливе і амбітне завдання: збільшити до 2019 року експорт 
українських товарів удвічі. У складних економічних умовах, 
в яких сьогодні опинилася наша держава, та у зв’язку з втра-
тою традиційних ринків, це завдання набуває особливої 
ваги. Разом з тим відкриття Європейським Союзом свого 
ринку для українських товарів шляхом надання автономних 
торговельних преференцій, а в подальшому і запровадже-
ння зони вільної торгівлі, відкриває нові безпрецедентні 
можливості для українських компаній. 

Ми усвідомлюємо, що експорт може стати локомотивом для розвитку і модернізації 
внутрішнього виробництва, адже саме боротьба за конкурентоздатність на іноземних 
ринках підштовхує наші підприємства до використання новітніх технологій та ноу-хау 
у  своїх виробничих процесах. Саме потенційний експорт українських товарів може 
стати одним з факторів сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України. 

Приємно відзначити, що проведення Форуму спеціалістів лісової, деревообробної 
та меблевої галузі, складовими частинами якого є чотирнадцята Міжнародна спеці-
алізована виставка LISDEREVMASH, третя спеціалізована виставка WOODENERGY 
(біопаливо з деревини та сучасні системи обігріву приміщень з його використанням) 
та  спеціалізована експозиція WOODPRODUCT, сприятиме створенню бізнес-середо-
вища для виходу суб’єктів господарюванню на зовнішні ринки, налагодження між-
народної кооперації, а також підвищення енергетичної безпеки держави за рахунок 
енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житло-
во-комунальній сфері. 

Цей об’єднаний виставковий захід демонструє досягнення українських та зарубіж-
них виробників, сучасне обладнання та інноваційні технології, впровадження яких має 
поліпшити якість вітчизняної продукції, підвищити її конкурентоспроможність. 

Зазначені виставкові проекти стануть дієвим маркетинговим інструментом опрацю-
вання кон’юнктури світових товарних ринків з метою захисту вітчизняного виробника 
та вказівником подальшого розвитку деревообробної промисловості України. 

Бажаю всім учасникам і гостям Форуму ефективної та плідної роботи та резуль-
тативного пошуку важливих для нашої економіки шляхів до збільшення експорту, 
а відтак — до прогресивного розвитку економіки.

Наталія Микольська
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України — 
Торговий представник України
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Dear participants, organizers and visitors of LISDEREVMASH!

On behalf of the State Forest Resources Agency of Ukraine, I would like to welcome 

the organizers, participants and visitors to the opening of the 14th International Exhibition 

of Machinery and Equipment for Forestry, Woodworking and Furniture Industry —

LISDEREVMASH.

Under the conditions of reforming the forest industry and improving forest management, 

the State Forestry Resources Agency plans to ensure competitiveness and innovative appeal 

of state forestry enterprises to the extent possible. Last but not least, that depends on high 

quality and modern equipment.

I wish all the participants and visitors of the exhibition fruitful work, new business 

relationships and success in the development of forestry, woodworking and furniture 

industries of Ukraine.

Sincerely yours,

Oleksandr Kovalchuk 

Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine 

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH!

Від імені Державного агентства лісових ресурсів 

України вітаю організаторів, учасників та гостей 14-ї Між-

народної виставки машин та обладнання для лісового 

господарства, деревообробної та меблевої промисло-

вості LISDEREVMASH.

В умовах реформування лісової галузі та удосконален-

ня ведення лісового господарства Держлісагентство пла-

нує максимально забезпечити конкурентоздатність та ін-

новаційну привабливість державних лісогосподарських 

підприємств, що не в останню чергу залежить від їх якісно-

го та сучасного оснащення. 

Бажаю всім учасникам та гостям виставки плідної 

праці, налагодження нових ділових зв’язків та успіхів 

у розвитку лісового господарства, деревообробної та 

меблевої галузей України.

З повагою,

Олександр Ковальчук 

Голова Держлісагентства України
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Dear colleagues!

Please let me welcome all European exhibitors at this show and wish profitable business 
to all the industry operators, who are visiting LISDEREVMASH in these four days.

It’s a pleasure to greet you as Eumabois President, but also as businessman, as I believe 
that the Kiev exhibition is an ideal opportunity to start new relationships and to exchange 
opinions about the evolution of a market that has always brought great satisfaction to our 
manufacturers.

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

We support this exhibition, confident and aware of the strategic value of this event for 
all industry companies.

Among Eumabois objectives, a key role is played by the promotion of exhibitions, 
not only as a vehicle 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, giving its contribution to meet the expectations 
of industry operators.

I wish you all a profitable LISDEREVMASH and a pleasant stay in Kiev.

Ambrogio Delachi
Eumabois President

Шановні колеги!

Дозвольте мені привітати всіх європейських експонентів 
на цій виставці та побажати вдалої роботи всім операторам 
ринку, які відвідують LISDEREVMASH в ці чотири дні.

Мені приємно вітати вас як у якості президента Eumabois, 
так і  у якості бізнесмена, оскільки я вважаю, що київська 
виставка — це ідеальна можливість для встановлення нових 
ділових відносин та обміну думками щодо розвитку ринку, 
який завжди задовольняв потреби наших виробників.

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

Підтримуючи цю виставку, ми можемо бути впевнені в тому, що вона має стратегічне 
значення для всіх компаній галузі.

Серед завдань Eumabois ключову роль відіграє просування виставок не лише як 
інструменту для зміцнення ділових зв’язків, але також як можливості для всіх учасників 
ринку і постачальників поділитися думками та поглядами на мінливу економічну си-
туацію. Федерація і в майбутньому буде підтримувати такі можливості для ділового 
спілкування через свою мережу та робити свій внесок задля задоволення очікувань 
операторів галузі.

Я бажаю всім вдалої роботи на LISDEREVMASH та приємного перебування в Києві!

Амброджіо Делачі
Президент Федерації Eumabois
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POLYTECHNIK LufT- uNd fEuEruNgsTECHNIK

Бельгія
fOrdAQ

Білорусь
УДАРНИК

естонія
АУТРА

Італія
CAsELLI grOuP sPA

латвія
rMP

литва
ENErsTENA
uMP TECHNIKA

німеччина
LIgO gMbH
PAuL MAsCHINENfAbrIK gMbH & CO. Kg
sErrA MAsCHINENbAu gMbH

Польща
HAMECH
LE.KO.

румунія
WOOdbusINEssPOrTAL.COM

Словенія
LEdINEK ENgINEErINg
WrAVOr 

Туреччина
usTuNKArLI

Україна
bIZErA.COM.uA
bM ENgINEErINg
dErEVO.INfO
ITA TOOLs 
LIgO gMbH
MOsT-УКРАЇНА

АВК-ПРОМ
АГНІС-ПЛЮС
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДІНГ УКРАЇНА
А-ЛАП
АЛЬТАІР-1
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АРПАЛ
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БКМ ВУД
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ГАЛАКТИК
ҐОНТА
ГОРЛУШ КО
ГРІНАС
Д ЛАЙТ
ДЕРЕВООБРОБНИК
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЖКГ УКРАЇНИ
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЗЕРМА-УКРАЇНА
ІБЕРУС-КИЇВ
ІМАК УКРАЇНА
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНТЕКС ПЛЮС
КАЛІЩУК
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ НУБІП
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛЕНІВ
ЛІРА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
МЕТАЛІСТ

МЕХАНІК
МІЛТЕК
МОСТ-ТУЛС
МОТОРІМПЕКС
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
Н.Н.Н.
ОЛНОВА
ПАКПРІНТ
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОДІЛЛЯ-ІНСТРУМЕНТ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛІС
ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ
ПРО-ЕНЕРДЖІ
ПРО-СТО
РЕММЕРС
РОДОРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СІНАЙ
СПЕЦТЕХСЕРВІС
СТАНКОДНІПРО
ТЕКНА-УКРАЇНА
ТЕХНОЛІС
УДАЧА
УДАЧА-УДФ
УК
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
УКРПКТІЛІСПРОМ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ХІМПОСТАЧАЛЬНИК
ХОУФЕК
ЦЕНТРІНФОРМ
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН
ЯВІР

Франція
fOrEZIENNE MfLs

Чехія
ХОУФЕК
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ПерелІк Торгових Марок LISTING By TRAdEmARkS
T M К ра ї н а Co U n T Ry ЕКСПОнЕнТ EXHIBIToR

AbEr Португалія Portugal МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
AC WOrd Чехія Czech republic МАРКЕТЛІС MArKETLIs
AgP Китай China МЕТА-ГРУП META-grOuP
AIgNEr Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
AIrPrO Китай China ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
AKE Німеччина germany ЛЕНІВ LENIV
AKE Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
AKON HIdrOLIK Туреччина Turkey Д ЛАЙТ d LIgHT
ALbErTI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
AL-KO Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
ALTENdOrf Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
AMANdus KAHL grOuP Німеччина germany ІНВОЛД INWOrLd
ANTIbLu sELECT Великобританія great britain ҐОНТА gONTA
AruNdA Швейцарія switzerland ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
AsI США usA МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKAYA E. A.
ATOs Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
A-WArd Нова Зеландія New Zealand МХМ УКРАЇНА MHM uKrAINE
bACCI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
bAdEsTONsT Болгарія bulgaria МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
bALJEr & ZEMbrOd Німеччина germany МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
bALTrOTOrs Латвія Latvia СПЕЦТЕХСЕРВІС sPETsTEHsErVIs
bAPCO Польща Poland СІНАЙ sINAY
bAsCHILd Італія Italy ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
bEKKEr Німеччина germany ДІОС dIOs
bOHLEr sTrIP Австрія Austria А-ЛАП A-LAP
bONgIOANNI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
bOsH rEXrOTH Німеччина germany МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
brANdT Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
brIKLIs Чехія Czech republic ІНВОЛД INWOrLd
bruNATA Данія denmark ПРО-ЕНЕРДЖІ PrO ENErgY
bsY Китай China МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
bsY Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
buErKLE Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
buETfErINg Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
CAPrONI Болгарія bulgaria МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
CAsAdEI busELLATO Італія Italy БЮРО-МАШ burO-MACH
CAsAPPA Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
CEfLA Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
CErATIZIT Люксембург Luxembourg МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKAYA E. A.
СMT Італія Italy ITA TOOLs ITA TOOLs 
CMT Італія Italy МОСТ-ТУЛС MOsT-TOOLs
COrALLI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
COsTA LEVIgATrICI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
COsTruZIONI NAZZArENO Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
CPC Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
CrL Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
dELTA Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
dIAMONd INNOVATIONs США usA МУКІЄВСЬКА О.О. MuKIIEVsKAYA E.A.
dIETrICH’s Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
dL Україна ukraine Д ЛАЙТ d LIgHT
drOZdOWsKI Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
ENErsTENA Литва Lithuania ENErsTENA ENErsTENA
EssETrE Італія Italy ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
EZ-fAsTEN Китай China ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
fAM Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
fArMI fOrEsT Фінляндія finland Д ЛАЙТ d LIgHT
fArMI fOrEsT Фінляндія finland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
fAsCO Італія Italy ЮНІПЛЮС uNIPLus
fELdEr grOuP Австрія Austria ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА fELdEr grOuP uKrAINE
fLAI Італія Italy ITA TOOLs ITA TOOLs 
fOrEZIENNE Франція france МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
fOrTEH Україна ukraine ТЕХНОЛІС TEHNOLIs
frEud Італія Italy МАРКЕТЛІС MArKETLIs
gEsCHA Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
gIANTWAY Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
gIbEN Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
gIsON Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС uNIPLus
gOMAd Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
gP LAK Словаччина slovak republic СІНАЙ sINAY
grEEN buLL Україна ukraine ЗЕРМА-УКРАЇНА ZErMA-uKrAINE

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

grEX США usA ЮНІПЛЮС uNIPLus
grOZ Індія India МЕТА-ГРУП META-grOuP
gubIsH Німеччина germany ВН ВУД VN WOOd
HAMMEL Німеччина germany ОЛНОВА OLNOVA
HELdELbErg Німеччина germany СІНАЙ sINAY
HErLAC Німеччина germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ uKrLIsPrOMOPTTOrg
HOffMANN Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
HOLd Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
HOLZMA Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
HOMAg Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
HOsT Нідерланди the Netherlands ПРО-ЕНЕРДЖІ PrO ENErgY
HOufEK Чехія Czech republic ХОУФЕК HOufEK 
HOZHEr Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
HYdAC Німеччина germany МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
IKrON Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
JENZ Німеччина germany АУТРА AuTrA
JET Китай China МЕТА-ГРУП META-grOuP
JuNKKArI Фінляндія finland АУТРА AuTrA
KArA Фінляндія finland АУТРА AuTrA
KATrEs Чехія Czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
KENNAMETAL США usA ЛЕНІВ LENIV
KLEIbErIT Німеччина germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ uKrLIsPrOMOPTTOrg
KuPEr Німеччина germany ДІОС dIOs
KVArNsTrANds Швеція sweden ЛЕНІВ LENIV
LAMELLO Швейцарія switzerland ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
LAMITEX Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
LE.KO. Польща Poland LE.KO. LE.KO.
LEAdErMAC Китай China ДІОС dIOs
LEdINEK Словенія slovenia LEdINEK ENgINEErINg LEdINEK ENgINEErINg 
LEITZ Німеччина germany ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА LEITZ INsTruMENTY uKrAINA
LENNArTsfOrs Швеція sweden АУТРА AuTrA
LEuCO Німеччина germany ЛОЙКО УКРАЇНА LEuCO uKrAINE
LIgMATECH Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
LOgsET Фінляндія finland АУТРА AuTrA
LuKA Польща Poland LIgO gmbH LIgO gmbH
LuKA Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
M+s HYdrAuLIC Болгарія bulgaria МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
MAfELL Німеччина germany ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
MAggI Італія Italy МАРКЕТЛІС MArKETLIs
MAKOr Італія Italy ДІОС dIOs
MANITOu Франція france МХМ УКРАЇНА MHM uKrAINE
MAX Японія Japan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
MAXWALd Австрія Austria АУТРА AuTrA
Md-dArIO Італія Italy ПОЛІС POLIs
MEbOr Словенія slovenia LIgO gmbH LIgO gmbH
MEbOr Словенія slovenia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
MECHANIKA NAWrOCKI Польща Poland УК uK
METAL WOrLd Італія Italy МОСТ-ТУЛС MOsT-TOOLs
MILEsI Італія Italy СІНАЙ sINAY
MINIMAX Італія Italy ДОЛІНЬО dOLIgNO
MOLdOW Данія denmark ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
MP fILTrI Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
NEsTrO LufTTECHNIK Німеччина germany АС-ІНЖИНІРИНГ As-ENgINEErINg
NOVA PELLETs Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
ObErMEIEr Німеччина germany РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
OLEOdINAMICA MArCHEsINI Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
OMC Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
OMC MACHINErY srL Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
OMfb Італія Italy СПЕЦТЕХСЕРВІС sPETsTEHsErVIs
OMT Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
ONIAr Естонія Estonia СПЕЦТЕХСЕРВІС sPETsTEHsErVIs
OPTIMA Німеччина germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
OrMA Італія Italy ДІОС dIOs
OrMA Італія Italy ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
PALAX Фінляндія finland АУТРА AuTrA
PALCHE Україна ukraine ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС ZAHId-AgrOsErVICE PLus
PALfINgEr Австрія Austria СПЕЦТЕХСЕРВІС sPETsTEHsErVIs
PALMs Естонія Estonia АУТРА AuTrA
PALMs Естонія Estonia Д ЛАЙТ d LIgHT
PAOLETTI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
PELLETIA INVEsT Чехія Czech republic УК uK
PICHEr Італія Italy ITA TOOLs ITA TOOLs 
PONAr Польща Poland МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
PONssE Фінляндія finland УДАРНИК udArNIK
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PrEbENA Німеччина germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
PrOd-ECO Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
rEIgNMAC Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
rENZO bOrgONOVO Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
rEX Німеччина germany ВН ВУД VN WOOd
rMP Латвія Latvia rMP rMP
rOJEK Чехія Czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
rWT Чехія Czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
sAIdTOOLs Італія Italy МОСТ-ТУЛС MOsT-TOOLs
sCM Італія Italy ДОЛІНЬО dOLIgNO
sCM Італія Italy ВН ВУД VN WOOd
sCM Італія Italy БЮРО-МАШ burO-MACH
sENNEbOgEN Німеччина germany МХМ УКРАЇНА MHM uKrAINE
sErgIANI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
sIgMAr VErNICI Італія Italy УКРЛІСПРОМОПТТОРГ uKrLIsPrOMOPTTOrg
sIrIO Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
sIVAM Італія Italy УКРЛІСПРОМОПТТОРГ uKrLIsPrOMOPTTOrg
sMArTEC Італія Italy УК uK
sOCOMEC Італія Italy ПОЛІС POLIs
sOLIdEA Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
sOrMEC2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
sTEMAs Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
sTIHL Німеччина germany ПОДІЛЛЯ ПАРК POdILLYA PArK
sTO LAsEr Китай China ПРО-СТО PrO-sTO
sTO СNС Китай China ПРО-СТО PrO-sTO
sTOMANA Болгарія bulgaria ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
sTOrI MANTEL Чехія, Швейцарія Czech republic, switzerland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
TAJfuN Словенія slovenia Д ЛАЙТ d LIgHT
TANALITH E Великобританія great britain ҐОНТА gONTA
TATANO Італія Italy ПРО-ЕНЕРДЖІ PrO ENErgY
TECNOAZZurrA Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
TEKNAMOTOr Польща Poland ТЕКНА-УКРАЇНА TEKNA-uKrAINE
TErMOLEgNO Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
TIEgE Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
TIgrA Німеччина germany ЛЕНІВ LENIV
TrAK-MET Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
TrusTY Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС uNIPLus
uMP Литва Lithuania ІНВОЛД INWOrLd
uNITEAM Італія Italy ЮЩИШИН YusHCHYsHYN
uNITEAM Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
uNITOOL Тайвань Taiwan ЮНІПЛЮС uNIPLus
usTuNKArLI Туреччина Turkey usTuNKArLI usTuNKArLI
VALMAggI CALdAIE Італія Italy МЕГАРЕС MEgArEs
VECOPLAN Німеччина germany МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
VENETA MACCHINE Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
VENTIL Португалія Portugal ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
VgL Китай China ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEuMOMAsTEr
VIKINg Австрія Austria ПОДІЛЛЯ ПАРК POdILLYA PArK
VIruTEX Іспанія spain МАРКЕТЛІС MArKETLIs
VIVOLO Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
WALTEr Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
WALVOIL Італія Italy МОТОРІМПЕКС MOTOrIMPEX
WEEKE Німеччина germany МАРКЕТЛІС MArKETLIs
WEILI Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
WEINIg Німеччина germany ВН ВУД VN WOOd
WOOd-MIZEr США usA МОsT-УКРАЇНА МОsT-uKrAINE
WrAVOr Словенія slovenia WrAVOr WrAVOr
YONg QIANg Китай China МВМ ГРУП ЛТД MWM grOuP LTd
ZAffArONI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC uKrAINE
АМКОДОР Білорусь belarus АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ AMKOdOr-uKrOsPETsMAsH
ГАЛАКТИК Україна ukraine ГАЛАКТИК gALACTIC
ЕКО ПОЛІССЯ Україна ukraine АЛЬТАІР-1 ALTAIr-1
ЕНЕРГІЯ Україна ukraine ПРО-ЕНЕРДЖІ PrO ENErgY
ІМЕКС Україна ukraine ІМЕКС IMEKs
ІНТЕКС ПЛЮС Україна ukraine ІНТЕКС ПЛЮС INTEKs PLus
МЕТАЛІСТ Україна ukraine МЕТАЛІСТ METALIsT
Н.Н.Н. Україна ukraine Н.Н.Н. N.N.N.
ПАКПРІНТ Україна ukraine ПАКПРІНТ PACKPrINT
РОДОС Україна ukraine РОДОРС rOdOrs
УДАЧА Україна ukraine УДАЧА udACHA
УДФ Україна ukraine УДАЧА-УДФ udACHA-udf
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА Україна ukraine ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА HEMMEL-uKrAINE
ЯВІР Україна ukraine ЯВІР JAVIr
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BIZERA.COM.UA
а/с 19, Київ
04119, Україна
тел./факс: (044) 489 3246
(044) 206 5265
тел.: (050) 441 6801
(067) 506 6343

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

вообробки online: mebel.bizera.com.ua.
Меблі від українських виробників online: meb.bizera.com.ua.
Проект видавничого центру «Інформбізнес».

BM ENGINEERING
вул. Леся Курбаса, 2-Г, Київ, Україна 
тел.: (050) 502 6646
(067) 630 0976, (044) 209 9274
e-mail: info@bm-biomass.com
www.bm-biomass.com

«BM Engineering» виконує повний комплекс послуг з проектування, будівництва, 
введення в експлуатацію та подальшого обслуговування заводів з переробки біомаси 
(виробництво гранул і брикетів).

CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87 
33048 San Giovanni Al Natisone (Udine), Italy
tel.: +39 0432 757 064
fax: +39 0432 757 618
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Вживане та нове деревообробне обладнання, верстати для виробництва стільців. 
Сервіс, запасні частини.

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

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

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

ENERSTENA
Raktazoliu st., 21

LT-52181 Kaunas, Lithuania
tel.: +370 3737 3231; fax: +370 3745 9056

e-mail: sales@enerstena.eu
www.enerstena.eu

ENERSTENA — це велика група компаній, добре відома у Литві та інших країнах 
світу більшою мірою завдяки технологіям спалювання біомаси. Сьогодні, завдяки 
успіхам, ми пропонуємо своїм клієнтам найефективніші рішення у сфері виробництва 
енергії: ми проектуємо та виробляємо котли, конденсаційні економайзери, печі та інше 
технологічне котельне устаткування, що працює на біопаливі.

FORDAQ S.A.
Belgium

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

www.fordaq.com 

Он-лайн пошук ділових партнерів на порталі www.fordaq.com.
Працюємо з 2000 року. Понад 110 000 учасників зі всього світу. Близько 21 000 актив-

них оголошень на Біржі. Ділові партнери із 176 країн. Понад 1,8 мільйонів відвідувань 
щомісяця. База даних імпортерів та експортерів деревини, де ми зібрали для вас більше 
2,5 млн. пропозицій та запитів на поставку на підставі бортових коносаментів з 15 країн. 
Автоматичний переклад оголошень та іншої інформації на 13 мов.

FOREZIENNE MFLS
Le Chanasson, France

tel.: + 33 0477 2714; fax: + 33 0477 274 719
e-mail: youri.silverstov@forezienne.com

www.forezienne.com

FOREZIENNE MFLS — провідний європейський виробник ріжучого інструменту. 
Ми пропонуємо повний спектр стрічкових пил для виконання вузьких, широких 
або тонких пропилів; широкий асортимент дискових пил, стругальних ножів, міні-
пилорам; технічне обслуговування нового та вживаного обладнання, а також навчання 
персоналу. Запрошуємо до нашого стенду.

HAMECH
ul. Armii Krajowej, 3, Hajnówka, 17-200, Poland

tel.: +48 85 682 6264, (093) 869 3837
fax: + 48 85 682 2207

e-mail: hamechukraine@mail.ru
www.hamech.ru

Виготовлення і встановлення автоматизованих котелень для різних видів біопалива. 
Виготовлення твердопаливних котлів KWH потужністю до 2,5 кВт, газогенеруючих 

установок AZSD для утилізації відходів, силосів та автоматичних систем подачі пального.
Виготовлення твердопаливних пальників для спалювання торфу, деревної щепи та 

паливних гранул.
Виготовлення сушарок для деревини, пропарювальних камер, сушарок для фруктів, 

овочів та листя тютюну.
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ITA TOOLS
вул. Шевченка, 39, Городок
Хмельницька обл., 32000, Україна
тел./факс: (251) 33 918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.itatools.com.ua

Компанія ITA TOOLS пропонує на ринку України деревообробний інструмент, що 
відзначається надійністю та конкурентоспроможністю. Інструменти від провідних 
європейських виробників давно займають лідируючі місця у деревообробній галузі.

Пропонуємо: дискові пили, свердла, алмазний інструмент, фрези (насадні, кінцеві 
та для CNC-центрів), змінні ножі, аксесуари та пристосування.

KMA-UKRAINE
АВЕРКОВ П. І.
вул. Рівненська, 78-А
Луцьк, 43000, Україна
тел.: (067) 794 1952, (067) 794 1962
e-mail: sale@kma-ukraine.com
www.kma-ukraine.com

Продаж нового та вживаного обладнання від провідних виробників Європи: 
Holzmann, Robland, Casadei, Centauro, СКМ, Stomana, Holzkraft.

LE.KO., LLC
ul. Lubinicko, 23-B, 66-200 Swiebodzin, Рoland
tel.: +48 601 551 926; fax: +48 683 811 633
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

Компанія LE.KO. пропонує наступну продукцію та послуги:
•	 сушильні камери для деревини та пропарювальні камери;
•	 обладнання для сушильних камер;
•	 зварювальні роботи.

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska cesta, 019-A, 2311 Hoce, Slovenia
tel.: +386 2613 0051; fax: +386 2613 0060
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

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

елементів; 
•	 паркетні лінії, комплексні рішення для продукції BSH та CLT, а також для 

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

LIGO GmbH
Представництво:

вул. Чапаєва, 8, Житомир, 10029, Україна
тел.: (0412) 413 955, (0412) 418 886

факс: (0412) 418 879
e-mail: ligoua@gmail.com

Фірма LIGO GmbH пропонує якісне деревообробне обладнання від європейських 
фірм за цінами виробника:

•	 розпилювальні верстати фірми MEBOR (Словенія) для промислового розкрою 
деревини;

•	 сушарки та пропарки для деревини фірми LUKA (Польща);
•	 деревообробний інструмент та заточувальне обладнання.
Закуповуємо пиломатеріали твердолистяних та хвойних порід, а також готову 

продукцію для поставки в країни Європи.

MOST-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Миру, 3

с. Байківці, Тернопільська обл.
47711, Україна

тел.: (0352) 296 262
факс: (0352) 296 202

e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.ua.most-ua.com.ua

wood-mizer.com.ua

ТОВ «MOST-Україна» — ексклюзивний представник Wood-Mizer в Україні. Компанія 
пропонує повний асортимент оригінального обладнання, запчастин, стрічкових пил 
та витратних матеріалів Wood-Mizer. Також «MOST-Україна» є прямим постачальником 
обладнання та інструментів світових брендів (CMT, ANDRE, Tanel) і офіційним дилером 
компанії STIHL.

«MOST-Україна» — гарантія якості, продуктивності та надійності!

PAUL MASCHINENFABRIK GmbH & Co. KG
Max-Paul-Strasse, 1-D

88525 Duermentingen, Germany
tel.: +49 073 715 000; fax.: +49 073 7150 0111

e-mail: holz@paul-d.com 
www.paul-d.com

Офіційний представник в Україні: ТОВ «ЛІра» 
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне

Васильківський р-н, Київська обл., 08628, Україна
тел.: (04571) 21 707, (050) 352 5772 

факс: (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net

www.lira-ukraine.com

Фірма PAUL виготовляє надійні високопродуктивні кромкообрізні та багатопильні 
верстати, а також пропонує комплексні рішення виробничих ліній для деревообробних 
та лісопильних виробництв. 
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POLYTECHNIK LUFT- UND 
FEUERUNGSTECHNIK GmbH
Hainfelderstrasse, 69
A-2564 Weissenbach, Austria
tel.: + 43 267 289 0102
fax: + 43 267 289 013
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at
www.polytechnik.com

Австрійська фірма POLYTECHNIK є одним з провідних виробників котельного 
та топкового обладнання потужністю від 500 до 25.000 кВт, що працює на деревних 
відходах і біомасі, а також міні-ТЕЦ для виробництва електроенергії і тепла для 
місцевого та централізованого теплопостачання. Більш ніж 40-річний досвід у цій галузі 
є гарантією того, що POLYTECHNIK пропонує професійні рішення.

Сфери застосування: теплопостачання підприємств і населених пунктів, вироблення 
насиченої пари для виробництва та вироблення електроенергії.

RMP, SIA
Maza Krasta iela, 83
Riga, LV-1003, Latvia
tel.: +371 6728 6442
fax: +371 6711 4048
e-mail: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv

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

SERRA MASCHINENBAU GmbH
Bahnhofstrabe, 83
D-83253Rimsting, Germany
tel.: +49 0 8051 964 000 
fax: +49 0 8051 964 00 50
e-mail: info@serra.de 
www.serra.de
Офіційний представник в Україні: ТОВ «ЛІра» 
вул. Васильківська, 76, с. Безп’ятне
Васильківський р-н, Київська обл., 08628, Україна
тел.: (04571) 21 707, (050) 352 5772 
факс: (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

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

UMP TECHNIKA, JSC
Vill. Antakalnis II/ Moletu kelias, 27

LT-20101 Ukmerge, Lithuania
tel.: +370 3405 8782; fax: +370 3406 3348

e-mail: vytas@ump.lt, umptechnika@ump.lt 
www.briquette.lt

«UMP Technika» — член групи «Baltic American Concord», який у 2003 році почав 
виробляти гідравлічні преси для брикетування відходів деревообробки та агросектору. 
За 12 років виготовлено 465 машин, які працюють по всьому світу. Прес BP500A постійно 
покращується, а з 2015 року випускається новий — ВР600А. Прес відповідає нормам 
технічного регламенту «Безпека машин» (директива 2006/42/ЕС). Партнёр в Україні —
компанія INWORLD (тел.: (044) 383 4212).

USTUNKARLI MARANGOZ MAKINALARI 
IMALATI SAN. VE TIC.LTD. STI.

Golcukler Mah. 798/4, No: 1, 35470 Izmir, Turkey
tel.: +90 232 782 1390; fax: +90 232 782 1391

e-mail: sales@ustunkarli.com, zamira@ustunkarli.com
www.ustunkarli.com

Компанія «USTUNKARLI», що спеціалізується на комплектному обладнанні для 
лісопильної промисловості, виробляє всі види лісопильних верстатів.

Компанія була заснована в 1954 році. Ми були б раді поділитися з Вами нашим 
60-річним досвідом виробництва деревообробного устаткування.

Продукція: вертикальні стрічкові пилорами і каретки, брусувальні верстати, 
ділильні верстати для розкрою обапола і дощок, кромкообрізні верстати, багатопильні 
верстати, торцювальні верстати, пристановочна механізація та проекти «під ключ».

WOODBUSINESSPORTAL.COM
023556 Bucharest, Romania

tel.: +40 722 393 491
fax: +40 212 101 839

e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com
www.woodbusinessportal.com

WoodBusinessPortal.com — один з провідних інформаційних порталів лісової індустрії 
в Європі, що зібрав понад 70 000 оголошень про купівлю, продаж та співробітництво 
з усіх континентів. Портал WoodBusinessPortal.com присвячений лісовій галузі. Якщо 
ви є імпортером, експортером, виробником, постачальником, торговою асоціацією, 
займаєтесь логістикою або будь-якою діяльністю, пов’язаною з лісовою промисловістю, 
ви — частина цієї мережі, що розширюється.

WRAVOR d.o.o.
Stranice, 27-A, Stranice, Brezovica, Slovenia

tel.: +386 3757 1910; fax: +386 3757 1920
e-mail: wravor@wravor.si

www.wravor.si

Деревообробні верстати: горизонтальні і вертикальні широкострічкові пилорами, 
комплектні лінії з переробки деревини, дискові багатопильні верстати, верстати для 
поздовжнього та поперечного різання, корувальні верстати.
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АВК-ПРОМ, ТОВ
вул. Леніна, 205, с. Гореничі
Київська обл., 08114, Україна
тел.: (044) 459 3595
e-mail: grigorij@avk-prom.com.ua
www.avk-prom.com.ua

ТОВ «АВК-ПРОМ» — офіційний представник фірми ELBH Slovakia. Забезпечує 
комплексне рішення замовлень: від проекту до поставок та монтажу систем промислової 
вентиляції та аспірації. З 2010 року є виробником аспіраційного обладнання.

•	 Аспіраційні системи (фільтри з шнековим вивантаженням, мішечного типу, на бун-
керах) для очищення повітря на деревообробних підприємствах від стружки та пилу.

•	 Котельне обладнання (промислові котли на відходах деревини).
•	 Бункери-накопичувачі для зберігання відходів деревини.
•	 Тепловентилятори. 
•	 Фарбувальні стінки з сухими фільтрами.
•	 Шліфувальні столи.
•	 Виготовлення та монтаж повітроводів.

АГНІС-ПЛЮС, ТОВ
вул. М. Грушевського, 28/2, н/п 43  
Київ, 01021, Україна
тел.: (044) 492 3277, (067) 502 5220
(097) 719 1598; факс: (044) 492 3276
e-mail: sergey@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua

Експорт струганого і пиляного шпону: дуб, сосна, бук, ясен, вільха. 
Продаж в Україні: 
•	 шпон струганий; 
•	 шпон коріння/капи; 
•	 шпон пиляний; 
•	 шпон дубльований; 
•	 кромка натуральна зі шпону; 
•	 ДСП, МДФ плити та фанера, облицьовані натуральним шпоном; 
•	 столярна плита БЛОКБОАРД, покрита натуральним шпоном; 
•	 шпоновані меблеві профілі МДФ; 
•	 гнучка фанера СЕЙБА; 
•	 гнучкі МДФ плити з прорізами; 
•	 клеї для шпону і деревини Woodmax (клас водостійкості: D1 | 2 | 3 | 4); 
•	 клейка стрічка і клейова нитка для з’єднання шпону.

АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДІНГ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Червоноармійська, 9/2, оф. 65
Київ, 01004, Україна
тел.: (044) 537 5455; факс: (044) 490 5615 
e-mail: info.kyiv@akzonobel.com
www.akzonobel.com/ua/

Компанія «Акзо Нобель Холдінг Україна» є частиною світового мультинаціонального 
хімічного концерну AkzoNobel, що має бездоганну репутацію на світовому ринку. 
З метою підвищення продуктивності роботи численних підприємств деревообробної 
промисловості України компанія «Акзо Нобель Холдінг Україна» представляє про-
мислові покриття та клейові системи для деревини високої якості, які відповідають 
європейським та світовим стандартам.

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

Закарпатська обл., 90202, Україна
тел./факс: (03141) 43 249, тел.: (067) 312 2370

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

Фірма «А-ЛАП», з початку свого заснування у 1987 році, займається виробництвом 
якісних рамних та стрічкових пил, а також їх сервісом. Наша головна мета – виготовляти 
пили, які Ви зможете максимально використовувати відповідно до своїх виробничих 
потужностей. Висококваліфікований персонал, виробничий цех забезпечений 
найсучаснішим обладнанням та більш ніж 20-річний досвід роботи дають основу для 
виконання будь-яких замовлень наших клієнтів. 

АЛЬТАІР-1, ТОВ
вул. Перемоги, 99, кв. 19, 20

Житомир, Україна
тел.: (096) 838 3464, (093) 160 0633

e-mail: eko-office@ukr.net, davidslava@ukr.net
www.eko-polissya.com.ua

Виробництво деревного вугілля.
Обладнання для виробництва деревного вугілля.
Обладнання для виробництва паливних брикетів. 
Обладнання для виробництва гранул (пелет).

АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, ТОВ
вул. Червонопрапорна, 28

Київ, 03083, Україна
тел.: (044) 259 5751; факс: (044) 259 3224

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

ТОВ «Амкодор-Укроспецмаш» — офіційний дистриб’ютор в Україні ВАТ «Амкодор» — 
керуюча компанія холдингу. Холдинг «Амкодор» — один з провідних виробників 
дорожньо-будівельної, комунальної, снігоприбиральної, аеродромної, лісової, сільсько-
господарської та іншої спеціальної техніки.

ТОВ «Амкодор-Укроспецмаш» поставляє техніку холдингу «Амкодор» в Україну та 
забезпечує її гарантійне та сервісне обслуговування. Свій склад з/ч в Києві. 

АРПАЛ
ПАРПАЛЬОС М. М., ФОП

вул. К. Маркса, 50, Вінниця, 21000, Україна
тел.: (097) 692 8685

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

Компанія займається виготовленням подрібнювачів гілок. Установки нашого вироб-
ництва — це пристрої для швидкого та легкого подрібнення гілок та відходів деревини. 
Продукція, отримана за допомогою даного процесу, може бути використана як паливо для 
опалювальних пристроїв. Подрібнювачі приводяться в дію як бензиновими або електрич-
ними двигунами, так і агрегатуються в парі з тракторами різноманітних модифікацій.
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АС-ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 599 1422, (067) 230 6416
e-mail: info.nestro@ukr.net
www.nestro.com.ua

ТОВ «АС-Інжиніринг» є представником німецької фірми «Nestro Lufttechnik GmbH» 
на території Украни.

Компанія спеціалізується на проектуванні, постачанні, виконанні монтажних 
робіт, гарантійному та післягарантійному сервісному обслуговуванні фільтрувальних 
систем централізованої аспірації, подрібнювальної техніки, опалювальних систем 
та устаткування, робота якого спрямована на утилізацію відходів деревообробки 
(виготовлення пелет та брикетів), а також організації пневмотранспорту подрібненої 
сировини на будь-які відстані.

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

Компанія «Атон Сервіс» виконує проектування, постачання, монтаж та пуско-
налагодження високоякісного енергозберігаючого обладнання для промислових під-
приємств. Компанія є національним виробником аспіраційного обладнання, промисло-
вих вентиляторів та витяжних пристроїв, обладнання для фарбування виробів, а також 
постачальником комплектуючих: гнучкі шланги, двигуни, фільтруючі елементи та інше. 

Ми пропонуємо технології, що допомагають вам економити.

АУТРА, ТОВ
Mаnniku tee, 104, 11216 Tallinn, Estonia
tel./fax: +372 675 5443, +38 (0352) 512 043
mob.: (067) 343 6353, (050) 373 0190 
e-mail: info@autra.ee, andrei@autra.ee, ivan@autra.ee
www.autra.ee

Фірма «АУТРА» — офіційний дилер заводів-виробників Фінляндії, Німеччини, Естонії 
і Швеції. Продаж лісозаготівельної техніки, техніки для первинної переробки деревини 
та іншого обладнання для лісового господарства: 

•	 машини для коління дров PALAX (Фінляндія);
•	 рубальні машини JUNKKARI (Фінляндія); 
•	 рубальні машини і подрібнювальна техніка JENZ (Німеччина); 
•	 маніпулятори і лісовозні візки PALMS (Естонія); 
•	 маніпулятори і лісовозні візки Junkkari — PATRUUNA (Фінляндія); 
•	 лісопильні верстати KARA (Фінляндія), організація лісопильних заводів KARA «під ключ»; 
•	 лісопильні рами LENARTSFORS (Швеція);
•	 гусеничний транспортер IRON HORSE (Швеція);
•	 харвестери для викорчовування і утилізації пеньків, процесори для розколювання 

товстих колод JENZ Woodcrecker (Німеччина);  
•	 процесор для розкряжування стовбура на сортименти HYPRO (Швеція);
•	 ланцюги на колеса для лісової техніки OFA (Фінляндія); 
•	 гусениці для коліс важкої лісової техніки Clark (Шотландія); 
•	 верстати для обкорювання Valon Kone (Фінляндія).

БКМ ВУД, ТОВ
вул. Дружби, 26, смт Красноїльськ

Чернівецька обл., 59022, Україна
тел.: (050) 384 0392, (095) 271 9813

e-mail: export@bkmwood.com
www.bkmwood.com

Холдинг BKM WOOD включає в себе ряд компаній з різних регіонів України:
•	 Завод «ТЕМП» — основи і каркаси для ліжок, механізми трансформації, логістична 

тара та складська техніка.
•	 Завод «Група Венето» — меблі, матраци, дивани і меблевий щит.
•	 Завод «Черкаський завод плитних матеріалів» — ДСП, шпонована плита ДСП.
•	 Завод «БКМ Вуд» — ламелі для ліжок з бука, фанера.
•	 Завод «Здоровий сон» — деревні пелети з бука. 

БЮРО-МАШ, ТОВ
пров. Універсальний, 6, Дніпропетровськ, 49024, Україна

тел.: (0562) 386 097, (0562) 353 190
(0562) 365 875; факс: (0562) 310 679

e-mail: max@buro-m.dp.ua
moulder@buro-m.dp.ua, l_gena@buro-m.dp.ua

www.buromach.com.ua

«Бюро-Маш» веде свою діяльність з постачання верстатів та інструменту з 1999 
року. За час роботи підприємство зайняло провідні позиції на українському ринку 
промислового обладнання.

Професіоналізм, досвід та великий потенціал компанії дозволяють нам вирішувати 
завдання різної складності і масштабу, що стоять перед вами. Наш колектив виконає 
роботи з підбору обладнання для окремих виробничих ділянок, проектування цехів та 
комплектних фабрик. Наші спеціалісти завжди готові бути вашими технічними експертами. 

ВН ВУД, ТОВ
вул. Родини Крушельницьких, 14

Львів, 79017, Україна
тел.: (097) 836 0110; факс: (0322) 60 28 43

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

ТОВ «ВН ВУД»: 
•	 продаж вживаного та нового деревообробного обладнання від провідних 

європейських компаній (багатопильні, чотирьохсторонні, рейсмусові, фугувальні, 
фрезерні та токарні верстати, гідравлічні преси, вайми, CNC-центри);

•	 фільтри для фарбувальних камер (картонні, скловолоконні, софітові, з крафт-картону).   

ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕ-
ВООБРАБОТКИ, Каталог постачальників

а/с 19, Київ, 04119, Україна
тел./факс: (044) 489 3246, (044) 206 5265

тел.: (050) 441 6801, (067) 506 6343
mebel.ib.kiev.ua

Каталог постачальників «Все для производства мебели и деревообработки»: 
інформація щодо постачальників обладнання, інструменту, матеріалів, фурнітури для 
виробництва меблів та деревообробки. 

Виходить з 2000 року. Проект видавничого центру «Інформбізнес».
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ГАЛАКТИК, ТОВ
вул. Будіндустрії, 9-А
Київ, 01013, Україна
тел.: (044) 353 2353, (097) 353 2353
e-mail: galactic.kiev@gmail.com
www.galactic.kiev.ua

Виробнича компанія «ГАЛАКТИК» є виробником промислового устаткування за на-
ступними напрямками:

•	 модульні системи аспірації з поверненням теплого повітря;
•	 обладнання для фарбувальних камер;
•	 обладнання для лісосушильних камер конвективного типу;
•	 відцентрові вентилятори високого та середнього тиску;
•	 засоби цехової механізації;
•	 нестандартне устаткування за технічним завданням замовника.

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

ҐОНТА chemicals — ексклюзивний дистриб’ютор компанії Arch Timber Protection 
(Велика Британія), котра є світовим лідером з виробництва промислових засобів захисту 
деревини таких відомих марок як TANALITH E та ANTIBLU SELECT. Метою діяльності 
товариства ҐОНТА є всебічне сприяння розвитку вітчизняної деревообробної галузі 
через уможливлення використання передових світових практик та ефективних і, 
водночас, безпечних хімічних продуктів. Безперебійне постачання та кваліфікований 
супровід у використанні високоякісних промислових засобів захисту деревини 
забезпечує нашим клієнтам довгострокові та вигідні експортні контракти. З увагою 
до індивідуальних потреб клієнта наше підприємство також постачає виробниче 
устаткування для хімічного оброблення деревини та надає послуги з просочення 
деревини в автоклаві в режимі «вакуум-високий тиск-вакуум».

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

•	 Гідравлічні преси — проектування, виготовлення, монтаж.
•	 Лісосушильні камери — повна комплектація обладнанням.
•	 Осьові вентилятори.
•	 Місцеві аспірації: стружкопилососи, радіальні вентилятори.
•	 Загальні системи аспірації.
•	 Брикетувальні преси.
Підприємство «ГОРЛУШ КО» забезпечує повний комплекс оперативної гарантійної 

та післягарантійної підтримки. Безвідмовна довгострокова робота гарантована 
інженерними рішеннями, в основі яких лежить підвищений запас міцності та потужності.

ГРІНАС
Кам’янець-Подільський

Хмельницька обл., 32300, Україна
тел.: (067) 382 2950, (093) 624 2858

факс: (067) 231 2582
e-mail: agrinas@ukr.net

www. grinas.com.ua

Виготовлення, проектування та сервіс дереворізального інструменту:  фрези для 
виготовлення вікон, склопакетів, дверей, обшивальної дошки «ВАГОНКА», меблів, 
штапів/напівштапів, галтелей/напівгалтелей, підлоги, паркету;  фрези пазові, фрези для 
виготовлення будівельного брусу та блок-хауса, фрези бондарні; фрези дереворізальні 
для обробки м’яких та твердих порід деревини, фрезерні головки, ножі фугувальні, 
пили дискові.

Виготовляємо інструмент за кресленнями замовника.
Виготовлення металообробного інструмента.

Д ЛАЙТ, ТОВ
вул. 23-го Серпня, 31-Б, оф. 202

Харків, 61072, Україна
тел.: (057) 720 1156
факс: (057) 340 0808

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

Наша компанія є офіційним представником в Україні провідних світових виробників 
спецтехніки: Amco Veba (Італія), Dong Yang (Корея), ЗАТ «Підйомні машини» (Росія), Farmi 
Forest (Фінляндія), Tajfun (Словенія), Lancman (Словенія), Palms (Естонія), Akon Hidrolik 
(Туреччина) та ін.

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

Ми пропонуємо лише високоякісні лісовози, сортиментовози, трелювальні лебідки, 
щепоподрібнювачі, канатні дороги для трелювання лісу, колуни, крани-маніпулятори, 
мультиліфти, причепи, системи GPS-навігації. 

ДЕРЕВООБРОБНИК, ТОВ
a/c 5911, вул. Садова, 2-А

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

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

«Деревообробник» — перша всеукраїнська газета для спеціалістів меблевої, 
деревообробної та лісової галузей промисловості.

Газета виходить форматом А3 та обсягом 12 сторінок (на глянцевому папері) 
з періодичністю двічі на місяць. Розповсюджується за передплатою по всій території 
України. Додаткове розповсюдження – на виставках і за допомогою цільових розсилок.

Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 22346.
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ДІОС, ТОВ 
вул. Оксамитова, 11
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 390 5427; факс: (044) 390 5407
e-mail: info@dios.com.ua
www.dios.com.ua

Компанія «ДІОС» — один із провідних операторів на ринку деревообробного облад-
нання України. Програма продажів включає повний спектр обладнання, інструменту та 
матеріалів для обробки деревини та виробництва меблів. Накопичений досвід дозволяє 
здійснювати постачання як окремих одиниць обладнання, так і розробляти комплектацію 
та здійснювати сервісне обслуговування виробничих ліній і цілих виробництв.

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

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

ЖКГ УКРАЇНИ, Журнал 
вул. О. Довженка, 18
Київ, 03057, Україна
тел.: (044) 290 8406
e-mail: redactor@jkg-ukraine.com.ua
www.jkg-ukraine.com.ua

Журнал «ЖКГ» — перше та єдине національне видання у галузі житлово-
комунального господарства України, що виходить за підтримки Мінрегіону України та 
існує на ринку з 2007 р.

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

Наша компанія існує на ринку з 2008 року. Основною діяльністю підприємства є 
виготовлення котлів твердопаливних «PALCHE» та агрегатів для подрібнення деревини. 
Завдяки високому професіоналізму працівників наша компанія виготовляє та реставрує 
запчастини до різноманітного обладнання, а саме вали, фланці, ступиці, зірки, шестерні 
конічні, редуктори, втулки, шліцові з’єднання. 

Ви отримаєте весь спектр послуг з гарантією якості та утриманням конкурентних цін.

ЗЕРМА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Мелітопольська, 85, Каховка

Херсонська обл., 74800, Україна
тел.: (05536) 21 402; факс: (05536) 20 196

e-mail: sv@tmgreenbull.com.ua
www.tmgreenbull.com.ua

«Зерма-Україна» — вітчизняний виробник нестандартного обладнання, що випуска-
ється під ТМ Green Bull, для подрібнення різних видів деревини та біомаси, обладнання для 
виробництва пелет та брикетів, а також додаткового обладнання: дробарки барабанного 
типу, брикетери високої продуктивності, дробарки молоткові, гранулятори пелет, дро-
барки спеціального призначення, гідравлічні прес-брикетери, подрібнювачі біомаси ста-
ціонарні, барабанні сушарки, подрібнювачі біомаси мобільні, пакувальні машини.

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

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

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

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

ІМАК УКРАЇНА, ТОВ
вул. Щорса, 90/3, Біла Церква
Київська обл., 09113, Україна

тел.: (067) 325 7551
e-mail: info@imac.com.ua

www.imac.com.ua

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

ІМЕКС, ПП 
вул. Євгена Коновальця, 411-А

Івано-Франківськ, 76011, Україна
тел./факс: (0342) 50 73 40

e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua

ПП «ІМЕКС», засноване у жовтні 1992 року, майже 20 років впевнено укріплює 
свої позиції на ринку деревообробної промисловості. Протягом цього часу значно 
розширився асортимент продукції, вдосконалено технології, знайдено нові оптимальні 
рішення для розвитку галузі. Основні напрямки діяльності: конструювання та вигото-
влення високоякісного деревообробного обладнання, сервісне обслуговування, фахо-
ві консультації та забезпечення необхідними інструментами.
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ІНВОЛД, ТОВ
вул. Віскозна, 17, оф. 22
Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 383 4212, (067) 230 4895
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

Компанія «Інволд» пропонує своїм успішним клієнтам повний комплекс послуг: 
поставка, монтаж та сервісне обслуговування обладнання відомих європейських 
виробників:

•	 Комплексні технологічні рішення для організації виробництва гранул чи брикетів 
на базі пресів-грануляторів компанії AMANDUS KAHL, брикетувальних пресів 
гідравлічного типу компаній Briklis, UMP.

•	 Сушильні камери для тирси стрічкового чи барабанного типу.
•	 Комплексні технологічні рішення для сільськогосподарської та харчової 

промисловості від AMANDUS KAHL Group: крупозаводи, переробка зернових, 
бобових та олійних культур — SCHULE MÜHLENBAU; обжарювання кави, насіння 
та горіхів —NEUHAUS NEOTEC; технологія псевдозрідженого шару — NEUHAUS 
NEOTEC; охолодження та заморожування продуктів харчування — HEINEN 
FREEZING; преси для виробництва олії.

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

Група підприємств «Інтекс плюс» спеціалізується на розробці і виробництві 
дереворізального інструменту, а саме пил дискових для багатопильних верстатів, 
форматно-розкроювальних верстатів, тарних, рамних та стрічкових ножів, а також 
обладнання для первинної та вторинної механічної обробки та переробки деревної 
сировини, включаючи машини, пристосування і прилади для допоміжних робіт.

КАЛІЩУК, ПП 
вул. Об’їзна, 128-В
Тернопіль, 46000, Україна
тел./факс: (0352) 533 987
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru

Продаємо:
•	 стрічкові пили «ARMOTH»;
•	 прилади для сушильних камер: вологоміри, блоки дистанційного вимірювання 

вологості повітря, електронні аналізатори вологості повітря.
Виготовляємо:
•	 теплогенератори (котли) на твердому паливі потужністю 15–1500 кВт, що пра-

цюють на дровах, тирсі, вугіллі, брикетах, пелетах, тощо та призначені для обігріву 
промислових та побутових приміщень, сушильних камер, ферм, теплиць, тощо;

•	 стрічкові пилорами;
•	 верстати для загострення та розведення пил;
•	 верстати для поздовжнього та поперечного розкрою деревини;
•	 котли твердопаливні побутові.

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ 
ДЕРЕВООБРОБКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ 
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Сільськогосподарський пров., 4
Київ, 03041, Україна
тел.: (044) 527 8167

e-mail: opinchewska@gmail.com
www.nubip.edu.ua/node/1163

Навчальна та науково-консультаційна діяльність. Підготовка бакалаврів, магістрів, 
докторантів за спеціальністю «Технологія деревообробки», наукові дослідження в галузі 
механічної обробки деревини, допомога в організації деревопереробних підприємств, 
проектування та дизайн виробів із деревини.

КІВЕРЦІЛІСМАШ, ПП
вул. Академіка Кравчука, 4

Ківерці, Волинська обл.
45200, Україна

тел./факс: (03365) 22 546
тел.: (03365) 21479

(050) 900 8610, (050) 907 1298
факс: (03365) 40613

е-mail: lesmash@inbox.ru
vladimir_furman@inbox.ru

www.lismash.com.ua

ПП «КІВЕРЦІЛІСМАШ» — провідний виробник технологічних ліній і окремих верста-
тів (брусувальних, багатопильних, кромкообрізних, торцювальних та верстатів для 
переробки обапола) для повної переробки деревини в пиляні заготовки.

Устаткування високопродуктивне, надійне, просте в експлуатації, не вимагає особли-
вих кліматичних умов, постійно вдосконалюється по номенклатурі та модельному 
ряду, за якістю, надійністю і технічними можливостями. Полегшити працю і збільшити 
продуктивність зможуть транспортно-передавальні пристрої.

Пусконалагодження та післягарантійний супровід.

ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Леніна, 2-Б

с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна

тел.: (044) 499 2096
факс: (044) 499 2097

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

Інструменти та інструментальні системи для деревини та пластмас. Leitz поставляє 
свою продукцію та пропонує сервіс у понад 100 країнах світу, а також має всесвітню 
мережу, що складається з близько 200 сервісних центрів. Крім того, Leitz надає технічну 
підтримку своїм клієнтам, використовуючи 137-річний досвід роботи.
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ЛЕНІВ, ТОВ
вул. Автоливмашівська, 4
Івано-Франківськ, 76000, Україна
тел.: (0342) 723 993
факс: (0342) 723 994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

Компанія «ЛЕНІВ» була заснована в 2005 році. На сьогоднішній день це одна з най-
більш розвинених фірм в Україні, що займаються продажем та сервісом інструменту 
для деревообробки. Компанія «ЛЕНІВ» представляє на ринку України деревообробний 
інструмент таких відомих європейських фірм як АКЕ (Німеччина), Tigra (Німеччина),  
Kvarnstrands (Швеція) та Kennametal (США).

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

ТОВ «ЛІРА» є офіційним представником фірми «SERRA» в Україні. Також, ТОВ «ЛІРА» 
виробляє та продає сухий зрощений пиломатеріал з сосни (дошка для підлоги, коробка 
дверна, брус клеєний, вагонка, плінтус, рейка). 

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

ТОВ «ЛОЙКО УКРАЇНА» — дочірнє підприємство компанії LEUCO (Німеччина).
LEUCO є одним із світових лідерів з виробництва алмазних інструментів та інстру-

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

МАРКЕТЛІС, ПП
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 495 1162; факс: (044) 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 ГРУП ЛТД
пров. Універсальний, 6

Дніпропетровськ, 49024, Україна
тел./факс: (0563) 70 77 74, (0562) 32 78 25

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

Компанія «МВМ ГРУП ЛТД» понад десять років успішно працює на деревообробному рин-
ку України, пропонуючи своїм клієнтам сучасне та якісне обладнання за кращими цінами. 

«МВМ ГРУП ЛТД» пропонує весь спектр обладнання для обробки деревини та 
виготовлення дерев’яної продукції. На складі у місті Дніпропетровську завжди є в наяв-
ності: обладнання для обробки масивної деревини, обладнання для виготовлення бруса 
і щита, обладнання для шліфування, обладнання для обробки плит та виготовлення 
меблів, обладнання для роботи зі шпоном, обладнання для виготовлення паркету, об-
робні центри з ЧПУ, аспіраційні системи та багато іншого. Наші можливості — ваш успіх!

МВМ-КИЇВ, ТОВ
вул. Героїв Космосу, 4, оф. 801, Київ, 03148, Україна

тел.: (044) 200 1254; факс: (044) 501 1072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua, mwm-kiev@inet.ua

www.mwm-kiev.com.ua

Компанія «МВМ-Київ» більше 10 років постачає сучасне промислове обладнання, 
інструмент, сушильні камери та лісопильну техніку від провідних виробників Європи 
і Азії. Діяльність компанії спрямована на розвиток деревообробної галузі України 
за рахунок впровадження високоефективного і якісного обладнання широкого 
спектру, надання інжинірингових та сервісних послуг по створенню деревообробних 
виробництв і розробки концепції модернізації існуючих виробництв.

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

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

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

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

Проект видавничого центру «Інформбізнес».

МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, 
Журнал для виробників меблів

а/с 5911, Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 245 3550

e-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com

Журнал «Меблеві технології» — провідне всеукраїнське видання для фахівців 
меблевої галузі, що містить інформацію про найновіші матеріали, фурнітуру, 
обладнання, інструмент, програмне забезпечення для меблевого виробництва, а також 
новини галузі, огляд меблевих ринків України та інших країн Європи й світу. 
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МЕГАРЕС, ТМ
пр-т Визволителів, 1, оф. 610
Київ, 02660, Україна
тел.: (067) 657 0917, (050) 351 9589
факс: (044) 516 8763
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

ТМ «MЕГАРЕС» представляє на території України обладнання італійських фабрик-
виробників з багаторічним досвідом роботи у своїй сфері та надійною репутацією:  кон-
векційні 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 автоматичною загрузкою (різної 
потужності) Valmaggi Caldaie.

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

Продаж деревообробного обладнання, допоміжного ручного і електроінструменту.

МЕТАЛІСТ, ТзОВ
вул. Б. Хмельницького, 9
Пустомити, Львівська обл., 81100, Україна
тел./факс: (03230) 42 401
тел.: (067) 675 4897; факс: (03230) 41 507
e-mail: kotel@i.ua
www.kotel-metalist.com.ua

ТзОВ «Металіст» виготовляє установки енергетичні для спалювання відходів 
деревини, паливних гранул, лузги соняшника та іншої подрібненої біомаси УЕАС 100-
2000 кВт (теплоносій — вода); котли водогрійні КВ 40–2000 кВт, що працюють на дровах, 
брикетах, вугіллі; установки теплоутилізаторні УТ 100–150 кВт (теплоносій — повітря); 
транспортери шнекові та скребкові.

МЕХАНІК, ПВ-КП
пр-т Грушевського, 2/9, Кам’янець-Подільський
Хмельницька обл., 32300, Україна
тел./факс: (03849) 20 057; тел.: (03849) 28 170
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua

Ми пропонуємо:
•	 дереворізальний інструмент в широкому асортименті, включаючи інструмент 

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

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

МІЛТЕК, ТОВ
бульв. Шевченка, 266/1, оф. 401

Черкаси, 18002, Україна
тел.: (067) 470 0333; факс: (0472) 330 781

e-mail: mtstanok@gmail.com
www.miltec.com.ua

ТОВ «МІЛТЕК» — постачальник та виробник фрезерних станків з ЧПУ для 
різьблення по дереву, фрезерування різних матеріалів (дерева, МДФ, композитних 
матеріалів, пластиків, каменю, м’яких металів) та фігурного та криволінійного розкрою 
матеріалів; постачальник запасних частин та інструменту для верстатів з ЧПУ; виробник 
декоративних елементів з різьбою по дереву.

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

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

www.most-tools.com

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

МОТОРІМПЕКС, ХЗТФ, ТОВ
вул. Киргизька, 94/1

Харків, 61105, Україна
тел./факс: (057) 713 6162

e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.m-impex.com.ua

ТОВ ХЗТФ «МОТОРIМПЕКС» — комплексний постачальник гідравлічних рішень, 
інтегрованих з автоматичними системами. Компанія успішно працює на українському 
ринку вже більше 10 років. Професіоналізм та досвід менеджерського складу в поєднанні 
з гнучкістю та пошуком нових рішень сприяють ефективній роботі та розвитку фірми.

МУКІЄВСЬКА О. О., ФОП
вул. Пулюя, 3, кв. 121, Київ, 03048, Україна

тел.: (050) 383 863; факс: (044) 246 0281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com

www.mukiyevska.com.ua

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць у світі по виробництву матеріалів та 
інструментів на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва багато 
виробів з твердого сплаву для деревообробки та обробки каменю, металу та інших 
галузей виробництва.

Зі складу в Києві пропонуються: ножі стругальні HSS, HPS, HW; зуби для дискових пил 
HW; ножі змінні HW та напайки для фрез; напайки для свердел HW; прутки-заготовки 
HW для кінцевих фрез, тощо.
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МХМ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Люстдорфська дорога, 92/94, оф. 510
Одеса, 65088, Україна
тел.: (0482) 331 012
e-mail: mhm@mhm-ukraine.com
www.mhm-ukraine.com

Офіційний представник SENNEBOGEN Green Line в Україні.
SENNEBOGEN — один з провідних світових виробників перевантажувальної техніки. 

SENNEBOGEN Green Line — це гідравлічні повноповоротні мобільні перевантажувачі 
для перевалки лісу та ін. навалювальних, пакетованих і штучних вантажів.

Перевантажувачі SENNEBOGEN відрізняють ефективність експлуатації, високі наван-
тажувальні характеристики, простота керування, легкість обслуговування,  надійність 
і довговічність.

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

Фрези деревообробні: серійне виробництво, виготовлення за індивідуальним 
замовленням. Застосування: для виготовлення вікон, дверей, меблів, погонажних 
виробів.  Оснащення фрез з’ємними пластинами з твердого сплаву від провідних фірм 
Німеччини і Франції.

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

СП ТзОВ «ОЛНОВА» було засноване в травні 1997 року за участю німецької фірми 
«HAMMEL Recyclingtechnik GmbH».

Обладнання, що випускається на підприємстві, застосовується для подрібнення різ-
номанітних відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритні будівельні відходи, 
промислові нетоксичні відходи, побутова техніка, стара та використана деревина, рулони 
паперу, килимові покриття, кабельні котушки та піддони, ж/д шпали та телефонні стовпи, 
каміння, автомобільні шини та брухт чорних та кольорових металів. Також випускаються 
деревоподрібнювальні машини, які призначені для подрібнення деревних відходів 
(обапіл, рейка, горбиль, гілля та крони дерев) в технологічну та паливну тріску (щепу).

ПАКПРІНТ, ТОВ
вул. Каховська, 71-А, Київ, 02002, Україна
тел.: (044) 541 1801; факс: (044) 501 8496
e-mail: info@pakprint.com.ua
www.packprint.com.ua

ТОВ «Пакпрінт» — один з найбільших виробників пакувальних матеріалів та облад-
нання в Україні. Працюємо на ринку більше 15 років.

Наша продукція: стрічка поліпропіленова та ПЕТ; скоби металеві, дротяні, поліпро-
піленові, захисні кутники (картонні, пластикові); інструменти для обв’язки стрічками ПП 
та ПЕТ; стретч плівка технічна (ручна, машинна) та харчова; клейка стрічка пакувальна 
з логотипом та без логотипу; двостороння клейка армована малярна стрічка.

ПНЕВМОМАЙСТЕР, ПП
вул. Деревообробна, 5

Київ, 01013, Україна
тел./факс: (044) 467 7937

e-mail: o.shakhray@pneumomaster.com.ua
www.pneumomaster.com.ua

Компанія «Пневмомайстер» була заснована в 2002 році з метою стати постачаль-
ником професійного пневмоінструменту для будівельної, деревообробної та метало-
обробної галузей, а також для застосування на меблевих виробництвах.

За час роботи компанія розширила асортимент пропонованої продукції та сфери її 
застосування. На сьогоднішній день компанія «Пневмомайстер» поставляє компресори, 
кріпильні інструменти, обладнання для фарбування, шліфувальні та полірувальні інстру-
менти, аксесуари та приладдя до пневматичного інструменту. Широкий асортимент про-
дукції підібраний так, щоб задовольнити запити споживачів на використання машин щодня. 

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

e-mail: podillyapark@ukr.net

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

Ще один напрямок діяльності — виготовлення декоративних фігур та меблів з 
суцільної деревини (колод), художня різьба по дереву.

Послуги мобільної пилорами.

ПОДІЛЛЯ-ІНСТРУМЕНТ, ТОВ
Голосківське шосе, 2-А

Кам’янець-Подільський, 32315, Україна
тел./факс: (03849) 65 728

моб.: (067) 766 1564, (067) 307 6406 
e-mail: pila30@mail.ru, freza27@mail.ru 

www.podillya-instrument.com.ua

ТОВ «Поділля-інструмент» є безпосереднім виробником деревообробного інстру-
менту. Пропонуємо поставки сертифікованого інструменту:

•	 пили дискові з твердосплавними пластинами (ф160-ф560);
•	 пили стрічкові (Armout);
•	 фрези для виготовлення фільончастих дверей та дверей під скло;
•	 фрези для виготовлення вікон, євровікон;
•	 фрези для виготовлення погонажних виробів (підлогової дошки, вагонки, лиштви, 

плінтусів, блокхаузів);
•	 фрези для виготовлення євробрусу;
•	 ножі плоскі з інструментальної сталі та з твердосплавними напайками;
•	 стружкопилососи;
•	 станки пазувальні під шпоночний паз (шпонки Гофмана);
•	 проектування та виготовлення індивідуальних замовлень;
•	 сервісне обслуговування, гарантія, ремонт та заточування.
Формуємо дилерську мережу. Дилерам знижки.
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ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Журнал
вул. Наукова, 3-Б, оф. 313
Львів, 79060, Україна
тел./факс: (032) 976 502
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua

Видавництво всеукраїнського спеціалізованого журналу «Профессиональная 
покраска», присвяченого промисловому фарбуванню.

Тематика журналу: опорядження деревини, промислове рідке та порошкове 
фарбування, підготовка поверхні, антикорозійний захист, фарбувальне обладнання, 
лакофарбові матеріали, гальваніка, новітні технології.

Нашими читачами є підприємства, які надають послуги з фарбування або 
використовують фарбування у себе на виробництві. 

ПОЛІС, ПФ
вул. Серафимовича, 13-A, Київ, 02152, Україна
тел./факс: (044) 550 2256, (044) 553 4625
тел.: (044) 550 3386, (044) 502 5460
(044) 502 5461; факс: (044) 550 3389
Офіційне представництво у м. Львів:
вул. акад. С. Єфремова, 9/11, Львів, Україна
тел./факс: (032) 237 5341, (032) 237 5343
e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

«ПОЛІС» — верстатоторгівельна приватна фірма, офіційний представник заводів-
виробників деревообробного обладнання та інструменту.

У нас ви можете придбати верстати та обладнання від провідних заводів України, 
Італії, Болгарії та Бельгії.

Пропонуємо верстати та обладнання заводів: «Socomec», «MD-Dario», «Ardesia», 
«Robland», «Maggi-engineering», «ZMM Stomana», «ZMM Yakoruda» та ін.

Деревообробний інструмент «Freud», «CMT» та вітчизняних виробників.
Працює програма відстрочок та поетапних виплат.

ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ 
МИСТЕЦТВ ім. ПРЕПОДОБНОГО І. ДАМАСКІНА
вул. Полковника Затєвахіна, 14
Київ, 03041, Україна
тел.: (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Православний центр прикладних мистецтв ім. преподобного Іоана Дамаскіна 
запрошує учнів 9-х класів на навчання з професій: столяр, виробник художніх виробів 
з дерева, верстатник деревообробних верстатів; кравець, закрійник; кухар-кондитер-
пекар; художник-іконописець. Термін навчання: 3 роки.

В центрі викладаються предмети православного змісту. Бажаючі продовжити 
навчання в духовній семінарії несуть послух паламаря і чтеця, співають в церковному 
хорі та більш поглиблено вивчають духовні дисципліни.

Одночасно з опануванням професійної майстерності учні навчаються в 10–11 класах 
школи 2–3 ступенів №319 ім. Валерія Лобановського м. Києва, де отримують атестат про 
повну загальну середню освіту.

ПРО-ЕНЕРДЖІ, ТОВ
вул. Саксаганського, 28, оф. 20, Київ, 01033, Україна

тел.: (044) 492 7075; факс: (044) 201 6495
e-mail: info@pro-energy.com.ua

www.pro-energy.com.ua

PRO ENERGY спеціалізується на рішеннях у сфері енергоефективності, відновлюваної 
енергетики та водоочищення. Компанія пропонує проекти «під ключ» в сфері обробки 
біомаси, біогазу, водоочищення та встановлення індивідуальних теплових пунктів. 

Ми постачаємо обладнання для муніципального сектора, промисловості, сільського 
господарства і тепличної галузі від провідних європейських та українських виробників:  
твердопаливні парові і водогрійні котли на біомасі від 20 кВт до 30 мВт;  ТЕЦ і теплогенератори 
на біомасі; біогазові установки фермерського та промислового масштабу; індивідуальні 
теплові пункти; обладнання для очищення стічних вод.

ПРО-СТО (Професійні Спеціальні 
Технології та Обладнання), ТОВ

вул. Миколаївська дорога, 223/225
Одеса, 65013, Україна

Філія: з-д «Меридіан», бульв. І. Лепсе, 8, Київ, Україна 
тел.: (048) 735 4135, (044) 361 0603; факс: (048) 780 2048

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

Компанія «ПРО-СТО» є постачальником гравірувально-фрезерного, токарно-фре-
зерного і лазерного обладнання з ЧПК однойменних ОЕМ-марок STO СNС та STO LASER 
відповідно; забезпечує повну сервісну і виробничу підтримку обладнання. Компанія 
«ПРО-СТО» пропонує широкий спектр комплектацій обладнання, включаючи поворотні 
пристрої, системи лазерного 3D-сканування та інші опції, комплектуючі та витратні 
матеріали для верстатів з ЧПК.

РЕММЕРС, ТОВ
вул. Садова, 20, c. Горенка

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

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

Матеріали для будівництва, ремонту, захисту та збереження будівель та пам’ятників, 
наливні підлоги, захист та оздоблення деревини.

РОДОРС, ТОВ
а/с 28, Славута, Хмельницька обл., 30000, Україна 

тел.: (044) 507 0190; факс: (044) 507 0195
e-mail: info@rodors.com

www.rodors.com

«РОДОС» — це ефективний, екологічний та безвідходний деревообробний комплекс. 
Наше виробництво оснащене обладнанням кращих європейських виробників, що 
дозволяє нам оптимально використовувати деревину і отримувати максимальний вихід 
конкурентоспроможної продукції — зрощеного брусу і меблевих щитів. Виробництво 
«РОДОС» забезпечує не тільки високу якість, але і конкурентоспроможні ціни, яких ми 
досягаємо завдяки успішному менеджменту.
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РОЙЕК-ЛЬВІВ, Українсько-чеське СП, ТзОВ
а/с 5856, вул. Яворницького, 14
Львів, 79054, Україна
тел.: (032) 297 1858, (032) 297 1898
факс: (032) 297 1358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

Спільне підприємство «Ройек-Львів» є одним з лідерів у технічному переоснащенні 
підприємств деревообробної та меблевої галузі в Україні.

Деревообробне обладнання: рамні та стрічкопильні лісорами, промислові сушильні 
камери, автоклави для імпрегнації деревини, камери термічної модифікації деревини, 
широка гама деревообробних верстатів для обробки масиву та ДСП, автоматичні лінії, 
аспірації, інструмент.

Спеціальне обладнання для виготовлення дерев’яних євровікон, дверей, 
погонажних виробів, меблів.

Автоматичні твердопаливні котли (стружка, тирса, тріска, пелети, дрова, брикети): 
20, 25, 30, 40, 50, 80, 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 кВт.

Індивідуальні консультації, навчання персоналу, запуск та сервісне обслуговування.
З гамою обладнання можна ознайомитись у фірмовому виставковому салоні (Львів, 

вул. Яворницького, 14).

СІНАЙ
тел.: (067) 730 3025
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.com.ua

Торгівля лакофарбовими матеріалами, клеями, меблевими фасадами.

СПЕЦТЕХСЕРВІС, ТОВ
вул. Героїв Маківки, 4, Сколе
Львівська обл., 82600, Україна
тел.: (03251) 21 451; факс: (03251) 21 406
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua

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

СТАНКОДНІПРО 
вул. Березинська, 7
Дніпропетровськ, 49130, Україна
тел./факс: (0562) 3830 40 (41–49)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

ТОВ «Станкодніпро» — офіційний представник і торговий партнер провідних 
підприємств-виробників деревообробного обладнання та інструменту для виго-
товлення меблів та столярних виробів. Постійно зі складу в Дніпропетровську — понад 
100 видів верстатів та понад 1000 найменувань інструменту.

Якісне пусконалагодження та гарантійний сервіс обладнання.

Пропонуємо:
•	 оброблювальні центри з ЧПУ для присадки, фрезерування та крайколицювання, 

а також високопродуктивні розкроювальні центри та багато іншого від фірми 
Biesse S.p.A. (Італія);

•	 вертикальні форматно-розкроювальні верстати фірми Striebig A.G. (Швейцарія);
•	 традиційні та спеціальні верстати для деревообробки фірми Griggio S.p.A. (Італія);
•	 верстати для виготовлення шпону фірми Osama technologies s.r.l. (Італія);
•	 верстати для виготовлення шпону фірми Casati Macchine s.r.l. (Італія);
•	 різноманітні крайкооблицювальні верстати фірми Maschinen-Bau-Hebrock GmbH 

(Німеччина);
•	 пресси Italpress S.p.A. (Італія);
•	 пересувне аспіраційне обладнання фірми ACword spool s.r.o. (Чехія);
•	 широкий асортимент дереворізального інструменту фірми Leitz GmbH & Co. KG 

(Німеччина);
•	 верстати для заточування дискових пилок, а також повна гама самих дискових 

пилок та багато іншої продукції фірми Pilana Tools a.s. (Чехія);
•	 кінцевий інструмент фірми CMT Utensili Srl (Італія).

ТЕКНА-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Миру, 1-Н, смт. Віньківці

Хмельницька обл., 32500, Україна
тел./факс: (0384) 621 353; тел.: (067) 256 8049

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

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

ТЕХНОЛІС, ПП
вул. Зелена, 109, Львів, 79035, Україна 

тел.: (032) 245 2959, (067) 679 5706
факс: (032) 245 2969

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

Виробництво деревообробного інструменту.

УДАРНИК, ОДО 
пр-т Фрунзе, 17-А, Витебск

210023, Республика Беларусь
тел.: +375 212 369 318
моб.: +375 297 100 657
факс: +375 212 373 233

e-mail: ponsse@vitudarnik.by
www.vitudarnik.by

Ponsse є провідним виробником лісозаготівельних машин, що працюють за методом 
сортиментної заготівлі лісу. Ponsse виробляє, продає та обслуговує лісозаготівельні 
машини, а також випускає для них інформаційні системи. У своїй роботі компанія, 
в першу чергу, орієнтується на своїх клієнтів і керується побажаннями працівників 
лісової промисловості.
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УДАЧА, ТОВ
вул. Корабельна, 6, Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 417 4363, (044) 586 4910
факс: (044) 586 4914
e-mail: fad@udacha.ua
www.udacha.ua

МП УДАЧА — виробництво дереворізального інструменту (фрези насадні збірні, 
кінцеві, твердосплавні, пили дискові твердосплавні). 

Виробництво столярних виробів, дубльованого шпону та кромки з натуральної 
деревини, МДФ, ДСП та ФАНЕРИ, покритих натуральним шпоном, меблевих МДФ-
профілей, обгорнутих дубльованим шпоном, шпонованих фасадів.

Виробництво програмного забезпечення для проектування та виготовлення сходів. 

УДАЧА-УДФ, ТзОВ
вул. Корабельна, 6, Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 221 7660; факс: (044) 390 6985
e-mail: udf@udf.com.ua
www.udf.com.ua

Дубльований шпон для обгортання погонажних виробів. Натуральна кромка в ру-
лонах. ДСП, ДВП, МДФ та фанера покриті натуральним шпоном.

Шпонований МДФ профіль для збірних рамочних фасадів. 
МДФ фільонки об’ємні шпоновані.
Шпоновані збірні рамкові фасади під замовлення.
Фрезерування (різьба) та порізка криволінійних деталей на ЧПУ.

УК, ТОВ
вул. Пулюя, 3, кв. 121, Київ, 03048, Україна
тел.: (050) 543 1272; тел./факс: (044) 246 0281
e-mail: ukkiev2008@ukr.net
www.uk.ua

Фірма «УК» є постачальником устаткування провідних європейських виробників 
для виробництва пелет і брикетів із різних видів сировини. Організація виробництв «під 
ключ». Опалювальні котли промислового та побутового призначення з автоматичною 
подачею палива (пелет). Надаємо сервісне обслуговування, постачаємо запасні частини 
та витратні матеріали. Допомога в реалізації продукції. Постачання обладнання для 
первинної обробки деревини та обладнання для меблевого виробництва.

УКРЛІСПРОМОПТТОРГ, ПАТ
вул. Деревообробна, 5, Київ, 01013, Україна
вул. Героїв УПА, 73, Львів, 79018, Україна
тел./факс: (044) 285 3722; тел.: (032) 232 5425
e-mail: ukrlespromopttorg@domtele.com
www.ukrles.kiev.ua

Укрліспромоптторг спеціалізується на комплексному забезпеченні підприємств 
деревообробної та меблевої індустрії України. Ми продаємо зі складу у Києві та Львові 
клейові системи, лакофарбові продукти, абразивні матеріали, а також фурнітуру для 
виробництва меблів від відомих світових марок. Пропонуємо широку лінійку товарів 
таких брендів як KLEIBERIT, HERLAC, HETTICH (Німеччина), SIVAM, SIGMAR VERNICI (Італія), 
SAMET, VE-GE (Туреччина).

УКРПКТІЛІСПРОМ, ПАТ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
вул. Максимовича, 14-А

Івано-Франківськ, 76007, Україна
тел.: (03422) 61633, (097) 640 7189

(050) 661 1533; факс: (0342) 68650
e-mail: pkti.if@ukr.net

www.pkti.if.ua

Виготовляємо:
•	 преси для брикетування тирси та відходів рослинної біомаси;
•	 рубальні машини для подрібнення деревини;
•	 автоматичний пристрій для різки брикетів.
Проектуємо: 
•	 лісопильні та деревообробні цехи, цехи для виготовлення ДСП, плит МДФ, 

хвойно-вітамінної та деревинної муки;
•	 лісосушильні та пропарювальні камери;
•	 котельні всіх типів на будь-яких видах палива;
•	 комплексні рішення щодо вторинного використання відходів деревини;
•	 системи вентиляції та аспірації.

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

Київ, 01033, Україна
тел.: (044) 502 8009; факс: (044) 502 8010

e-mail: drevko1@ukr.net
www.drevko.in.ua

 
Компанія «Древ-КО» — провідний виробник обладнання для деревообробних під-

приємств, а також постачальник систем штучного старіння та пелюсткового шліфування.
Верстати та щітки для штучного старіння деревини.
Прес-вайми: 
•	 для виробництва меблевого щита;
•	 для складання вікон, дверей, фасадів;
•	 для виробництва віконного та будівельного брусу;
•	 для поздовжнього зрощування деревини.
Системи аспірації.
Верстати для профільної шліфовки деревини.

ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА, ТОВ
вул. М. Стельмаха, 10-А

Київ, 03040, Україна
тел./факс: (044) 501 6761

e-mail: info@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Продаж та технічне обслуговування обладнання для деревообробки та виробництва 
меблів.
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ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Промислова, 1, с. Ожидів
Буський р-н, Львівська обл., 80530, Україна
тел.: (03264) 46 984, (03264) 46 985
факс: (03264) 46 986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua

Основним видом діяльності ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» є виготовлення подрібню-
вальної техніки: рубальні машини, первинний та вторинний подрібнювачі, сортувальні 
лінії, транспортери, подаючі столи, колуни, пилоколуни.

Для подрібнення відходів деревини в діаметрі до 150 мм пропонуємо вам по-
дрібнювачі: електричного, тракторного та дизельного приводу, а для подрібнення 
деревини в діаметрі до 220 мм пропонуємо подрібнювач з електричним приводом. 
На спецзамовлення можемо виготовити рубальну машину марки RM42.311, яка може 
подрібнювати деревину в діаметрі до 280 мм.  

Пропонуємо також подрібнювачі великих потужностей, які дають продуктивність 
від 25–80 т/год. (в залежності від завантажувального матеріалу та без обмеження 
в габаритах матеріалу при подачі).

ХІМПОСТАЧАЛЬНИК, ПП
пров. Першотравневий, 39
Рубіжне, Луганська обл., 93000, Україна
тел./факс: (06453) 63 469
e-mail: office@himpost.com
www.himpost.com

Приватне підприємство «Хімпостачальник» є виробником високоякісних аддитивів, 
ненасичених поліефірних смол, одно- і двокомпонентних поліуретанів для лакофарбової 
та деревообробної промисловості, виробництва та переробки пластмас і еластомерів.

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

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

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

ЦЕНТРІНФОРМ, Інформаційно-видавничий дім, ТОВ
вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39, Харків, 61052, Україна

тел.: (057) 712 2040; факс: (057) 712 1500
e-mail: et@informdom.com

www.informdom.com 

Міжнародний інформаційно-технічний повнокольоровий журнал «Обладнання та 
інструмент для професіоналів. Серія «Деревообробка» видається з 2000 року (обсяг: 
120 сторінок; формат: А4; тираж: 10 тисяч; періодичність: 4 рази на рік).

Аудиторія: керівники, головні спеціалісти деревообробних та меблевих підприємств, 
виробники дверей, вікон, фурнітури, спеціалісти лісових та сільськогосподарських 
підприємств, інститутів у галузі лісового господарства, деревообробки та біоенергетики.

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

тел./факс: (044) 362 8483
e-mail: unitool.com.ua@gmail.com

www.unitool.com.ua

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

В асортименті: широкий спектр кріпильних інструментів для цвяхів, скоб, шпильок;  
пневмодрилі, шуруповерти, шліфмашинки, ударні гайковерти; спеціальні інструменти;  
кріпильні ручні та електроінструменти.

Забезпечуємо гарантійний та післягарантійний ремонт, консультацію по вико-
ристанню та експлуатації пневмоінструменту.

ЮЩИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28, с. Бірки

Яворівський р-н, Львівська обл., 81092, Україна 
тел.: (032) 247 7944; e-mail: office@yushchyshyn.com.ua

www.ющишин.com.ua

Ми проконсультуємо та допоможемо вам підібрати наступне обладнання: стрічкові та 
дискові пилорами, брусувальні верстати, багатопильні верстати, обладнання для зрощуван-
ня деревини; сушильні, пропарювальні та високотемпературні камери; фугувальні, рейсму-
сові, круглопильні, фрезерні, токарні, вертикальні стрічкопильні, свердлильно-пазувальні, 
шліфувальні та комбіновані багатоопераційні верстати; чотирибічні верстати; форматно-
розкрійні, крайколичкувальні верстати; обробні центри з ЧПУ для виготовлення меблів, 
столярних виробів; для виготовлення дерев’яних конструкцій (будинків); лако-фарбувальні 
камери і обладнання; аспіраційні системи і установки; програмне забезпечення для дерев’я-
них конструкцій; засоби кріплення; пресувальне обладнання (преси для зрощування, вайми, 
складальні вайми, гарячі преси, вакуумні преси, мембранні преси, преси для тиснення, 
клеєнаносне обладнання); техніка та технології для з’єднання; дереворізальний інструмент 
(фрези, пили, ножі); вживане обладнання; електроінструмент для столярів, меблярів, тесель.

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

ЯВІР, ПП
вул. Шевченка, 82-Б, Корсунь-Шевченківський

Черкаська обл., 19400, Україна
тел.: (04735) 24 388; e-mail: yavor2012@gmail.com

www.yavor.com.ua

Підприємство «Явір» спеціалізується на розробці і виготовленні широкого спектру 
деревообробних верстатів, виробництві стрічкових пилорам, а також обладнання для 
порізки масиву пінобетону.
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оБлаДнання Та ІнСТрУМенТ
обладнання та послуги 
для лісового господарства 
та лісової промисловості
LIgO gMbH
rMP
usTuNKArLI
WrAVOr
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АРПАЛ
АТОН СЕРВІС
АУТРА
ВН ВУД
Д ЛАЙТ
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
ІНВОЛД
КАЛІЩУК
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
МХМ УКРАЇНА
ПАКПРІНТ
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
РОДОРС
СТАНКОДНІПРО
ТЕКНА-УКРАЇНА
УДАРНИК 

основне та допоміжне технологічне 
обладнання для первинної 
механічної обробки та переробки 
деревної сировини 
fOrEZIENNE MfLs
ITA TOOLs 
KMA-uKrAINE
LE.KO.
LIgO gMbH
usTuNKArLI
АТОН СЕРВІС
АУТРА
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОДОРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНА-УКРАЇНА
УДАРНИК 
УК
ЮЩИШИН
ЯВІР

основне та допоміжне технологічне 
обладнання для вторинної 
(механічної) переробки деревини 
і деревних матеріалів
CAsELLI grOuP sPA
ITA TOOLs 
KMA-uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
LIgO gMbH
rMP
WrAVOr
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ГАЛАКТИК
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МІЛТЕК
МОСТ-ТУЛС
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОДОРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕКНА-УКРАЇНА
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЮЩИШИН

основне та допоміжне технологічне 
обладнання для облагороджування 
поверхонь
ITA TOOLs 
LEdINEK ENgINEErINg
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МІЛТЕК
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОДОРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЮЩИШИН

основне та допоміжне технологічне 
обладнання для попереднього 
складання, монтажу та пакування 
виробів
ITA TOOLs 
БЮРО-МАШ
ДОЛІНЬО
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС

МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПНЕВМОМАЙСТЕР
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЮНІПЛЮС

Технічні засоби для 
транспортування, складування 
та комплектування матеріалів 
і виробів
LEdINEK ENgINEErINg
rMP
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АУТРА
БЮРО-МАШ
Д ЛАЙТ
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МХМ УКРАЇНА
ПАКПРІНТ
СПЕЦТЕХСЕРВІС

робототехніка
БЮРО-МАШ
ДОЛІНЬО
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС

верстати і пристосування 
для спеціальних видів обробки 
LEdINEK ENgINEErINg
БЮРО-МАШ
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МІЛТЕК
ПРО-СТО
РОДОРС

верстати і пристосування для 
виготовлення спеціальних видів 
продукції 
KMA-uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МЕТА-ГРУП
МІЛТЕК
ПНЕВМОМАЙСТЕР

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТУрою РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Машини, пристосування і прилади 
для допоміжних робіт
usTuNKArLI
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕТА-ГРУП

ручні машини і механізовані 
пристрої для обробки деревини 
і пластмас
ITA TOOLs 
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
РОДОРС
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

обладнання, інструмент 
та інструментальне приладдя 
для обробки деревини
CAsELLI grOuP sPA
fOrEZIENNE MfLs
ITA TOOLs 
KMA-uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
LIgO gMbH
А-ЛАП
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ІБЕРУС-КИЇВ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕТА-ГРУП
МЕХАНІК
МІЛТЕК
МОСТ-ТУЛС
МУКІЄВСЬКА О. О.
Н.Н.Н.
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОЛІС
УДАЧА
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

вироби для оснащення верстатів
CAsELLI grOuP sPA
ITA TOOLs 
LEdINEK ENgINEErINg
LIgO gMbH
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МІЛТЕК
МОТОРІМПЕКС
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Технічні та інші засоби для утилізації 
деревних відходів та виробництва 
енергії з деревного палива
KMA-uKrAINE
rMP
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ГАЛАКТИК
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК
ЮЩИШИН

Технічні та інші засоби для енерго-
збереження, кондиціонування 
повітря, захисту навколишнього 
середовища, забезпечення безпеки 
праці, запобігання пожежам
HAMECH
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ГАЛАКТИК
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО

електронні пристрої для збору 
та обробки даних; технічні пристрої 
для контролю, вимірювання 
та регулювання
БЮРО-МАШ
ЮЩИШИН

комплексні поставки обладнання 
та оснащення підприємств, 
фінансування проектів, лізингові 
послуги
HAMECH
LIgO gMbH
АУТРА

БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ

оБлаДнання, МаТерІали, 
коМПоненТи І ФУрнІТ Ура 
Для вироБницТва МеБлІв
обладнання для виробництва 
меблів
KMA-uKrAINE
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП ЛТД
МЕГАРЕС
МІЛТЕК
МОСТ-ТУЛС
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УДАЧА
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЮНІПЛЮС
ЮЩИШИН

Меблеві заготовки, щити
БКМ ВУД
РОДОРС
УДАЧА-УДФ

комплектуючі
АТОН СЕРВІС
БКМ ВУД
ДІОС
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
РОДОРС
УДАЧА-УДФ
ЮЩИШИН

Матеріали
БКМ ВУД
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
ПАКПРІНТ
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОДОРС
СІНАЙ
УДАЧА-УДФ

лаки, фарби, декоративні покриття
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДІНГ УКРАЇНА
БЮРО-МАШ
МВМ ГРУП ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
СІНАЙ
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
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БІоенергеТика
обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, деревних 
відходів і порубкових залишків
KMA-uKrAINE
rMP
uMP TECHNIKA
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АРПАЛ
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
АУТРА
ВН ВУД
Д ЛАЙТ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЗЕРМА-УКРАЇНА
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПОЛІС
ТЕКНА-УКРАЇНА
УК
УКРПКТІЛІСПРОМ
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ЮЩИШИН
ЯВІР

обладнання для виробництва 
пелет, брикетів
bM ENgINEErINg
KMA-uKrAINE
rMP
uMP TECHNIKA
АЛЬТАІР-1
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗЕРМА-УКРАЇНА
ІМЕКС
ІНВОЛД
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПОЛІС
УК
УКРПКТІЛІСПРОМ
ЮЩИШИН

обладнання для виробництва 
деревного вугілля
АЛЬТАІР-1
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП ЛТД
УК

опалювальне устаткування та печі
ENErsTENA
HAMECH
POLYTECHNIK LufT- uNd fEuEruNgsTECHNIK
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ЗЕРМА-УКРАЇНА
ІМАК УКРАЇНА
МВМ ГРУП ЛТД
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МЕТАЛІСТ
МУКІЄВСЬКА О. О.
ПРО-ЕНЕРДЖІ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК

лІСо- Та ПилоМаТерІали, 
вироБи З Деревини
Деревина та лісоматеріали
LIgO gMbH
ІМЕКС
ПОЛІС
РОДОРС
СТОЛЯРНІ ВИРОБИ
ІНТЕКС ПЛЮС
МІЛТЕК
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
РОДОРС
УДАЧА-УДФ

Погонажні вироби
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
МІЛТЕК
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПОЛІС
РОДОРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УДАЧА-УДФ

Стругані і профільовані, обрізні 
та необрізні пиломатеріали
LIgO gMbH
ІНТЕКС ПЛЮС
МІЛТЕК
ПОДІЛЛЯ ПАРК
РОДОРС
УДАЧА-УДФ

рами, опалубка
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
РОДОРС

Паркет, ламінат, панелі
LIgO gMbH
ІНТЕКС ПЛЮС
УДАЧА-УДФ

Деревинно-плитні матеріали
БКМ ВУД
ІНТЕКС ПЛЮС
РОДОРС
УДАЧА
УДАЧА-УДФ

Сучасні технології обробки деревини
МВМ ГРУП ЛТД
МІЛТЕК
РОДОРС

Фанера, шпон
АГНІС-ПЛЮС
БКМ ВУД
УДАЧА
УДАЧА-УДФ

готові декоративні вироби
МІЛТЕК
ПОДІЛЛЯ ПАРК
ПРО-СТО
РОДОРС
УДАЧА-УДФ

хімічна та лакофарбова продукція, 
засоби захисту деревини
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДІНГ УКРАЇНА
ҐОНТА
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ

Декоративні покриття
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ

ПоСлУги Для галУ ЗІ
Програмне забезпечення, прикладне 
та комплексне, що розробляється 
незалежно від виробників верстатів 
МАРКЕТЛІС
УДАЧА
ЮЩИШИН

Інжинірингові та інші послуги 
для деревообробної та меблевої 
промисловості
LEdINEK ENgINEErINg
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА

наукові, дослідницькі та навчальні 
заклади, інститути, галузеві учбові 
заклади 
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ НУБІП
ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ 

література та портали 
для спеціалістів
bIZErA.COM.uA
dErEVO.INfO
fOrdAQ
WOOdbusINEssPOrTAL.COM
ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ
ДЕРЕВООБРОБНИК
ЖКГ УКРАЇНИ
МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЦЕНТРІНФОРМ
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AGNIS-PLUS, LTD
M. Grushevskogo str., 28/2, n/p 43  
Kyiv, 01021, Ukraine
tel.: +38 (044) 492 3277, +38 (067) 502 5220
+38 (097) 719 1598; fax: +38 (044) 492 3276
e-mail: sergey@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua

We produce & sell sliced & sawing veneer: oak, beech, pine, ash & older of Ukrainian origin. 
Our warehouse is located in Kyiv.

AKZO NOBEL HOLDING UKRAINE, LLC
Chervonoarmiyska str., 9/2, of. 65
Kyiv, 01004, Ukraine
tel.: +38 (044) 537 5455
fax: +38 (044) 490 5615 
e-mail: info.kyiv@akzonobel.com
www.akzonobel.com/ua

The company “Akzo Nobel Holding Ukraine” is a part of the global multinational chemical 
concern AkzoNobel, which has an excellent reputation in the world market. To improve the 
performance of many Ukrainian wood processing companies, “Akzo Nobel Holding Ukraine” 
represents the high quality industrial coatings and adhesive systems for wood, which meet 
European and international standards.

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

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

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

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

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

ALTAIR-1, LTD
Peremohy str., 99, apt. 19, 20

Zhytomyr, Ukraine
tel.: +38 (096) 838 3464

+38 (093) 160 0633
e-mail: eko-office@ukr.net, davidslava@ukr.net

www.eko-polissya.com.ua

Production of charcoal. 
Equipment for the production of charcoal. 
Equipment for the production of fuel briquettes.
Equipment for the production of pellets.

AMKODOR-UKROSPETSMASH, LTD
Chervonopraporna str., 28 

Kyiv, 03083, Ukraine
tel.: +38 (044) 259 5751
fax: +38 (044) 259 3224

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

“Amkodor Ukrospetsmash” LTD is the official distributor of JSC “Amkodor” holding managing 
company” in Ukraine. Holding “Amkodor” — one of the leading manufacturers of road 
construction, utilities, snow removal, airport, forestry, agricultural and other special equipment. 
“Amkodor Ukrospetsmash” LTD supplies machinery of “Amkodor” holding to Ukraine and 
provides warranty and post-warranty service. Company has a warehouse of spare parts in Kyiv. 

ARPAL
PARPALIOS M. M., PE

K. Marksa str., 50, Vinnytsia, 21000, Ukraine
tel.: +38 (097) 692 8685

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

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

AS-ENGINEERING, LLC
Oksamytova str., 11

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

tel.: +38 (044) 599 1422, +38 (067) 230 6416
e-mail: info.nestro@ukr.net

www.nestro.com.ua

TIC AS-Engineering is the offical representative of the German company “Nestro 
Lufttechnik GmbH” in Ukraine.

Our company specializes in engineering, import, installation, warranty and after-sales 
service of centralized aspiration filtering systems, dust collectors, shredding machines, boiling 
systems and wood waste recycling equipment (e. g. pelleting and briquetting systems). Also, 
we can help transport milled raw materials at any distance using pneumatic lines.
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ATON SERVICE, LTD
Boryspilska str., 7, build. 3, of. 248
Kyiv, 02660, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Aton Service, Ltd carries out design work, supply, assembling and commissioning of 
high-quality energy-efficient equipment for industrial enterprises. Company is a national 
manufacturer of equipment for air suction and extraction, industrial blowers, painting 
equipment. Also, Aton Service, Ltd supplies component parts: flexible hoses, electric motors, 
filtering elements etc. We offer technologies, which help you save.

AUTRA, LTD
Mаnniku tee, 104, 11216 Tallinn, Estonia
tel./ fax: +372 675 5443, +38 (0352) 512 043
mob.: +38 (067) 343 6353, +38 (050) 373 0190 
e-mail: info@autra.ee, andrei@autra.ee, ivan@autra.ee
www.autra.ee

AUTRA Company is the official dealer of manufacturers from Finland, Germany, Estonia 
and Sweden. Sale of forest machinery, equipment for primary wood processing and other 
equipment for forestry:

•	 PALAX firewood processors (Finland);
•	 JUNKKARI chippers (Finland);
•	 JENZ chippers and choppers (Germany);
•	 PALMS forest cranes and trailers (Estonia);
•	 JUNKKARI — PATRUUNA forest cranes and trailers (Finland);
•	 KARA sawmills (Finland) and organization of KARA sawmills;
•	 LENARTSFORS sawmills (Sweden);
•	 WeelHorse and IronHorse transporters (Sweden);
•	 JENZ Woodcrecker harvesters for stumps and processors splitting thick logs (Germany);
•	 HYPRO processors (Sweden);
•	 OFA chains on wheels for forest machinery (Finland);
•	 Clark track wheels for heavy forest machinery (Scotland);
•	 Valon Kone debarkers (Finland).

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

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

•	 Aspiration System — (filters with a discharge auger, bag type, bunkers) to clear the air 
on woodworking factories of chips and dust.

•	 Boiler equipment — industrial boilers for wood waste.
•	 Bunkers — drives for storage of wood waste.
•	 Fan heaters.
•	 Walls for painting with dry filters. 
•	 Grinding tables for manual and mechanical grinding of wood products.
•	 Manufacture and installation of air ducts.

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

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

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

BKM WOOD, LLC
Druzhby str., 25

Krasnoyilsk, Storozhynetskyi distr.
Chernivtsi obl., 59022, Ukraine

tel.: +38 (050) 384 0392, +38 (095) 271 9813
e-mail: export@bkmwood.com

www.bkmwood.com

The Holding BKM WOOD includes following Ukrainian companies: 
•	 Factory “TEMP” — bed bases, bed frames, transforming mechanisms, logistics and 

warehouse appliances. 
•	 Factory “Veneto Group” — furniture, mattresses, sofas and edge glued panels.
•	 Factory “CHERKASY BOARD MANUFACTURING PLANT” — chipboard, veneered chipboard.
•	 Factory “BKM Wood” — beech wood bed slats and plywood.
•	 Factory “Zdorovij son” — high quality beech wood pellets. 

BM ENGINEERING
Lesya Kurbasa str., 2-G, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (050) 502 6646
+38 (067) 630 0976, +38 (044) 209 9274

e-mail: info@bm-biomass.com
www.bm-biomass.com

BM Engineering offers design, construction, commissioning and maintenance services 
for biomass processing plants (production of pellets and briquettes).

BURO-MACH, LTD
Universalny lane, 6, Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine

tel.: +38 (0562) 386 097, +38 (0562) 353 190
+38 (0562) 365 875; fax: +38 (0562) 310 679

e-mail: max@buro-m.dp.ua
moulder@buro-m.dp.ua, l_gena@buro-m.dp.ua

www.buromach.com.ua

“Buro-Mach” was founded in 1999. Our company has taken one of the leading positions 
in the Ukrainian market of industrial equipment.

Mission of our company is to give our partners the newest discovery and high 
technologies that allow customers to realize their most ambitious business plans.

Our company is focused on cooperation with large companies, producing woodworking, 
machine-building, stone working, glass working & plastic working equipment. We are proud 
of partner relations with our customers, which are based, first of all, on mutual trust & respect. 
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CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87 
33048 San Giovanni Al Natisone (Udine), Italy
tel.: +39 0432 757 064; fax: +39 0432 757 618
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Supply of new and second-hand woodworking machines, special for chairs production. 
After-sale service, spare parts.

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

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

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

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

Our company is the official representative in Ukraine of the world’s manufacturers of spe-
cialized equipment: Amco Veba (Italy), Dong Yang (Korea), Lifting Machines JSC (Russia), Farmi 
Forest (Finland), Tajfun (Slovenia), Lancman (Slovenia), Palms (Estonia), Akon Hidrolik (Turkey).

The structure of the management company D LIGHT includes the Ukrainian manufacturer 
of specialized equipment VELMASH-Ukraine LLC, own network of mobile service centers 
and spare parts warehouse that allows well-timed and better support of our customers.

We offer only the highest quality products such as timber trucks, log trucks, skidding 
winches, chip shredders, cableways for skidding, wood splitters, cranes, multilift trailers, GPS 
navigation systems.

DEREVO.INFO, Internet portal
P.O.B. 5966, Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 244 1022
e-mail: portal@derevo.info
www.derevo.info

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

DEREVOOBROBNYK, LTD
P.O.B. 5911, Sadova str., 2-А

Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 (032) 244 1164; fax: +38 (032) 244 1165

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

Derevoobrobnyk is the leading Ukrainian specialized edition for the specialists of 
forestry, woodworking and furniture industries. Since 2000 it is successfully operating in 
the market, providing up-to-date market reviews and analysis, as well as information about 
Ukrainian and other European and world countries, events, facts, etc.

The newspaper is distributed by subscription throughout Ukraine. Additional distribu-
tion — at the trade fairs and to the companies, included in our database.

DIOS, LLC
Oksamytova str., 11

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

tel.: +38 (044) 390 5427; fax: +38 (044) 390 5407
e-mail: info@dios.com.ua

www.dios.com.ua

DIOS Company is one of the leaders of Ukrainian woodworking machinery market. We sell the 
full spectrum of equipment, tools & materials for wood processing. Due to our rich experience in 
this area we can supply separate woodworking machines, as well as work out special customized
configurations for clients and do servicing of production lines & entire production.  

DOLIGNO, LTD
Akademika Pavlova str., 82

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

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

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

DREV-KO, ТМ, UKRTEHNOPROMSNAB, LTD
Saksahanskogo str., 44-Е

Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 502 8009
fax: +38 (044) 502 8010

e-mail: drevko1@ukr.net
www.drevko.in.ua

DREVO-KO Company is a famous domestic producer of woodworking equipment.
Our production range includes brush sanding machines, presses, aspiration systems, 

finger-jointing presses, roller applicators, painting machines, painting heating machines 
and line rubbing oil.
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ENERSTENA
Raktazoliu st., 21
LT-52181 Kaunas, Lithuania
tel.: +370 3737 3231
fax: +370 3745 9056
e-mail: sales@enerstena.eu
www.enerstena.eu

“Enerstena” group is the well-known Lithuanian energy company, distinguishing itself 
for its biomass heating technologies. Our achievements allow us to offer our customers the 
most efficient energy generation solutions: we design and manufacture biomass boilers, 
flue gas condensers, furnaces and other technological equipment for biomass boiler plants. 
We implement projects from the idea to the key and we also provide maintenance services.

FELDER GROUP UKRAINE, LTD
M. Stelmakha str., 10-A
Kyiv, 03040, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 501 6761
e-mail: info@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Sale & technical maintenance of equipment for wood processing & furniture production.

FORDAQ S.A.
Belgium
tel.: +40 (0) 31 620 4347
e-mail: info@fordaq.com
www.fordaq.com 

Online search for business partners on the portal www.fordaq.com.
We are online since 2000.
More than 110,000 participants from all around the world.
Over 21,000 postings on the Marketplace.
Business partners from 176 countries.
More than 1.8 million visits every month.
Database of importers and exporters of wood, where we picked up for you over 2.5 million 

offers and supply requests on the basis of shipped bills of lading from 15 countries.
Automatic translation of ads and other information to 13 languages.

FOREZIENNE MFLS
Le Chanasson, France
tel.: + 33 0477 2714
fax: + 33 0477 274 719
e-mail: youri.silverstov@forezienne.com
www.forezienne.com

FOREZIENNE MFLS is a leading European cutting tools manufacturer. We offer a full 
range of bandsaw blades in narrow, wide or THIN KERF execution; complete range of circular 
saws, planer knives, mini gangsaws; new or second-hand saw doctoring machines, as well as 
staff training. We have a solution for you, come to visit us.

GALACTIC, LLC
Budindustrii str., 9-A
Kyiv, 01013, Ukraine

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

www.galactic.kiev.ua

Galactic Production Company is a manufacturer of industrial equipment.

GONTA, LLC
Metrobudivska str., 12, of. 25

Kyiv, 03065, Ukraine
tel.: +38 (044) 209 1019, +38 (067) 419 5575

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

GONTA Chemicals is an exclusive distributor of Arch Timber Protection (Great Britain), 
which is the world leader in the production of industrial wood preservatives of such 
renowned brands as TANALITH E and ANTIBLU SELECT.

GONTA aims to provide full support for the development of the national wood industry through 
the implementation of the world best practices & efficient, but safe, chemical products. Constant 
stock availability & qualified support in utilizing high quality industrial wood preservatives provide 
our clients with long-lasting & profitable export contracts. With the attention to individual needs 
of a client our company also supplies the equipment for chemical treatment of wood, as well as 
provides services for timber treatment in autoclaves with “vacuum-high pressure-vacuum” process.

GORLUSH CO
Yagidna str., 2, Kyiv, 03083, Ukraine

tel.: +38 (044) 524 2470, +38 (067) 220 2470
fax: +38 (044) 524 2471

e-mail: gorlush@i.kiev.ua
www.gorlush.com.ua

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

guarantee support.

GRINAS
Kamyanets-Podilskyi, Khmelnytskyi obl., 32300, Ukraine

tel.: +38 (067) 382 2950, +38 (093) 624 2858
fax: +38 (067) 231 2582

e-mail: agrinas@ukr.net
www. grinas.com.ua

Manufacture, design and service of woodcutting tools: mills for soft- and hardwood, 
milling heads, jointing knifes, circular saw blades.

Manufacture of metal-working tools.
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HAMECH
ul. Armii Krajowej, 3 
Hajnówka, 17-200, Poland
tel.: +48 856 826 264, +38 (093) 869 3837
fax: + 48 856 822 207
e-mail: hamechukraine@mail.ru
www.hamech.ru

Production and assembly of automated heating systems based on biofuel. Production 
of KWH boilers for logs up to 2,5MW, automatic combustion systems for woodchips AZSD, 
fuel transport and storage systems. Production of burners for turf, logs, shavings, pellets. 
Production of drying kilns for timber/pallets, fruits, vegetables and tobacco, production of 
steam treatment kilns.

HEMMEL-UKRAINE, LTD
Promyslova str., 1 
v.Ozhydiv, Busk distr., Lviv obl., 80530, Ukraine
tel.: +38 (03264) 46 98 4, +38 (03264) 46 98 5
fax: +38 (03264) 46 98 6
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua

The principal activity of HEMMEL-UKRAINE, LTD is manufacture of shredding machinery: 
chippers, primary & secondary shredders, sorting lines, conveyors, feed tables, splitting axes, etc.

We offer equipment for wood waste grinding with diameter up to 150 mm.: electric, 
tractor and diesel drives. We also offer shredders with electric drives for grinding wood with 
diameter up to 220 mm. You can make a special order for chippers under TM RM42.311, 
which can grind wood with diameter up to 280 mm.

We offer high-performance grinders with a capacity of 25–80 t./h. (depending on loading 
material) that have no material dimension restrictions.

HOUFEK a.s.
Obora, 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic
Representative office in Ukraine:
Pshenychna str., 8, Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +420 569 430700, +420 569 430711 (export)
+38 (044) 502 4195 (Kyiv)
fax: +420 569 430715, +38 (044) 502 4194 (Kyiv)
е-mail: houfek@houfek.com, houfek@optima.com.ua
www.houfek.com

The Czech Company HOUFEK 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.

HOUSING AND COMMUNAL SERVICES 
OF UKRAINE, Magazine

O. Dovzhenka str., 18, Kyiv, 03057, Ukraine
tel.: +38 (044) 290 8406

e-mail: redactor@jkg-ukraine.com.ua
www.jkg-ukraine.com.ua

“Housing and Communal Services of Ukraine” is the first and only national publication in 
the field of housing and communal services of Ukraine that is issued under the auspices of 
the Ministry for Regional Development, Building and Housing of Ukraine and exists on the 
market since 2007.

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

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

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

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

IMAC UKRAINE, LLC
Schorsa str., 90/3

Bila Tserkva, 09113, Ukraine
tel.: +38 (067) 325 7551

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

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

IMEKS, PE
Yevhena Konovaltsia str., 411-A

Ivano-Frankivsk, 76011, Ukraine
tel./fax: +38 (0342) 507 340

e-mail: imeksinfo@gmail.com
www.imeks.if.ua

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

Main activities: design and manufacture of high-quality woodworking equipment, 
maintenance, professional advice and provision with all the necessary tools.
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INTEKS PLUS, Group of companies
Kniaziv Koriatovychiv str., 25, Kamianets-Podilskyi
Khmelnytskyi obl., 32300, Ukraine
tel.: +38 (0384) 934 536; fax: +38 (0384) 935 366
e-mail: inteks@ukr.net
www.inteks.com.ua

Inteks Plus Group of Companies specializes in the design and manufacture of woodworking 
tools, such as disk saws, panel sizing saws, different knives and equipment for primary and 
secondary processing of wood raw material, including machines & devices for auxiliary work.

INWORLD, LTD
Vizkozna str., 17, of. 22, Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 383 4212, +38 (067) 230 4895
e-mail: info_inworld@ukr.net
www.inworld.com.ua

“Inworld” offers its successful customers full range of delivery and assembly services 
and further servicing of equipment manufactured by well-known European equipment 
producers. Today we offer:

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

•	 Belt or drum drying rooms for wood chips.
•	 Complex technological solutions for agricultural and food industry from AMANDUS 

KAHL Group: groats mill; grains, pulses and oil-yielding crops processing — SCHULE 
MÜHLENBAU; roasting coffee, sunflower seeds and nuts — NEUHAUS NEOTEC; 
fluid bed technology — NEUHAUS NEOTEC; cooling and freezing systems for food 
industry — HEINEN FREEZING; plant oil presses.

ITA TOOLS 
Shevchenka str., 39
Horodok, Khmelnytskyi obl., 32000, Ukraine
tel./fax: +38 (251) 33 918
e-mail: office@itatools.com.ua
www.itatools.com.ua

ITA TOOLS offers reliable woodworking tools of European manufacturers in the Ukrainian 
market.

We sell circular saws, drills, diamond tools, cutters (arbor-type, end and for CNC-centers), 
removable blades, accessories and fittings.

JAVIR, PE
Shevchenka str., 82-B, Korsun-Shevchenkivskyi
Cherkasy obl., 19400, Ukraine
tel./fax: +38 (04735) 24 388
e-mail: yavor2012@gmail.com
www.yavor.com.ua

Development and manufacture of a wide range of woodworking machines, band 
sawmills and equipment for sawing foam concrete.

KALISCHUK, PE 
Obyizna str., 128-В, Ternopil, 46000, Ukraine

tel./fax: +38 (0352) 53 39 87
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru

We sell:
•	 ARMOTH band saws.
•	 STIHL and DOLMAR petrol-powered saws.
•	 Devices for drying chambers: moisture meters, air humidity distance control boxes,  air 

humidity electronic analyzers.
We produce:
•	 heat-generators;
•	 powersaw benches;
•	 grinding machines;
•	 machines for wood sawing.

KHIMPOSTAVSCHIK, PE
Pershotravnevyi lane, 39, Rubizhne, 93000, Ukraine

tel./fax: +38 (06453) 63 469
e-mail: office@himpost.com

www.himpost.com

Private Еnterprise “Khimpostavschik” is a manufacturer of high-quality additives, 
unsaturated polyester resins, one- and two-component polyurethanes for paint and wood 
processing industry, production and processing of plastics and elastomers.

KIVERTSILISMASH, PE
Akademika Kravchuka str., 4, Kivertsi, Volyn obl., 45200, Ukraine

tel./fax: +38 (03365) 22 546
tel.: +38 (03365) 21 479, +38 (050) 900 8610
+38 (050) 907 1298; fax: +38 (03365) 40 613

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

KIVERTSILISMASH, PE is the leading manufacturer of technological lines and individual 
machines (log-edging machines, gang saws, guillotines, butting saws and machines for 
processing half log) for complete processing of wood.

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

KMA-UKRAINE
AVERKOV P. I.

Rivnenska str., 78-А, Lutsk, 43000, Ukraine
tel.: +38 (067) 794 1952, +38 (067) 794 1962

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

Sale of new and used equipment from the leading European producers: Holzmann, 
Robland, Casadei, Centauro, SCM, Stomana, Holzkraft.
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LE.KO., LLC
ul. Lubinicko, 23-B
66-200 Swiebodzin, Poland
tel.: +48 601 551 926
fax: +48 683 811 633
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl

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

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska cesta, 019-A
2311 Hoce, Slovenia
tel.: +386 2613 0051
fax: +386 2613 0060
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

We offer: 
•	 moulding/profiling machines; 
•	 planning machines with working speed up to 9000 m/min; 
•	 ROTOLES system, splitting, ripping and cutting machines; 
•	 Finger-jointing lines, presses for straight and curved laminated beams; 
•	 parquet lines, complete solutions for BSH and CLT products and furniture boards; 
•	 special machines, complete handling equipment, turnkey projects etc.

LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA, LLC
Lenina str., 2-B, v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine
tel.: +38 (044) 499 2096
fax: +38 (044) 499 2097
e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

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

LENIV, LTD
Avtolyvmashivska str., 4
Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine
tel.: +38 (0342) 723 993
fax: +38 (0342) 723 994
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

LENIV Company was founded in 2005 and today it is one of the most developed 
enterprises in Ukraine that sells and serves woodworking tools. We represent on the 
Ukrainian market products of such well-known European manufacturers as AKE (Germany), 
Tigra (Germany), Kvarnstrands (Sweden), Kennametal (USA).

LEUCO UKRAINE, LTD
Oksamytova str., 11

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

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

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

LEUCO UKRAINE Ltd. is the subsidiary of LEUCO, Germany.
LEUCO is one of the world’s leading manufacturers of diamond tools and carbide tools 

for woodworking and furniture industry. A wide range of our products is complemented by 
tool services and advice on its use.

LIGO GmbH
Planetenfeldstr., 120

44379 Dortmund, Germany
tel.: +49 231 177 870

fax: +49 231 177 8730
e-mail: contact@ligogmbh.de

www.ligogmbh.de

LIGO GmbH offers high quality woodworking equipment from European firms at factory 
prices: wood sawing machines for industrial wood cutting — MEBOR (Slovenia); drying kilns 
and steam dryers for wood — LUKA (Poland); woodworking tools and grinding equipment.

LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76, v. Bezpyatne

Kyiv obl., 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707, +38 (050) 352 5772

fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net

www.lira-ukraine.com

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

MARKETLIS, PE
Oksamytova str., 11

v. Petropavlivska Borshchagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine

tel.: +38 (044) 495 1162
fax: +38 (044) 495 1168

e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

Private enterprise “Marketlis” offers machines, spare parts and tools for wood processing 
and furniture production from the world’s top producers, provides consulting and 
engineering services, completes adjustment and undertakes assembly works, performs 
guarantee and out-of-warranty maintenance of equipment.
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MEBELNOE DELO, Magazine
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 489 3246, +38 (044) 206 5265
tel.: +38 (050) 441 6801, +38 (067) 506 6343
e-mail: mebelnoedelo.com.ua
www.facebook.com/mebelnoedelo

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

Publisher: Informbusiness, LTD.

MEBLEVI TECHNOLOGII, Magazine
P.O.B. 5911, Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 245 3550
e-mail: mt@prominfo.com.ua
www.infomebli.com

“Meblevi technologii” is a leading Ukrainian magazine for chief executives and specialists 
of the furniture industry. The magazine gives up-to-date information about materials, 
furniture, equipment, technologies, software for furniture manufacture, as well as news, 
market reviews from Ukraine and other countries, discussions of problems that face all the 
firms engaged in furniture manufacture.

MECHANIK, PI-CE
Grushevskoho ave., 2/9, Kamyanets-Podilsky
Khmelnytskyi obl., 32300, Ukraine
tel./fax: +38 (03849) 20057
tel.: +38 (03849) 28170
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua
www.mechanik.com.ua

We offer:
•	 wide range of woodcutting tools, including tools for eurowindow manufacture;
•	 PVC profile, milling and buffing tools: Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, 

Trocal, Kommerling, REHAU, EgePen.

MEGARES, TМ
Vyzvolyteliv ave., 1, оf. 610
Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (067) 657 0917
+38 (050) 351 9589
fax: +38 (044) 516 8763
e-mail: mega2@ukr.net
www.megares.com.ua

TM “MEGARES” presents in Ukraine equipment of the Italian factories-producers with 
long-term experience in the direction and reliable reputation:  

•	 Termolegno conventional drying kilns for wood;
•	 TecnoAzzurra painting tunnels; 

•	 Costruzioni Nazzareno briquetting presses and equipment for the production of fuel 
granules (pellets);

•	 Sormec2000 hot and cold presses for veneer coating and production of panels and 
beams from massive wood;

•	 Delta nailing machines and complete nailing lines for pallet construction;
•	 Valmaggi Caldaie boilers for solid fuels such as pellets or wood wastes with auto 

feeding (different power).

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

v. Petrivske, Kyiv-Sviatoshyn distr.
Kyiv obl., 08141, Ukraine

tel.: +38 (044) 200 5071
fax: +38 (044) 200 5072

e-mail: s.chumak@metagroup.com.ua
www.metagroup.com.ua

Sale of woodworking machinery, hand and power tools.

METALIST, LLC
B. Khmelnytskoho str., 9

Pustomyty, Lviv obl., 81100, Ukraine
tel./fax: +38 (03230) 42 401

tel.: +38 (067) 675 4897
fax: +38 (03230) 41 507

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

Metalist, LLC manufactures:
•	 power installations for burning waste wood, wood pellets, sunflower husk and other 

chopped biomass УЕАС 100–2,000 kW;
•	 boilers КВ 40–2,000 kW;
•	 heat-utilizing installations УТ 100–150 kW;
•	 screw and scraper conveyors.

MHM UKRAINE, LTD
Lustdorfska doroga str., 92/94, of. 510

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

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

Official representative of SENNEBOGEN Green Line in Ukraine.
SENNEBOGEN is one of world-wide leading producers of trans-shipping equipment. 

SENNEBOGEN Green Line machines are hydraulic slewing mobile material handlers for 
transfer of woods and other general and bulk cargoes.

SENNEBOGEN handlers are distinguished by:
•	 operational efficiency;
•	 high loading characteristics;
•	 simple control;
•	 easy maintenance;
•	 reliability and durability.
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MILTEC, LLC
Shevchenka blvd., 266/1, of. 401
Cherkasy, 18002, Ukraine
tel.: +38 (067) 470 0333
fax: +38 (0472) 330 781
e-mail: mtstanok@gmail.com
www.miltec.com.ua

MILTEC, LLC is a supplier and manufacturer of CNC milling machines for wood carving, 
milling various materials (wood, MDF, composite materials, plastics, stone, soft metals) and 
shaped and curved cutting of different materials, as well as a supplier of spare parts and 
tools for CNC machines and a manufacturer of decorative elements (with carving on wood).

MOST-TOOLS, LLC
Protasevycha str., 3
Ternopil, 46022, Ukraine
tel.: +38 (067) 277 2121
fax: +38 (0352) 514 251
e-mail: info@most-tools.com
www.most-tools.com

MOST-TOOLS Company operates in the woodworking equipment market since 2004. 
We offer a full range of woodworking equipment and guarantee high quality of all 

products. Nowadays, we are the leading supplier of equipment and tools: circular, band and 
frame saws; hollow and end mills; drills; knives; diamond tools and tool-grinding wheels 
PCD and CBN, as well as a wide range of accessories. We also manufacture tools to order.

MOST-UKRAINE, LLC
Myru str., 3, v. Baykivtsi
Ternopil obl., 47711, Ukraine
tel./fax: +38 (0352) 296 262 
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.ua.most-ua.com.ua, wood-mizer.com.ua

MOST-Ukraine, LLC is an exclusive representative of Wood-Mizer in Ukraine. The company 
offers a full range of original equipment, spare parts, band saws and consumables of Wood-
Mizer company. Also, MOST-Ukraine is the direct equipment and tools supplier for global 
brands: CMT, ANDRE, Tanel, as well as the official dealer of STIHL Company.

MOST-Ukraine — a guarantee of high quality, performance and reliability!

MOTORIMPEX, LLC
Kyrgyzska str., 94/1
Kharkiv, 61105, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 713 6162
e-mail: m-impex@m-impex.com.ua
www.m-impex.com.ua

Motorimpex, LLC is a complex supplier of hydraulic solutions integrated with automated 
systems. The company is successfully operating on the Ukrainian market for over 10 years. 
Professionalism and experience of managerial staff in conjunction with the flexibility and 
search for new solutions are facilitating the effective firm operation and development.

MUKIIEVSKAYA E. A., PE
Pulyuya str., 3, apt. 121, Kyiv, 03048, Ukraine

tel.: +38 (050) 383 8631; fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: elena_mukiev@hotmail.com

www.mukiyevska.com.ua

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

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

MWM GROUP LTD
Universalnyi lane, 6, Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine

tel./fax: +38 (0563) 707 774, +38 (0562) 327 825
e-mail: mwm-group@mwm.com.ua

www.mwm.com.ua

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

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

MWM-KIEV, LLC
Heroyiv Kosmosu str., 4, of. 801, Kyiv, 03148, Ukraine 

tel.: +38 (044) 200 1254; fax: +38 (044) 501 1072
e-mail: info@mwm-kiev.com.ua, mwm-kiev@inet.ua

www.mwm-kiev.com.ua

MWM-Kiev supplies modern industrial equipment, tools, drying kilns, sawmilling 
equipment from the leading European and Asian manufacturers for more than 10 years. 
The company’s activity is focused on the development of woodworking industry of Ukraine 
by implementing wide spectrum of highly efficient and high quality equipment, as well as 
by provisioning engineering and maintenance services aimed at creating woodworking 
industries and developing the modernization concept of existing enterprises.

N.N.N., LTD
Trutenka str., 2, Kyiv, Ukraine

tel.: +38 (044) 258 5592
tel./ fax: +38 (044) 257 4061

e-mail: n_n_n@ukr.net

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

We also equip milling cutters with removable hard alloy plates from the leading German 
and French manufacturers.
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OLNOVA, Joint Ukrainian-German Сompany, LLC
V. Ivasiuka str., 5, Busk, Lviv obl., 80500, Ukraine
tel.: +38 (03264) 23 410; fax: +38 (03264) 21 515
e-mail: office@olnova.com.ua
www.olnova.com.ua

The Joint Ukrainian-German Company OLNOVA was established in May 1997 with 
participation of the German firm HAMMEL Recyclingtechnik GmbH. HAMMEL Recyclingtechnik 
GmbH is the world leader in the production of mincing machines for different types of waste 
(wood chips, household garbage, debris, sleepers, stone and car bodies). 

Also, the company started developing new types of mincers on the basis of German 
drawings, as well as manufactured small-size chippers of new types and modifications. 
These chippers are designed for transforming chips of slab and batten type, as well as tree 
branches and sections into technological chips.

ORTHODOX CENTRE OF APPLIED ARTS 
n.a. SAINT JOHN OF DAMASCUS
Polkovnyka Zatevakhina str., 14
Kyiv, 03041, Ukraine
tel.: +38 (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Vocational-technical school.

PACKPRINT, LLC
Kakhovska str., 71-A, Kyiv, 02002, Ukraine
tel.: +38 (044) 541 1801; fax: +38 (044) 501 8496
e-mail: info@pakprint.com.ua
www.packprint.com.ua

Pakprint, LLC — one of the largest manufacturers of packaging materials and equipment 
in Ukraine. We work in the market for over 15 years.

Our products: strapping band (PP, PET); metal, wire and polypropylene clamps, 
protective corners (cardboard, plastic); binding tools (PP, PET), metal strips; stretch film: 
technical (hand, machine) and for food packaging; adhesive packaging tape with or without 
a logo; double-sided reinforced self-adhesive masking tape.

PAUL Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Max-Paul-Strasse, 1-D, Duermentingen, 88525, Germany
tel.: +49 073 715 000; fax.: +49 073 7150 0111
e-mail: holz@paul-d.com 
www.paul-d.com
official representative in Ukraine: LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76, v. Bezpyatne, Kyiv obl., 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707, +38 (050) 352 5772; fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

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

PNEUMOMASTER, PE
Derevoobrobna str., 5, Kyiv, 01013, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 467 7937
e-mail: o.shakhray@pneumomaster.com.ua

www.pneumomaster.com.ua

Pneumomaster Company was founded in 2002 with the aim of becoming a supplier of profes-
sional pneumatic tools for the construction, woodworking, metalworking & furniture industries.

Over the course of time, the company has expanded the range of offered products & their 
scope of application. Today Pneumomaster Company delivers compressors, mounting tools, 
painting equipment, grinding and polishing tools, & accessories to pneumatic tools. A wide range 
of products is selected so as to suit the demands of consumers for everyday use of machines.

PODILLYA PARK, LLC
Peremohy ave., 40-A, Kyiv, 03680, Ukraine

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

Official dealer of brands STIHL (Germany) and VIKING (Austria) in Ukraine will help you 
choose high-quality professional tools with innovative technologies to meet your needs and 
guarantees quick and quality service, expert advice, selection of component parts.

Another activity of the company is the production of decorative figures and furniture 
from logs of wood and also art wood carving.

We offer portable saw bench service as well.

PODILLYA-ІNSTRUMENT, LLC
Goloskivske hwy, 2-А, Kamyanets-Podіlsky, 32315, Ukraine

tel./fax: +38 (03849) 65 728 
mob.: +38 (067) 766 1564, +38 (067) 307 6406 

e-mail: pila30@mail.ru, freza27@mail.ru 
www.podillya-instrument.com.ua

Podillya-Іnstrument, LLC is a direct manufacturer of woodworking tools. We offer 
delivery of certified tools, as well as form a dealer network.

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

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

official representation in Lviv:
Akad. S.Yefremova str., 9/11, Lviv, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 237 5341, +38 (032) 237 5343
e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua

www.poles.kiev.ua

POLIS, PC is a private machine trading company and the official representative of the 
companies producing woodworking machines and tools. 

We sell machines & equipment of the leading manufacturers from Ukraine, Italy, Belgium 
and Bulgaria. We offer machines and equipment from the following manufacturers: Socomec, 
MD-Dario, Ardesia, Robland, Maggi-engineering, ZMM Stomana, ZMM Yakoruda, etc.

Woodworking equipment from Freud, CMT and national producers.
Agreed payment delays and stage payments are possible.
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POLYTECHNIK LUFT- UND 
FEUERUNGSTECHNIK GmbH
Hainfelderstrasse, 69, A-2564 Weissenbach, Austria
tel.: + 43 267 289 0102; fax: + 43 267 289 013
e-mail: b.haeusler@polytechnik.at
www.polytechnik.com

The Austrian company POLYTECHNIK is one of the leading manufacturers of biomass 
boiler plants from 500 to 25,000 kW and for CHP plants. More than 40 years of experience in 
that field ensure that POLYTECHNIK offers professional solutions.

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

PRO ENERGY, LLC
Saksahanskogo str., 28, of. 20, Kyiv, 01033, Ukraine
tel.: +38 (044) 492 7075; fax: +38 (044) 201 6495
e-mail: info@pro-energy.com.ua
www.pro-energy.com.ua

PRO ENERGY was founded in 2014 as a managing company to implement projects in 
the spheres of energy efficiency and bioenergy in Ukraine. The company offers turnkey 
solutions in the field of recycling and processing biomass, biogas, industrial water treatment 
and installation of individual heating substations. We supply equipment for the municipal 
sector, industry, agriculture and greenhouse industry.

We offer feasibility study reports and preparation of project documentation, selection and 
delivery of equipment, services for installation & engineering, warranty & post-warranty service.

PROFESSIONAL COATINGS, Magazine 
Naukova str., 3-B, of. 313, Lviv, 79060, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 976 502
e-mail: pokraska@iapmm.lviv.ua
www.coatings.net.ua

All-Ukrainian specialized magazine “Professional coatings” is dedicated to industrial coating.
Topics: wood fashioning, industrial liquid & powder coating, surface preparation, corrosion 

protection, paint equipment, coating materials, electroplating, innovative technologies.
Our readers are companies that provide coating services or use coating at their production site. 

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

CNC & Laser machines’ supplier under own OEM-brands — STO CNC & STO Laser 
correspondingly.

REMMERS, LLC
Sadova str., 20, Gorenka

Kyiv obl., 08105, Ukraine
tel.: +38 (044) 364 1985
fax: +38 (044) 364 1986

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

Materials for the construction, repair, protection and preservation of buildings and 
monuments, self-leveling floors, wood protection and decoration.

RMP, SIA
Maza Krasta iela, 83

Riga, LV-1003, Latvia
tel.: +371 6728 6442
fax: +371 6711 4048
e-mail: rmp@rmp.lv

www.rmp.lv

Consultation, designing, manufacturing and delivery of German briquetting systems — 
hydraulic presses “RUF”, as well as an automatic packing line rectangular briquettes “RUF 
type” RMP-PL and other accompanying equipment for reproduction of valuable secondary 
raw materials of the woodworking manufactures, allowing to turn their trash into cash.

RODORS, LLC
P.O.B. 28, Slavuta, Khmelnytskyi obl., 30000, Ukraine 

tel.: +38 (044) 507 0190
fax: +38 (044) 507 0195

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

“RODOS” is an effective, environmentally friendly, non-waste wood processing complex. 
Our production is equipped with the best equipment of European manufacturers, which 
allows us to use wood optimally and to obtain the maximum yield of competitive products — 
joined timber and furniture boards. “RODOS” production provides not only the best quality, 
but also competitive prices, which we achieve through the successful management.

ROJEK-LVIV, Ukrainian-Czech JV
P.O.B. 5856, Yavornyckoho str., 14

Lviv, 79054, Ukraine 
tel./fax: +38 (032) 297 1858

tel.: +38 (032) 297 1898
e-mail: info@rojek-lviv.com

www.rojek-lviv.com

Joint venture “Rojek-Lviv” is one of the leaders in engineering re-equipment of 
woodworking branch companies in Ukraine.

Woodworking equipment: side blade saw frames, industrial drying kilns, autoclaves for 
wood impregnation, particle board machines, woodworking machines, automatic lines, 
aspirations, tools and accompanying materials.

Boilers with automatic burning of wood-waste products (shaving, sawdust, chips, pellets, 
fire wood, coal): 20; 25; 30; 40; 50; 80; 100; 180; 250; 400; 630; 800; 1,000; 1,250; 1,500; 2,000 kW.

Experts will carry out personal consulting, staff tutoring, start up and after-sales service.
It is possible to familiarize with the assortment of offered equipment in firm’s showroom.
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SERRA MASCHINENBAU GmbH
Bahnhofstrabe, 83, Rimsting, D – 83253, Germany
tel.: +49 0805 1964 000; fax: +49 0805 1964 0050
e-mail: info@serra.de 
www.serra.de 
official representative in Ukraine: LIRA, LTD
Vasylkivska str., 76, v. Bezpyatne, Kyiv obl., 08628, Ukraine
tel.: +38 (04571) 21 707, +38 (050) 352 5772; fax: +38 (04571) 22 426
е-mail: lira711@ukr.net
www.lira-ukraine.com

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

SINAY
tel.: +38 (067) 730 3025
e-mail: farba@sinay.te.ua
www.sinay.com.ua

Trade in paints, glues, furniture facades.

SPETSTEHSERVIS, LLC
Heroyiv Makivky str., 4
Skole, Lviv obl., 82600, Ukraine
tel.: +38 (03251) 2145; fax: +38 (03251) 21406
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua

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

STANKODNIPRO
Berezynska str., 7, Dnipropetrovsk, 49130, Ukraine
tel./fax: +38 (0562) 383 040 (41–49)
e-mail: info@stankodnepr.com.ua
www.stankodnepr.com.ua

“Stankodnipro” Ltd. is the official representative and trading partner of the leading 
companies-manufacturers of wood-processing equipment and tools for the production of 
furniture and millwork. Over 100 types of machines and over 1,000 kinds of tools are always 
available from the warehouse in Dnipropetrovsk.

Quality start-up, adjustment and guarantee service of the equipment. We offer:
•	 processing centers with СNC for addition, milling and edge-facing, as well as highly 

productive cutting centers and a lot more from firm Biesse S.p.A. (Italy);
•	 vertical panel-sizing machines from firm Striebig A.G. (Switzerland);
•	 traditional & special machines for wood-processing made by firm Griggio S.p.A. (Italy);
•	 machines for veneer production made by firm Osama technologies s.r.l. (Italy);
•	 machines for veneer production made by firm Casati Macchine s.r.l. (Italy);
•	 various edge-facing machines from firm Maschinen-Bau-Hebrock GmbH (Germany);
•	 presses Italpress S.p.A. (Italy);
•	 movable aspiration equipment from firm ACword spool s.r.o. (Czech Republic);
•	 wide range of wood-cutting tools from firm Leitz GmbH & Co. KG (Germany);
•	 machines for disc saws sharpening, disc saws from firm Pilana Tools a.s. (Czech);
•	 point tools from firm CMT Utensili Srl (Italy).

TEHNOLIS, PE
Zelena str., 109

Lviv, 79035, Ukraine 
tel./fax: +38 (032) 245 2959

tel.: +38 (067) 679 5706
e-mail: forteh@ukr.net

www.tehnolis.com

Production of woodworking tools.

TEKNA-UKRAINE, LLC
Myru str., 1-N, Vinkivtsi

Khmelnytskyi obl., 32500, Ukraine
tel./fax: +38 (0384) 621 353

tel.: +38 (067) 256 8049
e-mail: tekna-ukraina@ukr.net

www.tekna-ukraina.com.ua

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

UDACHA, LTD
Korabelna str., 6

Kyiv, 04655, Ukraine 
tel.: +38 (044) 417 4363

+38 (044) 586 4910
fax: +38 (044) 586 4914
e-mail: fad@udacha.ua

www.udacha.ua

UDACHA Company — manufacture of wood cutting tools (assembly arbor-type, end 
milling and carbide-tipped cutters). 

Manufacture of wood products, natural wood edge and duplicated veneer, backing with 
natural veneer, MDF-boards, wood-chip boards, plywood-boards, MDF-profiles, facades.

Software engineering for stairs projecting and manufacturing.

UDACHA-UDF, LTD
Korabelna str., 6

Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 7660
fax: +38 (044) 390 6985
e-mail: udf@udf.com.ua

www.udf.com.ua

Double veneer for wrapping furniture profiles. Natural edge in rolls. Chipboard, 
hardboard, MDF, plywood and veneer — wrapped.

Veneered MDF profile for prefabricated framework frontages.
MDF veneered and voluminous inserts. 
Veneered prefabricated framed fronts to order.
Milling (carving) and cutting of curved parts on CNC machine.
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UDARNIK, ALC
Frunze ave., 17-А, Vitebsk, 210023, Republic of Belarus
tel.: +375 212 369 318; fax: +375 212 373 233
e-mail: ponsse@vitudarnik.by
www.vitudarnik.by

Ponsse is one of the world’s leading manufacturers of forest machines for the cut-to-length 
method and its customer-oriented operations that are still guided by the wishes and needs of 
forest machine entrepreneurs. Ponsse specializes in the production, sales and maintenance of 
forest machines designed for the cut-to-length method & in the related information systems. 

UK, LTD
Puliuia str., 3, apt. 121, Kyiv , 03048, Ukraine
tel.: +38 (050) 543 1272; tel./fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: ukkiev2008@ukr.net
www.uk.ua

Firm “UK” is a supplier of equipment produced by the leading European manufacturers, 
namely machines for the production of pellets and briquettes from various raw materials. 

Organization of production on a “turnkey” basis.
Heating boilers for industrial and domestic purposes with automatic feed of fuel (pellets).
We provide maintenance, supply of spare parts and consumables.
Assistance in hard fuel sales.
Supply of equipment for primary woodworking and equipment for furniture manufacture.

UKRLISPROMOPTTORG, PrJSC
Derevoobrobna str., 5, Kyiv, 01013, Ukraine
Heroiv UPA str., 73, Lviv, 79018, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 285 3722; tel.: +38 (032) 232 5425
e-mail: ukrlespromopttorg@domtele.com
www.ukrles.kiev.ua

Ukrlispromopttorg specializes in the complex providing of woodworking and furniture 
industry enterprises of Ukraine. We sell glue systems, varnishes and enamels, abrasive 
materials, and also furniture of well-known world brands from warehouses in Kyiv and Lviv. 
We offer wide range of commodities under such brands as KLEIBERIT, HERLAC, HETTICH 
(Germany), SIVAM, SIGMAR VERNICI (Italy), SAMET, VE-GE (Turkey).

UKRPKTILISPROM, PJSC
UKRAINIAN DESIGN & TECHNOLOGICAL INSTITUTE OF FOREST INDUSTRY
Maksymovycha str., 14-A, Ivano-Frankivsk, 76007, Ukraine
tel.: +38 (03422) 61633, +38 (097) 640 7189
+38 (050) 661 1533; fax: +38 (0342) 68650
e-mail: pkti.if@ukr.net
www.pkti.if.ua

We produce:
•		presses	for	briquetting	sawdust	and	plant	biomass	waste;
•		equipment	for	chopping	wood;
•		automatic	devices	for	cutting	briquettes.	

We design:
•	 sawmills, woodworking shops and workshops for the manufacture of chipboard, MDF, 

coniferous-vitamin and wooden flour;
•	 wood drying kilns and steam-curing chambers;
•	 boilers of all types for any fuel;
•	 integrated solutions for waste wood recycling;
•	 ventilation and aspiration systems.

UMP TECHNIKA, JSC
Vill. Antakalnis II/Moletu kelias, 27

LT-20101 Ukmerge, Lithuania
tel.: +370 3405 8782; fax: +370 3406 3348

e-mail: vytas@ump.lt, umptechnika@ump.lt 
www.briquette.lt

The joint-stock company “UMP Technika” is a member of the “Baltic American Concord” 
(ВАС) group, which began manufacturing hydraulic presses for waste wood briquetting and 
agricultural sector in 2003. Since that time, we manufactured 465 machines that operate 
worldwide. Press BP500A is being constantly improved. We began the production of a new 
press ВР600А in 2015. Press complies with technical regulations “On safety of Machinery and 
Equipment” (Directive 2006/42/EC). Our partner in Ukraine — INWORLD Company (tel.: +38 
(044) 383 4212).

UNIPLUS, LLC
Svitlytskoho str., 35, Kyiv, 04123, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 362 8483
e-mail: unitool.com.ua@gmail.com

www.unitool.com.ua

UNIPLUS, LLC represents in Ukraine high quality products from global manufacturers of 
pneumatic tools and fasteners.

Our product range includes a wide range of fastening tools, air drills, screwdrivers, 
sanders, impact wrenches, special tools, hand-held fastening tools & electric fastening tools.

We offer warranty service and post-warranty maintenance, consultation on the use and 
operation of pneumatic tools.

USTUNKARLI MARANGOZ MAKINALARI 
IMALATI SAN. VE TIC.LTD. STI.

Golcukler Mah. 798/4, No: 1, 35470 Izmir, Turkey
tel.: +90 232 782 1390; fax: +90 232 782 1391

e-mail: sales@ustunkarli.com, zamira@ustunkarli.com
www.ustunkarli.com

Ustunkarli completes plants for sawmill industry manufacturers and produces all types 
of sawmilling machines.

Our Company was founded in 1954 and we would like to share our 60-years’ experience 
in manufacturing woodworking machines with you. 

Products: vertical bandsaws and carriages, log edging saws, slab and board re-sawing 
machines, parallel board edgers, multiple ripsaws, single double and triple saw trimmers, 
conveyor systems, complete sawmills and turnkey projects.
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VN WOOD, LLC
Rodyny Krushelnytskyh str., 14
Lviv, 79017, Ukraine
tel.: +38 (097) 836 0110
fax: +38 (0322) 602 843
e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.com.ua

•	 Trade in used and new woodworking machinery from the leading manufacturers 
(Weinig, Cosmec, SCM, Lower, Gubish).

•	 Filters for painting rooms (cardboard and fiberglass).

WOOD PROCESSING DEPARTMENT 
OF NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE 
& ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE
Silskohospodarski lane, 4
Kyiv, 03041, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 527 8167
e-mail: OPinchewska@gmail.com
www.nubip.edu.ua/node/1163

Educational and scientific consulting activities. 
Preparation of bachelors, masters and doctorate students in the specialty “Technology 

of Wood”, research in the field of mechanical wood processing, consulting in the wood 
processing industries organization, engineering and design of wood products.

WOODBUSINESSPORTAL.COM
023556 Bucharest, Romania
tel.: +40 722 393 491 
fax: +40 212 101 839
e-mail: sales.marketing@woodbusinessportal.com
www.woodbusinessportal.com

WoodBusinessPortal.com is the world’s leading wood marketplace connecting thou-
sands of buyers, sellers, wholesalers, manufacturers and exporters across the globe. If you 
are looking for reliable wood and timber suppliers, it’s the ideal resource for your sourcing 
needs. Members just need to browse through the list of exciting buy and sell trade offers 
from the world’s leading wood buyers and wood sellers to get what they want the most.

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

Horizontal bandsaws, cutting lines, machines for cutting boards by length and width, 
debarking machines.

YUSHCHYSHYN, PE
B. Khmelnytskoho str., 28, v. Birky

Yavoriv distr., Lviv obl., 81092, Ukraine
tel.: +38 (032) 247 7944

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

We will consult and help you find the following equipment: band and disk saws, log-
edging machines, multirip benches, wood bonding equipment; drying, curing and high-
temperature kilns; surface planers, thickness planers, circular saws, milling machines, turning 
machines, vertical bandsaws, mortisers, grinding machines and combined multioperational 
machines; 4-side moulders; moulder-circular saws, edge banders; CNC machining centers 
for furniture, wood products; for timber structures (buildings); spray booths and finishing 
equipment; aspiration systems; software for wood structures; fastening; pressing equip-
ment; equipment and technology for jointing; wood cutting tools (cutters, saws, knives); 
used machines (from Europe — never used in Ukraine); professional power tools for wood-
workers, furniture-makers, carpenters.

Guarantee and post guarantee service, technical staff training, consultation, instrument 
sharpening services.

ZAHID-AGROSERVICE PLUS, LLC
Mamsurova str., 8-B

Lutsk, Volyn obl., 43017, Ukraine
tel.: +38 (0336) 593 454
fax: +38 (0336) 593 454

e-mail: zahidpalche@meta.ua
www.zahidagroservis.com.ua

Our company operates on the market since 2008. The main activity of the company is the 
production of solid fuel boilers “PALCHE” & grinding wood machines. We have highly skilled 
staff and it allows our company to produce and restore spare parts for different equipment 
(shafts, flanges, hubs, sprockets, gears bevels, gears, hubs, splined connections, etc.). Our 
clients can get full range of services with quality guarantee and good competitive prices.

ZERMA-UKRAINE, LTD
Melitopolska str., 85, Kakhovka

Kherson obl., 74800, Ukraine
tel.: +38 (05536) 21 402
fax: +38 (05536) 20 196

e-mail: sv@tmgreenbull.com.ua
www.tmgreenbull.com.ua

Zerma-Ukraine, Ltd is the Ukrainian manufacturer of optional equipment produced 
under the trade mark Green Bull for crushing different types of wood and biomass, pellet 
and briquette manufacturing, as well as the other auxiliary equipment:

•	 tub grinders;   
•	 briquette machines;
•	 hammer mills;   
•	 pellet mills;
•	 roto grinders;   
•	 baling presses;
•	 rotary drum dryers; 
•	 packing machines.
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mAChINERy, EQUIPmENT & TOOLS
machines and services for forestry 
and wood industry
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machines and technical equipment 
for secondary (mechanical) processing 
of wood and wooden materials
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machines and technical equipment 
for surface finishing
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and commissioning technology
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processes
burO-MACH
IMAC uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
MArKETLIs
MEgArEs
MILTEC
MWM grOuP LTd
PrO-sTO
rOdOrs

machines and plants for special 
product groups
ATON sErVICE
burO-MACH
dIOs
dOLIgNO
drEV-KO, uKrTEHNOPrOMsNAb
fELdEr grOuP uKrAINE
IMAC uKrAINE
KMA-uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
MArKETLIs
MEgArEs
META-grOuP
MILTEC
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
PNEuMOMAsTEr
rOJEK-LVIV
VN WOOd
YusHCHYsHYN
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

LIST OF ExhIBITS Auxiliary machines, equipment 
and devices
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
AuTrA
burO-MACH
dIOs
IMAC uKrAINE
KIVErTsILIsMAsH
META-grOuP
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
usTuNKArLI
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

Portable machines for processing 
of timber and plastics
burO-MACH
dIOs
drEV-KO, uKrTEHNOPrOMsNAb
fELdEr grOuP uKrAINE
ITA TOOLs 
MArKETLIs
MWM grOuP LTd
PNEuMOMAsTEr
POdILLYA PArK
rOdOrs
YusHCHYsHYN
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

Tools and equipment for wood 
processing
A-LAP
burO-MACH
CAsELLI grOuP sPA
dIOs
dOLIgNO
drEV-KO, uKrTEHNOPrOMsNAb
fELdEr grOuP uKrAINE
fOrEZIENNE MfLs
IbErus-KIEV
ITA TOOLs 
KIVErTsILIsMAsH
KMA-uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
LEuCO uKrAINE
LIgO gMbH
MArKETLIs
MECHANIK
META-grOuP
MILTEC
MOsT-TOOLs
MuKIIEVsKAYA E. A.
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
N.N.N.
PNEuMOMAsTEr
POdILLYA PArK
POLIs
rOJEK-LVIV
TEHNOLIs
udACHA
uK
YusHCHYsHYN

Products for equipping machines, 
spare parts
burO-MACH
CAsELLI grOuP sPA
dIOs
dOLIgNO
fELdEr grOuP uKrAINE
ITA TOOLs 
LEdINEK ENgINEErINg
LEuCO uKrAINE
LIgO gMbH
MArKETLIs
MILTEC
MOTOrIMPEX
MWM grOuP LTd
POLIs
rOJEK-LVIV
YusHCHYsHYN
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

Equipment for waste wood utilization 
and manufacture of solid biofuel
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
burO-MACH
dIOs
gALACTIC
IMAC uKrAINE
KMA-uKrAINE
MArKETLIs
MEgArEs
METALIsT
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
rMP
rOJEK-LVIV
uK
YusHCHYsHYN
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

Energy saving, environmental 
protection, occupational safety, 
fire prevention and air-conditioning 
equipment
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
burO-MACH
dIOs
drEV-KO, uKrTEHNOPrOMsNAb
gALACTIC
HAMECH
MEgArEs
MWM grOuP LTd
uK
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

Independent computer software; 
technical devices for control 
and measuring
burO-MACH
YusHCHYsHYN

Complex delivery of equipment, 
project financing, leasing services 
AuTrA
burO-MACH

dIOs
dOLIgNO
HAMECH
KIVErTsILIsMAsH
LIgO gMbH
MArKETLIs
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
PNEuMOMAsTEr
rOJEK-LVIV
ZAHId-AgrOsErVICE PLus

EQUIPmENT, mATERIALS, 
COmPONENTS ANd ACCESSORIES 
FOR FURNITURE PROdUCTION
Equipment for furniture production
burO-MACH
dIOs
dOLIgNO
drEV-KO, uKrTEHNOPrOMsNAb
fELdEr grOuP uKrAINE
HOufEK
IMAC uKrAINE
KMA-uKrAINE
MArKETLIs
MEgArEs
MILTEC
MOsT-TOOLs
MWM grOuP LTd
PNEuMOMAsTEr
POLIs
rOJEK-LVIV
udACHA
uNIPLus
YusHCHYsHYN

Furniture workpieces, shields
bKM WOOd
rOdOrs
udACHA-udf

Components
ATON sErVICE
bKM WOOd
dIOs
PNEuMOMAsTEr
POLIs
rOdOrs
udACHA-udf
YusHCHYsHYN

materials
bKM WOOd
dIOs
IMAC uKrAINE
PACKPrINT
PNEuMOMAsTEr
rOdOrs
sINAY
udACHA-udf

Paints, varnishes, decorative coats
AKZO NObEL HOLdINg uKrAINE
burO-MACH
MWM grOuP LTd
PNEuMOMAsTEr
sINAY
uKrLIsPrOMOPTTOrg
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BIOENERGy
Equipment for timber processing 
complex waste treatment
AMKOdOr-uKrOsPETsMAsH
ArPAL
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
AuTrA
d LIgHT
dIOs
HEMMEL-uKrAINE
IMEKs
INTEKs PLus
INWOrLd
JAVIr
KMA-uKrAINE
MEgArEs
MuKIIEVsKAYA E. A.
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
POLIs
rMP
TEKNA-uKrAINE
uK
uKrPKTILIsPrOM
uMP TECHNIKA
VN WOOd
YusHCHYsHYN
ZAHId-AgrOsErVICE PLus
ZErMA-uKrAINE

Equipment for the production 
of pellets, briquettes
ALTAIr-1
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
bM ENgINEErINg
burO-MACH
dIOs
IMEKs
INTEKs PLus
INWOrLd
KMA-uKrAINE
MEgArEs
METALIsT
MuKIIEVsKAYA E. A.
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
POLIs
rMP
uK
uKrPKTILIsPrOM
uMP TECHNIKA
YusHCHYsHYN
ZErMA-uKrAINE

Equipment for the production 
of charcoal
ALTAIr-1
ATON sErVICE
burO-MACH
INTEKs PLus
MWM grOuP LTd
uK
VN WOOd

heating equipment and furnaces
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE

burO-MACH
ENErsTENA
HAMECH
IMAC uKrAINE
MEgArEs
METALIsT
MuKIIEVsKAYA E. A.
MWM grOuP LTd
MWM-KIEV
POLYTECHNIK LufT- uNd fEuEruNgsTECHNIK
PrO ENErgY
rOJEK-LVIV
uK
ZErMA-uKrAINE

WOOd PROdUCTS
Timber 
IMEKs
LIgO gMbH
POLIs
rOdOrs

Woodwork 
INTEKs PLus
MILTEC
POdILLYA PArK
POLIs
rOdOrs
udACHA-udf

moulded products
IMEKs
INTEKs PLus
MILTEC
POdILLYA PArK
POLIs
rOdOrs
rOJEK-LVIV
udACHA-udf

Wrought and profiled timber, edge-
surfaced and unsurfaced lumber
INTEKs PLus
LIgO gMbH
MILTEC
POdILLYA PArK
rOdOrs
udACHA-udf

Frames, planking
IMEKs
INTEKs PLus
rOdOrs

Parquet, planks, laminated flooring 
boards, beams
INTEKs PLus
LIgO gMbH
udACHA-udf

Wood-panel materials
bKM WOOd
INTEKs PLus
rOdOrs
udACHA
udACHA-udf

modern woodworking technologies 
MILTEC
MWM grOuP LTd
rOdOrs

Veneer
AgNIs-PLus
bKM WOOd
udACHA
udACHA-udf

Finished wood products
MILTEC
POdILLYA PArK
PrO-sTO
rOdOrs
udACHA-udf

Adhesives, paints, varnishes, stains
AKZO NObEL HOLdINg uKrAINE
gONTA
PNEuMOMAsTEr
rOJEK-LVIV
uKrLIsPrOMOPTTOrg

decorative coatings 
uKrLIsPrOMOPTTOrg

INdUSTRy SERVICES 
Complex delivery of equipment, 
project financing, leasing services, 
independent computer software 
MArKETLIs
udACHA
YusHCHYsHYN

Independent engineering and other 
services for the wood and furniture 
industry
As-ENgINEErINg
ATON sErVICE
dIOs
fELdEr grOuP uKrAINE
IMAC uKrAINE
LEdINEK ENgINEErINg
MArKETLIs
MEgArEs
MWM-KIEV

Research and testing institutes, 
educational institutions for timber 
and woodworking industry
OrTHOdOX CENTrE Of APPLIEd ArTs
WOOd PrOCEssINg dEPArTMENT Of NuLEsu

Literature and portals for woodworking 
and furniture industry specialists
ALL fOr furNITurE INdusTrY & WOOd PrOCEssINg
bIZErA.COM.uA
CENTrINfOrM
dErEVO.INfO
dErEVOObrObNYK
fOrdAQ
HOusINg & COMMuNAL sErVICEs Of uKrAINE
MEbELNOE dELO
MEbLEVI TECHNOLOgII
PrOfEssIONAL COATINgs
WOOdbusINEssPOrTAL.COM




