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Dear participants and visitors of LISDEREVMASH!

On behalf of the State Forest Resources Agency of Ukraine I would like to congratulate 
you on the occasion of opening of the 13th International Exhibition of machinery and 
equipment for forestry, woodworking and furniture industry LISDEREVMASH.

Forestry is one of the branches of the national economic complex, which requires today 
modern technical equipment and production modernization of forestry enterprises.

State Forest Resources Agency of Ukraine is making efforts to create a more transparent 
timber trade system, meeting the production requirements of domestic enterprises in 
timber, as well as the needs of forestry, industry, coal industry and the other branches of 
national economy, and thereby enhances the profitability of forestry and pumps up the 
country’s budget. Therefore, the priority in this regard is given to the use of innovative 
technological equipment.

It is very important that LISDEREVMASH is held annually in Ukraine. This exhibition is an 
industry-wide event, where new tools are demonstrated. The introduction of these tools will 
ensure sustainable use of forest raw material resources, promote the use of waste-free wood 
utilization technology and facilitate the manufacture of products for the most demanding 
consumers, and therefore will help raise more funds for the expanded reafforestation. 

LISDEREVMASH offers a unique opportunity to discuss current issues in woodworking 
industry, share experiences, get useful information and find new cooperation opportunities. 
This event is a worthy partner of the woodworking industry that enjoys a high level of 
confidence and international recognition.

I would like to take this opportunity to invite all the participants and visitors of 
LISDEREVMASH to visit our stand, where you can get general information about forests and 
forest industry, become acquainted with the use of environmentally friendly technologies 
in forestry, as well as the construction of timber hauling road networks, use of cut timber 
electronic accounting system, single-tree assortment structure and felling volumes of the 
State Forest Resources Agency.

I wish all the participants and visitors effective work, fruitful cooperation and new 
business contacts.

We will be glad to see you among the domestic and international specialists of 
LISDEREVMASH exhibition.

Sincerely yours,
Valeriy Chernyakov 
Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH!

Від імені Державного агентства лісових ресурсів України 
вітаю вас із відкриттям 13-ї Міжнародної виставки машин та 
обладнання для лісового господарства, деревообробної та 
меблевої промисловості LISDEREVMASH.

Лісове господарство країни — це одна з галузей народно-
господарського комплексу, яка на сьогоднішній день потре-
бує сучасного технічного обладнання та модернізації вироб-
ництва в роботі лісогосподарських підприємств.

Державне агентство лісових ресурсів України працює 
над тим, щоб створити прозору систему торгівлі деревиною, 
забезпечуючи лісоматеріалами виробничі потреби вітчизня-
них підприємств, лісопромислового комплексу, будівельної 
індустрії, вугільної промисловості та галузей народного 
господарства, і цим самим сприяє підвищенню прибутковості 
ведення лісового господарства та наповненню бюджету 

країни. Тому пріоритетним в цьому напрямку роботи є використання інноваційного 
технологічного устаткування.

Дуже показовим є те, що в Україні щорічно відбувається виставка LISDEREVMASH — 
широкогалузевий захід, на якому представленні нові інструменти, впровадження яких 
забезпечить раціональне використання лісосировинних ресурсів, допоможе застосувати 
безвідходну технологію переробки деревинної сировини, виготовити продукцію для вибаг-
ливого споживача, а отже, отримати додаткові кошти для розширеного лісовідновлення.

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

Користуючись нагодою, запрошую всіх учасників та гостей LISDEREVMASH відвідати 
також і наш стенд, на якому можна буде ознайомитись із загальною інформацією про ліси 
і лісову галузь, а також із застосуванням лісівниками природозберігаючих технологій 
лісозаготівель, будівництвом дорожної лісотранспортної мережі, застосуванням еле-
ктронного обліку заготовленої деревини, сортиментною структурою та обсягами заго-
тівлі деревини підприємствами Державного агентства лісових ресурсів.

Хочу побажати всім учасникам та гостям виставки плідної роботи, результативної 
співпраці, здобуття нових ділових зв’язків.

Будемо раді бачити вас у вітчизняному та міжнародному колі фахівців виставки 
LISDEREVMASH.

З повагою,
Валерій Черняков 
Голова Держлісагентства України
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Dear colleagues!

It’s a great pleasure for me to bring all LISDEREVMASH 2014 exhibitors and visitors the 
greetings of more than 600 European technology suppliers represented by EUMABOIS, the 
European Federation of woodworking machinery manufacturers I have the honor to chair.

This is not just an act of politeness; it is an act full of meaning, in the spirit of proximity 
and collaboration that we have developed with this exhibition.

LISDEREVMASH has grown. A long story proving that the event has been able to stand 
up to the challenge of a fast-growing industry, which in recent years has been reflecting the 
progress of your country.

An event that gathers different exhibitions, encompassing all woodworking domains, 
from technology to supplies, from paints to semi-finished materials, from bio-energy to 
accessories.

A rich and comprehensive showcase, attended by the most important European and 
global companies.

A meeting point in a region, where wood has ancient traditions, an access gate to 
different markets, all sharing the need to support the economic growth of a region with 
more and more effective and safe tools, enabling companies to work better, more effectively, 
producing goods with ever improving quality.

It’s been a long journey towards quality, whereby you have often been supported by 
the member companies of EUMABOIS, responding to the requirements of a more and more 
demanding and qualified business audience in Ukraine and in Eastern Europe in general.

We have pursued such collaboration with great commitment, because we all can keep 
growing only if we work together, if we share business opportunities.

We are experiencing a time of big changes. The global economy is still looking for a new 
balance, and several markets are still in trouble. But I am sure there are and there will always 
be many big opportunities for those, who are committed to their work, who prove to be an 
enterprise in the real meaning of the word.

In several years of vicinity, collaboration and interaction with LISDEREVMASH, we have 
seen an economic landscape with more and more modern companies, capable of driving 
the entire supply chain. Today, we are back to Kiev to renovate this spirit of friendship, 
partnership and will work together.

To all of you, to all of us, the sincerest wishes for good business!

Ambrogio Delachi
Eumabois President

Шановні колеги!

Від імені більш ніж 600 європейських компаній, представле-
них Європейською федерацією виробників деревообробного 
обладнання EUMABOIS, яку я маю честь очолювати, вітаю учас-
ників, відвідувачів і організаторів з нагоди відкриття виставки 
LISDEREVMASH 2014.

Це не просто данина ввічливості, це вираз нашої поваги та 
прагнення до поглиблення співпраці, яку ми розвиваємо з цією 
виставкою протягом багатьох років.

LISDEREVMASH продовжує розвиватись. Така тривала історія 
доводить, що захід відповідає потребам мінливої галузі, яка про-
тягом останніх років відображає прогресивний розвиток країни.

Тематика заходу охоплює практично всі сфери деревообробної промисловості: від 
технологій до поставок, від лакофарбової продукції до напівфабрикатів, та від біоенергії 
до комплектуючих.

Цьогорічну експозицію виставки доповнить продукція провідних європейських та 
світових компаній.

Захід проводиться в регіоні, який має давні традиції використання деревини. Це 
можливість для виходу на різні ринки та внесення свого вкладу в економічний розвиток 
країни, пропонуючи більш ефективні та безпечні інструменти та технології, що дозволять 
компаніям працювати краще й ефективніше, та виробляти продукцію кращої якості.

Ви пройшли довгий шлях розвитку, в якому вас підтримували компанії-члени 
EUMABOIS, і, в той же час, задовольняли запити все більш і більш вимогливої та 
кваліфікованої бізнес-аудиторії, як в Україні, так і в Східній Європі в цілому.

Ми надаємо всебічне сприяння нашим партнерам, тому, що лише працюючи разом 
і переслідуючи єдині цілі, можна досягти великого успіху.

Настав час великих змін. Світова економіка все ще шукає баланс, а деякі ринки, як 
і раніше, відчувають труднощі. Але, незважаючи на це, я впевнений, що існують, і завжди 
будуть існувати широкі можливості для підприємств, які віддані своїй справі.

За роки співпраці, партнерства та взаємодії з LISDEREVMASH, ми побачили, що на 
українському ринку існує велика кількість сучасних компаній, здатних керувати всім 
ланцюгом поставок. Цього року ми повернулись до Києва, щоб зміцнити нашу дружбу та 
партнерство, та продовжити спільну роботу.

Амброджіо Делачі
Президент Федерації Eumabois
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Austria
LEDINEK MaschINEN uND aNLagEN 
POLYTEchNIK LufT- uND fEuEruNgsTEchNIK 

Belarus
KOMKONT

Czech Republic
hOufEK a.s.

Estonia
auTra

France
fOrEZIENNE MfLs

Germany
BruKs grOuP 
PauL MaschINENfaBrIK 
sErra MaschINENBau

Italy
casELLI grOuP

Latvia
rMP

Poland
ITa TOOLs 
POL-KrEs EDWOOD

Taiwan
chINg hWa aDVErTIsEMENT 

Ukraine
agNIs-PLus
aKZO NOBEL hOLDINg uKraINE
a-LaP
as-ENgINEErINg
aTON sErVIcE
BurO-Mach
DErEVO.INfO
DErEVO.ua
DErEVOOBrOBNYK
DIOs
DIVa
DOLIgNO

DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
EQuIPMENT aND TOOLs fOr PrOfEssIONaLs
fELDEr grOuP uKraINE
fOrDaQ s.a.
fOrEsT aND huNTINg MagaZINE
gOrLush cO
hEMMEL-uKraINE
hOufEK a.s.
I.c.K. ENgINEErINg
IBErus-KIEV
IMEKs
INfOrMBusINEss
INTEKs PLus
JaVIr
KaLIschuK
KIVErTsILIsMash
KOZaK+
LEITZ INsTruMENTY uKraINa
LEucO uKraINE
LIra
MarKETLIs
MEBEL.ua
MEBLEVI TEchNOLOgII
MEchaNIK
MEgarEs
MOsT-uKraINE
MOTOr sIch
MuKIIEVsKaYa E.a.
MWM grOuP
MWM-KIEV
N.N.N
OLNOVa
OrThODOX cENTrE Of aPPLIED arTs
OsTIN fIrM
PODILLYa-ІNsTruMENT
POLIs, Pc
PrOfEssIONaL cOaTINgs
PrO-sTO
rEMMErs
rOJEK-LVIV
sTaNKODNIPrO
sTaTE fOrEsT rEsOurcEs agENcY Of uKraINE
uK
uKrBIO TraNs-sErVIs
uKrMashINsTruMENT
uNIVErsITY Of LIfE aND ENVIrONMENTaL scIENcEs
VN WOOD
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

ПерелІк екСПоненТІв За країнаМи
Австрія
LEDINEK MaschINEN uND aNLagEN 
POLYTEchNIK LufT- uND fEuEruNgsTEchNIK 

Білорусь
КОМКОНТ

Естонія
АУТРА

Італія
casELLI grOuP

Латвія
РМП

Німеччина
BruKs grOuP 
PauL MaschINENfaBrIK 
sErra MaschINENBau

Польща
ITa TOOLs 
POL-KrEs EDWOOD

Тайвань
chINg hWa aDVErTIsEMENT 

Україна
DErEVO.INfO
DErEVO.ua
fOrDaQ s.a.
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
MEBEL.ua
АГНІС-ПЛЮС
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДIНГ УКРАЇНА
А-ЛАП
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ГОРЛУШ КО
ДЕРЕВООБРОБНИК
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДІВА
ДІОС
ДОЛІНЬО

ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІБЕРУС-КИЇВ
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
ІНФОРМБІЗНЕС
КАЛІЩУК
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОЗАК+
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛІРА
ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
МЕГАРЕС
МЕХАНІК
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ
МУКІЄВСЬКА О. О.
Н.Н.Н.
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ОЛНОВА
ОСТІН
ПОДІЛЛЯ-ІНСТРУМЕНТ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЛІС
ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ
ПРО-СТО
РЕММЕРС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СТАНКОДНІПРО
УК
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
УКРМАШІНСТРУМЕНТ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЮЩИШИН
ЯВІР

Франція
fOrEZIENNE MfLs

Чехія
hOufEK a.s.

LiST Of ExhibiTOrS aCCOrdiNg TO COuNTriES
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ПерелІк Торгових Марок
LiST Of TradEmarkS

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАїнА 
пОхОДження

CoUnTRy 
of oRIgIn еКСпОненТ EXHIBIToR

3h-LacKE Німеччина germany РЕММЕРС rEMMErs
ac WOrD Чехія czech republic МАРКЕТЛІС MarKETLIs
aIgNEr Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
aKE Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
aKZONOBEL Швеція, Італія, Туреччина sweden, Italy, Turkey АКЗО НОБЕЛЬ aKZO NOBEL 
aLTENDOrf Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
aLurON Польща Poland ДІВА DIVa
aNDrE Польща Poland МОСТ-УКРАЇНА MOsT-uKraINE
aruNDa Швейцарія switzerland ЮЩИШИН YushchYshYN
asI США usa МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKaYa E. a.
BarPIMO Іспанія spain ДІВА DIVa
BaschILD Італія Italy ЮЩИШИН YushchYshYN
BEKKEr Німеччина germany ДІОС DIOs
BEssEY Німеччина germany ОСТІН OsTIN fIrM
BOhLEr sTrIP Австрія austria А-ЛАП a-LaP
BraNDT Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
BuETfErINg Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
carMac grOuP Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
casaDEI BusELLaTO Італія Italy БЮРО-МАШ BurO-Mach
casELLI grOuP Італія Italy casELLI grOuP sPa casELLI grOuP sPa
casOLINE Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
cEraTIZIT Люксембург Luxembourg МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKaYa E. a.
cMT Італія Italy МОСТ-УКРАЇНА MOsT-uKraINE
cMT Італія Italy ОСТІН OsTIN fIrM
cMT Італія Italy ITa TOOLs sp. z o.o. ITa TOOLs sp. z o.o.
cOsTruZIONI NaZZarENO Італія Italy МЕГАРЕС MEgarEs
DELTa Італія Italy МЕГАРЕС MEgarEs
DEVENTEr Німеччина germany ДІВА DIVa
DIaMOND INNOVaTIONs США usa МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKaYa E. a.
DIETrIch’s Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
DrOZDOWsKI Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ, СП rOJEK-LVIV
DuKra Польща Poland ДІВА DIVa
EDWOOD Польща Poland POL-KrEs EDWOOD POL-KrEs EDWOOD
ErhOPhaL Німеччина germany МУКІЄВСЬКА О. О. MuKIIEVsKaYa E. a.
EssETrE Італія Italy ЮЩИШИН YushchYshYN
EXTEND Тайвань Taiwan КОЗАК+ KOZaK+
fELDEr grOuP Австрія austria ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА fELDEr grOuP uKraINE
fEsTOOL Німеччина germany ОСТІН OsTIN fIrM
fIEDLEr Чехія czech republic УК uK

ТОРГОВА МАРКА
TRADEMARK

КРАїнА 
пОхОДження

CoUnTRy 
of oRIgIn еКСпОненТ EXHIBIToR

fLaI Італія Italy ITa TOOLs sp. z o.o. ITa TOOLs sp. z o.o.
frEuD Італія Italy МАРКЕТЛІС MarKETLIs
gaNN Німеччина germany ОСТІН OsTIN fIrM
gENEraL DIEs Італія Italy УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС uKrBIO TraNs-sErVIs
gEscha Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
gOMaD Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
gOrI Данія Denmark ДІВА DIVa
graNTEch Україна ukraine I.c.K. ІНЖИНІРИНГ I.c.K. ENgINEErINg
guBIsh Німеччина germany ВН ВУД VN WOOD
haMMEL Німеччина germany ОЛНОВА OLNOVa
hOffMaNN Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
hOLZMa Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
hOMag Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
hOufEK Чехія czech republic ХОУФЕК hOufEK a.s.
INDasa Португалія Portugal ДІВА DIVa
JENZ Німеччина germany АУТРА auTra
JuNKKarI Фінляндія finland АУТРА auTra
Kara Фінляндія finland АУТРА auTra
KaTrEs Чехія czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
KIrschEN Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
KrEg США usa ОСТІН OsTIN fIrM
KuPEr Німеччина germany ДІОС DIOs
LaMELLO Швейцарія switzerland ЮЩИШИН YushchYshYN
LEEDErMac Тайвань Taiwan ДІОС DIOs
LENNarTsfOrs Швеція sweden АУТРА auTra
LEucO Німеччина germany ЛОЙКО УКРАЇНА LEucO uKraINE
LIgMaTEch Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
LuKa Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
MafELL Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
MaggI Італія Italy МАРКЕТЛІС MarKETLIs
MaKOr Італія Italy ДІОС DIOs
MaXWaLD Австрія austria АУТРА auTra
MD-DarIO Італія Italy ПОЛІС POLIs
MEBOr Словенія slovenia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
MEchaNIKa NaWrOcKI Польща Poland УК uK
MINIMaX Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIgNO
MOLDOW Данія Denmark ЮЩИШИН YushchYshYN
NaarVa Фінляндія finland АУТРА auTra
NEsTrO LufTTEchNIK Німеччина germany АС-ІНЖИНІРИНГ as-ENgINEErINg
OBErMEIEr Німеччина germany РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
Ofa Фінляндія finland АУТРА auTra
OrMa MacchINE Італія Italy ДІОС DIOs
PaLaX Фінляндія finland АУТРА auTra
PaLMs Естонія Estonia АУТРА auTra
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PELLETIa INVEsT Чехія czech republic УК uK
PINOsa Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
raKOLL Німеччина germany ДІВА DIVa
rEMMErs Німеччина germany РЕММЕРС rEMMErs
rEX Німеччина germany ВН ВУД VN WOOD
rOJEK Чехія czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
rWT Чехія czech republic РОЙЕК-ЛЬВІВ rOJEK-LVIV
saLVaDOr Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
scM Італія Italy ВН ВУД VN WOOD
scM Італія Italy ДОЛІНЬО DOLIgNO
scM grOuP Італія Italy БЮРО-МАШ BurO-Mach
sIaT-M.J. MaILLIs grOuP Італія Italy КОЗАК+ KOZaK+
sIcar Італія Italy ДІОС DIOs
sIgNuMaT Австрія austria КОЗАК+ KOZaK+
sOcOMEc Італія Italy ПОЛІС POLIs
sOPur Польща Poland ДІВА DIVa
sOrMEc2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEgarEs
sPaX Німеччина germany ЮЩИШИН YushchYshYN
sTIhL Німеччина germany МОСТ-УКРАЇНА MOsT-uKraINE
sTO LasEr Китай china ПРО-СТО PrO-sTO
sTO СNС Китай china ПРО-СТО PrO-sTO
sTOMaNa Болгарія Bulgaria ЮЩИШИН YushchYshYN
sTOMaNa Болгарія Bulgaria ДІОС DIOs
sTOrI MaNTEL Чехія czech republic МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
TaNEL Польща Poland МОСТ-УКРАЇНА MOsT-uKraINE
TEchNIcIs Франція france ВН ВУД VN WOOD
TEcNOaZZurra Італія Italy МЕГАРЕС MEgarEs
TErMOLEgNO Італія Italy МЕГАРЕС MEgarEs
TIKKurILa Фінляндія finland ДІВА DIVa
TraNsPaK Тайвань Taiwan КОЗАК+ KOZaK+
uNIsuNX Китай china ОСТІН OsTIN fIrM
VIruTEX Іспанія spain МАРКЕТЛІС MarKETLIs
WacKEr Німеччина germany ДІВА DIVa
WaLTEr Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV
WEEKE Німеччина germany МАРКЕТЛІС MarKETLIs
WEINIg Німеччина germany ВН ВУД VN WOOD
WOOD-MIZEr США usa МОСТ-УКРАЇНА MOsT-uKraINE
ІМЕКС Україна ukraine ІМЕКС IMEKs
ІНТЕКС ПЛЮС Україна ukraine ІНТЕКС ПЛЮС INTEKs PLus
КОМКОНТ Білорусь Belarus КОМКОНТ KOMKONT
МОТОР СІЧ Україна ukraine МОТОР СІЧ MOTOr sIch
Н.Н.Н. Україна ukraine Н.Н.Н. N.N.N.
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА Україна ukraine ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА hEMMEL-uKraINE
ЯВІР Україна ukraine ЯВІР JaVIr
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новинки учаСникІв

FOREZIENNE MFLS
Компанія презентує стрічкові пили з твердосплавними зубцями HYPER-CUT, які 

відрізняються від аналогів більш тривалим строком служби, і можуть бути заточені 
до 4-х разів. Їх використання найбільш зручне для виробництва паркету та ламелей. 
Компанія також представить шліфувальний верстат F120 у новому дизайні.

Стенд В.3.

ICK GROUP
На стенді групи компаній ICK Group представлені теплогенератори ТМ GRANTECH, 

які можна використовувати як разом з сушильними комплексами цього виробника, так і 
з іншими сушками різних типів для сушіння біомаси, у виробництві будівельних матеріа-
лів, керамічних виробів, а також із зерносушильними комплексами різних виробників.

Стенд E.8 (відкритий майданчик).

LEUCO
На стенді компанії «ЛОЙКО УКРАЇНА» представлений широкий ряд новинок у галузі 

кінцевих насадок для деревообробного обладнання. Зокрема, тут презентований 
інструмент P-SYSTEM, який започатковує революційний процес обробки деревини; 
нова програма дискових пил для розкрою плитних матеріалів, а саме — Finishcut plus, 
Unicut plus, Unicut Ultra, G5 system, Black Edition Power, Coated+; нові лінії фрез, такі як 
LEUCO DIAMAX, DP Smart Jointer, DIAREX; свердла серії  Mosquito та VHW та багато іншого.

Стенд D.8.

MOST-УКРАЇНА
Компанія «MOST-Україна» — офіційний представник і постачальник обладнання 

та інструментів Wood-Mizer — демонструє нове лісопильне обладнання TIMBERY. Це 
низько-бюджетні пилорами, створені не стільки для бізнесу, скільки для тих, кому 
потрібно розпиляти кілька колод на власній присадибній ділянці.

Стенд E.6 (відкритий майданчик).

POLYTECHNIK
Компанія виготовляє котельне обладнання, що працює на біомасі та деревних відхо-

дах, та міні-ТЕЦ, що здатні виробляти теплову та електричну енергію для приватних спо-
живачів та для потреб населених пунктів. Цього року компанія представляє ряд удоско-
налень свого обладнання, зокрема систему автоматичного видалення попелу у топковій 
камері та оптимізовану систему подачі первинного та вторинного повітря у котлах.

Стенд D.7.

ДОЛІНЬО
Компанія «ДОЛІНЬО» — офіційний представник в Україні відомого італійського 

бренду SCM Group — представляє на своєму стенді ряд новинок. Це свердлильний 
верстат з ЧПУ Cyflex F900Pro, здатний виконувати свердління й пазування деталей у 
прохідному режимі з нульовими витратами часу на зміну налаштувань обладнання; 
крайколичкувальний верстат Olimpic K400 з вузлом попереднього фугування і спеціаль-
ним торцювальним вузлом для обробки радіусного округлення деталі.

Стенд С.9.

МАРКЕТЛІС
На стенді компанії «МАРКЕТЛІС» можна ознайомитися з цілою серією обладнання 

для деревообробки. Це верстати для форматної обробки від німецької фірми Altendorf, 
крайколичкувальні верстати німецької фірми Brandt, свердлильно-присадні верстати 
й обробні центри з ЧПУ під маркою Weeke (Німеччина). Для роботи з деревиною 
компанія презентує шліфувальні верстати фірми Buetfering (Німеччина), дереворіжучий 
інструмент Freud (Італія) та ручний інструмент фірми Virutex (Іспанія).

Стенд С.7.

МВМ-КИЇВ
Компанія представляє брусувальний верстат WALTER TD500 KBA, призначений для 

розпилювання круглого лісу на брус і необрізну дошку з продуктивністю від 20 до 50 
кубометрів за робочу зміну. Для зручності транспортування розробники передбачили 
можливість розбору рами на дві частини. Крім того, представлено також багатопильний 
верстат WALTER WD250/350 KBA для розпилювання двохкантного брусу товщиною до 
220 мм на обрізні пиломатеріали.

Стенд В.2.

РОЙЕК-ЛЬВІВ
Спільне чесько-українське підприємство «РОЙЕК-ЛЬВІВ» презентує промислові 

автоматичні котли «Стожари», потужністю від 180 до 1500 кВт, оснащені пристроєм 
автоматичної підтримки постійного рівня сипучого палива у високотемпературній 
камері.

В категорії обладнання для деревообробки компанія представляє багатопильні 
рамні верстати для розпилювання колод та виготовлення ламелей товщиною 6–7 мм.

Стенд В.9. 

новинки учаСникІв
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DEREVO.INFO, Інтернет-портал
а/с 5911

Львів, 79054, Україна
тел.: (032) 232 1136
факс: (032) 244 1022

e-mail: portal@derevo.info
www.derevo.info

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

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

DEREVO.UA
вул. Зацепи, 3/45

Луцьк, 43026, Україна
тел.: (095) 836 6588

(068) 097 2478 
е-mail: support@derevo.ua

www.derevo.ua

Derevo.ua — спеціалізований інтернет-портал деревообробної промисловості, 
метою якого є допомога компаніям у розвитку їх бізнесу, пошук надійних постачальників 
та покупців. 

Derevo.ua забезпечує ефективний та зручний торговий майданчик, на якому можна 
продати чи купити продукцію деревообробної промисловості, а також супутні товари, 
послуги та технології.

FORDAQ S.A.
Gulledelle, 94 

1200, Brussels, Belgium
tel.: +32 025 330 482
fax: +32 025 330 486

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

Fordaq є провідним інтернет-ресурсом лісоматеріалів, устаткування і послуг.
Більше 60 000 компаній з 179 країн використовують Fordaq (на 13 мовах), щоб 

розміщувати свої запити та пропозиції, шукати нових клієнтів і постачальників, пере-
віряти ринкові ціни та тенденції. Ознайомтесь з новими бізнес-можливостями для 
вашої компанії на www.fordaq.com і не соромтеся зв’язатися з нами для розміщення 
реклами і пошуку рішень для розвитку вашого бізнесу.

BRUKS GROUP GmbH
Grabenstr., 1 
57647 Hirtscheid, Germany
tel.: +49 266 128 163
fax: +49 266 128 180
e-mail: vov@bruks.com
www.bruks.com

Концерн БРУКС — це відомий у всьому світі постачальник обладнання для лісової та 
деревообробної промисловості, що постачає як окремі рубальні машини, автоматичні 
склади, різноманітні транспортери і сита, так і комплектні системи для переробки 
відходів лісопиляння, підготовки сировини, транспортування сипких матеріалів та біо-
енергетики.

CASELLI GROUP SPA
Via Nazionale, 87
33048 San Giovanni Al Natisone (UD), Italy
tel.: +39 043 275 7064
fax: +39 043 275 7618
e-mail: info@casellispa.com
www.casellispa.com

Вживане та нове деревообробне обладнання від провідних європейських 
виробників. 

Продаж, сервіс та обслуговування.

CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD
7F-1, No. 400, Sec.1
Chang Ping Rd., Bei Tun Dist.
Taichung, 40652, Taiwan
tel.: +886 422 460 518
fax: +886 422 460 876
e-mail: info@pioneer-magazine.com
www.pioneer-magazine.com

Компанія CHING HWA Advertisement Co. була створена в 1999 році. Компанія 
публікує чотири журнали: 

•	 PIONEER Industrial Machinery Magazine;
•	 PIONEER Hardware Magazine;
•	 PIONEER Woodworking Machinery Magazine;
•	 PIONEER Building Material, Hardware & Furniture Magazine. 
За останні 14 років CHING HWA Advertisement Co., маючи на меті пошук партнерів на 

ринках, що розвиваються, спромоглася охопити весь світ.
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LEDINEK MASCHINEN UND ANLAGEN GmbH  
Völkermarkter Strasse, 1

AT-9150 Bleiburg, Austria
tel.: +43 4235 5104; fax: +43 4235 5103

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.

MEBEL.UA
вул. Петровська, 19
Київ, 04071, Україна
тел.: (044) 384 2839

(067) 101 1777, (066) 775 3977
e-mail: info@mebel.ua

www.mebel.ua

«Mebel.ua» — це всеукраїнський інтернет-портал, що об’єднує всіх гравців меблевого 
ринку. Для відвідувачів — це комфортний пошук меблів із подальшим оформлення 
заказу. Для продавців меблів — це можливість презентувати свою продукцію людям, 
що цілеспрямовано відвідують портал у пошуках меблів. Для виробників меблевих 
матеріалів і комплектуючих — це 100% влучення у цільову аудиторію. Товари і контакти 
виробника побачать усі виробники меблів України.

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

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, мініпилорам; 
технічне обслуговування нового та вживаного обладнання, а також навчання персоналу. 
Запрошуємо до нашого стенду.

I.C.K. ІНЖИНІРИНГ, СП, ТОВ
пр-т Перемоги, 89-А, оф. 222
Київ, 03115, Україна
тел.: (044) 451 0228
факс: (044) 451 0230
e-mail: grantech@ick.ua
www.ick.ua

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

ITA TOOLS Sp. z o.o.
ul. Wodna, 9
30-556 Krakow, Poland
tel.: +48 123 502 813
fax: +48 124 431 992
е-mail: biuro@itatools.pl
www.itatools.pl 

Компанія ITA TOOLS Sp. z o.o. пропонує інструмент для обробки деревини, пластмас 
та металу від відомих європейських виробників. Це свердла, фрези (спіральні, прямі, 
насадні та для ЧПУ), змінні ножі, дискові пили, алмазний інструмент, а також різні 
аксесуари та пристосування. Також надаємо послуги з виготовлення інструменту на 
замовлення.
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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 ХОЛДIНГ УКРАЇНА, ТОВ
вул. Червоноармiйська, 9/2, оф. 65

Kиїв, 01004, Україна
тел.: (044) 537 5455, (050) 363 0822

факс: (044) 490 5615
e-mail: nikolay.lagutin@akzonobel.com

boris.stadnyk@akzonobel.com
www.akzonobel.com

Промислові лакофарбові матеріали та клеї для дерева.

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 найсу-
часнішим обладнанням, і більш ніж 20-літній досвід роботи дають основу для виконання 
будь-яких замовлень наших клієнтів.

POL-KRES EDWOOD
ul. Lomaska, 86
21-500 Biala Podlaska, Poland
tel.: +48 833 423 606
fax: +48 833 424 666
e-mail: edwood@edwood.pl
www.edwood.pl

Провідний виробник суцільно-ламельного та зрощеного меблевого щита з масиву 
дуба шукає нових надійних постачальників обрізних пиломатеріалів для довготривалої 
співпраці. Ми надаємо великого значення якості торговельних відносин, адже розу-
міємо, що лише співпраця сприяє досягненню спільного успіху.

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 та 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;
•	 вироблення електроенергії.

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

Фірма SERRA проектує та виготовляє пересувне та стаціонарне широкосмужне 
устаткування для розпуску колод діаметром від 10 до 160 см, різноманітні гідравлічні 
системи, а також запатентовані маніпулятори для переміщення круглих лісоматеріалів.
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БЮРО-МАШ, ТОВ
пров. Універсальний, 6

Дніпропетровськ, 49024, Україна
тел.: (0562) 386 097, (0562) 353 190
(0562) 365 875; факс: (0562) 310679

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

www.buromach.com.ua

Компанія «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 зав-
дання різної складності і масштабу, що стоять перед вами. Наш колектив виконає роботи 
з підбору обладнання для окремих виробничих ділянок, проектування цехів і 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.prom.ua

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

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

•	 фільтри для фарбувальних камер (картонні, скловолоконні, софітові, з крафткартону)   
Iндивідуальний підхід до потреб клієнта, обладнання зі складу та на замовлення.   
Основна позиція — це продаж вже перевіреного або повністю відреставрованого 

обладнання, готового до роботи.

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.

АС-ІНЖИНІРИНГ, ТОВ
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 599 1406; факс: (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; моб.: (067) 402 2113
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Компанія ТОВ «Атон Сервіс» виконує проектування, постачання, монтаж та пуско-нала-
годження високоякісного енергозберігаючого обладнання для промислових підприємств. 
На ринку України компанія пропонує наступне обладнання: аспіраційне обладнання, про-
мислові вентилятори, обладнання для фарбування виробів, системи повітряного опалення, 
гнучкі поліуретанові шланги. 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.: +38 (067) 343 6353, +38 (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 машині і подрібнююча техніка JENZ (Німеччина); 
•	 маніпулятори і лісовозні візки PALMS (Естонія); 
•	 маніпулятори і лісовозні візки JUNKKARI — PATRUUNA (Фінляндія); 
•	 лісопильні верстати KARA (Фінляндія) і організація лісопильних заводів «під ключ»;
•	 лісопильні рами LENARTSFORS (Швеція);
•	 гусеничний транспортер «IRON HORSE» (Швеція);
•	 гільйотинові захвати NAARVA (Фінляндія); 
•	 харвестери для викорчовування і утилізації пеньків, і процесори для розколю-

вання товстих колод JENZ Woodcrecker (Німеччина);  
•	 процесор для розкрижування стовбура на сортименти HYPRO (Швеція);
•	 ланцюги на колеса для лісової техніки OFA (Фінляндія); 
•	 гусениці для коліс важкої лісової техніки Clark (Шотландія); 
•	 верстати для обкорування Valon Kone (Фінляндія).
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ДІОС, ТОВ
вул. Оксамитова, 11

Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна

тел./факс: (044) 390 5427
e-mail: info@dios.com.ua

www.dios.com.ua

Компанія «ДІОС» — один із провідних операторів на ринку деревообробного 
обладнання України. Програма продажів включає повний спектр обладнання, інстру-
менту 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 — молода компанія професіоналів, що розвивається, яка 
орієнтована на пошук та пропонування оптимальних рішень своїм партнерам. 
Компанія ДОЛІНЬО є ексклюзивним представником компаній SCM та Minimax (SCM 
Group, Італія).

ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС, ТзОВ
вул. Мамcурова, 8-Б

Луцьк, Волинська обл.
43017, Україна

тел./факс: (0336) 59 34 54
e-mail: zahidpalche@meta.ua
www.zahidagroservis.com.ua

Наша компанія існує на ринку з 2008 року. Основною діяльністю підприємства 
є виготовлення агрегатів для подрібнення деревини та шнеків з цільнонавивної 
спіралі. Завдяки високому професіоналізму працівників, наша компанія виготовляє та 
реставрує запчастини до різноманітного обладнання, такого як вали, фланці, ступиці, 
зірки, шестерні конічні, редуктори, втулки, шліцові з’єднання. 

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

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, обсягом 12 сторінок (на глянцевому папері), з пері-
одичністю 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.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ 
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
вул. Шота Руставелі, 9-А
Київ, 01601, Україна
тел.: (044) 235 5620
факс: (044) 235 4409
е-mail: admin@dklg.gov.ua
www.dklg.kmu.gov.ua

Державне агентство лісових ресурсів України — спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у галузі лісового господарства.

Основні завдання: забезпечення реалізації державної політики у сфері лісового 
господарства, а також охорони, захисту, відтворення лісових ресурсів, мисливської 
фауни, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства.

До сфери управління Держлісагентства входять 412 підприємств, установ і організацій.

ДІВА, ТОВ
пр-т Гагаріна, 115
Дніпропетровськ, 49050, Україна
тел.: (0562) 360 560
факс: (0562) 366 000
e-mail: avdonin03@gmail.com
otdelpersonala2@gmail.com
www.diva.com.ua

ТОВ «ДІВА» — офіційний диcтриб’ютор лакофарбових матеріалів для метало- та 
деревообробки. 
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ІНФОРМБІЗНЕС, Видавничий Центр
а/с 19, Київ

04119, Україна
тел./факс: (044) 489 3246

(044) 206 5265, (044) 206 5281
www.ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти.
Журнал «Мебельное дело»: професійна інформація для виробників меблів.
Каталог «Все для производства мебели и деревообработки»: постачальники облад-

нання, матеріалів, фурнітури для виробництва меблів.
Каталог «Меблі України»: інформація щодо вітчизняних виробників меблів.
Інтернет проект: торговельний портал товарів та послуг для бізнесу України — 

BizEra.com.ua.

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»
•	 Бензопили «STIHL» і «DOLMAR»;
•	 Прилади для сушильних камер: вологоміри, блоки дистанційного вимірювання 

вологості повітря, електронні аналізатори вологості повітря.
Виготовляємо:
•	 Теплогенератори (котли) на твердому паливі потужністю від 15 до 200 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

КІВЕРЦІЛІСМАШ, ПП
вул. Ак. Кравчука, 4, Ківерці, Волинська обл., 45200, Україна

тел.: (03365) 22546, (03365) 21479, (050) 900 8610
(050) 907 1298; факс: (03365) 40613, (03365) 22546

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

ПП «Ківерцілісмаш», яке є правонаступником ВАТ «Ківерціспецлісмаш» в частині 
кадрового, технічного та технологічного потенціалу, є провідним виробником техноло-
гічних ліній та окремих верстатів для повної переробки деревини.

Обладнання наше високопродуктивне, надійне, просте в експлуатації, не потребує особ-
ливих кліматичних умов, постійно вдосконалюється, як за номенклатурою і модельним 
рядом, так і за якістю, надійністю, розширенням технічних можливостей. Поруч з традиційними 
брусувальними верстатами та багатопилами сімейства ЦРМ, дуже гарно себе зарекоменду-
вали чотирьохвальні брусувальні верстати СБ-36, СБ-42 та двохвальні багатопильні СМ2В-
180, СМ2В-240 з висотою пропилу 180 та 240 мм. Незамінними для масового виробництва 
одномірної заготовки є торцювальні верстати з механічною подачею ТМ-15, ТМ-10. Отримати 
додатковий прибуток допоможуть верстати для переробки обаполів ВПГ-20, ВОУ-100. Полег-
шать працю передавальні пристрої та допоміжне обладнання, а навчання за допомогою на-
ших спеціалістів, сприятиме правильній і ефективній експлуатації придбаного вами обладнання.

ІБЕРУС-КИЇВ, СП
вул. Фрунзе, 51-A
Київ, 04080, Україна
тел./факс: (044) 537 2811, (044) 417 1397
(044) 417 0029, (044) 462 5060
e-mail: iberus@iberus.kiev.ua
www.iberus.kiev.ua

На сучасних верстатах, з використанням європейських технологійб твердого сплаву 
фірми «Ceratizit» та високо вуглецевої 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. 

ІМЕКС, ПП 
вул. Євгена Коновальця, 411-А
Івано-Франківськ, 76011, Україна
тел./факс: (0342) 507 340
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 виготовлення високоякісного деревообробного обладнання;
•	 сервісне обслуговування;
•	 фахові консультації;
•	 забезпечення необхідними інструментами.

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, стрічкових ножів, а також 
обладнання для первинної та вторинної механічної обробки та переробки деревної 
сировини, включаючи машини, пристосування і прилади для допоміжних робіт.
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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). 

ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ
а/с 45, Київ-192
02192, Україна

тел.: (044) 221 8900
(044) 235 5233

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

Єдине спеціалізоване видання в Україні!
На сторінках журналу друкується ексклюзивна інформація від професіоналів на теми:
•	 досвід ведення лісового і мисливського господарства;
•	 деревообробка;
•	 способи і методи полювання та риболовлі;
•	 зброя та боєприпаси;
•	 кінологія, тощо.
Запрошуємо до співпраці на вигідних умовах авторів статей, фотографів, 

рекламодавців, рекламні агенції.
Передплатний індекс через Укрпошту — 74244. Видавничий дім «ЕКО-інформ».

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 зі світових лідерів з виробництва алмазних інструментів та 

інструментів з твердих сплавів для деревообробної та меблевої промисловості. 
Широкий асортимент нашої продукції доповнюють послуги із заточування інструменту 
та консультації щодо його використання.

КОЗАК+, ТОВ ВКФ
вул. Пирогова, 42/2
Вінниця, 21018, Україна
тел.: (0432) 557 744
факс: (0432) 535 253
e-mail: info@kozakplus.сom.ua
www.kozakplus.com.ua

1. Обладнання для пакування:
•	 пелет та продуктів у стретч-плівку;
•	 у плівку термозбіжну;
•	 стрічкою скотч;
•	 стрічкою ПП та ПЕТ.
2. Витратні матеріали:
•	 плівка стретч палетна;
•	 плівка стретч харчова ПВХ та ПЕ;
•	 плівка термозбіжна ПВХ та ПО;
•	 стрічка ПП та ПЕТ;
•	 стрічка-скотч;
•	 стрічка тефлонова.
3. Розвантажувально-завантажувальне обладнання:
•	 візки гідравлічні для переміщення пелет;
•	 штабелери гідравлічні.
4. Скобозшивачі.

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

СТОВ КОМКОНТ здійснює виробництво, монтаж і запуск котельних установок, що 
утилізують деревні відходи (тирсу, стружку, тріску, кору, пил, кускові відходи, ДСП).

Котли випускаються за ліцензією французької фірми COMPTE R: котли типу «CS» 
потужністю від 30 до 100 кВт з ручним завантаженням палива та котли типу COMPACT 
потужністю від 150 до 8000 кВт, що працюють повністю в автоматичному режимі.

ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА, ТОВ
вул.Леніна, 2-Б, с. Петропавл. 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 в понад 100 країнах світу та має всесвітню мережу, 
що складається з близько 200 сервісних центрів. Крім того, Leitz надає технічну 
підтримку своїм клієнтам, використовуючи 136-літній досвід роботи.
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МАРКЕТЛІС, ПП
вул. Оксамитова, 11, с. Петропавл. 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, ТОВ
пров. Універсальний, 6
Дніпропетровськ, 49024, Україна
тел./факс: (056) 370 7774, (056) 232 7825
е-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

Компанія «МВМ ГРУП» вже десять років успішно працює на деревообробному ринку 
України, пропонуючи своїм клієнтам сучасне та якісне обладнання за кращими цінами. 

«МВМ ГРУП» пропонує весь спектр обладнання для обробки деревини та 
виготовлення дерев’яної продукції. На складі у місті Дніпропетровську завжди є в 
наявності: обладнання для обробки масивної деревини, обладнання для виготовлення 
бруса та щита, обладнання для шліфування, обладнання для обробки плит та 
виготовлення меблів, обладнання для роботи зі шпоном, обладнання для виготовлення 
паркету, обробні 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
www.mwm-kiev.com.ua

Пропонуємо широкий спектр деревообробного обладнання та інструменту. 
Постійно зі складу в Києві та на замовлення обладнання для:
•	 первинної переробки деревини: пилорами, брусувальні, багатопилкові, 

торцювальні верстати;
•	 камери для сушіння деревини;
•	 виготовлення піддонів;
•	 виготовлення брусу та щита;
•	 виробництво дерев’яних будинків;
•	 виробництва корпусних меблів;
•	 виготовлення дерев’яних вікон та дверей;
•	 переробка відходів деревообробки: гранулятори, брикетери; 
•	 камери для фарбування;
•	 аспіраційні системи;
•	 інструмент для обробки деревини та плит.

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.

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

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

тел./ факс: (044) 516 8763
e-mail: mega2@ukr.net, info@megares.com.ua

www.megares.com.ua

ТМ «MЕГАРЕС» представляє на території України обладнання італійських фабрик-
виробників з багаторічним досвідом роботи у своїй сфері та надійною репутацією:

•	 конвекційні сушильні камери для пиломатеріалів, камери для термообробки 
піддонів та дерев’яної тари, пропарювальні камери, сушильні камери для дров 
Termolegno; 

•	 фарбувальні кабіни з водяною завісою та сухими фільтрами; камери надлишкового 
тиску із зонами для фарбування та сушки; лінії фарбування дверей, вікон, мебле-
вих фасадів TecnoАzzurra;

•	 брикетуючі преси та обладнання для виробництва паливних гранул та пелет 
Costruzioni Nazzareno;

•	 гарячі та холодні преси для шпонування і виготовлення щита та бруса з масиву 
Sormec2000;

•	 цвяхозабивні верстати, механізація та автоматизація для комплексних 
цвяхозабивних ліній та виготовлення піддонів Delta. 

ТМ «МЕГАРЕС» здійснює не лише постачання обладнання, монтажні, пусконалагоджу-
вальні роботи, навчання персоналу Замовника, але й несе перед ним гарантійні зобов’я-
зання фабрики-виробника з подальшим післягарантійним обслуговуванням обладнання.

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

Хмельницька обл., 32300, Україна
тел./факс: (03849) 20 057; тел.: (03849) 28 170

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

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

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

Deceuninck, KBE, Veka, Actual, Salamander, Trocal, Kommerling, REHAU, EgePen.
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МОСТ-УКРАЇНА, ТОВ
вул. Миру, 3, Байківці, Тернопільський р-н
Тернопільська обл.., 47711, Україна
тел./факс: (0352) 296 262
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.most-ua.com.ua
www.woodmizer.com.ua

Компанія «Мост-Україна» працює на ринку обладнання для деревообробки з 2004 
року. Протягом усього часу ми пропонуємо повний асортимент деревообробного 
обладнання та гарантуємо високу якість усієї продукції.

На сьогодні ми є провідним постачальником обладнання та інструменту від світових 
виробників.

Наша компанія є офіційним представником і здійснює прямі поставки обладнання 
та інструменту відомих компаній: Wood-Mizer, CMT, Andre, STIHL, Tanel.

МОТОР СІЧ, АТ
пр-т. Моторобудівників, 15
Запоріжжя, 69068, Україна
тел.: (061) 720 4972
факс: (061) 720 4803
e-mail: ortpn.vtd@motorsich.com
www.tnp.motorsich.com, www.motorsich.com

АТ «МОТОР СІЧ» виготовляє широку номенклатуру товарів народного споживання: 
бензо- та електропилки, мотоблоки та навісне обладнання, газонокосарки, сепаратори 
молочні побутові та промислові, човнові мотори, двигуни внутрішнього згорання, 
товари для автолюбителів і запчастини до автомобілів, нагрівальні прилади, господарчі 
товари та ін.

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

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць в світі з виробництва матеріалів та 
інструментів на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва ви 
знайдете 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.

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 по індивідуальному 
замовленню. 

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

і Франції.

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ

Сільськогосподарський пров., 4.
Навчальний корп. №17

Київ, 03041, Україна
тел./факс: (044) 527 8167

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

Навчальна та наукова робота в галузі оброблення деревини.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, Журнал

вул. Мало-Панасівська, 4/7, оф. 39
Харків, 61052, Україна

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

commerce@informdom.com
www.informdom.com

«Оборудование и инструмент для профессионалов» — міжнародний інформаційно-
технічний журнал для фахівців і про фахівців. Виходить у двох серіях: «Металообробка» 
(рубрики: станки та обладнання, інструмент, листообробка, зубообробка, гідравліка-
пневматика, лиття та ін.) та «Деревообробка» (рубрики: біоенергетика, деревообробка 
у будівництві, дерев’яне домобудівництво, інструмент, ліс та лісова техніка та ін.).

Видання приймає активну участь у виставках, семінарах і конференціях, нарадах 
спеціалістів, котрі проходять не тільки в Україні, а й за кордоном. Розповсюджується за 
передплатою серед підприємств пострадянського простору. 
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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 різнома-
нітних видів відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), крупногабаритні будівельні відходи, 
промислові нетоксичні відходи, побутова техніка, стара та використана деревина, рулони па-
перу, коврові покриття, кабельні котушки та піддони, ж/д шпали та телефонні стовпи, камін-
ня, а також автомобільні шини та брухт чорних та кольорових металів. Також випускаються 
деревоподрібнюючі машини, які призначені для подрібнення деревних відходів: обапіл, 
рейка, горбиль, а також гілля та крони дерев в технологічну та паливну тріску (щепу).

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

Фірма «ОСТІН» — це обґрунтований вибір обладнання та інструменту, які відпо-
відають вашим вимогам.

Обладнання для виробництва меблів та обробки скла, а також деревообробне та 
сушильне. ПНР, обслуговування та ремонт.

ОСТІН є представником таких провідних європейських виробників як:
•	 різальний інструмент CMT (Італія);
•	 вологоміри GANN, струбцини Bessey, електроінструмент Festool (Німеччина);
•	 обладнання STROMAB, SAC, MASTERWOOD, OSAMA, VITAP, CENTAURO (Італія).

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; 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.

ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, Журнал
вул. Наукова, 3-Б, оф. 313, Львів, 79060, Україна

тел./факс: (032) 976 502
e-mail: goldman@utel.net.ua

www.pokraska.com.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 вико-
ристовують фарбування у себе на виробництві. 

ПОЛІС, ПФ 
вул. Серафимовича, 13-A, Київ, 02152, Україна

тел./факс: (044) 550 2256, (044) 553 4625, (044) 550 3389
тел.: (044) 550 3386, (044) 502 5460, (044) 502 5461

Офіційне представництво у м. Львові:
вул. Акад. С. Єфремова, 9/11, Львів, Україна 

тел./факс: (032) 237 5341, (032) 237 5343
е-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua

www.poles.kiev.ua

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

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

Пропонуємо верстати і обладнання заводів: «Socomec», «MD-Dario», «Ardesia», «Casadei-
Busellato», «Maggi-Engineering», «ZMM Stomana», «ZMM Haskovo», «ZMM Yakoruda» та ін.

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

ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ 

ім. ПРЕПОДОБНОГО ІОАНА ДАМАСКІНА
вул. Полковника Затєвахіна, 14, Київ, 03041, Україна

тел.: (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Православний центр прикладних мистецтв ім. преподобного Іоана Дамаскіна за-
прошує 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 поглибленіше вивчають духовні дисципліни.

Одночасно з опануванням професійної майстерності, учні навчаються в 10–11 класах 
школи 2–3 ступенів №319 імені Валерія Лобановського м. Києва, де отримують атестат про 
повну загальну середню освіту.
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ПРО-СТО (Професійні Спеціальні 
Технології та Обладнання), ТОВ
Миколаївська дорога, 223/225
Одеса, 65013, Україна
Філія: 
Завод «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-
фрезерного і лазерного обладнання з ЧПК однойменних ОЕМ-марок STO СNС та STO 
LASER відповідно; забезпечує повну сервісну і виробничу підтримку обладнання. 
Компанія «ПРО-СТО» пропонує широкий спектр комплектацій обладнання, 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.

РМП
Maza Krasta, 83
Riga, LV-1003, Latvia
tel.:+ 371 6728 6442
fax: + 371 6711 4048
www.rmp.lv

Консультування, проектування, виготовлення і постачання німецьких брикету-
вальних систем — гідравлічних пресів «RUF», а також автоматичної лінії з 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.

РОЙЕК-ЛЬВІВ, Українсько-чеське СП
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 та супутні матеріали.

Спеціальне обладнання: для виготовлення дерев’яних євровікон, дверей, погонаж-
них виробів, меблів.

Котли з автоматичним спалюванням відходів деревини (стружка, тирса, тріска, 
пелети, дрова, брикети, вугілля) 20, 25, 30, 40, 50, 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 
1500 кВт.

Спеціалісти проводять: індивідуальні консультації, навчання персоналу, запуск та 
сервісне обслуговування.

З асортиментом обладнання можна ознайомитись у фірмовому виставковому 
салоні (Львів, вул. Яворницького, 14).

СТАНКОДНІПРО, ТОВ
вул. Березинська, 7

Дніпропетровськ, 49130, Україна
тел./факс: (0562) 383 040 /41/42/43/44/45/46/47/48/49

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

ТОВ «Станкодніпро» — офіційний представник і торговий партнер провідних під-
приємств-виробників деревообробного обладнання та інструменту для виготовлення 
меблів та столярних виробів. Постійно, зі складу в Дніпропетровську, пропонується 
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 крайколицювальні верстати фірми Maschinen-Bau-Hebrock GmbH 

(Німеччина);
•	 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 дискових пилок та 

багато іншої продукції фірми Pilana Tools a.s. (Чехія);
•	 кінцевий інструмент фірми CMT Utensili Srl (Італія).
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УК, ТОВ
вул. І. Пулюя, 3, кв. 121
Київ, 03048, Україна
тел.: (050) 543 1272
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 з різних видів сировини.

Організація виробництв «під ключ».
Опалювальні котли промислового та побутового призначення з автоматичною 

подачею палива (пелет).
Надаємо сервісне обслуговування, постачаємо запасні частини і витратні матеріали.
Допомога в отриманні кредиту в Польщі та Чехії на придбання обладнання.
Допомога в реалізації продукції.
Постачання обладнання для первинної обробки деревини та обладнання для 

меблевого виробництва.

УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС, ТОВ
вул. Солом’янська, 1, оф. 202
Київ, 03035, Україна
тел.: (044) 228 7778
факс: (044) 248 8042
e-mail: v.trympol@ubts.net
www.ubts.net

ТОВ УкрБіо Транс-Сервіс є офіційним представником італійської фірми General Dies 
в Україні. Ми приймаємо замовлення на виготовлення матриць, обичайок, роликів, 
валів та інших запчастин до всіх моделей вітчизняних та зарубіжних грануляторів. 
Пропонуємо обладнання для гранулювання відходів деревини, соломи, комбікорму, 
лушпиння соняху та іншої сировини.

УКРМАШІНСТРУМЕНТ, ТОВ
пр-т Гагарiна, 15
Харкiв, 61001, Україна
тел.: (057) 758 5383
факс: (057) 751 9508
e-mail: lugovsky@ukrmash.com
www.ukrmash.com

ТОВ «УКРМАШІНСТРУМЕНТ» вже 15 років представляє надійні ножі та пили для 
обробки металу, деревини, паперу та інших матеріалів від найстарішого виробника —
Горьківського Металургійного Заводу.

Ми підберемо найкращі рішення для вашого виробництва з широкого асортименту 
готової продукції або розробимо безпосередньо для вашого обладнання!

Бажаємо, щоб ваше виробництво з нашим інструментом працювало надійно та 
економічно вигідно, а ми стали партнерами на довгі роки!

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.

ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА, ТзОВ
вул. Промислова, 1, с. Ожидів

Буський р-н, Львівська обл., 80530, Україна
тел.: (03264) 46 984, (03264) 46 985
(067) 340 4830; факс: (03264) 46 986

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

ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» (с. Ожидів, Львівська обл.), основним видом діяльності 
якого є виготовлення подрібнювальної техніки, пропонує рубальні машини, первинні 
та вторинні подрібнювачі, сортувальні лінії, циркулярні пили.

Для подрібнення відходів деревини у діаметрі до 150 мм пропонуємо вам подріб-
нювачі електричного, тракторного та дизельного приводу. Для спецзамовлення 
можемо виготовити рубальну машину марки RM-1200, яка може подрібнювати дере-
вину 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 габа-
ритах матеріалу при подачі.
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ХОУФЕК
Obora, 797, 58282 Golcuv Jenikov, Czech Republic
тел.: +420 569 430 700, +420 569 430711 (експорт)
факс: +420 569 430715
представництво в Україні:
вул. Пшенична, 8, Київ, 03680, Україна
тел.:  (044) 502 4195; факс: (044) 502 4194
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 східними властивостями. 

Асортимент продукції постійно розширюється і включає в себе: широкострічкові ка-
лібрувально-шліфувальні верстати, осциляційні верстати для шліфування крайок, вузько-
стрічкові шліфувальні верстати, щіткові шліфувальні верстати, рейсмусові верстати, фугу-
вальні верстати, фрезерувальні верстати, свердлильно-пазувальні верстати, верстати 
для спеціального шліфування та остаточної обробки, оброблювальні центри з ЧПК.

ЮЩИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28
Львів-Бірки, 81092, Україна
тел.: (032) 247 79 44
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.ющишин.com.ua

Час технологій успіху. ПП «ЮЩИШИН» — офіційний представник в Україні:
•	 AIGNER — пристрої для безпечної деревообробки;
•	 ARUNDA — шаблони для з’єднань у дерев’яному домобудуванні;
•	 BASCHILD — обладнання для сушіння, пропарювання та термообробки деревини;
•	 DIETRICH’S — програмне забезпечення для дерев’яних конструкцій;
•	 ESSETRE — обробні центри з ЧПУ;
•	 GESCHA — фарбувальні дільниці та обладнання;
•	 HOFFMANN — з’єднання за технологією «ластівчин хвіст»;
•	 KIRSCHEN — різці, стамески та ін.;
•	 LAMELLO — «ноу-хау» в технології з’єднання;
•	 MAFELL — професійний ручний електроінструмент;
•	 MOLDOW — енергоощадні фільтрувальні системи;
•	 SPAX — шурупи;
•	 STOMANA — верстати для вторинної обробки деревини.
Гарантійне та післягарантійне обслуговування, навчання технічного персоналу, 

консультації, а також послуги із загострювання інструменту.

ЯВІР, ПП
вул. Шевченка, 82-Б, Корсунь-Шевченківський
Черкаська обл., 19400, Україна
тел./факс: (04735) 24 388
e-mail: javir_65@mail.ru
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.

ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ
Обладнання та послуги для лісового 
господарства та лісової промисловості
АУТРА 
ВН ВУД
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КАЛІЩУК
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОЗАК+
КОМКОНТ 
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ 
ЯВІР

Обладнання для первинної механічної 
обробки та переробки деревної сировини 
casELLI grOuP sPa
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
АУТРА
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРМАШІНСТРУМЕНТ

Обладнання для вторинної переробки 
деревини і деревних матеріалів
casELLI grOuP sPa
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
АС-ІНЖИНІРИНГ
АУТРА
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРМАШІНСТРУМЕНТ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЮЩИШИН

Обладнання для облагороджування 
поверхонь
casELLI grOuP sPa
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО

ХОУФЕК
ЮЩИШИН

Обладнання для попереднього складання, 
монтажу та пакування виробів
БЮРО-МАШ
ДОЛІНЬО
КОЗАК+
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
ОСТІН
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО

Засоби для транспортування, складування 
та комплектування матеріалів і виробів
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОЗАК+
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП

Робототехніка
casELLI grOuP sPa
БЮРО-МАШ
ДОЛІНЬО
МАРКЕТЛІС

Верстати і пристосування 
для спеціальних видів обробки 
casELLI grOuP sPa
БЮРО-МАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
ПРО-СТО

Верстати і пристосування для виготов-
лення спеціальних видів продукції 
casELLI grOuP sPa
ITa TOOLs sP. Z O.O.
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Машини, пристосування і прилади 
для допоміжних робіт
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
ITa TOOLs sP. Z O.O.
АС-ІНЖИНІРИНГ
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП

ОСТІН
ПОЛІС

Пристрої для обробки деревини і пластмас
ITa TOOLs sP. Z O.O.
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
МОТОР СІЧ
ОСТІН
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Обладнання, інструмент та приладдя 
для обробки деревини
ITa TOOLs sP. Z O.O.
А-ЛАП
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ІБЕРУС-КИЇВ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕХАНІК
МОСТ-УКРАЇНА
МУКІЄВСЬКА О. О.
Н.Н.Н.
ОСТІН
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРМАШІНСТРУМЕНТ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Вироби для оснащення верстатів
ITa TOOLs sP. Z O.O.
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРМАШІНСТРУМЕНТ
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Засоби для утилізації деревних відходів, 
виробництва енергії з деревного палива
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
АС-ІНЖИНІРИНГ
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КОМКОНТ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТурою
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МЕГАРЕС
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК

Засоби для енергозбереження, 
кондиціонування повітря, захисту 
середовища, забезпечення безпеки 
праці, запобігання пожежам
АС-ІНЖИНІРИНГ
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
МВМ ГРУП
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ЮЩИШИН

Електронні пристрої для збору та обробки 
даних; технічні пристрої для контролю, 
вимірювання та регулювання
БЮРО-МАШ
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН

Комплексні поставки обладнання 
та оснащення підприємств, 
фінансування проектів, лізингові послуги
casELLI grOuP sPa
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МОСТ-УКРАЇНА
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК

ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ, КОМПОНЕНТИ 
ТА ФУРНІТУРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
Обладнання для виробництва меблів
casELLI grOuP sPa
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОЛІНЬО
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
ОСТІН
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЮЩИШИН

Меблеві заготовки, щити
POL-KrEs EDWOOD

Комплектуючі
ДІОС
ПОЛІС
ЮЩИШИН

Матеріали
ДІОС

Лаки, фарби, декоративні покриття
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДIНГ УКРАЇНА

БЮРО-МАШ
МВМ ГРУП

БІОЕНЕРГЕТИКА
Обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, деревних 
відходів і порубкових залишків
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
АУТРА
ВН ВУД
ДІОС
ЗАХІД-АГРОСЕРВІС ПЛЮС
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОСТІН
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА

Обладнання для виробництва 
пелет, брикетів
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ДІОС
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОСТІН
РМП
УК
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС

Обладнання для виробництва 
деревного вугілля
БЮРО-МАШ
ВН ВУД
ІНТЕКС ПЛЮС
МВМ ГРУП

Паливні котли
POLYTEchNIK LufT- uND fEuEruNgsTEchNIK 
АС-ІНЖИНІРИНГ
АТОН СЕРВІС
БЮРО-МАШ
ДІОС
КОМКОНТ
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
МУКІЄВСЬКА О. О.
РОЙЕК-ЛЬВІВ
УК

ЛІСО-ТА ПИЛОМАТЕРІАЛИ, 
ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ
Деревина та лісоматеріали
ІМЕКС

Столярні вироби
ІНТЕКС ПЛЮС

Погонажні вироби 
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС
МОСТ-УКРАЇНА
РОЙЕК-ЛЬВІВ

Стругані і профільовані, обрізні 
та необрізні пиломатеріали
ІНТЕКС ПЛЮС
МОСТ-УКРАЇНА

Рами, опалубка
ІМЕКС
ІНТЕКС ПЛЮС

Паркет, ламінат, панелі
ІНТЕКС ПЛЮС
МОСТ-УКРАЇНА

Деревинно-плитні матеріали
ІНТЕКС ПЛЮС

Сучасні технології обробки деревини
МВМ ГРУП
ЮЩИШИН

Фанера, шпон
АГНІС-ПЛЮС
ДІВА

Готові декоративні вироби
ПРО-СТО

Хімічна та лакофарбова продукція, 
засоби захисту деревини
АКЗО НОБЕЛЬ ХОЛДIНГ УКРАЇНА
ДІВА
РОЙЕК-ЛЬВІВ

Декоративні покриття
ДІВА

ПОСЛУГИ ДЛЯ ГАЛУЗІ
Програмне забезпечення
МАРКЕТЛІС
ЮЩИШИН

Інжинірингові та інші послуги 
I.c.K. ІНЖИНІРИНГ
АС-ІНЖИНІРИНГ
ДІОС
МАРКЕТЛІС
МЕГАРЕС
ОСТІН
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЮЩИШИН

Наукові, дослідницькі, навчальні заклади, 
інститути, галузеві учбові заклади 
ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Галузеві асоціації та інші організації
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Засоби масової інформації
chINg hWa aDVErTIsEMENT cO.
DErEVO.INfO
DErEVO.ua
fOrDaQ s.a.
MEBEL.ua
ДЕРЕВООБРОБНИК
ІНФОРМБІЗНЕС
ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ ЖУРНАЛ
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
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NOvELTiES prESENTEd by ExhibiTOrS

DOLIGNO
DOLINO Company — the official representative in Ukraine of the famous Italian brand 

SCM Group — demonstrates a number of novelties at its stand. These are:
•	 Cyflex F900Pro CNC drilling machine capable of performing drilling and grooving 

operations in transmission mode and enabling to change the equipment configuration 
without time losses;

•	 Olimpic K400 edge banding machine with a pre-jointing unit and a special end-
trimming unit for processing rounded details. 

Stand C.9.

FOREZIENNE MFLS 
FOREZIENNE MFLS offers HYPER-CUT band saws with carbide bits, which differ from 

their analogues by long-term service and may be sharpened up to 4 times. These band saws 
are an ideal choice for the production of parquet flooring and lamellas. The company also 
presents a new design grinder F120.

Stand B.3.

ICK GROUP
ICK Group offers heat generators under the trademark GRANTECH, which can be used 

together with drying equipment of this manufacturer and with other types of biomass 
dryers in the production of building materials, ceramic products, as well as with grain drying 
equipment of different manufacturers.

Stand E.8. (Open Area)

LEUCO
LEUCO UKRAINE showcases a wide range of new tools for woodworking equipment at 

the company’s stand. In particular, one can find here P-SYSTEM tools that made a revolution 
in wood processing; new circular saw blade programs for cutting plate materials, namely 
Finishcut plus, Unicut plus, Unicut Ultra, G5 system, Black Edition Power, Coated+; new 
milling cutter lines such as LEUCO DIAMAX, DP Smart Jointer, DIAREX; Mosquito and VHW 
drill series and much more.

Stand D.8.

MARKETLIS
MARKETLIS offers a new series of woodworking equipment. These are end processing 

machines produced by the German company Altendorf, edge banding machines 
manufactured by the German firm Brandt, panel boring machines and CNC machining 
centers under the trademark Weeke (Germany). Also, the company presents grinding 
machines produced by Buetfering Company (Germany), wood-cutting tools manufactured 
by Freud Company (Italy) and hand tools produced by the Virutex Company (Spain). 

Stand C.7.

MOST-UKRAINE
MOST-Ukraine — the official representative and the supplier of Wood-Mizer equipment 

and tools — showcases a new TIMBERY sawmill equipment. This low-budget sawmill is 
designed not only for business, but also for private purposes.

Stand E.6. (Open Area)

MWM-KIEV
MWM-Kiev exhibits WALTER TD500 KBA scrag designed for sawing round timber beams 

and unsquared board with capacity from 20 to 50 cubic meters per shift. Design engineers 
made it possible to disassemble the frame and so ensured easy transportation. Also, the 
company demonstrates WALTER WD 250/350 KBA multirip bench designed for sawing two-
edged cant with thickness of up to 220 mm. into boards.

Stand В.2.

POLYTECHNIK
The Austrian company POLYTECHNIK is one of the leading manufacturers of biomass and 

wood chip fired boiler plants, as well as co-generation plants, which can produce heat and 
electricity for household consumers and settlement needs. This year it presents a number 
of equipment improvements, namely an automatic ash removal system for combustion 
chambers and an optimized primary and secondary air supply system for boilers.

Stand D.7.

ROJEK-LVIV 
ROJEK-LVIV, Joint Ukrainian-Check Venture presents STOZHARY automatic industrial 

boilers with capacities ranging from 180 to 1,500 kW, equipped with a dry fuel constant-
supply device. Also, the company offers woodworking equipment, namely multiple blade 
frame saws intended for sawing logs and manufacturing lamellas with thickness of 6–7 mm.

Stand В.9. 

NOvELTiES prESENTEd by ExhibiTOrS
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AGNIS-PLUS, LTD
vul. M. Grushevskogo, 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. 
Warehouse is located in Kiev.

AKZO NOBEL HOLDING UKRAINE, LLC
vul. Chervonoarmiyska, 9/2, of. 65
Kyiv, 01004, Ukraine
tel.: +38 (044) 537 5455, +38 (050) 363 0822
fax: +38 (044) 490 5615
e-mail: nikolay.lagutin@akzonobel.com
boris.stadnyk@akzonobel.com
www.akzonobel.com

Industrial paints and varnishes, wood adhesives.

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

Since it’s 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 that 20 years’ experience.

AS-ENGINEERING, LLC
vul. Oksamytova, 11, Petropavlivska Bohrshchagivka
Kyiv-Svyatoshin dist., Kyiv obl., 08130, Ukraine
tel.: +38 (044) 599 1406; fax: +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.

ATON SERVICE, LLC
vul. Boryspilska, 7, build. 3, of. 248, Kyiv, 02660, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 586 5986; mob.: +38 (067) 402 2113
e-mail: info@aton-service.com.ua

www.aton-service.com.ua

Aton Service Company carries out design work, supply, assembling and commissioning 
of high-quality energy-efficient equipment for industrial enterprises. It offers the following 
types of equipment on the Ukrainian market: equipment for air suction and extraction, 
industrial blowers, painting equipment, air heating systems, flexible polyurethane hoses. 
We offer technologies that can 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 — 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:

•	 firewood processors — PALAX (Finland);
•	 chippers — JUNKKARI (Finland);
•	 chippers and choppers — JENZ (Germany);
•	 forest cranes and trailers — PALMS (Estonia);
•	 forest cranes and trailers Junkkari — PATRUUNA (Finland);
•	 sawmills — KARA (Finland) and organization of KARA saw-mills;
•	 sawmills — LENARTSFORS (Sweden);
•	 transporters — WeelHorse and IronHorse (Sweden);
•	 guillotine grapple — NAARVA (Finland);
•	 harvesters for stumps & processors splitting thick logs — JENZ Woodcrecker 

(Germany);
•	 processors — HYPRO (Sweden);
•	 chains on wheels for forest machinery — OFA (Finland);
•	 track wheels for heavy forest machinery — Clark (Scotland);
•	 debarkers — Valon Kone (Finland).

BRUKS GROUP GmbH
Grabenstr.,1, 57647 Hirtscheid, Germany

tel.: +49 266 128 163; fax: +49 266 128 180
e-mail: vov@bruks.com

www.bruks.com

The BRUKS Group is: a global supplier of complete systems for wood-processing, bulk 
materials handling and bio-energy, a recognized leader in innovative material handling 
systems for wood and bulk goods. The owner of the trademark TUBULATOR with over 500 
installations worldwide. The world’s largest manufacturer of drum chippers. Represented in 
more than 50 countries.
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BURO-MACH, LTD
prov. Universalny, 6
Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine
tel.: +38 (0562) 386 097
+38 (0562) 353 190
+38 (0562) 365 875
fax: +38 (0562) 31 06 79
е-mail: max@buro-m.dp.ua
moulder@buro-m.dp.ua
l_gena@buro-m.dp.ua
www.buromach.com.ua

Buro-Mach Company was founded in 1999. Our company has taken one of the leading 
positions on 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, stoneworking, glassworking and plasticworking equipment. We are 
proud of partner relations with our customers, which are based, first of all, on mutual trust 
and respect. 

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

New and second-hand woodworking machines. Trade, service and maintenance.

CHING HWA ADVERTISEMENT CO., LTD
7F-1, No. 400, Sec.1, Chang Ping Rd.
Bei Tun Dist., Taichung, 40652, Taiwan
tel.: +886 422 460 518
fax: +886 422 460 876
e-mail: info@pioneer-magazine.com
www.pioneer-magazine.com

CHING HWA Advertisement Co., Ltd. was established in 1999. There are currently four 
magazines printed under CHING HWA, namely: 

•	 PIONEER Industrial Machinery Magazine;
•	 PIONEER Hardware Magazine;
•	 PIONEER Woodworking Machinery Magazine;
•	 PIONEER Building Material, Hardware & Furniture Magazine. 
•	 For the past 14 years, CHING HWA has aimed at emerging markets spanning the globe.

DEREVO.INFO, Internet portal
P.O.B. 5966, Lviv, 79054, Ukraine

tel.: +38 (032) 232 1136; 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!

DEREVO.UA
vul. Zatsepy, 3/45, Lutsk, 43026, Ukraine 

tel.: +38 (095) 836 6588, +38 (068) 097 2478 
е-mail: support@derevo.ua

www.derevo.ua

Derevo.ua is a specialized online resource of woodworking industry that is aimed at 
assisting companies in expanding their business, finding reliable suppliers and buyers. 
Derevo.ua provides an effective online business-to-business (B2B) marketplace for wood 
and wood related products, services and technology. Here you can find products and 
services of your interest and contact companies directly.

DEREVOOBROBNYK, LTD
P.O.B. 5911, vul. Sadova, 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, LTD
vul. Oksamytova, 11, Petropavlivska Borschagivka

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 
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, & do servicing of production lines & entire production.
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DIVA, LLC
prosp. Gagarina, 115, Dnipropetrovsk, 49050, Ukraine
tel.: +38 (0562) 360 560; fax: +38 (0562) 366 000
e-mail: avdonin03@gmail.com, otdelpersonala2@gmail.com
www.diva.com.ua

DIVA is the official distributor of painting & varnishing materials for metal- & woodworking.

DOLIGNO, LTD
vul. Akademika Pavlova, 82, Kharkiv, 61038, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 757 0959
e-mail: doligno@doligno.com.ua
www.doligno.com.ua

Doligno Company is a young and dynamically developing enterprise. Qualified staff of 
the company is focused on search and offering optimal solutions to its business partners. 
DOLIGNO is the exclusive representative of SCM & Minimax Companies (SCM Group, Italy).

DREV-KO, ТМ, UKRTEHNOPROMSNAB, LTD
vul. Saksaganskogo, 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.
The production range includes:
•	 brush sanding machines;
•	 presses;
•	 aspiration systems; 
•	 finger-jointing presses; 
•	 roller applicators; 
•	 painting machines;
•	 painting heating machines;
•	 line rubbing oil.

EQUIPMENT AND TOOLS 
FOR PROFESSIONALS, LTD
vul. Malo-Panasivska, 4/7, of. 39, Kharkiv, 61052, Ukraine 
tel.: +38 (057) 712 1508; fax: +38 (057) 712 2040
e-mail: et@informdom.com, commerce@informdom.com
www.informdom.com

International information and technology magazine. It is published in two series: 
Metalworking and Woodworking. Main rubrics: machines and equipment, tools, CAD/
CAM/CALS — technologies, sheet-metalworking; wood processing in building, furniture 
production and technologies, bioenergetics. The magazine participates in different 
woodworking and metalworking exhibitions. It is widely distributed throughout different 
industry enterprises in Ukraine, Russia and abroad.

FELDER GROUP UKRAINE, LTD
vul. M. Stelmakha, 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.
Gulledelle, 94, 1200, Brussels, Belgium

tel.: +32 025 330 482; fax: +32 025 330 486
e-mail: info@fordaq.com

www.fordaq.com 

Fordaq is the leading online marketplace for wood products, equipment and services. 
More than 60,000 companies in 179 countries use Fordaq (available in 13 languages) to 
communicate their inquiries & offers, find & clients & suppliers, check market prices & trends. 
Check out new business opportunities for your company on www.fordaq.com and don’t 
hesitate to contact us about customized advertising solutions for developing your business.

FOREST AND HUNTING MAGAZINE
P.O.B. 45, Кyiv-192, 02192, Ukraine

tel.: +38 (044) 221 8900, +38 (044) 235 5233
e-mail: info@ekoinform.com.ua

www.ekoinform.com.ua

The only specialized magazine in Ukraine!
Exclusive information from the professionals is printed in the magazine. We offer the 

following topics:
•	 forestry and hunting experience;
•	 woodworking;
•	 ways and methods of hunting and fishing;
•	 arms and ammunition;
•	 cynology, etc.
We invite authors of articles, photographers, advertisers and advertising agencies to 

cooperation on favorable conditions.
Ukrposhta subscription index — 74244. Eko-Inform Publishing House.

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 — 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 
training. We have a solution for you, come to visit us.
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GORLUSH CO
vul. Yagidna, 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.

HEMMEL-UKRAINE, LTD
vul. Promyslova, 1, Ozhydiv, Buskyi reg., Lviv obl., 80530, Ukraine
tel.: +38 (03264) 46 984, +38 (03264) 46 985
+38 (067) 340 4830; fax: +38 (03264) 46 986
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua

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

We offer equipment for wood waste grinding with diameter up to 150 mm.: electric, 
tractor and diesel drives. You can make a special order for chippers under TM RM-1200, 
which can grind wood with diameter up to 280 mm.

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

HOUFEK a.s.
Obora, 797, Golcuv Jenikov, 582 82, Czech Republic
tel.: +420 569 430700, +420 569 430711 (export)
fax: +420 569 430715
Representative office in Ukraine:
vul. Pshenychna, 8, Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 502 4195; fax: +38 (044) 502 4194 (Kyiv)
е-mail: houfek@houfek.com, houfek@optima.com.ua
www.houfek.com

The Czech Company HOUFEK is the manufacturer of equipment for processing wood 
and wooden-similar material. 

The 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.

I.C.K. ENGINEERING, SP, LTD
prosp. Peremogy, 89-А, of. 222, Kyiv, 03115, Ukraine

tel.: +38 (044) 451 0228; fax: +38 (044) 451 0230
e-mail: grantech@ick.ua

www.ick.ua

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

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

tel./fax: +38 (044) 537 2811, +38 (044) 417 1397
+38 (044) 417 0029, +38 (044) 462 5060

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

JV Iberus-Kiev produces wide range of standard cutters with replaceable blades & made-to-
order tools that meet international standards (requirements for quality & safety) & 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, a well as highly carboniferous and alloyed steel.

IMEKS, PE
vul. Evgena Konovaltsia, 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 manufacturing of high-quality woodworking equipment, 
maintenance, professional advice, provision with all the necessary tools.

INFORMBUSINESS LTD, Publishing Сenter
P.O.B. 19, Kyiv

04119, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 489 3246

+38 (044) 206 5265, +38 (044) 206 5281
www.ib.kiev.ua

Publishing and online projects. Publishing center Informbusiness Ltd publishes 
specialized magazine “Furniture business”, catalogues “Furniture of Ukraine” and “All for 
furniture industry and wood processing”. Free of charge delivery.

Internet versions of the Catalogues: www.mebel.ib.kiev.ua, www.mebelua.ib.kiev.ua.
Suppliers and goods for the Ukrainian enterprises ONLINE: BizEra.com.ua. 
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INTEKS PLUS, Group of companies
vul. Kniaziv Koriatovychiv, 25, Kamianets-Podilsky
Khmelnitska 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 & manufacture of woodwork-
ing tools, such as disk saws, panel sizing saws, different knives & equipment for primary & 
secondary processing of wood raw material, including machines & devices for auxiliary work.

ITA TOOLS Sp. z o.o.
ul. Wodna, 9, 30-556 Krakow, Poland
tel.: +48 123 502 813; fax: +48 124 431 992
е-mail: biuro@itatools.pl
www.itatools.pl 

ITA TOOLS Sp. z o.o. offers tools for wood, plastic and metal working produced by 
renowned European manufacturers, namely drills, arbor-type cutters, spiral and straight 
bits, replaceable blades, circular saw blades, diamond tools, as well as various accessories 
and appliances.

JAVIR, PE
vul. Shevchenka, 82-B, Korsun-Shevchenkivsky
Cherkaska obl., 19400, Ukraine
tel./fax: +38 (04735) 24 388
e-mail: javir_65@mail.ru
www.yavor.com.ua

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

KALISCHUK, PE 
vul. Obyizna, 128-В, Ternopil, 46000, Ukraine
tel./fax: +38 (0352) 533 987
e-mail: omiks_ternopil@mail.ru

We sell:
•	 Band saws — ARMOTH
•	 Petrol-powered saws — STIHL and DOLMAR
•	 Devices for drying chambers:  moisture meters, air humidity distance control boxes, air 

humidity electronic analysers.
We produce:
•	 Heat-generators
•	 Powersaw benches
•	 Grinding machines
•	 Machines for wood sawing

KIVERTSILISMASH, PE
vul. Akademika Kravchuka, 4, Kivertsi

Volyn obl., 45200, Ukraine
tel./fax: +38 (03365) 22 546, +38 (03365) 40 613

tel.: +38 (03365) 21479
+38 (050) 900 8610, +38 (050) 907 1298

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

PE “Kivertsilismash” is a leading manufacturer of technological lines and machines for 
the full processing of wood.

Our equipment is highly efficient, effective, simple in exploitation, doesn’t need special 
climatic conditions, is permanently improved on nomenclature and model rank, the same as 
on quality, effectiveness, widening of technical abilities. Besides traditional squaring machines 
TS-32, multisaw machines TsRM, four-shaft squaring machines SB-36, SB-42 and two-shaft 
multisaw machines SM2V-180, SM2V-240 with 180-240 mm have already recommended 
themselves as highly effective. But-ending machines with mechanical feeding TM-15, ТМ-10 
for the mass production of measuring half-finished products cannot be substituted.

The machines for processing VPG-20, VOU-100 slab will help you get additional profit. 
Transmission devices and auxiliary equipment will make your work easier. Our specialist 
training service will promote proper and effective exploitation of the equipment you bought.

KOMKONT, JV
ul. Fediuninskogo, 19, Gomel, 246007, Belarus

tel.: +375 (232) 682 773
fax: +375 (232) 682 814

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

Komkont JV offers its services in the field of production, assembling and starting up of 
biomass boilers. 

These boilers are produced by the license of French enterprise Compte R. J.S.C. 
At present, product range of biomass boilers consists of: CS boilers (30–100 KW) with 

hand loading system, COMPACT boilers (150–8000 KW) with completely automatic system.

KOZAK+, LLC PCC 
vul. Pyrogova, 42/2

Vinnytsia, 21018, Ukraine
tel.: +38 (0432) 557 744
fax: +38 (0432) 535 253

e-mail: info@kozakplus.сom.ua
www.kozakplus.com.ua

•	  Equipment for packing: pellets and food in stretch film, shrink film, adhesive tape, PP 
tape and PET tape.

•	  Service materials: stretch film for pellets, stretch food film PVC and PE, shrink film PVC 
and POF, adhesive tape, teflon tape.

•	  Loading equipment: hydraulic truck for pellets, hydraulic manual stackers.
•	 Staple guns.
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LEDINEK MASCHINEN UND ANLAGEN GmbH
Völkermarkter Strasse, 1, AT-9150 Bleiburg, Austria
tel.: +43 4235 5104; fax: +43 4235 5103
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

We offer: 
•	 moulding/ profiling machines;
•	 planning machines with working speed up to 9,000 m./min;
•	 ROTOLES system, splitting, ripping and cutting machines; 
•	 fingerjointing lines, presses for straight and curved laminated beams;
•	 parquet lines, complete solutions for BSH and CLT products, complete solutions for 

furniture boards;
•	 special machines, complete handling equipment, turn key projects etc.

LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA, LLC
vul. Lenina, 2-B, 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 and sales and service companies on all continents, as well as a worldwide 
network consisting of about 200 service stations near its customers. Furthermore, Leitz offers 
comprehensive advising services, giving its customers the benefits of its 136 years’ experience.

LEUCO UKRAINE, LTD
vul. Oksamytova, 11, 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 — a subsidiary of LEUCO, Germany.
LEUCO is one of the world’s leading manufacturers of diamond tools and carbide tools 

for woodworking and furniture industry. Wide range of our products is complemented by 
tools servicing and advice on their use.

LIRA, LTD
vul. Vasylkivska, 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
vul. Oksamytova, 11, 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

Marketlis, Private enterprise offers machines, spare parts and tools for wood processing 
and furniture production manufactured by the leading world producers; supply, consulting 
and engineering services; adjustment and assembling works; guarantee and out-of-warranty 
maintenance of equipment.

MEBEL.UA
vul. Petrovska, 19, Kyiv, 04071, Ukraine 

tel.: +38 (044) 384 2839
+38 (067) 101 1777, +38 (066) 775 3977

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

Mebel.ua is a Ukrainian online portal that brings together all the players of the furniture 
market. It offers comfortable furniture search with further ordering function (for visitors). For 
furniture sellers — it is an opportunity to present products to people, who visit the portal 
purposefully looking for furniture. 

For manufacturers of furniture materials and accessories — it’s a 100% target audience 
hit. Products and contact details of the manufacturer will be seen by all the Ukrainian 
furniture manufacturers.

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
prosp. Grushevskogo, 2/9, Kamyanets-Podilsky

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

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

•	 conventional drying kilns for wood, kilns for heat treatment of pallets and wood 
materials for packaging, kilns for steaming wood, kilns for firewood — Termolegno;

•	 water painting booths and dry painting booths; pressurized tunnels with areas for 
painting and drying; lines for painting of doors, windows, furniture elements — 
TecnoAzzurra; 

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

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

•	 nailing machines and equipment for pallet construction, mechanizations and 
automations for complete nailing lines — Delta. 

MEGARES TM carries out equipment supply, its assembling, customer personnel 
otraining, and also carries out guarantee obligations of the Italian factory-producer.

MOST-UKRAINE, LTD
vul. Myru, 3, Baykivtsi
Ternopil obl., 47711, Ukraine 
tel.: +38 (0352) 29 62 62
e-mail: most-ukraina@most-ua.com.ua
www.most-ua.com.ua, www.woodmizer.com.ua

Most-Ukraine Company is present at the woodworking machinery market since 2004. 
It offers full range of woodworking equipment and guarantees high quality of all products.

Nowadays we are the leading supplier of equipment and tools produced by world-
renowned manufacturers. 

Our company is the official representative and carries out direct deliveries of equipment 
and tools of well-known companies: Wood-Mizer, CMT, Andre, STIHL, Tanel.

MOTOR SICH, JSC
prosp. Motorobudivnykiv, 15
Zaporizhzhia, 69068, Ukraine
tel.: +38 (061) 720 4972; fax: +38 (061) 720 4803
e-mail: ortpn.vtd@motorsich.com
www.tnp.motorsich.com, www.motorsich.com

JSC MOTOR SICH manufactures a wide range of consumer goods, namely petrol power 
saws & electric saws, walk-behind tractors and attached implements, lawn-movers, industrial 
and utility-type milk separators, outboard engines, internal combustion engines, produce 
for motorists and spares for vehicles, heaters, utility goods and a lot of other products.

MUKIIEVSKAYA E. A., PE
vul. Pulyuya, 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 quick response to customer needs. In-house 
training programmes and seminars guarantee that both business partners and employees 
share the latest information on our wide product range.

MWM GROUP, LTD
prov. Universalny, 6

Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine
tel./fax: +38 (056) 370 7774, +38 (056) 232 7825

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

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

Our abilities — your success!

MWM-KIEV, LTD
vul. Gerojiv Kosmosu, 4, of. 801, Kyiv, 03148, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 1254; fax: +38 (044) 501 1072

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

MWM Kiev offers wide range of woodworking machines and tools.
We offer the following products from tour warehouses located in Kyiv:
•	 machines for primary wood processing;
•	 wood drying kilns;
•	 pans;
•	 trimming machines;
•	 squared beams and panels;
•	 wooden houses;
•	 furniture;
•	 wooden windows and doors;
•	 granulators.
•	 dyeing chambers;
•	 aspiration systems;
•	 tools for processing wood and slabs.
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N.N.N., LTD
vul. Trutenka, 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 companies.

NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE 
& ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE
WOOD PROCESSING DEPARTMENT
Silskogospogarskyi prov., 4, Education bldg No. 17
Kyiv, 03041, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 527 8167
e-mail: opinchewska@gmail.com
www.nubip.edu.ua/node/1163

Educational activity and scientific work in the woodworking field.

OLNOVA, Joint Ukrainian-German 
Сompany, LLC
vul. V. Ivasiuka, 5, Bus’k, 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 producing 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
vul. Polkovnyka Zatevakhina, 14
Kyiv, 03041, Ukraine
tel.: +38 (044) 374 0321
www.goloseevo.com.ua

Vocational-technical school.

OSTIN FIRM, LTD
vul. Sklyarenko, 9

Kyiv, 04073, Ukraine
tel.: +38 (044) 379 1571

e-mail: sale@verstaty.com.ua
www.verstaty.com.ua

OSTIN — valid choice of machines and tools, which respond to all your requirements.
Machines for furniture production, wood- and glassworking equipment, drying machines.
Installation, service and repair.
OSTIN is an official representative of such leading European producers: 
•	 cutting tools — CMT (Italy); 
•	 moisture meters — GANN (Germany), clamps — Bessey (Germany), electric tools —

Festool (Germany);
•	 machines: STROMAB, SAC, MASTERWOOD, OSAMA, VITAP, CENTAURO (Italy).

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

vul. Vasylkivska, 76, v. Bezpyatne
Kyiv obl., 08628, Ukraine

tel.: +38 (04571) 21 707
+38 (050) 352 5772

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

www.lira-ukraine.com

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

PODILLYA-ІNSTRUMENT, LLC
Goloskivske shose, 2-А

Kam’yanets-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.
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POLIS, PC
vul. Serafymovycha, 13-A, Kyiv, 02152, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 550 2256, +38 (044) 553 4625, +38 (044) 550 3389
tel.: +38 (044) 550 3386, +38 (044) 502 5460, +38 (044) 502 5461
official representative office in Lviv: 
vul. Akad. S.Yefremova, 9/11, Lviv, Ukraine 
tel./fax: +38 (032) 237 5341, +38 (032) 237 5343
е-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

POLIS — private machine trading company, the official representative of the companies-
producers of woodworking machines and tools. 

We sell machines & equipment of the leading manufacturers of Ukraine, Italy & Bulgaria. 
We offer machines & equipment of the following manufacturers: Socomec, MD-Dario, Ardesia, 

Casadei-Busellato, Maggi-Engineering, ZMM Stomana, ZMM Haskovo, ZMM Yakoruda, etc.
Woodworking equipment from Freud, CMT and national producers.
Agreed payment delays and stage payments are possible.

POL-KRES EDWOOD
ul. Lomaska, 86
21-500 Biala Podlaska, Poland
tel.: +48 833 423 606
fax: +48 833 424 666
e-mail: edwood@edwood.pl
www.edwood.pl

Leading manufacturer of OAK solid wood edge glued panels (EGP) and finger jointed 
glued panels (FJ) looks for new reliable suppliers of oak square edged timber to cooperate 
on long term conditions. We attach great value to the quality of business relationship with 
our partners and understand that the only way to mutual success is cooperation. 

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.

PROFESSIONAL COATINGS, Magazine 
vul. Naukova, 3-B, of. 313

Lviv, 79060, Ukraine 
tel./fax:+38 (032) 97 65 02

e-mail: goldman@utel.net.ua
www.pokraska.com.ua

All-Ukrainian specialized magazine “Professional coatings”.
Subjects of the magazine: wood coatings, industrial powder & liquid paintings, preparation of 

surface, anticorrosion protection, equipment, paintings materials, galvanics, innovative technologies.
“Professional Coatings” magazine is destined for companies providing liquid & powder ser-

vices, enterprises providing anticorrosive protection of surfaces, furniture manufacturers, large & 
medium-sized woodworking workshops, paints & coating equipment manufacturers & distributors.

PRO-STO, LTD
Mykolayivska doroga, 223/225, 

Odesa, 65013, Ukraine
Branch:

Merydian Plant, bulv. Lepse, 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

PRO-STO, LTD — CNC & Laser machines’ supplier under own OEM-brands: STO CNC & 
STO Laser correspondingly.

REMMERS, LLC
vul. Sadova, 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, 83, Riga, LV-1003, Latvia

tel.:+ 371 6728 6442; fax: + 371 6711 4048
www.rmp.lv

Consultation, designing, manufacturing and delivery of German briquetting systems — RUF 
hydraulic presses, as well as an automatic packing line for rectangular briquettes “RUF type” RMP-
PL and other accompanying equipment for reproduction of valuable secondary raw materials of 
the woodworking manufactures, allowing to transform their waste products into incomes.
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ROJEK-LVIV, Ukrainian-Czech JV
P.O.B. 5856, vul. Javornyckogo, 14, Lviv, 79054, Ukraine 
tel.: +38 (032) 297 1858, +38 (032) 297 1898
fax: +38 (032) 297 1358
e-mail: info@rojek-lviv.com
www.rojek-lviv.com

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

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

Special equipment: for manufacturing wooden windows & doors, shaped linear products.
Boilers: with automatic burning of wood-waste products (shaving, sawdust, chips, 

pellets, fire wood, coal) 20; 25; 30; 40; 50; 100; 180; 250; 400; 630; 800; 1,000; 1,250; 1,500 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

SERRA MASCHINENBAU GmbH
Bahnhofstrabe, 83, Rimsting, D–83253, Germany
tel.: +49 080 5196 4000; fax: +49 080 519 640 050
e-mail: info@serra.de 
www.serra.de 
official representative in Ukraine: LIRA LTD
vul. Vasylkivska, 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.

STANKODNIPRO, LTD
vul. Berezynska, 7, Dnipropetrovsk, 49130, Ukraine 
tel./ fax: +38 (0562) 383 040 /41/42/43/44/45/46/47/48/49
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 production of 
furniture and millwork. 

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

highly productive cutting centres and a lot more by Biesse S.p.A. (Italy); vertical panel-sizing 
machines by Striebig A.G. (Switzerland); traditional and special machines for wood-processing 
by Griggio S.p.A. (Italy); machines for veneer production made by Osama technologies 
s.r.l. (Italy); machines for veneer production made by Casati Macchine s.r.l. (Italy); various 
edge-facing machines by Maschinen-Bau-Hebrock GmbH (Germany); movable aspiration 
equipment by ACword spool s.r.o. (Czech Republic); wide range of wood-cutting tools by 
Leitz GmbH&Co. KG (Germany); machines for disc saws sharpening, as well as full range of 
disc saws and many other products by Pilana Tools a.s. (Czech Republic); point tools by CMT 
Utensili Srl (Italy); humidity content in wood meters by Elbez Konsorcium (Czech Republic).

STATE FOREST RESOURCES AGENCY OF UKRAINE
vul. Shota Rustaveli, 9-А, Kyiv, 01601, Ukraine

tel.: +38 (044) 235 5620; fax: +38 (044) 235 4409
е-mail: admin@dklg.gov.ua

www.dklg.kmu.gov.ua

State Forest Resources Agency of Ukraine is the main state authority in forest and hunting 
management.

The main objectives are: implementation of national policy on forest and hunting 
management; protection and restoration of forest resources and hunting fauna; increasing 
forestry and hunting efficiency.

There are 412 state enterprises under subordination of the State Forest Resources Agency 
of Ukraine.

UK, LTD
vul. І. Puluiya, 3, apt. 121, Kyiv, 03048, Ukraine

tel.: +38 (050) 543 1272; fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: ukkiev2008@ukr.net

www.uk.ua

UK Firm 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 obtaining credit in Poland and Czech Republic for the purchase of equipment.
Assistance in hard fuel sales. 
Supply of equipment for primary woodworking and furniture manufacture.

UKRBIO TRANS-SERVIS, LTD
vul. Solomyanska, 1, of. 202, Kyiv, 03035, Ukraine

tel.: +38 (044) 228 7778; fax: +38 (044) 248 8042
e-mail: v.trympol@ubts.net

www.ubts.net

UkrBio Tran-Servis is the official representative in Ukraine of the Italian company General 
Dies. We take orders for producing dies, roller shells, rollers, shafts and other spare parts for 
all types of pellet mills. We offer equipment for producing pellets out of wood waste, straw, 
sunflower husks, animal feed and other types of raw material.

UKRMASHINSTRUMENT, LLC
prosp. Gagarina, 15, Kharkiv, 61001, Ukraine

tel.: +38 (057) 758 5383; fax: +38 (057) 751 9508
e-mail: lugovsky@ukrmash.com

www.ukrmash.com

LIMITED LIABILITY COMPANY “UKRMASHINSTRUMENT” has been providing its clients 
with reliable knives and saws for processing metal, wood, paper and other materials from the 
oldest producer — Gorky Metallurgical Plant for 15 years.

We will select the best solutions for your production from wide range of finished products 
or we’ll develop it for your equipment!

We wish your production to work well and economically with our equipment. We hope to 
become your reliable partner for years to come!
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VN WOOD, LLC
vul. Rodyny Krushelnyckyh, 14
Lviv, 79017, Ukraine
tel.: +38 (097) 836 0110
fax: +38 (0322) 602 843
e-mail: infovnwood@gmail.com
www.vnwood.prom.ua

VN WOOD, LTD:
•	 sale of woodworking machinery (four-sided, multisaw, thicknessing, planing, & other 

woodworking machines);
•	 filters for paint spraying booths (cardboard, fiberglass, soffit with kraft cardboard).
Individual approach to client’s needs, equipment from warehouse and to order. 
Sale of used woodworking machinery: already proven or fully restored and ready for use.

YUSHCHYSHYN, PE
vul. B. Khmelnytskogo, 28
Lviv-Birky, 81092, Ukraine
tel.: +38 (032) 247 7944
e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.ющишин.com.ua

Time of technologies for success. YUSCHYSHYN — the official representative in Ukraine:
•	 AIGNER — safety techniques for professional woodworking;
•	 ARUNDA — jigs for Dovetail System (for roof-frame assemblies);
•	 BASCHILD — drying and steaming technologies for wood;
•	 DIETRICH’S — software for timber works;
•	 ESSETRE — CNC woodworking centres;
•	 GESCHA — paint areas and concomitant equipment;
•	 HOFFMANN — equipment for Hoffmann — Dovetail-key joints;  
•	 KIRSCHEN — chisels, special tools and accessories;
•	 SPAX — screws;
•	 LAMELLO — unique know-how in joining technology;
•	 MAFELL — professional electric hand instruments;
•	 MOLDOW — filter system and industrial fans;
•	 STOMANA — woodworking machines.
Guarantee and post-guarantee service, technical staff training, consultation, as well as 

instrument sharpening services.

ZAHID-AGROSERVICE PLUS, LLC
vul. Mamsurova, 8-B
Lutsk, Volyn obl., 43017, Ukraine
tel./fax: +38 (0336) 593 454
e-mail: zahidpalche@meta.ua
www.zahidagroservis.com.ua

Our company is in business since 2008. The main activity of the company is manufacture 
of units for cutting wood & augers. Our company produces & restores various equipment spare 
parts, such as shafts, flanges, hubs, stars, conical gears, reducers, plugs, connection slots, etc.

You get a full range of high-quality assurance & maintenance services at competitive prices.

MACHINERY, EQUIPMENT AND TOOLS

Machines & services for forestry & wood industry
auTra 
JaVIr 
KaLIschuK 
KIVErTsILIsMash
KOMKONT 
KOZaK+ 
MOsT-uKraINE
MOTOr sIch 
VN WOOD 
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for primary processing 
auTra
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
I.c.K. ENgINEErINg
KIVErTsILIsMash
MEgarEs
MOsT-uKraINE 
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rOJEK-LVIV
uKrMashINsTruMENT
VN WOOD
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for secondary processing 
of wood and wooden materials
as-ENgINEErINg
auTra
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
hOufEK a.s.
I.c.K. ENgINEErINg
MarKETLIs
MEgarEs
MOsT-uKraINE
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rOJEK-LVIV
uKrMashINsTruMENT
VN WOOD
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for surface finishing
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
hOufEK a.s.
MarKETLIs
MEgarEs
MOsT-uKraINE
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rOJEK-LVIV
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for assembly, packaging
BurO-Mach
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
KOZaK+
MarKETLIs
MWM grOuP
OsTIN fIrM

Materials handling, warehousing 
and commissioning technology
auTra
BurO-Mach
DOLIgNO
KIVErTsILIsMash
KOZaK+
MarKETLIs
MWM grOuP
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Robots technology
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DOLIgNO
MarKETLIs

Machines and plants for special processes
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
MarKETLIs
MEgarEs
MWM grOuP
PrO-sTO

Machines & plants for special product groups
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
fELDEr grOuP uKraINE
ITa TOOLs sP. Z O.O.
MarKETLIs
MOsT-uKraINE
MWM grOuP
OsTIN fIrM
POLIs
rOJEK-LVIV
VN WOOD
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Auxiliary machines, equipment & devices
as-ENgINEErINg
auTra
BurO-Mach
DIOs
I.c.K. ENgINEErINg
ITa TOOLs sP. Z O.O.
KIVErTsILIsMash
MWM grOuP
OsTIN fIrM
POLIs
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Portable machines for processing 
timber and plastics
BurO-Mach

DIOs
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
fELDEr grOuP uKraINE
ITa TOOLs sP. Z O.O.
MarKETLIs
MEgarEs
MOsT-uKraINE
MOTOr sIch
MWM grOuP
OsTIN fIrM
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Tools and equipment for wood processing
a-LaP
BurO-Mach
DIOs
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
fELDEr grOuP uKraINE
IBErus-KIEV
ITa TOOLs sP. Z O.O.
KIVErTsILIsMash
LEITZ INsTruMENTY uKraINa
LEucO uKraINE
MarKETLIs
MEchaNIK
MOsT-uKraINE
MuKIIEVsKaYa E. a.
MWM grOuP
N.N.N
OsTIN fIrM
POLIs
rOJEK-LVIV
uKrMashINsTruMENT
YushchYshYN

Products for the equipment 
of machines, spare parts
BurO-Mach
DIOs
DOLIgNO
fELDEr grOuP uKraINE
ITa TOOLs sP. Z O.O.
LEucO uKraINE
MarKETLIs
MOsT-uKraINE
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rOJEK-LVIV
uKrMashINsTruMENT
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for waste wood utilization 
and manufacture of solid biofuel
as-ENgINEErINg
BurO-Mach
DIOs
I.c.K. ENgINEErINg
KOMKONT
MarKETLIs
MEgarEs
MWM grOuP
POLIs
rOJEK-LVIV
uK
ZahID-agrOsErVIcE PLus

LiST Of ExhibiTS
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Energy saving, environmental protection, 
occupational safety, fire prevention 
and air-conditioning
as-ENgINEErINg
DIOs
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
MWM grOuP
YushchYshYN
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Independent computer software; technical 
devices for control and measuring
BurO-Mach
MEgarEs
MOsT-uKraINE
OsTIN fIrM

Complex delivery of equipment, project 
financing, leasing services 
auTra
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
KIVErTsILIsMash
MarKETLIs
MEgarEs
MOsT-uKraINE
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rOJEK-LVIV
uK
ZahID-agrOsErVIcE PLus

EQUIPMENT, MATERIALS, COMPONENTS 
& ACCESSORIES FOR FURNITURE PRODUCTION

Equipment for furniture production
BurO-Mach
casELLI grOuP sPa
DIOs
DOLIgNO
DrEV-KO, uKrTEhNOPrOMsNaB
fELDEr grOuP uKraINE
hOufEK a.s.
MarKETLIs
MWM grOuP
OsTIN fIrM
POLIs
rOJEK-LVIV
YushchYshYN

Furniture workpieces, shields
POL-KrEs EDWOOD

Components

DIOs
POLIs
YushchYshYN

Materials
DIOs

Paints, varnishes, decorative coats

aKZO NOBEL hOLDINg uKraINE
BurO-Mach
MWM grOuP

BIOENERGY
Equipment for timber processing 
complex waste treatment
as-ENgINEErINg
aTON sErVIcE
auTra
DIOs
hEMMEL-uKraINE
IMEKs
INTEKs PLus
MEgarEs
MuKIIEVsKaYa E. a.
MWM grOuP
OsTIN fIrM
VN WOOD
ZahID-agrOsErVIcE PLus

Equipment for the production 
of pellets, briquettes
as-ENgINEErINg
aTON sErVIcE
BurO-Mach
DIOs
I.c.K. ENgINEErINg
IMEKs
INTEKs PLus
MEgarEs
MuKIIEVsKaYa E.a.
MWM grOuP
OsTIN fIrM
rMP
uK
uKrBIO TraNs-sErVIs

Equipment for the production of charcoal
BurO-Mach
INTEKs PLus
MWM grOuP
VN WOOD

Heating equipment and furnaces
as-ENgINEErINg
aTON sErVIcE
BurO-Mach
DIOs
KOMKONT
MEgarEs
MuKIIEVsKaYa E. a.
MWM grOuP
POLYTEchNIK LufT- uND fEuEruNgsTEchNIK 
rOJEK-LVIV
uK

WOOD PRODUCTS
Timber 
IMEKs

Woodwork (wooden windows, doors, stairs)
INTEKs PLus

Moulded production
IMEKs
INTEKs PLus
MOsT-uKraINE
rOJEK-LVIV

Wrought and profiled timber, edge-surfaced 
and unsurfaced lumber
INTEKs PLus
MOsT-uKraINE

Frames, planking
IMEKs
INTEKs PLus

Parquet, planks, laminated flooring 
boards, beams
INTEKs PLus
MOsT-uKraINE

Wood-panel materials
INTEKs PLus

Modern woodworking  technologies 
MWM grOuP
YushchYshYN

Veneer
agNIs-PLus
DIVa

Finished wood products
PrO-sTO

Adhesives, paints, varnishes, stains
aKZO NOBEL hOLDINg uKraINE
DIVa
rOJEK-LVIV

Decorative coatings 
DIVa

SERVICES FOR THE INDUSTRY

Complex delivery of equipment, project 
financing, leasing services independent 
computer software 
MarKETLIs
YushchYshYN

Independent engineering and other services 
for the wood and furniture industry
as-ENgINEErINg
DIOs
fELDEr grOuP uKraINE
I.c.K. ENgINEErINg
MarKETLIs
MEgarEs
OsTIN fIrM
YushchYshYN

Research and testing institutes, educational 
institutions for the timber and woodworking
OrThODOX cENTrE Of aPPLIED arTs
uNIVErsITY Of LIfE & ENVIrONMENTaL scIENcEs

Branch associations and other institutions
sTaTE fOrEsT rEsOurcEs agENcY Of uKraINE

Literature for woodworking and furniture 
industry specialists
chINg hWa aDVErTIsEMENT cO.
DErEVO.INfO
DErEVO.ua
DErEVOOBrOBNYK
EQuIPMENT aND TOOLs fOr PrOfEssIONaLs
fOrDaQ s.a.
fOrEsT aND huNTINg MagaZINE
INfOrMBusINEss
MEBEL.ua
MEBLEVI TEchNOLOgII
PrOfEssIONaL cOaTINgs









АВТОДОРЕКСПО
12-та МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ І МОСТІВ

В програмі виставки:

Міжнародна науково-практична
конференція з питань новітніх

технологій будівництва,
експлуатації та проектування
автомобільних доріг та мостів

Організатори:
Державне агентство автомобільних

доріг України «УКРАВТОДОР»

АККО Інтернешнл
+38 (044) 456 38 04

www.avtodorexpo.ua

Інформаційна підтримка:

Місце проведення:

Україна, Київ
пр-т Перемоги, 40-Б

ВЦ АККО Інтернешнл

12–14 листопада 2014
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