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Dear participants and visitors of LISDEREVMASH 2012 trade fair!

On behalf of the State Forest Resources Agency of Ukraine I sincerely congratulate you 
on the notable event in the timber processing complex of the country — opening of the 
International Exhibition of machinery, equipment for forestry, woodworking and furniture 
industry LISDEREVMASH 2012!

Basing on a mutual interest in maintaining and strengthening the country’s stable 
economy and trying to develop coordinated and equitable cooperation, representatives 
of forestry and wood industry realize that mutual cooperation opens up significant 
opportunities for balancing the interests of the state and business.

For the first time in many years, our cooperation is based on the principles of partnership, 
transparency and legality. After all, our goal is to ensure investment attractiveness of forestry 
and timber processing systems, and to create conditions for their development and financial 
stability, and, finally, to improve the overall economic climate of the state.

At the end of 2011 the State Forest Resources Agency of Ukraine and the Association 
“Mebliderevprom” have signed a Memorandum of understanding and cooperation. This 
document is aimed at ensuring the development of forestry, woodworking, furniture and 
pulp and paper industries by means of introduction of new technologies in the production 
and use of modern equipment. We are strongly convinced that this will give an opportunity 
to improve the investment situation in the country, and will provide the conditions for use 
of existing forest resources for the manufacture of end production by domestic enterprises 
of forestry industry.

Analysing the current state of the forestry industry of Ukraine I can say with every 
reason that the forest industry is in a state of systemic development and improvement. Over 
the past two years, the State Forest Resources Agency of Ukraine, with the support of the 
President and Government of the country, has taken a number of measures aimed at the 
conservation and reproduction of forests, providing domestic producers with raw materials, 
and improving basic social and economic indices of the industry.

Dear participants and guests of the exhibition, I wish everybody productive work, new 
experience and products, and most importantly — development and improvement of your 
production.

On behalf of the representatives of forest enterprises of Ukraine, I sincerely congratulate 
the organizers, participants and visitors of LISDEREVMASH trade fair and wish further long-
term cooperation aimed at the development of Ukraine!

Sincerely yours,
Viktor Sivets 
Head of the State Forest Resources Agency of Ukraine

Шановні учасники та гості виставки LISDEREVMASH 2012!
Від всього багатотисячного колективу лісівників 

України щиро вітаю вас із визначною подією в діяльності 
лісопромислового комплексу країни — відкриттям 
Міжнародної виставки машин, обладнання для лісового 
господарства, деревообробної та меблевої промисловості 
LISDEREVMASH 2012!

Ґрунтуючись на спільному інтересі у підтриманні та 
зміцненні в країні стабільної економіки та прагнучи до 
розвитку злагодженого і рівноправного співробітництва, 
представники лісового господарства та деревообробної 
промисловості усвідомлюють, що взаємна співпраця 
відкриває суттєві можливості у забезпеченні балансу 
інтересів держави та бізнесу.

Вперше за багато років наша співпраця базується 
на принципах партнерства, відкритості та легальності. 
Адже нашою ціллю є вчинення дій щодо забезпечення 

інвестиційної привабливості лісогосподарського та лісопромислового комплексів, 
створення умов для їх розвитку та фінансової стабільності, а, відтак, покращення 
загального економічного клімату в державі.

Наприкінці 2011 року Державне агентство лісових ресурсів України та Асоціація 
«Меблідеревпром» підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. 
Підписання зазначеного документу має на меті забезпечити розвиток лісового 
господарства, деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової галузей, шляхом 
впровадження нових технологій у виробництво та використання сучасного облад-
нання. Ми глибоко переконані, що це надасть можливість покращити інвестиційний 
клімат у країні, забезпечить створення умов для повного використання наявних 
лісосировинних ресурсів для виготовлення кінцевої продукції вітчизняними під-
приємствами лісопромислового комплексу.

Аналізуючи сучасний стан лісового господарства України можна сміливо конста-
тувати, що лісова галузь перебуває в стані системного розвитку та вдосконалення. 
Протягом останніх двох років Державним агентством лісових ресурсів України за під-
тримки Президента і Уряду країни вжито ряд заходів, направлених на збереження і роз-
ширене відтворення лісів, забезпечення вітчизняного товаровиробника сировиною, 
а також покращення основних соціально-економічних показників діяльності галузі. 

Шановні учасники та гості виставки, бажаю кожному з вас результативної роботи, 
обміну досвідом та доробками, і головне — розвитку та вдосконалення вашому 
виробництву.

Від представників лісогосподарських підприємств України вітаю організаторів, 
учасників та відвідувачів виставки LISDEREVMASH та бажаю подальшої  багаторічної 
роботи, направленої на розвиток України!

З повагою,
Віктор Сівець 
Голова Держлісагентства України
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Dear organizers, participants and guests of the 11th international 
exhibition of machinery and equipment for forestry, woodworking 

and furniture industry!

On behalf of the Association of furniture and woodworking enterprises and organizations 
of Ukraine “Mebliderevprom”, I sincerely greet the organizers, participants and visitors of the 
11th international exhibition LISDEREVMASH 2012 — the main exhibition event of the 
Ukrainian timber processing complex.

Owing to the professionalism, creative and energetic approach of organizers,  
LISDEREVMASH became one of the largest and most prestigious exhibitions of the Ukrainian 
woodworking industry, participation in which is particularly prestigious among broad range 
of business sectors.

Timber, woodworking and furniture industries are an important sector of Ukraine’s 
economy. In recent years, they witnessed positive developments related to the increase in 
production volumes and wooden production quality, technical upgrading and construction 
of new plants in order to increase their competitiveness and efficiency.

I would like to note that the Ukrainian timber processing complex was one of the first 
to reach and significantly exceed the USSR production volumes, namely in the sphere 
of chipboard and fibreboard, plywood, veneer and furniture manufacture. Modern 
MDF production began at that time. However, due to the crisis that Ukrainian economy faces 
nowadays, the industry is going through a difficult period. So, this year, we are faced with 
the falling market trend: volumes of furniture and wood production manufacture decrease. 
In this connection, LISDEREVMASH 2012 exhibition is a unique event that can offer new 
technologies, equipment, and, thus, give a new impetus to timber industry of Ukraine, 
which will help overcome the negative trend.

There is no doubt that “ACCO International” Company contributed significantly to these 
achievements of the industry. It became a leader of European level in the field of exhibition 
organization.

“Lisderevmash” has become a meeting place for business community from all over the 
world, a place of heated discussions, debates and seminars, round tables, which give new 
impulses, new ideas, new possibilities, new experience to the representatives of different 
industries and stimulate them to business development.

We are sincerely grateful to the founders, managers, specialists of “ACCO International” 
Company for the high level of cooperation and wish all the organizers, exhibitors and visitors 
of the exhibition further success in business, personal life and well-being.

Yours faithfully,
Sergiy Sagal 
President of “Mebliderevprom” Association

Шановні організатори, учасники та відвідувачі 11-ї міжнародної 
виставки машин, обладнання для лісового господарства, 

деревообробної та меблевої промисловості!
Від імені Асоціації меблевих, деревообробних під-

приємств та організацій України «Меблідеревпром», 
вітаю організаторів, учасників та гостей 11-ї міжнародної 
виставки LISDEREVMASH 2012 — головного виставкового 
заходу лісопромислового комплексу України.

Завдяки професіоналізму, творчому і енергійному 
підходу до справи організаторів, LISDEREVMASH стала 
однією з найбільших і найавторитетніших виставок дере-
вообробної індустрії України, участь в якій є особливо 
престижною серед широких кіл бізнесу.

Лісова, деревообробна та меблева промисловості 
є важливим сектором економіки України, в якому за 
останні кілька років відбулися позитивні зміни, пов’язані 
зі збільшенням обсягів виробництва та якості продукції 

з деревини, технічним переоснащенням та створенням нових виробництв з метою 
підвищення конкурентоспроможності та ефективності.

Варто відзначити, що лісопромисловий комплекс України одним із перших досяг 
і значно перевищив обсяги виробництва часів СРСР деревостружкових і дерево-
волокнистих плит, фанери, струганого шпону, меблів. Створено новітнє виробництво 
деревоволокнистих плит МДФ. Проте, зараз у зв’язку з кризовими явищами в економіці 
галузь переживає непростий період. Так, цього року намітилася тенденція до падіння 
ринку: зменшуються обсяги виробництва меблів та продукції деревообробки. 
У  зв’язку з цим, саме виставка LISDEREVMASH 2012 — це унікальний захід, який 
може запропонувати нові технології, обладнання і, тим самим, надати новий імпульс 
лісопромисловому комплексу України, що дозволить подолати негативні тенденції.

Безумовно, що в цих досягненнях галузі присутній і значний внесок компанії «АККО 
Інтернешнл», яка давно стала флагманом виставкової діяльності Європейського рівня.

LISDEREVMASH стала місцем зустрічі ділових кіл з усього світу, місцем гарячих 
дискусій, диспутів та семінарів, круглих столів, які дають нові імпульси, нові ідеї, нові 
можливості, нові знання представникам різних галузей для розвитку їх бізнесу.

Ми щиро вдячні засновникам, менеджерам, фахівцям компанії «АККО Інтернешнл» 
за високий рівень співпраці і бажаємо всім організаторам, учасникам та гостям виставки 
успіхів у бізнесі, особистому житті та благополуччя.

З повагою та побажаннями успіхів,
Сергій Сагаль
Президент Асоціації «Меблідеревпром»
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Dear colleagues!

LISDEREVMASH 2012 is a unique event!

This uniqueness lies in the fact that it is the first time the exhibition is supported by the 

Ukrainian woodworking machinery association.  It was not easy for us to decide whether we 

will support this year’s exhibition or not. Everybody, who watched the association’s activities 

in the press, was able to ascertain this fact.

By supporting the exhibition LISDEREVMASH we consistently realize two main aims:

•	 Provision of suppliers and buyers of woodworking, furniture and forestry industry 

with high quality equipment and tools.

•	 Ensuring real influence and control of equipment and tool suppliers on the strategy 

and tactics of this exhibition.

We have already established UADO Exhibition Committee, at the meetings of which we 

develop the strategy and tactics of LISDEREVMASH trade fair together with the organizers. 

This is a tool that helps us to improve the quality of the exhibition. The first tangible results 

of this work we hope to see next year.

If you and your company want to have a permanent influence on the industry processes, 

then we invite you to join UADO.

We wish you successful work at the exhibition and profitable contracts!

Yours faithfully,

Vasyl Masiuk

President of UADO

Шановні колеги!

LISDEREVMASH 2012 унікальний! 
Ця унікальність полягає у тому, що вперше виставка 

відбувається за підтримки Української асоціації дерево-
обробного обладнання. Рішення про підтримку цьогоріч-
ної виставки далося нам нелегко, і кожен, хто слідкував 
за діяльністю асоціації в пресі, мав змогу в цьому пе-
реконатися. 

Підтримуючи виставку LISDEREVMASH, ми послідовно 
реалізовуємо дві головні цілі:

•	 Отримання постачальниками та покупцями дере-
вообробного, меблевого, лісового обладнання та інстру-
менту виставки принципово нової якості.

•	 Забезпечення реального впливу та контролю постачальників обладнання 
та інструменту на страте-гію та тактику цієї виставки.

Нами вже створено виставковий комітет УАДО, на засіданнях якого, спільно 
з  організаторами виставки напрацьовується стратегія та тактика LISDEREVMASH. 
Це інструмент реального впливу з метою покращення якості виставки. Перші відчутні 
результати цієї роботи ми сподіваємося побачити вже наступного року. 

Якщо ви і ваша компанія бажаєте мати постійний вплив на процеси в галузі, 
запрошуємо приєднатись до УАДО.

Успішної вам виставки, прибуткових контрактів!

З пошаною,
Василь Масюк
Президент УАДО
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ПерелІк Торгових Марок
LiST Of TradEmarkS

Торгова МарКа
TRADEMARK

Країна 
похоДження

CoUnTRy 
of oRIgIn еКСпоненТ EXHIBIToR

3H Німеччина Germany РЕММЕРС-УКРАЇНА REMMERS UKRAINE

AEG Німеччина Germany СА-ГА SA-GA

AGP Тайвань Taiwan СА-ГА SA-GA

AIGNER Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

AIRPRO Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

AKE Німеччина Germany ЛЕНІВ LENIV

AKE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

AKZO NOBEL Швеція Sweden ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

AKZO NOBEL WOOD COATINGS Швеція, Італія, Естонія Sweden, Italy, Estonia АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР УКРАЇНА AKZO NOBEL DÉCOR UKRAINE

ALBERTI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

ALFATHERM Італія Italy УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

ALTENDORF Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

AMANDUS KAHL GROUP Німеччина Germany ІНВОЛД INWORLD

AMCO VEBA Італія Italy ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

ANDRE Польща Poland MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

ANEST IWATA Японія Japan ФАРБІЯ FARBIYA

AQUILA Китай China МВМ ГРУП MWM GROUP

ARUNDA Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

ASI США USA МУКІЄВСЬКА О. О. MUKIYEVSKAYA E.

AС WORD Чехія Czech Republic МАРКЕТЛІС MARKETLIS

BACCI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

BAHCO Швеція Sweden ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС TOOL PLUS

BALTROTORS Латвія Lithuania СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS

BASCHILD Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

BEKKER Німеччина Germany ДІОС DIOS

BESSEY Німеччина Germany ОСТІН OSTIN

BOHLER STRIP Австрія Austria А-ЛАП A-LAP

BONGIOANNI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

BRANDT Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

BRIKLIS Чехія Czech Republic ІНВОЛД INWORLD

BRUKS KLOECKNER Німеччина Germany ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

BUETFERING Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

CASOLINE Азія Asia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

CEFLA Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

CERATIZIT Люксембург Luxemburg МУКІЄВСЬКА О. О. MUKIYEVSKAYA E.

CHROMAFLO TECHNOLOGIES B.V. Нідерланди the Netherlands ТЕКСА TECSA

Торгова МарКа
TRADEMARK

Країна 
похоДження

CoUnTRy 
of oRIgIn еКСпоненТ EXHIBIToR

CMT Італія Italy ОСТІН OSTIN

CMT Італія Italy MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

COMPACTO Німеччина Germany SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF 

CONCEPT Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

CONCEPT Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

CORAL Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

CORALLI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

COSMEC Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

COSTRUZIONI NAZZARENO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES

CPC Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

CRL Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

D’AVINO Італія Italy МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE

DECOLLO Італія Italy ФАРБІЯ FARBIYA

DELTA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES

DEREWO.RU Росія Russia DEREWO.RU DEREWO.RU

DI PIU Італія Italy УК UK

DIAMOND INNOVATIONS США USA МУКІЄВСЬКА О. О. MUKIYEVSKAYA E.

DIETRICH’S Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

DIMTER Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

DIMTER Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

DONGYANG Корея Korea ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

DRESSELHAUS Німеччина Germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

DROZDOWSKI Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV

ECOVAR Німеччина Germany SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF 

EIBENSTOCK Німеччина Germany СА-ГА SA-GA

ELBH SLOVAKIA Словаччина Slovakia АВК-ПРОМ AVK-PROM

ERHOPHAL Німеччина Germany МУКІЄВСЬКА О.О. MUKIYEVSKAYA E.

ESSEL Словаччина Slovakia ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

ESSETRE Італія Italy ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

EXTEND Тайвань Taiwan КОЗАК+ KOZAK+

EZ-FASTEN Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

FAM Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

FAST&FLUID MANAGEMENT B.V. Нідерланди the Netherlands ТЕКСА TECSA

FELDER Австрія Austria ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА FELDER GROUP UKRAINE

FESTOOL Німеччина Germany FESTOOL–УКРАЇНА FESTOOL-UKRAINE

FINSA Іспанія Spain БАЙКАЛ-ЛЕНД BAYKAL-LEND

FORDAQ Бельгія Belgium ФОРДАК FORDAQ S.A.

FORMAT-4 Австрія Austria ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА FELDER GROUP UKRAINE

FREUD Італія Italy М-ГРУП M-GROUP

FREZITE Португалія Portugal FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE

FRIULMAC Італія Italy ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
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FUL Італія Italy М-ГРУП M-GROUP

GAMET Польща Poland УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

GAMRAT Польща Poland ДІАЛ-МАРКЕТ 2 DIAL MARKET 2

GASS Польща Poland MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

GENERAL DIES Італія Italy УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС UKRBIO TRANS-SERVIS

GESCHA Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

GIBEN&ANDERSON Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

GOMAD Польща Poland РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV

GORI Данія Denmark МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

GRANTECH Україна Ukraine I.C.K. ІНЖИНІРИНГ I.C.K. ENGINEERING

GRECON Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

GRECON Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

GROSS APPARATEBAU GMBH Німеччина Germany АТОН СЕРВІС ATON SERVICE

GROZ Індія India СА-ГА SA-GA

GUHDO Німеччина Germany МВМ ГРУП MWM GROUP

HAMMEL Німеччина Germany ОЛНОВА OLNOVA

HAMMER Австрія Austria ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА FELDER GROUP UKRAINE

HERLAC Німеччина Germany БОН-ТОН BON-TON

HERLAC Німеччина Germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

HESSE-LIGNAL Німеччина Germany АТЛАНТА-НОРД ATLANTA NORD

HETTICH Німеччина Germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

HOFFMANN Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

HOLZMANN Австрія Austria ТЕХНОСВІТ TECHNOSWIT

HOMAKOLL Росія Russia ХОМАКС HOMAX

HOUFEK Чехія Czech Republic ХОУФЕК HOUFEK A.S.

ICA Італія Italy ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА ITALCOLOR UKRAINE

ICRO Італія Italy ДІ ТРЕЙД ПЛЮС DI TRADE PLUS

INCOLL Італія Italy ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА ITALCOLOR UKRAINE

IPL S.P.A. Італія Italy АТОН СЕРВІС ATON SERVICE

ISAND Італія Italy ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА ITALCOLOR UKRAINE

JENZ Німеччина Germany АУТРА AUTRA

JET Швейцарія Switzerland СА-ГА SA-GA

JOWAT Німеччина Germany ГОЛЬЦСЕРВІС GOLTSSERVIS

JUNKKARI Фінляндія Finland АУТРА AUTRA

KAEF Німеччина Germany ФАРБІЯ FARBIYA

KALIN-HOBELTECHNIK Швейцарія Switzerland КОРОЇД І К KOROID I K

KARA Фінляндія Finland АУТРА AUTRA

KATRES Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV

KESLA Фінляндія Finland ВЕЛМАШ-УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

KIRSCHEN Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

KLEIBERIT Німеччина Germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG
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KLEIN Італія Italy MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

KLEJBERIT Німеччина Germany МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

KLEYOFF Україна Ukraine МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

KOLMAG Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

KONIG Туреччина Turkey М-ГРУП M-GROUP

KUPER Німеччина Germany ДІОС DIOS

KUPSA Іспанія Spain БОН-ТОН BON-TON

LAMELLO Швейцарія Switzerland ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

LEEDERMAC Тайвань Taiwan ДІОС DIOS

LENNARTSFORS Швеція Sweden АУТРА AUTRA

LEUCO Німеччина Germany ЛОЙКО УКРАЇНА LEUCO UKRAINE

LEUCO Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

LIV Словенія Slovenia ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

LUKA Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

MAFELL Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

MAGGI Італія Italy МВМ ГРУП MWM GROUP

MAGGI Італія Italy МАРКЕТЛІС MARKETLIS

MAKOR Італія Italy ДІОС DIOS

MANITOU Франція France МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE

MARCOPOL Польща Poland УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

MARTIN Німеччина Germany ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

MARTIN MILLER Австрія Austria А-ЛАП A-LAP

MARUYAMA Японія Japan СА-ГА SA-GA

MAX                  Японія Japan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

MAXWALD Австрія Austria АУТРА AUTRA

MEBOR Словенія Slovenia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

MECHANIKA NAWROCKI Польща Poland УК UK

MILES Індія India СА-ГА SA-GA

MOLDOW Данія Denmark ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

MORO S.R.L. Італія Italy АТОН СЕРВІС ATON SERVICE

MORRELLS Великобританія Great Britain МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

MS Німеччина Germany КОРОЇД І К KOROID I K

MUNKFORS Швеція Sweden ЛЕНІВ LENIV

NAARVA Фінляндія Finland АУТРА AUTRA

NESTRO Німеччина Germany ТВФ УНСЕРВ TVF UNSERV

NESTRO LUFTTECHNIK Німеччина Germany УНІВЕРСАЛСЕРВІС UNIVERSALSERVICE

NORRES Німеччина Germany НОРРЕС УКРАЇНА NORRES UKRAINE

NORTON США USA МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

NOVA PELLETS Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

NUOVA COIMA SRL Італія Italy АТОН СЕРВІС ATON SERVICE

OBERMEIER Німеччина Germany РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV



2120

LISDEREVMASH 2012 LISDEREVMASH 2012

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

Торгова МарКа
TRADEMARK

Країна 
похоДження

CoUnTRy 
of oRIgIn еКСпоненТ EXHIBIToR

OCTOPUS Німеччина Germany SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF 

OERTLI Швейцарія Switzerland ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

OFA Фінляндія Finland АУТРА AUTRA

OLE LACKE Німеччина Germany МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

OMFB Італія Italy СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS

OMNIFORM PRESSES Італія Italy ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

OPTIMA Німеччина Germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

OPTIMAL Азія Asia МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

ORMA MACCHINE Італія Italy ДІОС DIOS

PAINT YARD Великобританія Great Britain МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

PALAX Фінляндія Finland АУТРА AUTRA

PALFINGER Австрія Austria СПЕЦТЕХСЕРВІС SPETSTEHSERVIS

PALMS Естонія Estonia АУТРА AUTRA

PANHANS Німеччина Germany МВМ ГРУП MWM GROUP

PAOLETTI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

PAOLONI Італія Italy УК UK

PELLETIA INVEST Чехія Czech Republic УК UK

PETRONICK Україна Ukraine ПЕТРОНІК PETRONICK

POLITECHNIK Австрія Austria ТВФ УНСЕРВ TVF UNSERV

PONSSE Фінляндія Finland ПОНССЕ PONSSE

PONSSE Фінляндія Finland ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

PREBENA         Німеччина Germany ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

PROTUS Німеччина Germany АВС-2000 ABC-2000

QS ADHESIVOS S.L. Іспанія Spain МАЛЯРНИЙ ДВІР PAINT YARD

RAIMANN Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

RAIMANN Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

RAL Німеччина Germany ТЕКСА TECSA

RE Німеччина Germany ТВФ УНСЕРВ TVF UNSERV

REIGNMAC Китай China МВМ ГРУП MWM GROUP

REMMERS Німеччина Germany РЕММЕРС-УКРАЇНА REMMERS UKRAINE

RENNER Італія Italy БОН-ТОН BON-TON

RENNER Італія Italy АРТВУДКОЛОР ARTWOODCOLOR

RENZO BORGONOVO Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

ROJEK Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV

RONDO Польща Poland ДІАЛ-МАРКЕТ 2 DIAL MARKET 2

RUF Німеччина Germany РМП RMP

RWT Чехія Czech Republic РОЙЕК-ЛЬВІВ ROJEK-LVIV

SALVADOR Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

SAMET Туреччина Turkey УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

SAN FORD Тайвань Taiwan МАРКЕТЛІС MARKETLIS

SCHEUCH Австрія Austria ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
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SCHUMANN Німеччина Germany УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

SCM GROUP Італія Italy БЮРО-МАШ BURO-MACH

SENCO США USA ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД OTTENSTEN UKRAINE LTD

SENNEBOGEN Німеччина Germany МХМ УКРАЇНА MHM UKRAINE

SEPPI M Італія Italy ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

SERGIANI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

SHUMANM Німеччина Germany БАЙКАЛ-ЛЕНД BAYKAL-LEND

SIAT-M.J. MAILLIS GROUP  Італія Italy КОЗАК+ KOZAK+

SICAR Італія Italy ДІОС DIOS

SIGMAR VERNICI Італія Italy БОН-ТОН BON-TON

SIGNUMAT Австрія Austria КОЗАК+ KOZAK+

SIMENS Німеччина Germany ТВФ УНСЕРВ TVF UNSERV

SIRCA Італія Italy ФАРБІЯ FARBIYA

SIVAM Італія Italy УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

SORMEC2000 Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES

SPAX Німеччина Germany ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

STEMAS Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

STIHL Німеччина Germany ЩЕРБИЦЬКИЙ О. Б. SHCHERBITSKY O. B.

STIHL Німеччина Germany MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

STO LASER Китай China ПРО-СТО PRO-STO

STO СNС Китай China ПРО-СТО PRO-STO

STOMANA Болгарія Bulgaria ДІОС DIOS

STOMANA Болгарія Bulgaria ЮЩИШИН YUSHCHYSHYN

STORTI Італія Italy МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

TAGLIABUE Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

TAJFUN Словенія Slovenia ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

TANEL Польща Poland MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

TECNOAZZURRA Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES

TEKNAMOTOR Польща Poland TEKNAMOTOR SP. Z O.O. TEKNAMOTOR SP. Z O.O.

TERMOLEGNO Італія Italy МЕГАРЕС MEGARES

TRANSPAK Тайвань Taiwan КОЗАК+ KOZAK+

UDF-УДФ Україна Ukraine УДАЧА UDACHA

UMP Литва Lithuania ІНВОЛД INWORLD

UNIFOREST Словенія Slovenia ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

UTOOL Україна Ukraine СА-ГА SA-GA

VACOMAT Німеччина Germany SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF 

VE-GE Туреччина Turkey УКРЛІСПРОМОПТТОРГ UKRLISPROMOPTTORG

VENETA IMPIANTI SRL Італія Italy АТОН СЕРВІС ATON SERVICE

VENETA MACCHINE Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

VENITAL Італія Italy ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА ITALCOLOR UKRAINE

VERNICOLOR Італія Italy ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА ITALCOLOR UKRAINE
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VGL                   Тайвань Taiwan ПНЕВМОМАЙСТЕР PNEUMOMASTER

VIKING Австрія Austria ЩЕРБИЦЬКИЙ О. Б. SHCHERBITSKY O. B.

VIMEK Швеція Sweden ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

VIRUTEX Іспанія Spain МАРКЕТЛІС MARKETLIS

VIRUTEX S.A. Іспанія Spain АВС-2000 ABC-2000

WACO Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

WACO Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

WALTER Польща Poland МВМ-КИЇВ MWM-KIEV

WEEKE Німеччина Germany МАРКЕТЛІС MARKETLIS

WEILI Китай China МВМ ГРУП MWM GROUP

WEINIG Німеччина Germany WEINIG MICHAEL WEINIG MICHAEL

WEINIG Німеччина Germany ІНМАТЕХ INMATECH

WEINIG GRUPPE Німеччина Germany ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

WEKTOR Польща Poland УК UK

WINTERSTEIGER Австрія Austria ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

WINTERSTEIGER Німеччина Germany ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС TOOL PLUS

WOODMAX Польща Poland БАЙКАЛ-ЛЕНД BAYKAL-LEND

WOOD-MIZER США USA MOST-УКРАЇНА MOST-UKRAINE

WOOD-MIZER США USA КОРОЇД І К KOROID I K

WRAVOR Словенія Slovenia ІНВОЛД INWORLD

YONG QIANG Китай China МВМ ГРУП MWM GROUP

ZAFFARONI Італія Italy ІМАК УКРАЇНА IMAC UKRAINE

АВТОКРАЗ Україна Ukraine ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

АМКОДОР Білорусь Belarus АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ AMKODOR UKROSPETSMASH

ВЕЛМАШ Росія Russia ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

ВІДА Україна Ukraine ВІДА VIDA

ДОЗА АГРО Росія Russia УК UK

ИБЕРУС-КИЕВ Україна Ukraine ІБЕРУС-КИЇВ IBERUS-KIEV

ІМЕКС Україна Ukraine ІМЕКС IMEKS

КАНАДСКИЕ ПЕЧИ Україна Ukraine НОВАСЛАВ NOVASLAV

КОМКОНТ Білорусь Belarus КОМКОНТ KOMKONT

КОМКОНТ Білорусь Belarus КОРОЇД І К KOROID I K

МАГР Україна Ukraine МАГР MAGR

МАКАГРОТЕХ Україна Ukraine МАКАГРОТЕХ MAСAGROTECH

МОЗЫРСКИЙ МЗ Білорусь Belarus ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

Н.Н.Н. Україна Ukraine Н.Н.Н. N.N.N.

ОРМЗ Україна Ukraine ОРМЗ OMRP

ПОДЙОМНІ МАШИНИ Росія Russia ВЕЛМАШ–УКРАЇНА VELMASH–UKRAINE

СЕНЕЖ Росія Russia СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ SENEG-PREPARATY

СОЛОМБАЛЕЦ Росія Russia ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ YUTL-PARTNER-KV

УДАЧА Україна Ukraine УДАЧА UDACHA

ШАШЕЛЬ ВУД Україна Ukraine ШАШЕЛЬ ВУД SHASHEL WOOD
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ABC-2000, ТОВ 
просп. Возз’єднання, 19, оф. 420
Київ, 02160, Україна
тел./факс: (044) 536 1625
e-mail: a.iepatko@gmail.com
www.abc2000.com.ua

Продаж та обслуговування дереворіжучого обладнання та інструменту.

ACIMALL
ІТАЛІйСьКА АСОцІАцІЯ ВИРОБНИКІВ ОБЛАДНАННЯ 
ТА ІНСТРуМЕНТу ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Centro Direzionale Milanofiori, Prima Strada, Palazzo F3
20090, Assago (Mi), Italy 
tel.: +39 028 921 0200
fax: +39 028 259 009
e-mail: info@acimall.com
www.acimall.com

Розповсюдження по всьому світу знання про італійські технології та надання 
компаніям галузі кваліфікованої підтримки з загальних корпоративних питань: від 
технічних питань до просування товару та фінансових питань. Саме це є головним 
завданням ACIMALL — Італійської асоціації виробників обладнання та інструменту для 
деревообробної промисловості. Асоціація налічує 190 компаній-членів, що за кількістю 
працівників та обігом складає 70% від загальної кількості компаній галузі. ACIMALL 
зарекомендувала себе як авторитетна і висококваліфікована асоціація, створена для 
сприяння налагодженню щоденних контактів між представниками національних 
та міжнародних організацій деревообробної галузі.

AFEMMA
ІСПАНСьКА АСОцІАцІЯ ВИРОБНИКІВ уСТАТКуВАННЯ 
І ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ І ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Calle Teruel, 15 - Esc. B 6 
E46008, Valencia, Spain
tel.: +34 963 854 128
fax: +34 963 823 537
e-mail: afemma@afemma.com
www.afemma.com

AFEMMA об’єднує іспанських виробників машин, устаткування, інструментів 
та  продукції для деревообробної галузі. Асоціація була створена групою виробників 
обладнання в 1976 році. 

Деревообробна галузь є орієнтованою на експорт. Про це свідчить той факт, що 
іспанські виробники деревообробного обладнання підтримуються і координуються 
асоціацією AFEMMA та ICEX (Іспанським комерційним офісом торгівлі). Асоціація 
приймає активну участь у міжнародних виставках: LIGNA, FIMMA-MADERALIA, XYLEXPO, 
MEDEX, LISDEREVMASH, Indiawood, FMC, PROMUEBLE, FORMOBILE та ін.

AFEMMA є членом EUMABOIS (Європейська федерація виробників деревообробного 
обладнання); сприяє підвищенню якості європейського обладнання.

ALLWIN PRODUCTS Ltd. Co.
No.13–30, Zhongche Rd., Shengang Dist.

Taichung City, 429, Taiwan
tel.: +886 425 629 715
fax: +886 425 629 710

e-mail: allwin158@gmail.com
www.allwininc.com

Стрічкові пили.

BACHMANN MASCHINEN AG 
Fischingerstrasse, 66

8370 Sirnach, Switzerland 
tel.: +41 71 969 4499 
fax: +41 71 969 4498 

e-mail: info@bachmann-maschinen.ch 
www.bachmann-maschinen.ch 

Дилер нових та бувших у використанні деревообробних верстатів.

BARTON MAQUINARIA S.L.
c. Fontenlo, 12

Valga (Pontevedra), 36645, Spain
tel.: +34 986 559 460
fax: +34 986 559 613

e-mail: amador@barton.es
www.barton.es

Barton Maquinaria S.L. розробляє, виробляє та займається монтажем обладнання та 
устаткування для деревообробної промисловості.

Починаючи із стадії проектування та впродовж усього виробничого процесу 
обладнання проходить найсуворіший контроль. Продукція відповідає сертифікатам 
ISO 9001, ISO 14001 та ISO 18001.

BIOFUEL EQUIPMENT
АНТОщуК В. С., ПП

вул. Шевченко, 2/67
Нетішин, Хмельницька обл., 30100, Україна

тел.: (0382) 709 707, (067) 382 0737
факс: (0382) 709 727

e-mail: biofuel.ukraine@gmail.com, biofuel2008@yandex.ru
www.biofuel.in.ua

Наше підприємство засноване в квітні 2001 року і з 2003 року спеціалізується в сфері 
виготовлення біопалива. На базі власного виробництва з 2007 року виготовляємо, 
встановлюємо, пропонуємо послуги гарантійного і післягарантійного обслуговування: 
сушильних комплексів СБ-0, 65, СБ-1, 5, ліній для гранулювання і брикетування біомаси 
(деревних відходів, соломи, торфу, лушпиння соняшнику, відходів цукрових, сокових 
та інших заводів і т. п.)

Все обладнання сертифіковане.
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CARMAC GROUP SrL
Via Igna, 33 
36010 Z.I. Carre (VI), Italy
tel.: +39 044 531 4039
fax: +39 044 531 6109
e-mail: info@carmacitaly.com
www.carmacgroup.com

Компанія CARMAC Group — багаторічний досвід професіоналів, що мають глибокі 
технічні знання та широку підготовку в галузі деревообробки. CARMAC Group пропонує 
обладнання та технології підприємствам, що знаходяться у пошуку інноваційних 
та конкурентоспроможних рішень до досягнення високої продуктивності при міні-
мальних втратах.

Наша міжнародна присутність базується на гнучкості запропонованих та реалізо-
ваних рішень для наших партнерів в усьому світі.

CARMAC Group знає шлях для досягнення оптимальних результатів, зокрема, ми відомі:
•	 високою якістю обладнання та матеріалів;
•	 ідеальним співвідношенням якості та ціни;
•	 професіоналізмом монтажу та обслуговування;
•	 максимально швидкими поставками;
Вибір CARMAC Group в якості партнера є гарантією професіоналізму, ефективності 

та успіху.

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

Видання журналу PIONEER, який присвячений тематиці деревообробного 
обладнання.

DEREVO.INFO, Інтернет-портал, ТзОВ
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 деревообробка, 
саме їм Ви можете представити свою компанію та продукцію. 

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

DUBAI INTERNATIONAL WOOD 
AND WOOD MACHINERY SHOW

Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE 
tel.: +971 4392 3232; fax: +971 4392 3332

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

The Dubai International Wood & Wood Machinery Show — найбільша виставка 
лісової галузі на Близькому Сході. На цьому щорічному заході зустрічаються 
виробники і  трейдери, покупці, кінцеві користувачі і потенційні ділові партнери. Тут 
демонструються вироби з деревини (МДФ, шпон, двері) та деревообробне обладнання 
(верстати та інструменти, обладнання з ЧПУ, стругальні верстати та сушильні камери).

FESTOOL–уКРАЇНА
просп. Науки, 46 (майстерня Дмитра Довженка)

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 331 0632, (097) 532 5827

факс: (044) 525 1783
e-mail: festool@ukr.net, woodenstudio@ukr.net 

www.woodenstudio.com

FESTOOL УКРАЇНА — генеральний імпортер професійного обладнання, виробленого 
в Німеччині, для меблевого та деревообробного виробництв, обробки штучного 
каменю, малярних робіт і автосервісу.

Інструменти Festool містять новітні розробки, відповідають найвищим вимогам 
майстрів всього світу, гарантують найвищу якість та продуктивність. Забезпечуємо 
інформаційну та технічну підтримку, гарантійний та післягарантійний ремонт.

FOREZIENNE MFLS
Z.A. Le Chanasson

Epercieux Saint-Paul, 42110, France
tel.: +33 477 274 912; fax: +33 477 274 719
e-mail: jeanphilippe.vacher@forezienne.com

www.forezienne.com

FOREZIENNE MFLS — міжнародний лідер у сфері первинної обробки деревини. Ми 
пропонуємо вам повний спектр продукції, призначеної для деревообробки:

•		ріжучий	інструмент;
•		устаткування	нове	і	те,	що	було	у	використанні;
•		інші	аксесуари.

FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE, S.A.
P.O.В. 173; Rua do Vau, 173

4786-909 Trofa, Portugal
tel.: +351 252 400 360
fax: +351 252 417 254
e-mail: info@frezite.pt

www.frezite.com

Компанія спеціалізується на виробництві ріжучого інструменту та інструментальних 
систем для обробки деревини, пластиків та композитних матеріалів.



35

укр

34

укр

LISDEREVMASH 2012 LISDEREVMASH 2012

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

FULPOW INDUSTRIAL CORP.
7F-2, No. 400, Sec.1, Chang Ping Rd., Bei Tun Dist.
Taichung, 40652, Taiwan
tel.: +886 422 439 235; fax: +886 422 443 829
е-mail: fulpow@ms7.hinet.net
www.fulpow.com.tw

ГРУПА FULPOW є одним з найбільших професійних у Тайвані виробників і експорте-
рів деревообробних верстатів, інструментів і аксесуарів. Як відомий постачальник 
тайванської деревообробної промисловості та член TWMA (Тайванської асоціації 
деревообробного обладнання), FULPOW пропонує стандартні моделі техніки та висо-
котехнологічні верстати з ЧПУ (обладнання має сертифікат «СЕ»). Якщо ви шукаєте 
якісне деревообробне обладнання, тоді FULPOW GROUP — те, що вам потрібно.

GIMATEK SaS
Via del Pertegante, 46-A 
38050, Cinte Tesino (TN), Italy
tel.: +39 0461 592 829; fax: +39 0461 593 237
e-mail: gimatek@hotmail.it
www.gimatek.com

GIMATEK є виробником широкого спектру щіткових, шліфувальних та полірувальних 
машин.

GRECON GRETEN GmbH & Co. KG
Hannoversche Str., 58
D-31061, Alfeld, Germany
tel.: +49 518 1790; fax: +49 518 179 229
e-mail: sales@grecon.de
www.grecon.de

Підприємство пропонує електронні контрольно-вимірювальні системи, які вико-
ристовуються для оптимізації виробничих витрат, установки для автоматичного 
контролю якості поверхні плит з деревних матеріалів, а також системи іскрогасіння, 
які вважаються найбільш ефективним засобом запобігання загрози займання, оскільки 
нейтралізують іскри і тліючі частки ще на етапі виникнення, не допускаючи їх потраплян-
ня в технологічні ділянки. Це допомагає уникнути пошкодження майна та обладнання. 

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

I.C.K. ІНЖИНІРИНГ виконує інжиніринговий супровід проектів з організації вироб-
ництва твердих видів біопалива, поставку обладнання ТМ GRANTECH для виробництва 
пелет. 

Після запуску виробництва забезпечується гарантійне і сервісне обслуговування, 
поставка необхідних запасних частин.

За 18 років компаніями ICK Group виконано понад 370 проектів у різних галузях АПК 
та біоенергетики. Понад 60% продукції експортується в країни СНД, Східної Європи та Азії.

INWIN MECHANICS CO., LTD
No.22, Zhongshan Rd., Niaosong Dist.

Kaohsiung City, 833, Taiwan (R.O.C.)
tel.: +886 7375 6172; fax: +886 7375 5672

e-mail: inwin.mc@msa.hinet.net
plywood.machine@msa.hinet.net 

www.plywoodmachine.com.tw

Ми пропонуємо техніку для обробки фанери. Професійний виробник з 1985 року.
Нові технології пом’якшення волокон шпону дозволяють перетворити його на 

клеєну фанеру. Ми пропонуємо: обладнання для подрібнення волокон фанери, 
безшпиндельні верстати, клеї, композити та ін.

KAO JEN TOOLS CO., LTD
No.2, Lane 175, Cheng De Rd., Shengang Dist., 

Taichung, Taiwan
tel.: +886 425 311 399
fax: +886 425 313 005

e-mail: kaojen@ms26.hinet.net
www.kaojen.com.tw

КАО JEN TOOLS спеціалізується на виробництві деревообробного інструменту 
протягом більш ніж 40 років. Ми гарантуємо високу якість обладнання та пропонуємо 
конкурентні ціни. Ми можемо виготовити інструмент за кресленнями замовника.

LDM MACHINERY
Ctra. Encinas-Cantalapiedra Km 8
200 Villoruela, Salamanca, Spain 

tel.: +34 647 485 200
fax: +34 923 356 241

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

Ми пропонуємо найкраще обладнання для виготовлення та монтажу дерев’яних 
піддонів. 

LE.KO. LESZEK KOŻUCH
Os. Łużyckie 25 B/1

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

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

представник в Україні:
тел.: (067) 811 7118

e-mail: huber_leko@ukr.net

Фірма LE.KO пропонує комплексне виготовлення та монтаж сушильних камер для 
пиломатеріалів довільних розмірів, вмістом від 2 до 150 куб. м деревини. Підприємство 
додатково виготовляє та реалізує осьові реверсивні вентилятори, біметалеві ка-
лорифери, системи зволоження, припливно-витяжні канали сушарок, системи авто-
матичного керування процесом сушіння.
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LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska, 19-A
SI-2311, Hoče, Slovenia
tel.: +386 2613 0051
fax: +386 2613 0060
e-mail: info@ledinek.com
www.ledinek.com

Пропонуємо: стругальні, калювальні та профільні верстати, високошвидкісні стру-
гальні верстати до 600 м/хв., cистему ROTOLES, пристрої для виробництва паркету, 
торцювальні та ділильні пилки, пристрої шипування, преси для виготовлення прямих 
та зігнутих конструкційних елементів, заводи для виробництва клеєної деревини, КДК, 
заводи для виробництва клеєних щитів з деревини, інженерне мистецтво/ комплексні 
рішення.

MAGGI ENGINEERING SrL
Via Delle Regioni, 297 
50052, Certaldo (FI), Italy
tel.: +39 335 720 6553
fax: +39 057 166 4275
e-mail: stefano@maggi-engineering.com
www.maggi-engineering.com

Компанія Maggi Engineering займається виробництвом деревообробного 
устаткування з 1963 року. Першою розробкою компанії були автоматичні годівниці. 
Згодом, спектр продукції розширився до радіальних/ консольних торцювальних пил, 
бурових машин та кромкооблицювальних верстатів, тобто технологій для ремесел 
та промислової діяльності. Запорука успіху нашої компанії, її світового визнання, - 
поєднання чудової якості обладнання та компетентності співробітників.

MOST-уКРАЇНА, ТзОВ
вул. Миру, 3
с.Байківці, Тернопіль, 47711, Україна
тел.: (0352) 296 429
факс: (0352) 296 434
e-mail: most-ukraina@ukr.net
www.most-ua.com.ua

Товари:
•	 деревообробне обладнання: пилорами, стрічкові пили WOOD-Mizer, заточувальні 

та розвідні верстати, запчастини та сервісне обслуговування;
•	 деревообробний інструмент CMT, Klein, Gass: фрези, дискові пили, ножі;
•	 Stihl та Viking: бензопили, мотокоси, газонокосарки;
•	 Tanel — вологоміри;
•	 Andre — абразивний інструмент;
Послуги:
•		зварювання	та	заточування	стрічкових	пил;
•		обслуговування	і	реставрація	деревообробного	інструменту.
ГАРАНТІЯ, СЕРВІС, ДОСТАВКА

ONIAR LLC
Pargi, 16

Märjamaa, 78304, Estonia
tel.: +372 555 38 107

fax: +372 48 22 205
e-mail: info@oniar.eu

www.agriforestry.com

Oniar OU є естонською компанією з виробництва лісозаготівельних машин. 
Асортимент нашої продукції налічує як невеликі машини (до 5,2 м), розраховані 

на 7 тонн деревини, так і 8,3 м крани (до 14 тонн) з повнопривідним причепом. Детальну 
інформацію про нашу продукцію ви можете знайти на www.agriforestry.com

Ми шукаємо дилерів в Україні.

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

Duermentingen, 88525, Germany
tel.: +49 (0) 7371 5000 

fax.: +49 (0) 7371 500 111
e-mail: holz@paul-d.com 

www.paul-d.com
офіційний представник в Україні: 

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: lira1@lira-ukraine.com.ua
www.lira-ukraine.com.ua

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

POL-KRES EDWOOD
ul. Lomaska, 86 

21-500, Biala Podlaska, Poland
tel.: +48 833 423 606
fax: +48 833 424 666

е-mail: edwood@edwood.pl 
www.edwood.pl 

Провідний виробник клеєних плит (щитів) з деревини дуба шукає нових надійних 
постачальників обрізної дубової деревини. Ми надаємо перевагу довгостроковій 
співпраці. 

Ми цінуємо наших партнерів і розуміємо, що співробітництво — єдиний шлях 
до взаємного успіху.
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POLYTECHNIK 
LUFT-UND FEUERUNGSTECHNIK GmbH
Hainfelderstrasse, 69
A-2564, Weissenbach, Austria
tel.: +43 267 289 0102
fax: +43 267 289 013
e-mail: office@polytechnik.at
www.polytechnik.com

Австрійська фірма POLYTECHNIK є одним з провідних виробників котельного 
та  топкового обладнання, що працює на деревних відходах і біомасі, потужністю 
від 500  до  25  000 кВт, а також міні-ТЕЦ для виробництва електроенергії і тепла 
для місцевого та централізованого теплопостачання. Більш ніж 40-річний досвід у цій 
галузі є гарантією того, що POLYTECHNIK пропонує професійні рішення.

Області застосування:
•	 теплопостачання підприємств і населених пунктів;
•	 вироблення насиченої пари для виробництва;
•	 вироблення електроенергії.

RO-MA ZAKLADY NARZEDZI 
SKRAWAJACYCH SP. Z O.O.
ul. Nadrzeczna, 7
Siestrzen, Zabia Wola, 96-321, Poland
tel.: +48 46 857 8950, +48 46 857 8955
fax: +48 46 857 8951
e-mail: info@ro-ma.pl
www.ro-ma.pl

Ro-Ma пропонує пили для розпилювання деревини. У нашій пропозиції: стрічкові 
пили, широкі стрічкові пили, рамні пили, стрічкові столярні пили, ріжучі стрічки 
та абразивні круги. 

Ми пропонуємо клієнтам повний спектр послуг, пов’язаних з експлуатацією пил. 
Пропонуємо різноманітні матеріали, розміри і способи виготовлення.

Поставляємо своїм клієнтам продукцію, пристосовану до специфіки застосування.

SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF GmbH 
& Co.KG
Mackstrasse, 18
Bad Saulgau, D-88348, Germany
tel.: +49 7581/4871 0
fax: +49 7581/4871 81
e-mail: ssynylo@schuko.de
www.schuko.de

Фірма Schuko Heinz Schulte-Suedhoff GmbH + Co. KG (Німеччина) існує понад 
40 років, має п’ять фабрик в Німеччині. Пропонує системні рішення по збору відходів, 
прораховує, виготовляє і монтує системи аспірації в різних галузях промисловості. 
Фірма є одним з провідних виробників брикетувальних пресів, що використовуються 
для утилізації відходів деревообробки. Для фарбувальних робіт фірма пропонує 
фарбувальні стенди, припливну вентиляцію з нагрівом повітря і стельовими фільтрами.

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
офіційний представник в Україні: 

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: lira1@lira-ukraine.com.ua
www.lira-ukraine.com.ua

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

STORTI SpA
Via Francesco Dioli, 11

26045, Motta Baluffi (CR), Italy
tel.: +39 0375 968311
fax: +39 0375 968310
e-mail: sales@storti.it

www.storti.it

Вже 50 років компанія STORTI SpA виробляє деревообробне обладнання, 
устаткування для лісопиляння, лінії обробки штабелів, цвяхозабивні машини для 
виробництва піддонів, роботизовані та автоматизовані лінії. Також компанія добре 
відома у світі завдяки виробництву комплексних ліній і обладнання «на замовлення». 
Має центри забезпечення запасними частинами та обслуговування клієнтів по всьому 
світу. Світовий лідер — єдиний виробник комплексних ліній «від колоди до піддону».

SUGIMAT S.L.
A3, km 343,2 C/ Colada d’Arago, s/n 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain
tel.: +34 961 597 230; fax: +34 961 920 026

e-mail: pacoripoll@sugimat.com, sug4@sugimat.com
www.sugimat.com

O.R.C. System — це:
•	 виробництво електроенергії з біомаси;
•	 теплові сонячні установки.
Пропонуємо вашій увазі:
•	 масляні нагрівачі для біомаси;
•	 водонагрівачі;
•	 парові котли;
•	 камери згоряння з автоматичною системою очистки (сухою та вологою);
•	 автоматичні камери згоряння;
•	 системи газоочищення;
•	 установки «під ключ».
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TEKNAMOTOR Sp. z o.o.
ul. Swietokrzyska, 2-A
27-400, Ostrowiec Sw., Poland
tel.: +48 412 636 823 
fax: +48 412 636 923
е-mail: wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

Виробник стаціонарних, а також мобільних барабанних і дискових дробарок для 
деревних відходів.

TIMBER MACHINERY ALLIANCE (TMA)
Via Della Meccanica, 12
36016, Thiene (VI), Italy
tel.: +39 044 538 1299
fax: +39 044 536 9636
e-mail: info@tm-alliance.com
www.timbermachineryalliance.com

ТМА це стратегічний альянс виробників устаткування і технологій для 
деревообробки, що взаємно доповнюють один одного, розробляючи спільно 
і поставляючи комплекси для дерев’яного домобудівництва «під ключ».

Контактна інформація компаній-членів ТМА:
•	 costalevigatrici@tm-alliance.com
•	 dalso@tm-alliance.com
•	 sormec2000@tm-alliance.com
•	 spanevello@tm-alliance.com
•	 uniteam@tm-alliance.com
TMA складається з:
•	 SPANEVELLO — комплексні рішення для торцевого зрощування — лінії для вели-

коформатної фанери; 
•	 DALSO — технології для промислової механізації; 
•	 SORMEC 2000 — лінії для пресування в гарячому і холодному режимах; 
•	 UNITEAM — CNC центри обробки з цифровим контролем;
•	 COSTA LEVIGATRICI — шліфувальні і калібрувальні верстати для обробки поверхонь.

WEINIG MICHAEL, AG
Weinigstrasse, 2/4
97941, Tauberbischofsheim, Germany
tel.: +49 9341 862 408, (044) 451 8752 (Kиїв)
fax: +49 9341 863 1408
e-mail: info@weinig.com
www.weinig.com

Група Вайніг є світовим лідером у виробництві деревообробного обладнання. 
На сьогодні вона об’єднує декілька провідних всесвітньо відомих компаній галузі: 
Michael Weinig, GreCon, Dimter, Waco, Raimann, LuxScan, Holz-Her та Concept – проектно-
конструкторське бюро. 

На головному заводі Michael Weinig AG в Таубербішофсхаймі виготовляються 
стругально-калювальні верстати, кутові віконні центри та заточувальне обладнання. На 
дочірніх підприємствах: GreCon — лінії зрощення на міні-шип; Dimter — автоматичні 
торцювальні верстати з функцією оптимізації та преси; Raimann — верстати для 
поздовжнього розкрою деревини (багатопилкові верстати); Waco — високопродуктивні 

стругально-калювальні та стрічкопилкові верстати; LuxScan — універсальні технології 
для повністю автоматичного графічного сканування поверхні дерев’яних деталей; Holz-
Her — установки для розкрою плитних матеріалів.

Основним принципом роботи Групи Вайніг є індивідуальний підхід до кожного 
замовника.

WEISS A/S
ul. Sw. Boernera, 5

Ostrowiec, 27-400, Poland
tel.: +48 41 2636 955; fax: +48 41 2636 975

e-mail: weiss@weiss-pl.com.pl
www.weiss-pl.com.pl

Пропонуємо парові котельні установки, що працюють на біопаливі (деревина, 
солома, тощо) та різноманітних відходах (побутових, медичних, радіоактивних). 
Система ORC. Системи очистки.

WOODWORKING & FURNITURE DIGEST
Wan-ting Liao

3F-5, No. 242, Sec. 1, Taichung Port Rd.
Taichung, 40453, Taiwan

tel.: +886 423 220 533; fax: +886 423 229 780
e-mail: woodwork@ms14.hinet.net

www.interwood.tw

Woodworking and Furniture Digest (WFD) було засновано в 1981 році. Наші 
видання висвітлюють найсвіжіші новини деревообробної галузі. «INTERWOOD» 
видається щомісяця для світової аудиторії, а також поширюється на всіх великих 
лісопромислових виставках світу. Наші основні публікації включають INTERWOOD 
(видається щомісяця), INTERWOOD MULTI-MEDIA DIRECTORY (щорічно), Wood-Pod та 
TWMA Directory (щорічно). Звертайтесь до нас, будь ласка, якщо б ви хотіли  отримати 
примірник будь-якої з наших публікацій.

Для тих, хто цікавиться тайванським деревообробним обладнанням, наш сайт  — 
безцінний ресурс. Будь ласка, відвідайте www.interwood.tw для отримання більш 
детальної інформації про пропозиції виробників.

WOODWORKING NEWS — НОВИНИ 
ДЕРЕВООБРОБКИ, Газета

Одинцова, 23 – 1 – 25
Минск, 220018, Беларусь
тел.: +(375 29) 697 3411
факс: +(375 17) 257 3411

e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Щомісячна повнокольорова газета для лісозаготівельних, деревообробних, 
меблевих та верстатобудівних підприємств, 12–16 сторінок.

Тираж: 12 000 примірників, кількість передплатників електронної версії — 14 625.
Розповсюджується за передплатою, поштовою розсилкою та на найбільших 

виставках у Росії, Білорусі та в Україні. Підписка на електронну версію безкоштовна.
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YUH FARN MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD
No. 51, Alley 2, Lane 66, Sec. 2
Chiao Tan Rd., Feng Yuan Dist.
Taichung, 42072, Taiwan
tel.: +886 425 282 910, +886 425 288 863
fax: +886 425 254 171
е-mail: yuhfarn@ms32.hinet.net
www.yuhfarn.com.tw, www.woodsawing.com

Компанія заснована в 1990, має 20-річний досвід у сфері виробництва деревооб-
робної техніки. Ми постійно вдосконалюємо функції і продуктивність машин для того, 
щоб максимізувати виробництво і полегшити експлуатацію обладнання.

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

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

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

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

АКЗО НОБЕЛь ДЕКОР уКРАЇНА, ТОВ
Оболонська набережна, 7 корп. 1, оф. 2
Київ, 04211, Україна
тел.: (044) 581 8587; факс: (044) 581 8590
е-mail: oleg.ravich@akzonobel.com
nikolay.lagutin@akzonobel.com
www.akzonobel.com

Промислові лакофарбові матеріали для деревини.

А-ЛАП, ТОВ
вул. Фабрична, 36
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 моменту 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, вироб-
ничий цех, забезпечений найсучаснішим обладнанням, і більш ніж 20-річний досвід 
роботи, дають основу для виконання будь-яких замовлень наших клієнтів.

АМКОДОР-уКРОСПЕцМАШ, ТОВ 
вул. Червонопрапорна, 28

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

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

ТОВ «Амкодор-Укроспецмаш» — дистриб’ютор ВАТ «Амкодор» (Білорусь) на терито-
рії України.

ВАТ «Амкодор» — один з провідних виробників лісової, дорожньо-будівельної, 
комунальної, аеродромно-прибиральної, снігоочисної, сільськогосподарської та іншої 
спеціальної техніки. ТОВ «Амкодор-Укроспецмаш» поставляє техніку ВАТ «Амкодор» 
в Україну і проводить її гарантійне та сервісне обслуговування. Маємо склад з/ч у м. Києві.

АРТВуДКОЛОР, ТОВ 
пров. Універсальний, 6

Дніпропетровськ, 49024, Україна
тел.: (056) 736 9141

e-mail: artwoodcolor@gmail.com
www.renner.com.ua

Компанія «АртВудКолор» — офіційний дистриб’ютор компанії «Renner Italia» на 
території України, що займається продажем високоякісних лакофарбових матеріалів 
для внутрішніх та зовнішніх робіт, а також засобів по догляду за дерев’яними виробами. 
Вся продукція має італійські та міжнародні сертифікати якості.

АСОцІАцІЯ МЕБЛЕВИХ, ДЕРЕВООБРОБНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАцІй уКРАЇНИ 

«МЕБЛІДЕРЕВПРОМ»
ДОБРОВІЛьНЕ НЕКОМЕРцІйНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

вул. Польова, 21, оф. 208
Київ, 03056, Україна

тел./факс: (044) 457 1673, (044) 457 1694
e-mail: asso.meblidp@gmail.com, asso_meblidp@.cyfra.net

www.assomebli.wordpress.com

Асоціація «Меблідеревпром» об’єднує 40 провідних меблевих і деревообробних 
підприємств галузі України. Це договірне об´єднання, що є інформаційним та коорди-
наційним центром, основною функцією якого є здійснення заходів зі сприяння 
експорту і стимулювання попиту на внутрішньому ринку, моніторинг ситуації в галузі та 
інформування урядових структур щодо стабілізації та підвищення ефективності роботи 
підприємств галузі.
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АТЛАНТА-НОРД, ТОВ
вул. Радистів, 64
Київ, 02089, Україна
тел.: (044) 361 1848; факс: (044) 361 6241
e-mail: info@atlanta-nord.com.ua
www.atlanta-nord.com.ua

Лакофарбова продукція для меблевої промисловості.

АТОН СЕРВІС, ТОВ
вул. Драгомирова, 10/10, кв. 61
Київ, 01103, Україна
тел./факс: (044) 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Компанія Атон Сервіс виконує проектування, поставку, монтаж і пусконалагодження 
високоякісного енергозберігаючого обладнання для промислових підприємств. 
Компанія Атон Сервіс є офіційним представником провідних європейських виробників. 
Фахівці компанії Атон Сервіс пропонують комплексні рішення питань аспірації, 
повітряного опалення, вентиляції та утилізації відходів.

АуТРА, ТОВ
Mаnnikutee, 104
Tallinn, 11216, Estonia
tel./fax: +37 2675 5418, +38 035 251 2043
tel. mob.: (067) 343 6353, (050) 373 0190
е-mail: info@autra.ee,andrei@autra.ee, ivan@autra.ee
www.autra.ee

Продаж лісозаготівельної техніки та техніки для переробки деревини: лісові 
причепи і маніпулятори Junkkari PATRUUNA і PALMS, канатні лебідки та захвати 
MAXWALD, русальна техніка JENZ і JUNKKARI, колуни та машини для коління дров 
PALAX, лісопильні рами та верстати KARA і Lennartsfors, гільйотинні захвати NAARVA, 
ланцюги на колеса OFA.

БАйКАЛ-ЛЕНД, ТОВ
Дніпровська набережна, 17-А
Київ, 02081, Україна
тел.: (044) 492 3277; факс: (044) 492 3276
e-mail: shpon@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua

Український виробник струганого шпону високої якості.
Експорт:
•		струганий	шпон	дуба	0,57;	1,0;	1,5;	2,5	мм;
•		шпон	вільхи,	сосни,	ясеня	та	бука	1,5;	2,5	мм;
•		кромка	зі	шпону.

Продаж в Україні:
•		шпон	струганий	(Європа,	Африка,	Америка);
•		шпон	дубльований;
•		кромка	зі	шпону;
•		шпоновані	плити	ДСП,	МДФ,	ДВП;
•		шпонована	фанера;
•		меблевий	щит;
•		шпоновані	меблеві	профілі	та	карнизи	МДФ;
•		нитка	та	гумована	стрічка	для	зшивання	шпону;
•		клей	для	деревини	D3;
•		МДФ	плити	з	прорізями.
Ми цінуємо наших клієнтів і пропонуємо європейську якість товарів та професійне 

обслуговування.

БІЗНЕС-ДОСьЄ, ТОВ
вул. Шевченка, 55, оф. 4

Дніпропетровськ, 49044, Україна
тел.: (0562) 340 900
факс: (0562) 340 902

е-mail: kat@priceua.com
www.priceua.com

Каталоги, компакт-диски та прайс-листи підприємств України; інформаційні бази 
серії «ПЛЮС» по всіх галузях промисловості та агробізнесу з модулем КЛІЄНТ:

•	 Металл. Оборудование. Энергетика (Метал. Обладнання. Енергетика);
•	 Агробизнес, с/ х техника, оборудование (Агробізнес, с /г техніка, обладнання);
•	 Продукты, агропереработка, оборудование, упаковка (Продукти, агропереробка, 

обладнання, упаковка);
•	 Деревообработка. Мебель (Деревообробка. Меблі);
•	 Современное строительство (Сучасне будівництво). 

БОН-ТОН, ТОВ
вул. Боженко, 86

Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 206 1259

факс: (044) 206 1260, (044) 206 1270
e-mail: offise@bon-ton.com.ua

www. bon-ton.com.ua

ТОВ «Бон-Тон» засноване в березні 2000 року. Основним видом діяльності є оптова 
торгівля високоякісними лакофарбовими матеріалами. 

BON-TON (в перекладі з французької) — це витончений смак, і ми хочемо донести 
його від європейських споживачів лакофарбових матеріалів до вітчизняних. 

Завдяки багатовіковим традиціям та науково-дослідній роботі, лакофарбові 
матеріали італійських фірм «RENNER» і «Sіgmar vtrnici», німецької фірми «Herlac» 
та іспанської фірми «Kupsa» знайшли широке визнання на ринках багатьох країн світу і 
ми розраховуємо, що вони зацікавлять і вас.
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БЮРО-МАШ, ТОВ 
пров. Універсальний, 6
Днiпропетровськ, 49024, Україна
тел./факс: (0562) 386 097
e-mail: pas@buro-m.dp.ua
www.buromach.com.ua

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

Місія компанії — надати нашим партнерам найновітніші відкриття високих техноло-
гій, використання яких дозволяє замовникам реалізувати найамбіційніші бізнес-плани.

Наша компанія орієнтована на співробітництво з великими меблевими та  дере-
вообробними підприємствами. Ми пишаємось партнерськими взаємовідносинами 
з нашими замовниками, що побудовані, в першу чергу, на взаємній довірі та повазі.

Професіоналізм, досвід та великий потенціал компанії «Бюро-Маш» дозволяють 
нам вирішувати завдання різної складності і масштабу, що стоять перед вами. Наш 
колектив виконає роботи з підбору обладнання для окремих виробничих ділянок, 
проектування цехів і комплектних фабрик. Крім цього, наша компанія не обмежується 
проектними і консалтинговими послугами. Сервісний центр «Бюро-Маш» готовий 
провести на високому рівні пусконалагоджувальні роботи всього спектру обладнання, 
а також навчання вашого технічного персоналу. Особливість нашої діяльності — 
надання найновітніших технологій, які дозволяють вам завжди бути найкращими. Для 
вирішення цієї мети «Бюро-Маш» готове надати своїм партнерам висококваліфікованих 
спеціалістів для технологічного супроводження виробництва. Наші спеціалісти завжди 
готові бути вашими технічними експертами.

ВЕйМЕР К, ТОВ
а/с 119
вул. Онискевича, 1
Київ, 04215, Україна
тел.: (067) 430 1735
факс: (044) 462 0952
e-mail: weimer@i.ua

Протягом багатьох років фірма «WEIMER» є провідним постачальником техніки для 
лісових господарств на ринку України. Наші причепи інтенсивно використовуються 
в лісгоспах різних областей для заготівлі, вивезення та підвозу сировини. Чим 
і зарекомендували себе як надійна і зручна для роботи техніка.

Ми пропонуємо найбільш доступні та економічно вигідні лісовозні тракторні приче-
пи з гідроманіпуляторами для транспортування лісу, які є чудовою заміною форвардерів.

ВЕЛМАШ-уКРАЇНА, ТОВ
вул. Новгородська, 11-А, оф. 310
Харків, 61166, Україна
тел./факс: (057) 720 1156, (057) 720 1157, (057) 717 2992
e-mail: info@velmash.com.ua
www.velmash.com.ua

Торгово-виробнича компанія «Велмаш-Україна» — одна з лідерів у сфері постачання 
лісової, лісозаготівельної, вантажопідіймальної техніки та комплектуючих вітчизняних 
та закордонних виробників. 

Ми пропонуємо високоякісну техніку: лісовози, сортиментовози, маніпулятори, 
трельовочні лебідки, щепоподрібнювачі, канатні дороги для трелювання лісу; станки 
для виробництва колотих дров, крани-маніпулятори, мультиліфти, причепи.

До ваших послуг техніка відомих виробників: ХК «АвтоКрАЗ» (Україна), 
ХК  «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» (Росія), ESSEL (Словакія), FARMI (Фінляндія), GOMARK 
(Словенія), TAJFUN (Словенія), AMCO VEBA, (Італія), DONGYANG (Корея), KESLA 
(Фінляндія), KOBIT (Чехія).

Запасні частини:
•		гідравліка	та	РВД;
•		РТВ,	ремкомплекти;
•		коробки	відбору	потужності;
•		насоси;
•		ротатори;
•		розподільники.
До ваших послуг сервісні центри: 
•		ПАТ	«КрАЗ»	(Україна);
•		ХК	«ПОДЪЕМНЫЕ	МАШИНЫ»	(Росія).

ВІДА, ТОВ
вул. Електриків, 26

Київ, 04176, Україна
тел.: (044) 223 7447
факс: (044) 351 7579

e-mail: vida@vida.com.ua
www.vida-drovokol.com.ua

www.vida.com.ua

Українська компанія ВІДА, після тривалого процесу розробки, запустила лінію 
гідравлічних колунів у 2008 році.

Це довговічні, надійні і потужні дровоколи, прості в експлуатації.
ВІДА — професійний колун, що використовується для заготівлі дров у різних 

масштабах і розрахований на роботу з сухим і зволоженим матеріалом будь-яких порід 
дерева. Гідравлічні колуни можуть бути мобільними чи стаціонарними, бензиновими 
або електричними, з різною потужністю.

Дровоколи вироблені згідно з технічними умовами ТУ У 29.4-31028974-002:2009.

ВуДЕКС уКРАЇНА, ТзОВ
вул. П. Могили, 28

Рівне, 33001, Україна
тел./факс: (0362) 623 466
e-mail: admin@woodex.ua

www.woodex.ua

Woodex.ua — спеціалізований портал лісової, деревообробної та меблевої галузі. 
На ринку — 10 років, 3 мовних версії. Широкий спектр ефективної реклами. Реєстрація 
підприємств на порталі безкоштовна. 

Сайт «Обладнання» (http://stanki.woodex.ua) — каталог деревообробного 
обладнання та інструменту, каталог фірм, тематичні статті. 

Сайт «Дерев’яне Домобудівництво» (http://dom.woodex.ua) — все про дерев’яні 
будинки.
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ГОЛьцСЕРВІС, ТОВ
вул. Городоцька, 224
Львів, 79040, Україна
тел./факс: (032) 245 1817
e-mail: jowatlwiw@ukr.net
www.jowatlwiw.com.ua

ТОВ «Гольцсервіс» — офіційний імпортер клеїв JOWAT в Україні та представник 
всесвітньо відомої фірми JOWAT AG (Німеччина).

Пропонуємо широкий асортимент продукції JOWAT:
•		ПВА	класу	водостійкості	D2,	D3,	D4	та	EPI;
•		розплави	для	облицювальних	верстатів	всіх	типів;
•		контактні	для	виготовлення	меблів;
•		поліуретанові	для	дерев’яного	домобудівництва;
•		очищувачі,	антиадгезивні	засоби.

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.

ДЕРЕВООБРОБНИК, Газета, ТзОВ
вул. Садова, 2-А
Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 244 1164/65
e-mail: derevo@derevo.com.ua
www.derevo.com.ua

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

Наклад — 10 000 примірників. 
Передплатний індекс в каталозі Укрпошти: 22346. Газета виходить форматом  А3, 

обсягом 20 сторінок, на крейдованому папері, з періодичністю двічі на місяць. 
Розповсюджується за передплатою.

ДІ ТРЕйД ПЛЮС, ТОВ
вул. Академіка Вільямса, 44, кв. 47

Одеса, 65113, Україна
тел./факс: (048) 771 0777

e-mail: ditrade_plus@i.ua
www.ditrade.com.ua

Торгівля лакофарбовою продукцією італійського виробництва ICRO. Продукція ICRO 
для професійно-ремісничого використання поєднує в собі ефективність промислових 
технологій з легкістю використання, доброю якістю обробки та індивідуальним 
підходом до потреб кожного клієнта.

ДІАЛ-МАРКЕТ 2, ПП
вул. Панаса Мирного, 24, оф. 413

Львів, 79034, Україна
тел.: (032) 245 3735; факс: (032) 270 3749

e-mail: dialmarket@mail.lviv.ua, dialmarket@lviv.farlep.net
www.dialmarket.com.ua

Продаж рукавів та шлангів.

ДІОС, ТОВ
вул. Оксамитова, 11, Петропавлівська Борщагівка

Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 390 5427; факс: (044) 390 5407

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

Компанія «ДІОС» — один із провідних операторів на ринку деревообробного 
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 ком-
плектацію та здійснювати сервісне обслуговування виробничих ліній і цілих виробництв.

ДОЗАМЕХ уКРАЇНА, ТОВ
вул Промислова, 37

Одеса, 65031, Україна
тел.: (0482) 332 263; факс: (048) 785 0112

e-mail: dozamech@te.net.ua
www.dozamech.com.ua

ТОВ «Дозамех Україна» виготовляє котли потужністю від 15 до 500 кВт для підігріву 
води в системах опалення житлових будинків та виробничих приміщень. Використання 
котлів зменшує енерговитрати до 40%. Для максимального ефекту та економії компанія 
пропонує обладнання для формування брикетів з різних видів біомаси. ТОВ  «Дозамех 
Україна» також виготовляє лінії по виробництву комбікормів різної потужності. 
Конструкція агрегатів гарантує функціональність, велику ефективність, а також надійність, 
підтверджену схвальними відгуками користувачів у 18 областях України. Пропонуючи 
нашу продукцію, звертаємо увагу на якість товару, а також на конкурентні ціни.
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ДОНСТАН, СПД
вул. Бесарабська, 15
Донецьк, 83058, Україна
тел./факс: (062) 386 8942
e-mail: donstan2010@mail.ru
www.donstan.dn.ua

Компанія ДОНСТАН заснована в 2001 р. 
Основний вид діяльності — виробництво верстатів для виготовлення меблів.
Ми можемо запропонувати устаткування і інструмент широкому колу споживачів, 

оскільки в асортименті продукції, що пропонується, є устаткування призначене 
як для дрібносерійного, так і для промислового виробництва. До їх числа входять 
кромкооблицювальні верстати, кромкофрезерні верстати, верстати для перемотування 
кабелю.

У найближчих планах розширення матеріально–технічних умов, збільшення об’ємів 
послуг, що надаються споживачам.

ЕЛАСТИК-ВАЛ, ТОВ
вул. Стуса, 19
с. Солонка, Пустомитівський р-н
Львівська обл., 81131, Україна
тел./факс: (032) 227 1684
тел.: (032) 227 1687
факс: (032) 227 1682
e-mail: elastyk@mail.lviv.ua
elastyk.val@gmail.com
www.elastyk.com.ua 

Виробництво та відновлення гумового покриття валів роликів для поліграфічної, 
деревообробної, текстильної, паперової та харчової промисловостей, а також виготов-
лення гумо-технічних виробів будь-якого призначення (за кресленням замовника).

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

ІМАК уКРАЇНА
вул. Таращанська, 193, Біла Церква

Київська обл., 09114, Україна
тел./факс: (0446) 342 421

тел.: (050) 952 5535
e-mail: info@imac.com.ua

www.imac.com.ua

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

ІМЕКС, ПП 
вул. Євгена Коновальця, 411-А

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

ІНВОЛД, ТОВ 
вул. Віскозна, 17, оф. 22

Київ, 02660, Україна
тел.: (044) 383 4212

(067) 230 4895, (050) 686 1621
e-mail: info_inworld@ukr.net

www.inworld.com.ua

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

•	 Комплексні технологічні рішення для організації виробництва гранул чи брикетів 
на базі:

 — пресів-грануляторів компанії AMANDUS KAHL;
 — брикетувальних пресів гідравлічного типу компаній Briklis, UMP.

•	 Лісопильне обладнання компанії WRAVOR
•	 Сушильні камери для тирси стрічкового чи барабанного типу
•	 Комплексні технологічні рішення для сільськогосподарської та харчової 

промисловості від AMANDUS KAHL Group:
 — крупозаводи; переробка зернових, бобових та масляничних культур — 
SCHULE MÜHLENBAU;

 — обжарювання кави, насіння та горіхів — NEUHAUS NEOTEC;
 — охолодження, заморожування продуктів харчування — HEINEN FREEZING.

ІМЕКС

ВЕРСТАТИ
ДЕРЕВООБРОБНІ
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ІНМАТЕХ, ТОВ
вул. Прилужна, 4/15, оф. 502
Київ, 03179, Україна
тел./факс: (044) 451 8752; тел.: (044) 451 8766 (Сервіс)
e-mail: info@inmatech.com.ua
www.inmatech.com.ua

ІНМАТЕХ — представник компанії ВАЙНІГ в Україні. 
Ми з успіхом працюємо на ринку України більше 10 років. Основним принципом 

нашої праці є індивідуальний підхід до кожного замовника. 
Ми поставляємо:
•		чотирибічні	стругально-калювальні	верстати;	
•		віконні	центри;
•		заточувальні	верстати;
•		лінії	мінішипового	зрощення;
•		автоматичні	торцювальні	верстати	з	системою	оптимізації;
•		преси;
•		багатопильні	верстати.
Спектр послуг: поставка запасних частин, гарантійне та післягарантійне 

обслуговування.
Широкий асортимент обладнання та багаторічний досвід дають нам можливість 

виступати у якості надійного постачальника та партнера.

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

Компанія ТОВ «Інструмент плюс» є офіційним представником таких виробників:
•	 Bahco (Швеція);
•	 INTERSTEIGER (Німеччина);
•	 Кальві (Львів).
Пропонуємо вашій увазі велику кількість інструментів та обладнання для дере-

вообробки:
•	 стрічкові і дискові пили;
•	 фугувальні ножі;
•	 стрічкові ножі;
•	 абразивний загострювальний і шліфувальний інструмент;
•	 пили по м’ясу;
•	 пили по хлібу та ін.
Також пропонуємо вам широкий асортимент інструментів і устаткування для 

металообробки: 
•	 пила стрічкова по металу;
•	 ручні ножівкові полотна;
•	 машинні полотна;
•	 дискові відрізні фрези по металу;
•	 кільцеві пили;
•	 технологічні рідини ЗОР;
•	 стрічкопильні верстати для різання металів.

ІНТЕРВуДКОММЕРц, ТОВ
вул. В. Фільварки, 35

Броди, Львівська обл., 80600, Україна 
тел.: (032) 066 44078

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

ТОВ «Інтервудкоммерц» шукає надійних постачальників деревини в Україні для 
експорту в різні країни світу. Ми закуповуємо дошку не обрізну, обрізну, клеєну та 
стругану продукцію. Породи деревини: дуб, бук, ясен, смерека, вільха, сосна та ін. 

ІНФОРМБІЗНЕС, ТОВ
а/с 19, Київ, 04119, Україна

тел.: (044) 206 5281
факс: (044) 206 5265
e-mail: ib@ib.kiev.ua

www.Ib.kiev.ua

Спеціалізовані видавничі та Інтернет-проекти.
Видавництво каталогу постачальників «Все для производства мебели и дерево-

обработки»:
•		обладнання	та	інструмент;
•		матеріали	для	виробництва;
•		меблева	та	столярна	фурнітура;
•		комплектуючі	для	виробництва	меблів.
Розповсюджується безкоштовно для фахівців.
Портал постачальників обладнання, інструменту, матеріалів, фурнітури, 

комплектуючих для деревообробки та виробництва меблів: http://mebel.ib.kiev.ua.

ІТАЛКОЛОР уКРАЇНА, ТОВ
вул. Київська, 6-Б

Вишневе, 08132, Україна
тел.: (045) 987 4591; факс: (045) 987 4592

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

Компанія «Італколор Україна» є офіційним представником компаній ICA S.p.A та 
Vernicolor. Спеціалізується на продажу лакофарбової продукції та матеріалів для меблевих 
виробництв. На сьогоднішній день «Італколор Україна» представляє наступну продукцію:

•		ЛФМ	на	водній	основі;
•		УФ	лаки;
•		спеціальні	ефекти;
•		поліуретанові	лаки;
•		паркетні	лаки;
•		лаки	нітро;
•		поліефірні	лаки;
•		барвники	для	деревини;
•		клеї	для	деревини,	плівок	ПВХ;
•		абразивні	матеріали;
•		матеріали	для	реставрації;
•		шпон	fine-line;
•		обладнання	для	деревообробки;
•		обладнання	для	фарбування	(від	фарбопульту	до	малярної	камери).
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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. 

Працюють на дровах, тирсі, вугіллі, брикетах, пелетах, тощо. 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./факс: (03365) 22546
тел.: (03365) 21479, (050) 900 8610
(050) 907 1298; факс: (03365) 40613
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 
технологічних ліній та окремих верстатів для повної переробки деревини.

Обладнання наше високопродуктивне, надійне, просте в експлуатації, не потребує 
особливих 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 зарекомендували 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. 

Полегшать працю передавальні пристрої та допоміжне обладнання, а навчання, 
за допомогою наших спеціалістів, сприятиме правильній та ефективній експлуатації 
придбаного вами обладнання.

КОЗАК+, ТОВ ВКФ
вул. Пирогова, 42/2, Вiнниця, 21018, Україна

тел.: (0432) 5312 16/17/18; факс: (0432) 520 899
e-mail: info@kozakplus.сom.ua

www.kozakplus.com.ua

•	 Обладнання для пакування:
 — пелетів та продуктів у плівку стретч;
 — у плівку термозбіжну;
 — стрічкою скотч;
 — стрічкою ПП та ПЕТ.

•	 Витратні матеріали:
 — плівка стретч пелетна;
 — плівка стретч харчова ПВХ та ПЕ;
 — плівка термозбіжна ПВХ та ПО;
 — стрічка ПП та ПЕТ;
 — стрічка скотч;
 — стрічка тефлонова.

•	 Розвантажувально-завантажувальне обладнання:
 — візки гідравлічні для переміщення пелет;
 — штабелери гідравлічні.

•	 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 відходи деревини (тирса, стружка, тріска, кора, пил, шматкові відходи, ДСП).

Котли випускаються по ліцензії 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 в повністю автоматичному режимі.

КОМПАНІЯ САН, ПП
вул. Трублаїні, 2, Київ, 03134, Україна

тел.: (044) 229 3350; факс: (044) 458 9856
e-mail: info@sanfirm.com.ua

www.sanfirm.com.ua

Приватне підприємство «Компанія Сан» є торговим партнером низки провідних 
німецьких та швейцарських фірм з продажу обладнання для деревообробної галузі, що 
було у користуванні.

Ми пропонуємо як окремі типи обладнання, так i комплексні заводи з виробництва 
дерев’яних вікон, дверей та іншoї продукції деревообробки.

Також, продаємо обладнання для подрібнення деревних, будівельних та інших 
відходів, а також комплектні лінії для виробництва паливних гранул та брикетів, котли 
для спалювання деревних відходів.

Надаємо послуги з проектування виробництва, консультації з організації 
виробництв.
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КОРОЇД І К, ТОВ
просп. Визволителів, 1, оф. 419
Київ, 02125, Україна
тел./факс: (044) 543 9496
e-mail: info@verstat-servis.com
www.verstat-servis.com

Продаж деревообробного устаткування, котелень на деревних відходах.

ЛЕйТц ІНСТРуМЕНТИ уКРАЇНА, ТОВ
вул. Леніна, 2-Б
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна 
тел.: (044) 499 2096; факс: (044) 499 2097
e-mail: info@leitz.com.ua
www.leitz.com.ua

Інструменти та інструментальні системи для деревини та пластмас. Компанія 
Leitz поставляє свою продукцію та пропоную сервіс в понад 100 країнах світу та має 
всесвітню мережу, що складається з 200 сервісних центрів. Крім того, Leitz надає 
технічну підтримку своїм клієнтам, використовуючи 136-річний досвід роботи.

ЛЕНІВ, ТзОВ
вул. Комунальна, 3
Івано-Франківськ, 76006, Україна
тел./факс: (0342) 710 509
e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

Компанія ЛЕНІВ була заснована в 2005р. На сьогоднішній день, це найпотужніша 
фірма в Прикарпатському регіоні, яка займається продажем та сервісним обслуго-
вуванням інструменту для деревообробки. Компанія Ленів представляє на ринку 
України деревообробний інструмент таких відомих європейських фірм як:

•		АКЕ	(Німеччина);
•		Mankfors	(Швеція).

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: lira1@lira-ukraine.com.ua
www.lira-ukraine.com.ua

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; факс: (044) 235 5133
e-mail: info@ekoinform.com.ua

www.ekoinform.com.ua
адреса видавництва та редакції:

вул. Шота Руставелі, 9-А
Київ, 01601, Україна

тел.: (044) 235 3136; тел./факс: (044) 235 5233
е-mail: ekoinfo@ukr.net

«Лісовий і мисливський журнал» — єдине спеціалізоване видання в Україні, яке 
висвітлює не тільки усі напрямки діяльності лісового і мисливського господарства 
нашої країни, а й представляє новітні досягнення в галузі обладнання для лісового 
сектора. Засновником журналу є Державне агентство лісових ресурсів України.

Тираж «Лісового і мисливського журналу» — 10 000 примірників, обсяг — 
48 сторінок, повнокольорове видання, виходить раз на два місяці. Передплатний індекс 
за каталогом видань України — 74244. Видавець — «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.

МАГР, НВО, Група компаній 
вул. Широка, 2, Чернігів, 14021, Україна 

тел.: (0462) 677 825, (0462) 677 824 
факс: (0462) 677 826

e-mail: menedg@magr.com.ua 
www.magr.com.ua 

НВО «Група компаній МАГР» займається розробкою і виробництвом обладнання 
з 1998 року. В асортименті компанії кілька видів стрічкових пилорам, оциліндрувальні 
та чашкорізні верстати, багатопили, фрезерні та торцювальні верстати, обладнання 
для зрощування деревини, обладнання для виробництва та розкрою лущеного шпону 
та інше. Майже 50% випущених верстатів НВО «ГК МАГР» експортуються в країни 
близького і далекого зарубіжжя. Продаж може здійснюватися як безпосередньо 
клієнту, так і через мережу представництв. Обладнання НВО «ГК МАГР» сертифіковане 
в Україні та Росії. Колектив НВО «ГК« МАГР» сповідує принцип безкомпромісної якості 
у всьому — починаючи з розробки обладнання і закінчуючи його обслуговуванням у 
нового власника. 

Ми будемо раді бачити вас серед наших клієнтів.
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МАКАГРОТЕХ, ТДВ
вул. Київська, 107
с. Калинівка, Макарівський р-н
Київська обл., 08004, Україна
тел./факс: (04578) 33 639
e-mail: macagrotech@ukr.net
www.macagrotech.com

Виробництво теплогенераторів, нагрівачів повітря та води (ТГУ-1200, ТГУ-1000, 
ТГУ-800, ТГУ-600) потужністю 90, 60, 30, 15 КВт.

МАЛЯРНИй ДВІР, ТОВ
вул. Козацька, 120/4
Київ, 03680, Україна
тел.: (044) 527 7892; факс: (044) 527 7893
e-mail: info@paintyard.co.uk
www.paintyard.com.ua

ТОВ «Малярний Двір» — це провідний оператор на ринку лакофарбових матеріалів 
України.

На сьогоднішній день входить в групу компаній «Paint Yard» (штаб-квартира: Лондон, 
Великобританія).

В сферу діяльності компанії входить виробництво та реалізація ЛФМ індустріального, 
промислового та загальнобудівельного призначення.

МАРКЕТЛІС, ПП 
вул. Оксамитова, 11
с. Петропавлівська Борщагівка
Київська обл., 08130, Україна
тел.: (044) 495 1162; факс: (044) 495 1168
e-mail: info@mlis.com.ua
www.marketlis.com.ua

ПП «Маркетліс» пропонує обладнання, запчастини та інструмент для деревообробки 
та виробництва меблів від провідних світових виробників, надає послуги з консалтингу 
та інжинірингу, виконує монтажні та пусконалагоджувальні роботи, здійснює гарантійне 
та післягарантійне обслуговування обладнання.

МВМ ГРуП, ТОВ
пров. Універсальний, 6
Дніпропетровськ, 49000, Україна
тел./факс: (056) 374 7774, (056) 232 7825
е-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

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

За цей період сотні українських деревообробних компаній змогли по достоїнству 
оцінити рівень обладнання, що пропонується нашою компанією. 

«МВМ ГРУП» пропонує весь спектр обладнання для обробки деревини та  виго-
товлення дерев’яної продукції. На складі у місті Дніпропетровську завжди є в наявності: 

обладнання для обробки масивної деревини, обладнання для виготовлення бруса 
і щита, обладнання для шліфування, обладнання для обробки плит та виготовлення 
меблів, обладнання для роботи зі шпоном, обладнання для виготовлення паркету, 
обробні центри з ЧПУ, аспіраційні системи та багато іншого. 

Цілеспрямованість та можливості компанії дозволять в найближчому майбутньому 
зайняти лідируючу позицію і максимально задовольнити потреби компаній-виробників. 

Місія компанії — насичувати ринок України якісним обладнанням за демокра-
тичними цінами. 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;
•		камери	для	сушіння	деревини;
•		виготовлення	піддонів;
•		торцювальні	верстати;
•		виготовлення	брусу	та	щиту;
•		виробництва	дерев’яних	будинків;
•		виробництва	корпусних	меблів;
•		виготовлення	дерев’яних	вікон	та	дверей;
•		переробки	відходів	деревообробки:	гранулятори,	брикетери,	
а також:
•		камери	для	фарбування;
•		аспіраційні	системи;
•		інструмент	для	обробки	деревини	та	плит.

М-ГРуП, ТОВ
вул. Микільсько-Слобідська, 6-Б

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

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

Компанія «М-ГРУП» пропонує на українському ринку широкий спектр дерево-
обробного інструменту. Основні критерії: якість, надійність і конкурентоспроможність.

Інструмент італійської компанії FREUD S. P. A. вже давно завоював провідні позиції 
серед виробників дереворізального інструменту.

Нами представлено весь спектр дереворізального інструменту фірми FREUD:
•	твердосплавні	пластини;
•	насадні	фрези;
•	дискові	пилки;
•	алмазний	інструмент;
•	кінцеві	фрези;
•	свердла;
•	інструмент	для	CNC-центрів	та	ін.
Спираючись на досвід, нові тенденції менеджменту та розвитку ринку, фахівці 

компанії «М-ГРУП» завжди нададуть кваліфіковану консультацію та допоможуть 
підібрати вам необхідний інструмент.
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МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ, Журнал 
для виробників меблів
а/с 5911, Львів, 79054, Україна
тел.: (032) 245 3555; 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
просп. 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 і з сухими фільтрами; камери надлишкового 
тиску із зонами для фарбування та сушки; лінії фарбування дверей, вікон, 
меблевих фасадів TecnoАzzurra;

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

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

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

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

МЕХАНІК, ПВ-КП
просп. 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

•	 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.

МуКІЄВСьКА О. О.,ФОП
вул. І. Пулюя, 3, кв. 121

Київ, 03048, Україна
тел.: (050) 383 8631
факс: (044) 246 0281

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

Фірма CERATIZIT займає одне з перших місць у світі з виробництва матеріалів та 
інструментів на основі карбіду вольфраму. В стандартній програмі виробництва багато 
різноманітних виробів з твердого сплаву для обробки деревини, каменю, металу та 
інших галузей промисловості. Зі складу в Києві пропонуються:

•		ножі	строгальні	HSS,	HPS,	HW;
•		зуби	для	дискових	пил	HW;
•		ножі	змінні	HW	та	напайки	для	фрез;
•		напайки	для	свердел	HW;
•		прутки-заготовки	HW	для	кінцевих	фрез,	тощо.

МХМ уКРАЇНА, ТОВ
Люстдорфськая дорога, 92/94, оф. 510

Одеса, 65088, Україна
тел.: (0482) 331 012
факс: (0482) 330 895 

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

«МХМ Україна» здійснює поставки та обслуговування обладнання провідних євро-
пейських виробників:

•	 SENNEBOGEN Green Line — гідравлічні перевантажувачі для перевалки лісу, 
металобрухту, вугілля та інших навалювальних вантажів;

•	 MANITOU — телескопічні навантажувачі, самохідні вишки й вантажопасажирські 
платформи;

•	 D’AVINO — високорентабельне устаткування для виробництва бетону на буді-
вельному майданчику.

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

тел./факс: (044) 257 4061
факс: (044) 258 5592

e-mail: n_n_n@ukr.net

Виготовлення деревообробного обладнання.

НОВАСЛАВ, ТОВ
вул. Фанерна, 4, оф. 315

Київ, 02160, Україна
тел.: (044) 223 6360; факс: (044) 558 4503

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

Виробництво металевих опалювальних печей та печей-кам`янок для саун та бань.
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НОРРЕС уКРАЇНА, ТОВ
вул. Саксаганського, 119-А
Київ, Україна
тел.: (044) 277 2394
факс: (044) 277 2395
e-mail: info@norres.com.ua
www.norres.com

ТОВ «НОРРЕС Україна» — дочірнє підприємство німецького виробника промислових 
шлангів. Реалізуємо шланги, виготовлені із абразивостійкого преміум-поліуретану, 
високоякісного ПВХ, а також гнучкі металеві шланги для деревообробного обладнання, 
для аспірації пилу, стружки, тріски.

Ексклюзивний продукт — важкоспалимі шланги з поліуретану TIMBERDUC.
Пропонуємо також шланги для вентиляції, аграрної, харчової та хімічної 

промисловостей.

ОБОРуДОВАНИЕ И ИНСТРуМЕНТ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ, Журнал
вул. Мало–Панасівська, 4/7, оф. 39 
Харків, 61052, Україна
e-mail: commerce@informdom.com
www.informdom.com

ІВД «ЦентрІнформ» існує вже більше 15 років на ринку інформаційно-рекламних 
ЗМІ. Проекти:

•	 Журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов» і його сайт www.
informdom.com;

•	 «Металл-дайджест» — прайсовий щотижневик;
•	 «Оборудование и инструмент. Прайс-обозрение» — рекламне видання про 

обладнання, інструмент, запчастини.
Портал www.info-ua.com — «Промышленная торговая площадка Украины» — 

купівля і продаж металу, деревини, обладнання та інструменту.

ОДЕСьКИй РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИй 
ЗАВОД, ТОВ
вул. Одеська, 43-Б
Одеса, 65000, Україна
тел.: (048) 778 2529
(097) 412 6702
факс: (048) 778 2526
e-mail: ormz@i.ua

Верстати для загострення дискових пил з твердосплавними напайками, діаметром 
від 100 до 570 мм, із ручним приводом та напівавтоматичні.

Копіювально-шліфувальні верстати для криволінійних крайок (ДСП, МДФ).

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

Обладнання, що випускається на підприємстві, застосовується для подрібнення 
різноманітних видів відходів: тверді побутові відходи (ТПВ), великогабаритні будівельні 
відходи, промислові нетоксичні відходи, побутова техніка, використана деревина, 
рулони паперу, килимові покриття, кабельні котушки та піддони, ж/д шпали, телефонні 
стовпи, каміння, автомобільні шини, брухт чорних та кольорових металів. А також 
випускаються деревоподрібнюючі машини для подрібнення деревних відходів: обапіл, 
рейка, горбиль, гілля та крони дерев в технологічну та паливну 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 
відповідають вашим вимогам.

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

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

ОТТЕНСТЕН уКРАЇНА ЛТД, ТзОВ
вул. Городоцька, 357

Львів, 79040, Україна 
тел./факс: (0322) 972 540, (0322) 972 546

е-mail: ottgm@ukr.net
www.ott.com.ua

Продаж професійного пневматичного інструменту:
•	 скобопістолети; 
•	 цвяхопістолети;
•	 штифтопітолети;
•	 дрилі, шуруповерти;
•	 компресори.
Продаж:
•	 скоб;
•	 цвяхів;
•	 штифтів;
•	 шлангів.



65

укр

64

укр

LISDEREVMASH 2012 LISDEREVMASH 2012

www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua

ПЕТРОНІК, ТОВ 
вул. Героїв Сталінграда, 29-А
Таврійськ, Херсонська обл., 74989, Україна 
тел.: (05549) 73 079 
факс: (05549) 74 431 
e-mail: office@petronick.com.ua 
www.petronick.com.ua 

Опалення під торговою маркою PetroNick складається з твердопаливного котла, 
завантажувального бункера з керамічною передтопковою камерою, а також грану-
лятора сільськогосподарських відходів. Системи призначені для обігріву житлових 
приміщень, адміністративних будівель, теплиць та ін. У якості палива використовується 
гранульоване біопаливо з відходів сільгосппродуктів. 

Застосування нової технології спалювання твердого біопалива дозволяє в 2,5 рази 
скоротити фінансові витрати у порівнянні з традиційними видами палива.

ПНЕВМОМАйСТЕР, ПП
вул. Деревообробна, 5
Київ, 01013, Україна
тел.: (044) 467 7937
факс: (044) 531 4344
е-mail: pneumomaster@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

Фірма «Пневмомайстер» — відомий в Україні постачальник професійного пнев-
матичного інструменту і пневмообладнання для деревообробної галузі. Пропонуємо:

•		скобо-,	штифто-,	цвяхозабивні	пістолети	та	витратні	матеріали;
•		фарборозпилювачі	та	фарбувальне	обладнання;
•		пневматичні	дрилі	та	шуруповерти;
•		шліфувальні	і	полірувальні	машини;	
•		елементи	підготовки	повітря;
•		пневмоаксесуари.
Забезпечуємо гарантійний і післягарантійний сервіс, проводимо тематичні семінари 

і надаємо консультації із застосування і експлуатації пневмоінструментів.

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-А

Київ, 02152, Україна
тел./факс: (044) 550 2256, (044) 553 4625

тел.: (044) 550 3386, (044) 502 5460
(044) 502 5461; факс: (044) 550 3389

e-mail: poles@ln.ua, poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

«ПОЛІС» — верстатоторговельна 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 та обладнання заводів: «Socomec», «MD-Dario» 
«Minimax», «SCM Group», «Casadei-Busellato», «Maggi-engineering», «Ardesia» «ZMM 
Stomana», «ZMM Haskovo», «ZMM Yakoruda» та інших.

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

ПОНССЕ, ТОВ
Волхонское шоссе, 2-Б, корп. 15
д. Виллози, Ломоносовский р-н

Ленинградская обл., 188508, Россия
тел.: +7 (812) 677 6547; факс: +7 (812) 677 3228

e-mail: russia@ponsse.com
www.ponsse.com

Компанія ТОВ «Понссе» займається продажем лісозаготівельної техніки для 
сортиментної технології, здійснює післяпродажне обслуговування, пропонує навчання 
персоналу та допомагає у введенні техніки в експлуатацію.

Ponsse — найкращий помічник на лісозаготівлях!

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

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

Філія: 
бульв. І. Лепсе, 8, з-д «Меридіан», Київ, Україна 

тел.: (048) 735 4135, (044) 735 1487
(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 і лазерного 
обладнання з ЧПУ одноіменних 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 ін. опції, комплектуючі та витратні матеріали 
для станків з ЧПК.
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РЕММЕРС-уКРАЇНА, ТОВ
вул. Леніна, 68
смт. Гостомель, Київська обл.
08290, Україна
тел.: (044) 499 8775
факс: (044) 499 8776
e-mail: office@remmers.ru
www.remmers.ua

ТОВ «Реммерс Україна» — дочірнє підприємство Західно-німецького концерну 
Remmers. Компанія спеціалізується на прямих поставках з Німеччини матеріалів 
для захисту та оздоблення деревини: антисептики та засоби для профілактичного 
захисту деревини; промислові лаки і фарби для вікон та дверей; імпрегнанти, лазурі та 
грунтовки для дерев’яних будинків; лаки, фарби, барвники для меблів; екологічно чисті 
фарби для дитячих майданчиків і багато іншого.

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

Консультування, проектування, виготовлення та постачання німецьких брике-
тувальних систем — гідравлічних пресів «RUF», а також інших супутніх технологій для 
відтворення цінної вторинної сировини деревообробних виробництв, що дозволяє 
перетворити відходи в доходи.

РОйЕК-ЛьВІВ, СП, ТзОВ
вул. Яворницького, 14
Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 297 1858
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, деревообробні верстати для обробки 
ДСП та масиву, автоматичні лінії, аспірації, інструмент та супутні матеріали.

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

Котли з автоматичним спалюванням відходів деревини (стружка, тирса, тріска, 
пелети, дрова, брикети, вугілля). 

Побутові піролізні: 20, 25, 30, 40, 50 кВт;
Побутові автоматичні: 20, 30, 50 кВт;

Промислові автоматичні: 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 кВт.
Погонажні вироби найвищої якості: вагонка, налічник (лиштва), плінтус.
Спеціалісти проводять: індивідуальні консультації, навчання персоналу, запуск та 

сервісне обслуговування.
З обладнанням можна ознайомитись у фірмовому виставковому салоні (Львів, вул. 

Яворницького, 14).

РьОНТГЕН-уКРАЇНА
вул. Василя Стуса, 35/37, оф. 211

Київ, 03142, Україна
тел.: (044) 223 1425, (044) 539 1804

тел./факс: (044) 495 7160, (044) 495 7164
e-mail: rontgenukr@ukr.net  

www.superpila.com.ua

ТОВ «Рьонтген-Україна» є офіційним представником німецької фірми Carl 
Röntgen  GmbH — одного з найбільших виробників стрічкопильного інструмента в 
Європі з 1848 року. Продукцію Carl Röntgen добре знають у Німеччині та за її межами 
в таких галузях як деревообробка, металообробка та харчова промисловість. Завдяки 
відмінній якості, прийнятним цінам, коротким термінам виконання замовлень ці 
пилки мають успіх більш ніж в 20 країнах світу. Також, наша компанія є офіційним 
представником німецької фірми GANN GmbH — виробника приборів для вимірювання 
вологості деревини, зерна та будматеріалів.

•	 Пили стрічкові столярні Carl Röntgen, Alber, Uddeholm (ширина 10–40 мм).
•	 Пили стрічкові для мобільних пилорам Carl Röntgen, Alber, Uddeholm (32–60 мм).
•	 Пили стрічкові для професійних (широких) пилорам Carl Röntgen, Alber, Uddeholm 

(ширина 60–320 мм).
•	 Послуги по ремонту (зварці) стрічкових пил будь-якої ширини на обладнанні 

IDEAL-Werk (Німеччина).
•	 Вимірювачі вологості деревини німецької фірми GANN. Контактні, безконтактні, 

системи контролю сушки, будь-які комплектуючі. Весь спектр продукції.

СА-ГА, ТОВ
вул. Зоряна, 22

с. Петрівське, Києво-Святошинський р-н
Київська обл., 08141, Україна

тел.: (044) 200 5070
факс: (044) 200 5065

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

СА-ГА є постачальником професійного деревообробного обладнання ТМ «JET» 
(Швейцарія), а саме циркулярних та стрічкових пил, рейсмусових, фрезерувальних, 
фугувальних, шліфувальних, довбальних та токарних верстатів по дереву, витяжних 
установок та ін. В асортименті також широкий вибір електроінструменту «AEG» 
(Німеччина), «AGP» (Тайвань), «Eibenstock» (Німеччина), мототехніки, компресорів 
та професійних ручних інструментів та ін. Компанія забезпечує повне гарантійне та 
післягарантійне обслуговування.
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СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ, ТОВ 
ул. Молодогвардейская, 61, стр. 22
Москва, Россия
тел.: +7 (495) 743 1115
факс: +7 (495) 743 1115 (№ 9224)
e-mail: corp@seneg.ru
www.seneg.ru

Компанія Сенеж — російський експерт із захисту деревини — представляє повний 
асортимент високоефективних захисних засобів для деревини під зареєстрованою 
торговою маркою «Сенеж»: антисептичні і вогнезахисні просочення, тонуючі антисеп-
тики для декоративного оздоблення, антисептики для лазень і саун, антисептики 
для лісо- та пиломатеріалів, засоби для відбілювання деревини та захисту торців від 
розтріскування, а також мікробіологічний сервіс.

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

Поставка, монтаж, обслуговування: крани-маніпулятори, будівельні крани, 
залізничні крани, лісозахвати, ротатори, навантажувальні борти, навантажувальні 
крюки, евакуатори, робочі корзинки, гідронасоси, грейфери, вили механічні.

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

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

Якісне пуско-налагодження та гарантійний сервіс обладнання.
Пропонуємо:
•	 оброблювальні центри із 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);
•	 багатий 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).

ТВФ уНСЕРВ, ТОВ
вул. Червоноармійска, 17

Київ, 01004, Україна
тел.: (044) 592 8385
факс: (044) 257 0561

e-mail: tpf.unserv@gmail.com

Фірма «ТВФ УНСЕРВ» представляє в Україні продукцію відомих німецьких та 
австрійських фірм, які працюють на ринку енергозберігаючих технологій та вироб-
ництва альтернативної енергії.

У теперішній час найбільш пріоритетним для України є виробництво електроенергії 
по системі «Зеленого Тарифу». Перші кроки на цьому етапі вже реалізуються на 
ТЕС  «ПівденьЕнергоПромТранс», де відбувся монтаж та запуск турбін потужністю 6,0 
та 2,5 МВт, які працюють на енергії пару, отриманої від спалювання відходів деревини —
паливної тріски. Планується реалізація ще декількох подібніх проектів у 2013 році.

ТЕКСА, ТОВ
вул. Автозаводська, 24/2, оф. 310

Київ, 04074, Україна
тел./факс: (044) 451 8321

e-mail: nr@tecsa.com.ua
www.tecsa.ru

Поставка та обслуговування обладнання для колірування «Fast & Fluid 
Management B.V.» (Нідерланди), а також пігментні пасти «Сhromaflo Technologies B.V.» 
(Нідерланди), каталоги кольору RAL, NCS, Ambiance.

ТЕХНОСВІТ, ТзОВ НВП
вул. Стрийська, 202

Львів, 79031, Україна
тел.: (032) 297 6603
факс: (032) 242 3433

e-mail: technosvit@i.ua, tehno-svit@ukr.net
www.tehno-svit.com.ua

Пропонуємо обладнання австрійської фірми HOLZMANN для деревообробного та 
меблевого виробництва, а саме: фугувальні верстати, рейсмусні верстати, фрезерні 
верстати, комбіновані верстати, верстати форматного розкрою, круглопильні верстати, 
стрічкопильні верстати, токарні верстати, шліфувальні верстати, свердлильні верстати, 
верстати кромкооблицювальні, а також інше обладнання та інструмент.

Ми є офіційними представниками на території України. Великий модельний ряд.
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ТРИВАД, ДП 
вул. Каунаська, 13-A
Київ, 02160, Україна 
тел.: (044) 296 0900; факс: (044) 559 0581
e-mail: dp_trivad@ukr.net  
www.trivad.com.ua, www.trivad.uaprom.net

ДП «Тривад» існує на ринку з 1991 р. Основними напрямками діяльності є продаж, 
монтаж і сервісне обслуговування опалювального обладнання, а також обладнання для 
виробництва брикетів і паливних гранул із тирси, соломи і іншої біомаси.

А саме:
•	 котли на тверде паливо:

 — ATMOS, VIADRUS, DAKON, BUDERUS – на дрова, вугілля, гранули від 15 до 390 кВт.
 — PONAST, КОВА — автоматичні котли на дерев’яні гранули від 4,5 до 48 кВт.
 — ПОТ, ПОТ-А Булер — печі опалювальні твердопаливні від 5 до 50 кВт з ручною 
та автоматичною подачею.

 — KOVO NOVAK — лінії гранулювання біомаси MGL-200 та MGL400 для вироб-
ництва паливних гранул і комбікормів.

•	 преси для брикетування тирси, соломи.

уДАЧА, МП ТОВ
вул. Корабельна, 6
Київ, 04080, Україна
тел.: (044) 221 7660, (044) 221 7661
факс: (044) 390 6985
e-mail: udf@udf.kiev.ua
www.udf.com.ua

Відпускаємо зі складу в Києві матеріали і напівфабрикати власного виробництва:
•	 дубльований шпон та кромка в рулонах з клеєм і без;
•	 плити шпоновані, в повному форматі 1-но та 2-х сторонні ДСП, МДФ, ДВП, фанера, 

послуги з кромкування та порізки;
•	 шпоновані профілі МДФ, карнизи і профіль для рамкових збірних МДФ фасадів;
•	 на замовлення: профільні, меблеві та збірні МДФ фасади в шпоні.

уДАЧА, МП, ТОВ
вул. Корабельна, 6
Київ, 04655, Україна
тел.: (044) 417 4363; факс: (044) 586 4914
e-mail: fad@udacha.ua
www.udacha.ua

МП УДАЧА — виробництво дереворіжучого інструменту (фрези насадні збірні, 
напайні, кінцеві, твердосплавні та алмазні, пили дискові твердосплавні та алмазні). 

Виробництво столярних виробів (вікна, двері, сходи, меблі), дубльованого шпону та 
кромки з натуральної деревини.

Виробництво програмного забезпечення для проектування та виготовлення вікон, 
сходів та меблів.

уК, ТОВ 
вул. Пулюя, 3, кв. 121

Київ, 03048, Україна
тел.: (055) 543 1272
факс: (044) 246 0281

e-mail: ukkiev2008@rambler.ru
www.uk.ua

Фірма «УК» є постачальником устаткування для виробництва пелет і брикетів 
провідних європейських виробників.

Надаємо сервісне обслуговування, постачання запасних частин.
Допомога в отриманні кредиту на купівлю обладнання від банків Польщі та Чехії.
Допомога в реалізації продукції.
Постачання обладнання для первинної обробки деревини і для меблевого 

виробництва.

уКРАЇНСьКА АСОцІАцІЯ 
ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

а/с 5911, Львів, 79054, Україна
тел./факс: (032) 240 1207

e-mail: asociaciya@uado.org.ua
www.uado.org.ua

Українська Асоціація Деревообробного Обладнання — це об’єднання постачаль-
ників та виробників деревообробного обладнання. Створена УАДО у вересні 2008 року.

Місією діяльності УАДО є розвиток деревообробної та меблевої промисловості України. 
Основними завданнями Асоціації є:
•	 пропагування інвестиційної привабливості; 
•	 маркетингова діяльність та дослідження ринків;
•	 робота з виставковими компаніями; 
•	 допомога навчальним закладам у підготовці спеціалістів для деревообробної 

та меблевої промисловості. 
Запрошуємо виробників та постачальників до членства в Асоціації!

уКРБІО ТРАНС-СЕРВІС, ТОВ
вул. Солом’янська, 1, оф. 202

Київ, 03035, Україна 
тел.: (095) 878 5305, (067) 536 5054

факс: (044) 248 8042
e-mail: ukrbiotransservis@ukr.net

manager@ubts.net
anwa.vk@gmail.com 

ТОВ УкрБіо Транс-Сервіс, офіційний представник італійської компанії General 
Dies в  Україні, реалізує обладнання для виробництва паливних гранул (пелет). 
Широкий вибір грануляторів з виробничою потужністю від 80 кг/год до 4,5 т/год. 
Пропонуємо лінії для гранулювання відходів деревини, соломи, лушпиння соняшнику. 
Реалізуємо запчастини (матриці, обичайки, ролики в зборі та ін.) з високоякісної сталі 
до грануляторів вітчизняного і зарубіжного виробництва.
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уКРЛІСПРОМОПТТОРГ, ПАТ
вул. Деревообробна, 5, Київ, Україна
тел./факс: (044) 285 3722; тел.: (044) 467 7153
e-mail: ukrlespromopttorg@citiustele.com
www.ukrles.kiev.ua

ПАТ «Укрліспромоптторг» працює на ринку понад 55 років та спеціалізується на 
комплексному забезпеченні деревообробної та меблевої промисловості України 
матеріалами та комплектуючими від кращих іноземних і вітчизняних виробників: 

•	 клеї Kleiberit (Німеччина);
•	 облицювання щитових та профільних деталей, кромок меблевих деталей та пого-

нажних виробів;
•	 склеювання масивної деревини;
•	 лакофарбові матеріали Herlac (Німеччина) і SIVAM (Італія): лаки, барвники, патини, 

різні спецефекти.
Меблева фурнітура. Більш ніж 1000 найменувань на складі.

уКРПКТІЛІСПРОМ, ПАТ 
вул. Максимовича, 14-A, Україна
тел.: (03422) 61 633; факс: (03422) 68 650
e-mail: pkti@yandex.ru
www.pkti.if.ua

Виготовляємо:
•	 преси для брикетування тирси, відходів рослинної біомаси;
•	 рубальні машини;
•	 агрегати для сушіння тирси;
•	 дерев’яні євровікна;
•	 столярні вироби, альтанки.
Проектуємо: 
•	 лісопильні та деревообробні цехи, цехи з виготовлення ДСП, плити МДФ, хвойно-

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

уКРТЕХНОПРОМСНАБ, ЗАТ, ДРЕВ-КО, ТМ
вул. Саксаганського, 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 профільного шліфування деревини.

уНІВЕРСАЛСЕРВІС, ТПК, ТОВ
вул. Сергія Струтинського, 8, Київ, 01014, Україна

тел.: (044) 599 1406; факс: (044) 499 1136
e-mail: info.nestro@ukr.net

www.nestro.com.ua

ТОВ «ТПК Універсалсервіс» є офіційним представником німецької фірми «Nestro 
Lufttechnik GmbH» на території України. 

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.

ФАБА СЕРВІС, ТзОВ
вул. Шахтарська, 55

Нововолинськ, Волинська обл., 45400, Україна
тел./факс: (03344) 40 920
e-mail: fabaservis@mail.ru

www.faba.com.ua

Деревообробний інструмент:
•		алмазний	інструмент;
•		пили	дискові;
•		фрези	та	головки;
•		ножі	та	ножові	пластини;
•		інструмент	для	виготовлення	вікон	та	дверей;
•		свердла;
•		системи	кріплень.
Послуги:
•		загострення	алмазного	інструменту	DIA;
•		загострення	традиційного	інструменту	HSS	та	HM;
•		проектування	та	виготовлення	інструменту	на	замовлення;
•		технічна	консультація	та	сервіс.
У сервісному центрі «ФАБА Сервіс» загострення та контроль якості алмазного 

інструменту здійснюється на найсучаснішому обладнанні найвідоміших світових 
виробників. Гарантуємо короткі терміни реалізації замовлень, доступні ціни та високу 
якість наданих послуг.

ФАБРИКА МЕБЛІ, Видання
РІА ПРЕС, ТОВ

а/с № 126, Москва, 125284, Росcия 
тел./факс: +7 495 787 6901, +7 495 787 6915

e-mail: red@derewo.ru
www.derewo.ru

Дерево.RU — перший найбільший у Росії діловий журнал з деревообробки.
Тільки в нашому журналі: ексклюзивні рубрики «Дерево номера», «Дерев’яна 

азбука» та «Дерево.com». У кожному номері — практичні рекомендації з вибору 
устаткування, огляд сучасних технологій, що охоплює всі стадії обробки деревини, 
поради професіоналів з організації та ведення бізнесу.

Підписка на території України за тел.: (044) 245 0315.
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ФАРБІЯ, Мережа колор-студій 
вул. Радистів, 5-А, оф. 402
Дніпропетровськ, Україна
тел.: (056) 375 7025
факс: (056) 375 7030
e-mail: drevko1@ukr.net
farbiya@farbiya.com
www.farbiya.com
shop.farbiya.com

Мережа колор-студій «Фарбія» — це національна мережа з продажу ЛФМ 
середнього і преміум сегментів. Сучасний, яскравий та зручний формат магазинів 
робить вибір ЛКМ та їх придбання комфортними. 

Види послуг: 
•	 Продаж і тонування фарб в будь-які кольори відповідно колірним каталогам 

TIKKURILA SYMPHONY, MONICOLOR NOVA, NCS, RAL.
•	 Підбір індивідуальних рішень, розрахунок потреби фарби, консультації з нанесення.
•	 Доставка. Повний супровід замовлення.
«Фарбія» — «Будь-яка поверхня! Будь-який колір!»

ФЕЛьДЕР ГРуП уКРАЇНА, ТОВ
вул. М. Стельмаха, 10-А
Київ, 03040, Україна
тел.: (044) 501 6761
факс: (044) 581 1449
e-mail: info@felder.ua
www.felder-gruppe.ua

Компанія Felder є компетентним партнером з постачання деревообробного 
обладнання та інструменту для меблевого та столярного виробництва.

Felder — промислова серія верстатів для дрібносерійного і серійного виробництва. 
Використовуються при однозмінному і двозмінному режимах роботи.

Hammer — бюджетне рішення з бездоганною якістю для індивідуального 
використання.

Format-4 — обладнання преміум-класу для важкої промислової експлуатації.

ФОРДАК, ВАТ 
Gulledelle, 94
Brussels, 1200, Belgium
tel.: +32 2533 0482
fax: +32 2533 0486
e-mail: info@fordaq.com
www.fordaq.com

Fordaq керує провідним онлайн ринком для професіоналів галузі.
Більше 57 000 фахівців галузі вирішили стати учасниками мережі Fordaq.
FORDAQ має офіси в Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Хорватії, Румунії, 

Польщі та Китаї.
Ми відвідуємо наших учасників, настільки, наскільки це можливо, щоб надати 

гарантію, що ви можете мати реальний бізнес з серйозними галузевими компаніями.

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

Львівська обл., 80530, Україна
тел./факс: (03264) 46 986; моб. тел.: (067) 340 4830

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

Основним видом діяльності ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна» (с. Ожидів, Львівська обл.) 
є виготовлення подрібнювальної техніки: рубальні машини, первинний та вторинний 
подрібнювачі, сортувальні лінії, циркулярні пили.

Для подрібнення відходів деревини в діаметрі до 150 мм пропонуємо вам 
подрібнювачі: електричного, тракторного та дизельного приводу. На спецзамовлення 
можемо виготовити рубальну машину марки RM-1200, яка може подрібнювати 
деревину в діаметрі до 280 мм.  

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

ХОМАКС, ТОВ
вул. Автозаводська, 18, Київ, 04074, Україна

тел.: (044) 428 2536; факс: (044) 428 2537
e-mail: info@homax.com.ua

www.homax.com.ua

HOMAX — оптова компанія-імпортер матеріалів для меблів, інтер’єру та декору, 
будівельної і меблевої хімії.

Компанія успішно працює на українському ринку з 2005 року і входить до групи 
компанії HOMAX GROUP, яка включає в себе: MAGAMAX (торгова компанія), HOMA 
(фабрика будівельної та меблевої хімії), HOMAX (торгова компанія). Наш девіз: HOMAX. 
INSIDE & OUTSIDE.

ХОуФЕК, АТ
Obora, 797, Golcuv Jenikov, 582 82, Czech Republic

представництво в Україні:
вул. Пшенична, 8, Київ, 03680, Україна

тел.: +420 569 430700, +420 569 430711 (експорт)
(044) 502 4195 (Київ); факс: +420 569 430715, (044) 502 4194 (Київ)

е-mail: houfek@houfek.com, houfek@optima.com.ua
www.houfek.com

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

Асортимент продукції постійно розширюється і включає в себе:
•		широкострічкові	калібрувально-шліфувальні	верстати;
•		осциляційні	верстати	для	шліфування	крайок;
•		вузькострічкові	шліфувальні	верстати;
•		щіткові	шліфувальні	верстати;
•		рейсмусові	верстати;
•		фугувальні	верстати;
•		фрезерувальні	верстати;
•		свердлильно-пазувальні	верстати;
•		верстати	для	спеціального	шліфування	та	остаточної	обробки;
•		оброблювальні	центри	з	ЧПК.
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цЕНТР ТЕХНОЛОГIй ДЕРЕВООБРОБКИ, ТОВ
пл. Конституцiї, 1, пiд. 7, оф. 76-17
Харкiв, 61003, Україна 
тел.: (057) 719 1690
факс: (057) 757 1828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

Компанiя пропонує комплекс послуг з прорахунку та організації виробництв, 
пов’язаних з обробкою масивної деревини і плиткових матеріалів на її основі, з ути-
лізацією відходів деревообробки.

Ми поставляємо необхідне обладнання, програмне забезпечення та інструмент, 
запасні частини і витратні матеріали, проводимо пускона-лагоджувальні роботи, 
забезпечуємо гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання, пропонуємо 
заточку ріжучого інструменту.

ШАШЕЛь ВуД, ТОВ
вул. Кіквідзе, 38
Київ, 01103, Україна
тел./факс: (044) 286 5516
e-mail: sale@shasel.com.ua
www.shasel.com.ua

Компетентність Шашель Вуд в обробці деревини грунтується на багаторічному 
досвіді у сферах токарного виробництва, виготовлення клеєних дерев’яних конструк-
цій, благоустрою житла (широко застосовувані деталі дверей, сходів, меблів і т.  п.). 
Обравши нашу компанію, ви отримуєте надійного і довгострокового партнера, 
відкритого до співпраці.

щЕРБИцьКИй О. Б., ФОП
вул. Жовтнева, 77 
с. Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський р-н (біля Епіцентру), Україна
тел.: (067) 208 8787
факс: (044) 371 6980
e-mail: dyrector@i.ua
www.dh-kiev.com

ФОП Щербицький О. Б. є офіційним дилером з продажу продукції ТМ STIHL і VIKING 
в  Україні. Ми пропонуємо бензопили, електричні пили, висоторізи, моторні коси 
компанії STIHL, а також газонокосарки, мінітрактори, культиватори та іншу цікаву 
техніку продукції VIKING.

Завітайте до магазину «Добрий господар» і ви завжди отримаєте: великий 
асортимент товарів та гарантію якості, професійні консультації, технічну підтримку та 
сервісне обслуговування.

ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ, ТОВ 
бульв. Івана Лепсе, 16, оф. 326

Київ, 03124, Україна 
тел./факс: (044) 224 5022

e-mail: yutl-partner-kv@ukr.net
www.yutlkv.com.ua

Компанія займається постачанням та виготовленням техніки для вирішення 
різних завдань в галузі лісового господарства: гідроманіпулятори, трелювальні 
лебідки, подрібнювачі, фрези і рубальні машини, форвардери, харвестери, автомобілі-
сортиментовози, щеповози; грейфери для лісу, ротатори, гідророзподільники, 
гідронасоси, коробки відбору потужності і багато іншого.

ЮщИШИН, ПП
вул. Б. Хмельницького, 28

Львів-Бірки, 81092, Україна
тел.: (032) 247 7955
факс: (032) 247 7944

e-mail: office@yushchyshyn.com.ua
www.yushchyshyn.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, послуги із загострювання інструменту.

ЯВІР, ПП
Корсунь-Шевченківський

Черкаська обл., Україна 
тел./факс: (04735) 24 388

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

Виготовлення деревообробного обладнання: стрічкові пилорами, обладнання для 
обслуговування стрічкових пил, торцювальні станки, повздовжньо-пиляльні верстати, 
установка для порізки масиву пінобетону, виготовлення спеціального обладнання.
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МАШИНИ ТА ОБЛАДНАННЯ
Обладнання для лісового господарства 
АВС-2000
BIOFUEL EQUIPMENT
MAGGI ENGINEERING 
MOST-УКРАЇНА
TEKNAMOTOR 
WEINIG MICHAEL
А-ЛАП
АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ
АУТРА
ВЕЙМЕР К
ВЕЛМАШ–УКРАЇНА
ВІДА
ІМАК УКРАЇНА
ІНВОЛД
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОЗАК+
КОМКОНТ
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
МХМ УКРАЇНА
ПОНССЕ
СПЕЦТЕХСЕРВІС
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЩЕРБИЦЬКИЙ О. Б.
ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ
ЯВІР

Технологічне обладнання для первинної 
механічної обробки деревної сировини 
BIOFUEL EQUIPMENT
MOST-УКРАЇНА
SCHUKO 
WEINIG MICHAEL
АУТРА
ВІДА
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
КІВЕРЦІЛІСМАШ
КОМПАНІЯ САН
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЯВІР

Обладнання для подрібнення 
низькоякісної деревини, деревних 
відходів і порубкових залишків
BIOFUEL EQUIPMENT
SCHUKO 
TEKNAMOTOR 
АТОН СЕРВІС
АУТРА
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА

ІМЕКС
ІНВОЛД
КОМПАНІЯ САН
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ОЛНОВА
ОСТІН
ТВФ УНСЕРВ
ТЕХНОСВІТ
УКРПКТІЛІСПРОМ
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ХЕММЕЛЬ-УКРАЇНА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЩЕРБИЦЬКИЙ О.Б.
ЯВІР

Технологічне обладнання для вторинної 
(механічної) обробки деревини і деревних 
матеріалів 
BIOFUEL EQUIPMENT
MOST-УКРАЇНА
SCHUKO 
WEINIG MICHAEL
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
ІНСТРУМЕНТ ПЛЮС
КОМПАНІЯ САН
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ОСТІН
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
ТРИВАД
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ХОУФЕК
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

Робототехніка 
БЮРО-МАШ
ІМАК УКРАЇНА
КОМПАНІЯ САН
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Технологічне обладнання 
для облагородження поверхонь
АВС-2000
MOST-УКРАЇНА
SCHUKO 
БЮРО-МАШ
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
КОМПАНІЯ САН
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ

МЕГАРЕС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮТЛ-ПАРТНЕР-КВ
ЮЩИШИН

Обладнання для виробництва меблів 
FESTOOL–УКРАЇНА
MOST-УКРАЇНА
SCHUKO 
WEINIG MICHAEL
БЮРО-МАШ
ДІОС
ДОНСТАН
ЕЛАСТИК-ВАЛ
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
КОМПАНІЯ САН
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МУКІЄВСЬКА О. О.
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
ПРО-СТО
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОСВІТ
УДАЧА
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

Верстати й пристосування 
для спеціальних видів обробки 
LEDINEK ENGINEERING 
WEINIG MICHAEL
БЮРО-МАШ
ІМАК УКРАЇНА
КОМПАНІЯ САН
МВМ-КИЇВ
ПРО-СТО
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Машини, пристрої та прилади 
для допоміжних робіт 
BIOFUEL EQUIPMENT
SCHUKO 
АУТРА
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
ПОЛІС
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Верстати й пристосування для виготов-
лення спеціальних видів продукції 
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
LEDINEK ENGINEERING 
MOST-УКРАЇНА
SCHUKO 
WEINIG MICHAEL
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЕЛАСТИК-ВАЛ
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
КОМПАНІЯ САН
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
ПРО-СТО
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ХОУФЕК
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

Сучасні технології для обробки деревини
АРТВУДКОЛОР
ДІОС
ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА
КІВЕРЦІЛІСМАШ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
ПОЛІС
ПРО-СТО
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
ХОУФЕК
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

Комплексні поставки обладнання
BIOFUEL EQUIPMENT
WEINIG MICHAEL
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
КІВЕРЦІЛІСМАШ
МАРКЕТЛІС
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Ручні машини і механізовані пристрої 
FESTOOL–УКРАЇНА
WEINIG MICHAEL
ДІОС
МАРКЕТЛІС
МЕГАРЕС
ОСТІН

ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

Обладнання для утилізації деревних від-
ходів та виробництва твердого біопалива 
BIOFUEL EQUIPMENT
SCHUKO 
АУТРА
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
КОМКОНТ
КОМПАНІЯ САН
МВМ ГРУП
МЕГАРЕС
НОВАСЛАВ
ПОЛІС
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТВФ УНСЕРВ
ТЕХНОСВІТ
ТРИВАД
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Обладнання для виробництва деревного 
вугілля  
КОМПАНІЯ САН
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

Обладнання для виробництва пелет, 
брикетів
BIOFUEL EQUIPMENT
I.C.K. ІНЖИНІРИНГ
SCHUKO 
АТОН СЕРВІС
ДІОС
ІМЕКС
ІНВОЛД
КОМПАНІЯ САН
КОРОЇД І К
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
ОЛНОВА
ОСТІН
ПЕТРОНІК
ТВФ УНСЕРВ
ТЕХНОСВІТ
ТРИВАД
УКРБІО ТРАНС-СЕРВІС
УКРПКТІЛІСПРОМ
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ФЕЛЬДЕР ГРУП УКРАЇНА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

ПАЛИВНІ КОТЛИ 
BIOFUEL EQUIPMENT
АТОН СЕРВІС
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
ІНМАТЕХ
КОМКОНТ

КОМПАНІЯ САН
КОРОЇД І К
МАКАГРОТЕХ
МВМ-КИЇВ
МЕГАРЕС
НОВАСЛАВ
ПЕТРОНІК
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТВФ УНСЕРВ
ТЕХНОСВІТ
ТРИВАД
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

ВИРОБИ ДЛЯ ОСНАЩЕННЯ ВЕРСТАТІВ, 
ЗАПЧАСТИНИ
BIOFUEL EQUIPMENT
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
БЮРО-МАШ
ВЕЛМАШ–УКРАЇНА
ДІОС
ЕЛАСТИК-ВАЛ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
МВМ-КИЇВ
ОСТІН
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

ІНСТРУМЕНТ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ 
ПРИЛАДДЯ 
FESTOOL–УКРАЇНА
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
FULPOW INDUSTRIAL CORP.
MOST-УКРАЇНА
А-ЛАП
АУТРА
БЮРО-МАШ
ДІОС
ЕЛАСТИК-ВАЛ
ІБЕРУС-КИЇВ
ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА
ЛЕНІВ
МАРКЕТЛІС
МВМ ГРУП
М-ГРУП
МЕХАНІК
МУКІЄВСЬКА О. О.
Н.Н.Н.
ОСТІН
ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РОЙЕК-ЛЬВІВ
РЬОНТГЕН-УКРАЇНА
СА-ГА
ТЕХНОСВІТ
УДАЧА
УК
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО 
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЩЕРБИЦЬКИЙ О. Б.
ЮЩИШИН

ПерелІк екСПоненТІв За ноМенклаТурою
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ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЮ, ВИМІРЮВАННЯ 
І РЕГУЛЮВАННЯ
GRECON GRETEN GMBH & CO. KG
МЕГАРЕС
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

ХІМІЧНА ТА ЛАКОФАРБОВА ПРОДУКЦІЯ 
АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР УКРАЇНА
АРТВУДКОЛОР
АТЛАНТА-НОРД
БАЙКАЛ-ЛЕНД
БОН-ТОН
ДІ ТРЕЙД ПЛЮС
ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА
МАЛЯРНИЙ ДВІР
ПНЕВМОМАЙСТЕР
РЕММЕРС-УКРАЇНА
РОЙЕК-ЛЬВІВ
СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ
ТЕКСА
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
ФАРБІЯ
ХОМАКС
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ

СИРОВИНА, МАТЕРІАЛИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ 
MOST-УКРАЇНА
ДІОС
ЕЛАСТИК-ВАЛ
ПНЕВМОМАЙСТЕР
ПОЛІС
УДАЧА

Деревина та лісоматеріали 
LEDINEK ENGINEERING 
ВІДА
ІМЕКС
ІНТЕРВУДКОММЕРЦ
МВМ-КИЇВ

Пиломатеріали 
ІНТЕРВУДКОММЕРЦ
ШАШЕЛЬ ВУД

Клеєна деревина 
ІНТЕРВУДКОММЕРЦ
КОРОЇД І К
ШАШЕЛЬ ВУД

Деревно-плиткові матеріали  
POL-KRES EDWOOD
БАЙКАЛ-ЛЕНД
ВІДА
УДАЧА
ШАШЕЛЬ ВУД

Фанера, шпон
БАЙКАЛ-ЛЕНД
УДАЧА
ШАШЕЛЬ ВУД

Щит, меблеві заготовки  
БАЙКАЛ-ЛЕНД
ІНТЕРВУДКОММЕРЦ
УДАЧА
ШАШЕЛЬ ВУД

Декоративні покриття
АРТВУДКОЛОР
ДІ ТРЕЙД ПЛЮС
ІТАЛКОЛОР УКРАЇНА
МАЛЯРНИЙ ДВІР
СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ
ТЕКСА
ФАРБІЯ
ШАШЕЛЬ ВУД

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ 
ДІАЛ-МАРКЕТ 2
НОРРЕС УКРАЇНА

КОМПЛЕКТУЮЧІ
SCHUKO 
ПНЕВМОМАЙСТЕР
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
ХОМАКС
ЮЩИШИН

МЕБЛЕВА ФУРНІТУРА 
ОТТЕНСТЕН УКРАЇНА ЛТД
УКРЛІСПРОМОПТТОРГ
ХОМАКС
ШАШЕЛЬ ВУД

ГОТОВІ ВИРОБИ
Паркет, ламінат, панелі 
ШАШЕЛЬ ВУД

Погонажні вироби 
ІМЕКС
ІНТЕРВУДКОММЕРЦ
РОЙЕК-ЛЬВІВ
ТРИВАД
УДАЧА
УДАЧА

Рами, опалубка 
ІМЕКС

Столярні вироби 
УДАЧА
ШАШЕЛЬ ВУД

Декоративні вироби  
ТРИВАД
УДАЧА
УДАЧА

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 
ТА ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА
BIOFUEL EQUIPMENT
GRECON GRETEN 
SCHUKO 
ВІДА
ДІОС
КОМПАНІЯ САН
МВМ ГРУП
СА-ГА
УКРТЕХНОПРОМСНАБ, ДРЕВ-КО
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ 
АВС-2000
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
БЮРО-МАШ
ЛОЙКО УКРАЇНА
МАЛЯРНИЙ ДВІР
МАРКЕТЛІС
ПОЛІС
УДАЧА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ШАШЕЛЬ ВУД

ПРОЕКТУВАННЯ, АРХІТЕКТУРНО-
БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ 
ШАШЕЛЬ ВУД

ІНЖИНІРИНГОВІ ПОСЛУГИ 
АВС-2000
BIOFUEL EQUIPMENT
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
I.C.K. ІНЖИНІРИНГ
БЮРО-МАШ
ДІОС
ІМАК УКРАЇНА
КОМПАНІЯ САН
МАРКЕТЛІС
МЕГАРЕС
ПРО-СТО
УНІВЕРСАЛСЕРВІС
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

ПРИКЛАДНЕ КОМПЛЕКСНЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
BIOFUEL EQUIPMENT
УДАЧА
ЦЕНТР ТЕХНОЛОГIЙ ДЕРЕВООБРОБКИ
ЮЩИШИН

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ 
ТА АСОЦІАЦІЇ 
ACIMALL
AFEMMA
МЕБЛІДЕРЕВПРОМ
УАДО

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЗМІ
CHING HWA ADVERTISEMENT CO.
DEREVO.INFO
WOODWORKING & FURNITURE DIGEST
WOODWORKING NEWS
БІЗНЕС-ДОСЬЄ
ВУДЕКС УКРАЇНА
ДЕРЕВООБРОБНИК
ІНФОРМБІЗНЕС
ЛІСОВИЙ І МИСЛИВСЬКИЙ 
МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПОКРАСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФАБРИКА МЕБЕЛІ
ФОРДАК

ВИСТАВКИ
DUBAI WOOD AND WOOD MACHINERY SHOW

LISDEREVMASH 
2012
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Austria
POLYTECHNIK LUFT-UND FEUERUNGSTECHNIK GMBH

Belarus
KOMKONT
WOODWORKING NEWS

Belgium
FORDAQ S.A.

Czech Republik
HOUFEK A.S.

Estonia
AUTRA
ONIAR

France
FOREZIENNE MFLS

Germany
GRECON GRETEN GMBH & CO. KG
PAUL MASCHINENFABRIK GMBH & CO. KG
SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF GMBH & CO.KG
SERRA MASCHINENBAU GMBH
WEINIG MICHAEL

Italy
ACIMALL
CARMAC GROUP SRL
GIMATEK SAS
MAGGI ENGINEERING SRL
STORTI SPA
TIMBER MACHINERY ALLIANCE (TMA)

Latvia
RMP

Poland
LE.KO. LESZEK KOżUCH
POL-KRES EDWOOD
RO-MA ZAKLADY NARZEDZI SKRAWAJACYCH SP. Z O.O.

TEKNAMOTOR SP. Z O.O.
WEISS A/S

Portugal
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE

Russia
FACTORY-FURNITURE
PONSSE
SENEG-PREPARATY

Slovenia
LEDINEK ENGINEERING D.O.O.

Spain
AFEMMA
BARTON MAQUINARIA S.L.
LDM MACHINERY
SUGIMAT S.L.

Switzerland
BACHMANN MASCHINEN AG 

Taiwan
ALLWIN PRODUCTS LTD. CO.
CHING HWA ADVERTISEMENT CO.
FULPOW INDUSTRIAL CORP.
INWIN MECHANICS CO.
KAO JEN TOOLS CO.
WOODWORKING & FURNITURE DIGEST
YUH FARN MACHINERY INDUSTRIAL CO.

UAE
DUBAI INTERNATIONAL WOOD AND WOOD MACHINERY SHOW

Ukraine
ABC-2000
AKZO NOBEL DÉCOR UKRAINE
A-LAP
AMKODOR UKROSPETSMASH
ARTWOODCOLOR
ATLANTA NORD
ATON SERVICE

AVK-PROM
BAYKAL-LEND
BIOFUEL EQUIPMENT
BON-TON
BURO-MACH
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DEREVO.INFO
DEREVOOBROBNYK
DI TRADE PLUS
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KOROID I K
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LENIV
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LIRA
MAGR
MARKETLIS
MAСAGROTECH
MEBLEVI TECHNOLOGII
MEBLIDEREVPROM
MECHANIK

MEGARES
M-GROUP
MHM UKRAINE
MOST-UKRAINE
MUKIYEVSKAYA E.
MWM GROUP
MWM-KIEV
N.N.N.
NORRES UKRAINE
NOVASLAV
ODESSA MECHANICAL-REPAIR PLANT
OLNOVA
OSTIN
OTTENSTEN UKRAINE LTD
PAINT YARD
PETRONICK
PNEUMOMASTER
POLIS
PROFESSIONAL COATINGS 
PRO-STO
REMMERS UKRAINE
ROJEK-LVIV
RONTGEN-UKRAINE
SA-GA
SAN COMPANY
SHASHEL WOOD
SHCHERBITSKY O.B.
SPETSTEHSERVIS
STANKODNIPRO
TECHNOSWIT
TECSA
TOOL PLUS
TRIVAD
TVF UNSERV
UDACHA
UDACHA
UK
UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION
UKRBIO TRANS-SERVIS
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UKRPKTILISPROM
UNIVERSALSERVICE
VELMASH-UKRAINE
VIDA
WEIMER K
WOODEX UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
YUTL-PARTNER-KV
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ABC-2000, LLC
prosp. Vozyednannia, 19, of. 420
Kyiv, 02160, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 536 1625
e-mail: a.iepatko@gmail.com
www.abc2000.com.ua

Sales and servicing of wood-cutting tools and equipment.

ACIMALL
ITALIAN WOODWORKING MACHINERY AND TOOLS 
MANUFACTURERS’ ASSOCIATION
Centro Direzionale Milanofiori, Prima Strada, Palazzo F3
20090, Assago (Mi), Italy 
tel.: +39 028 921 0200
fax: +39 028 259 009
e-mail: info@acimall.com
www.acimall.com

Promoting worldwide the knowledge of Italian technology and providing the associated 
companies with qualified support concerning the main corporate issues, from technical 
matters to promotion and finance: this is the purpose of Acimall, the Italian Woodworking 
Machinery and Tools Manufacturers’ Association. With over 190 companies, the best 
qualified in their field, the association represents 70% of the whole industry, in terms of 
both employees and turnover. As a consequence, Acimall stands out as an authoritative 
and qualified reference for the national and international institutions the woodworking 
machinery industry has to deal with daily.

AFEMMA
SPANISH ASSOCIATION OF WOODWORKING MACHINERY, TOOLS, 
EQUIPMENT AND PRODUCTS MANUFACTURERS
Calle Teruel, 15 - Esc. B 6 
E46008, Valencia, Spain
tel.: +34 963 854 128
fax: +34 963 823 537
e-mail: afemma@afemma.com
www.afemma.com

AFEMMA gathers the Spanish manufacturers of machinery, equipment, tools and 
products for the Woodworking. The Association was created by a group of  inspired machinery 
manufacturers in 1976 with a common vision: to go out and make the world their working 
backyard.  Nowadays, the industry is mostly export-oriented, as shown by the fact that the 
Spanish offer for woodworking machinery, backed and coordinated by AFEMMA and with the 
support of the ICEX (The Spanish Commercial Trade Office of Spain), is continuously present 
at the main monographic international shows: LIGNA, FIMMA-MADERALIA, XYLEXPO, IWF, 
LISDEREVMASH, INDIAWOOD, MEDEX, PROMUEBLE, FORMOBILE, etc.

AFEMMA is a member of EUMABOIS (Europeen Federation of Woodworking Machinery) 
and collaborates whith the Federation to promote the quality and efficiency of  European 
technology.

AKZO NOBEL DÉCOR UKRAINE, LLC
Obolonska naberezhna, 7, build. 1, of. 2

Kyiv, 04211, Ukraine
tel.: +38 (044) 581 8587
fax: +38 (044) 581 8590

е-mail: oleg.ravich@akzonobel.com
nikolay.lagutin@akzonobel.com

www.akzonobel.com

Lacquers and varnishes for wood industry.

A-LAP, LTD
vul. Fabrychna, 36

Beregovo, Trans-Carpathian obl.
90202, Ukraine

tel./fax: +38 (03141) 43 249
tel.: +38 (067) 312 2370

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

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

ALLWIN PRODUCTS Ltd. Co.
No.13-30, Zhongche Rd., Shengang Dist.

Taichung City, 429, Taiwan
tel.: +886 425 629 715
fax: +886 425 629 710

e-mail: allwin158@gmail.com
www.allwininc.com

Band saws.

AMKODOR UKROSPETSMASH, LTD
vul. Chervonopraporna, 28

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

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

“Amkodor-Ukrospetsmash” Ltd is the distributor of JSC “Amkodor” (Belarus) in Ukraine.
JSC “Amkodor” is one of the manufacturer leaders of forest, road construction, utility, 

snow cleaning, agricultural and other specialized equipment. “Amkodor-Ukrospetsmash” 
Ltd supplies machineries of JSC “Amkodor” in Ukraine, provides warranty and service. The 
company has a warehouse of spare parts in Kyiv.
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ARTWOODCOLOR, LTD
prov. Universalnyi, 6
Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine
tel.: +38 (056) 736 9141
e-mail: artwoodcolor@gmail.com
www.renner.com.ua

“ArtWoodColor” company is the official distributor of “Renner Italia” in Ukraine, which 
sells high-quality paints and varnishes for internal and external works. It also offers wood 
care production. All products have Italian and international quality certificates.

ASSOCIATION OF FURNITURE, WOODWORKING 
ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS OF UKRAINE 
“MEBLIDEREVPROM”
VOLUNTARILY NONCOMMERCIAL ASSOCIATION
vul. Poljova, 21, of. 208, Kyiv, 03056, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 457 1673, +38 (044) 457 1694
e-mail: asso.meblidp@gmail.com, asso_meblidp@.cyfra.net
www.assomebli.wordpress.com

Association of furniture and woodworking enterprises of Ukraine “Mebliderevprom” 
consists of over 40 furniture and woodworking industry enterprises of Ukraine. Its basic 
functions are informing and coordination. It assists export and stimulates the demand at 
the internal market, monitors the industry situation and informs governmental structures 
concerning stabilization and work efficiency increase in enterprises of the industry.

ATLANTA NORD, LTD
vul. Radystiv, 64
Kyiv, 02089, Ukraine
tel.: +38 (044) 361 1848; fax: +38 (044) 361 6241
e-mail: info@atlanta-nord.com.ua
www.atlanta-nord.com.ua

Paints and varnishes for furniture industry.

ATON SERVICE, LTD
vul. Dragomyrova, 10/10, apt. 61
Kyiv, 01103, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 586 5986
e-mail: info@aton-service.com.ua
www.aton-service.com.ua

Company Aton Service carries out designwork, supply, assembling and commissioning 
of high quality energy-efficient equipment for industrial enterprises. Company Aton 
Service is the official representative of the leading European manufacturers. Specialists of 
our company offer complex solutions to all issues connected with aspiration, air heating, 
ventilation and waste recovery.

AUTRA, LTD
Mаnnikutee, 104

Tallinn, 11216, Estonia
tel./fax: +37 267 55418

+38 035 251 2043
mob: +38(067) 343 6353

+38 (050) 373 0190
е-mail: info@autra.ee

andrei@autra.ee, ivan@autra.ee
www.autra.ee

Sale of forest machinery and equipment for wood processing: forest trailers and cranes 
Junkkari PATRUUNA and PALMS, rope winch and skidding grapples MAXWALD, chippers 
JENZ and JUNKKARI, log splitters and firewood machines PALAX, sawmill KARA and 
Lennartsfors, guillotine grips NAARVA, chain the wheels OFA.

AVK-PROM, LLC
vul. Lenina, 205

v. Gorenichi, Kyiv obl.
08114, Ukraine

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

www.avk-prom.com.ua

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

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

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

BACHMANN MASCHINEN AG 
Fischingerstrasse, 66

8370 Sirnach, Switzerland 
tel.: +41 71 969 4499
fax: +41 71 969 4498 

e-mail: info@bachmann-maschinen.ch 
www.bachmann-maschinen.ch 

Dealer of new and used woodworking machinery.
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BARTON MAQUINARIA S.L.
c. Fontenlo, 12
Valga (Pontevedra)
36645, Spain
tel.: +34 986 55 9460
fax: +34 986 55 9613
e-mail: amador@barton.es
www.barton.es

Barton Maquinaria S.L. designs, manufactures and installs equipment and machinery for 
the wood processing industry.

From the design stage, through the manufacturing process, up to the moment that our 
machinery starts to function, the most rigorous management systems are applied. This is 
guaranteed by the fact that we hold ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001 certificates.

Scope of supply:
•	 band saw head rigs;
•	 log carriages;
•	 vertical and horizontal band resaws;
•	 edgers;
•	 trimmers;
•	 complete Lines for the PALLET INDUSTRIE.

BAYKAL-LEND, LTD
Dniprovska naberezhna, 17-A
Kyiv, 02081, Ukraine
tel.: +38 (044) 492 3277
fax: +38 (044) 492 3276
e-mail: shpon@baykal.com.ua
www.baykal.com.ua

Ukrainian producer of high quality sliced veneer.
Export:
•		sliced	oak	veneer	0.57;	1.0;	1.5;	2.5	mm;
•		sliced	alder,	pine,	ash	and	beech	veneer	1.5;	2.5	mm;
•		natural	edge	in	rolls.
We sell in Ukraine:
•		sliced	veneer	of	different	species	of	wood	(Europe,	Africa,	America);
•		double	veneer	in	rolls;
•		natural	edge	in	rolls;
•		veneered	chipboard	DSP	and	MDF;
•		veneered	furniture	profiles	and	cornices	MDF;
•		block	board;
•		veneer	tape	and	glue	thread	for	joining	veneer	sheets;
•		glue	for	wood	D3;
•		MDF	flags	with	openings.
We value our clients and offer European quality of products and professional service.

BIOFUEL EQUIPMENT
ANTOSCHUK V. S., PE

vul. Shevchenko, 2/67
Netishyn, Khmelnytska obl., 30100, Ukraine 
tel.: +38 (0382) 709 707, +38 (067) 382 0737

fax: +38 (0382) 709 727
e-mail: biofuel.ukraine@gmail.com

biofuel2008@yandex.ru
www.biofuel.in.ua

Our company was founded in April 2001. Since 2003 it specializes in the manufacture 
of biofuels. Since 2007, on the basis of our own production we manufacture, install, provide 
our clients with warranty and post-warranty services of drying chambers: SB-0,65, SB-1,5, 
lines for pelleting and briquetting of biomass (wood waste, straw, peat, sunflower husk, 
waste of sugar, juice and other plants, etc.)

All equipment is certified.

BON-TON, LTD
vul. Bozhenko, 86

Kyiv, 03680, Ukraine
tel.: +38 (044) 206 1259

fax: +38 (044) 206 1260, +38 (044) 206 1270
e-mail: offise@bon-ton.com.ua

www.bon-ton.com.ua

“Bon-Ton” LTD was founded in March 2000. The main activity is wholesale of high quality 
paints and varnishes. 

BON-TON means “subtle” taste in French and we want to bring it from European 
consumers to domestic. 

Thanks to centuries-old traditions and research work, paint materials manufactured 
by Italian firms “RENNER” and “Sigmar vtrnici”, German firm “Herlac” and Spanish company 
“Kupsa” were highly appreciated by customers all over the world and we expect that they 
will interest you too. 

BURO-MACH, LLC
prov. Universalnyi, 6

Dnipropetrovsk, 49024, Ukraine 
tel./fax: +38 (0562) 386 097
e-mail: pas@buro-m.dp.ua

www.buromach.com.ua

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

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

Our company is focused on cooperation with large companies, producing woodworking, 
machine-building, 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.



95www.lisderevmash.ua www.lisderevmash.ua94

LISDEREVMASH 2012 LISDEREVMASH 2012

engeng

BUSINESS-DOSYE, LTD
vul. Shevchenka, 55, of. 4
Dnipropetrovs’k, 49044, Ukraine
tel.: +38 (0562) 340 900
fax: +38 (0562) 340 902
e-mail: kat@priceua.com
www.priceua.com

Professional advertising and informational editions of 200,000 Ukrainian enterprises and 
“PC PLUS” for direct-marketing dealing. 

Yearly catalogues and CD’s:
•	  Metal and equipment;
•	  Build;
•	  Agrobusiness, equipment and packing;
•	 Piece of furniture.  

CARMAC GROUP SrL
Via Igna, 33 
36010 Z.I. Carre (VI), Italy
tel.: +39 044 531 4039
fax: +39 044 531 6109
e-mail: info@carmacitaly.com
www.carmacgroup.com

The company CARMAC Group is the result of the combined efforts of experienced, skilled 
and deeply committed to improving the woodworking technology people. Thanks to its 
flexibility and its custom-made proficient solutions, today CARMAC Group is an international 
leading company with a growing business volume. Our company is the ideal partner for any 
company looking for innovative and competitive solutions, wishing to obtain the highest 
production at the lowest costs.

The core values, which enable us to maintain our competitiveness are:
•	 top quality materials;
•	 prompt deliveries;
•	 the maximum care for the installation;
•	 rapid and efficient after-sale assistance.
Choosing CARMAC Group as your partner is a guarantee of proficiency, efficiency 

and success.

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

PIONEER Woodworking Machinery Magazine Publisher.

DEREVO.INFO, Woodworking internet 
portal, LTD

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. With the help of our portal 
you can spread information about your company all around the world. 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 that is why our customers get more quality 
contacts. Join us!

DEREVOOBROBNYK, Newspaper, LTD 
vul. Sadova, 2-A

Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax:+38 (032) 244 1164/65

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

“Derevoobrobnyk” is the first Ukrainian newspaper for the specialists of woodworking, 
furniture and timber industries.

Circulation — 10,000 copies.
The newspaper “Derevoobrobnyk” comes out twice per month in format A3, with the 

volume of 20 pages and on the offset paper. The newspaper is being spread by subscription. 

DI TRADE PLUS, LLC 
vul. Akademika Viliamsa, 44, apt. 47

Odesa, 65113, Ukraine
tel./fax: +38 (048) 771 0777

e-mail: ditrade_plus@i.ua
www.ditrade.com.ua

Trade with paint production manufactured in Italy (ICRO). Products ICRO for professional 
trade use combine efficiency of industrial technology with ease of application, an excellent 
level of finishing. Personalization services.

DIAL MARKET 2, PE
vul. Panasa Myrnogo, 24, of. 413

Lviv, 79034, Ukraine
tel.: +38 (032) 245 3735; fax: +38 (032) 270 3749

e-mail: dialmarket@mail.lviv.ua, dialmarket@lviv.farlep.net
www.dialmarket.com.ua

Sale of hoses and flexible lines. 
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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

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

DONSTAN, PE
vul. Besarabska, 15
Donetsk, 83058, Ukraine
tel./fax: +38 (062) 386 8942
e-mail: donstan2010@mail.ru
www.donstan.dn.ua

DONSTAN COMPANY was founded in 2001.
Our basic activity is production of machine-tools for furniture manufacture with the 

regard to the specific character of the Ukrainian market. Knowing the necessities of our 
domestic producer, Donstan supplies the market with highly productive and inexpensive 
equipment.

We can offer our equipment and instrument to the broad circle of consumers. The 
assortment includes equipment both for small-scale and industrial production. We produce 
edgebanders, edge–milling machines and machines for rewinding cable.

DOZAMEСH UKRAINE, LTD
vul. Promyslova, 37
Odesa, 65031, Ukraine
tel.: +38 (0482) 332 263
fax: +38 (048) 785 0112
e-mail: dozamech@te.net.ua
www.dozamech.com.ua

Dozamech Ukraine Ltd. offers boiler equipment (power range - from 15 to 500 kW) 
for hot water heating systems in residential buildings and industrial premises. Use of such 
equipment saves energy up to 40%. We also offer equipment for briquetting various types 
of biomass. 

High quality equipment and competitive prices.

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

The DREV-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.

DUBAI INTERNATIONAL WOOD AND 
WOOD MACHINERY SHOW

Dubai Silicon Oasis
Dubai, UAE 

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

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

The Dubai International Wood & Wood Machinery Show is the biggest wood industry 
trade show in the Middle East. Wood products and woodworking machinery manufacturers, 
producers and traders converge and meet with buyers, end-users and potential business 
partners at this annual event. Wood products are showcased, including MDF, veneers, 
and doors as well as woodworking machinery, including cutting machines and tools, CNC 
equipment, veneering machines and drying kiln equipment.

ELASTYK-VAL, LTD 
vul. Stusa, 19

v. Solonky, Pustomytivsky reg.
Lviv obl., 81131, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 227 1684
tel.: +38 (032) 227 1687; fax: +38 (032) 227 1682

e-mail: elastyk@mail.lviv.ua, elastyk.val@gmail.com
www.elastyk.com.ua 

Recovery and manufacture of rubber rollers and wheels for different industries such 
as: woodworking, printing, photoprint, paper, textile, abrasive, food, coal, leather, medical, 
plastic, linoleum production and glass industry.
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EQUIPMENT AND TOOL 
FOR PROFESSIONALS, Journal 
vul. Malo-Panasivska, 4/7, of. 39 
Kharkiv, 61052, Ukraine
e-mail: commerce@informdom.com
www.informdom.com

Journal “Equipment and Tool for Professionals” — metal-working and woodworking 
series. An international, information and technical publication about machines, equipment 
and technologies for mechanical engineering and wood processing.

FABA SERVIS, LTD
vul. Shakhtarska, 55 
Novovolynsk, Volynska obl., 45400, Ukraine
tel./fax: +38 (03344) 40 920
e-mail: fabaservis@mail.ru
www.faba.com.ua

Woodworking tools and services.
In the “FABA Servis” service centre sharpening and diamond tools quality control are 

realized on the most modern equipment of the famous world producers. We guarantee 
short terms of order realization, moderate prices and high quality of rendered services.

FACTORY–FURNITURE, Magazine
RIA PRESS, LTD
P.O.B. 126, Russia, 125284, Moscow
tel./fax: +7 495 787 6901, +7 495 787 6915
e-mail: red@derewo.ru
www.derewo.ru

“Derewo.RU” is the leading field edition on the Russian market. It publishes informative 
and analytical articles on modern technologies in material, accessories and construction 
wooden goods usage as well as on equipment and woodcutting instrument.

All the articles are created by professionals efficient in the wood industry market.
The edition is distributed all over the territory of the Russian Federation. The magazine 

is delivered directly to the directors and leading specialists of big specialized trading 
companies and wholesale trade enterprises, which is a good opportunity for the potential 
advertisers to extend the market net.

FARBIYA, LTD
vul. Radystiv, 5-А, of. 402, Dnipropetrovs’k, Ukraine 
tel.: +38 (056) 375 7025; fax: +38 (056) 375 7030
e-mail: drevko1@ukr.net, farbiya@farbiya.com
www.farbiya.com, shop.farbiya.com

Color-Studio “Farbiya” is a modern, bright, and above all convenient format of store, 
which makes the choice of coatings and their purchase comfortable. In our color-studios you 
will meet specialists that can offer any solutions for the questions of painting of surfaces. We 
tint paint in any color according to the color catalogues TIKKURILA SYMPHONY, MONICOLOR 
NOVA, NCS, RAL.

Color studios “Farbiya”: “Any surface, any color”.

FELDER GROUP UKRAINE, LTD
vul. M. Stelmakha, 10-A

Kyiv, 03040, Ukraine
tel.: +38 (044) 501 6761
fax: +38 (044) 581 1449

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

The company Felder is a competent partner for the supply of woodworking equipment 
and tools for furniture and joinery manufacture.

Felder — industrial series of machines for small batch and serial production. They are 
used for one shift and two shifts of work.

Hammer — a budget solution with perfect quality for individual use.
Format-4 — premium equipment for heavy industrial use.

FESTOOL-UKRAINE, PE
prosp. Nauky, 46 (Dovzhenko Dmitry Studio) 

Kyiv, 03680, Ukraine 
tel.: +38 (044) 331 0632

+38 (097) 532 5827 
fax: +38 (044) 525 1783 
e-mail: festool@ukr.net
woodenstudio@ukr.net  

www.woodenstudio.com

FESTOOL UKRAINE — general importer of professional equipment, produced in 
Germany, for furniture and woodworking industries, processing of artificial stone, painting 
and car service. 

Festool production includes the latest developments, meets the highest demands 
of masters, guarantees the highest quality and productivity. 

We provide information and technical support, warranty and post-warranty repair. 

FORDAQ S.A.
Gulledelle, 94 

Brussels, 1200, Belgium
tel. : +32 2533 0482 
fax : +32 2533 0486

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

Fordaq manages the leading online market for wood professionals.
More than 57,000 wood professionals have chosen to become members of the Fordaq 

network.
FORDAQ has offices in Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Croatia, 

Romania, Poland and China.
We visit as many members as possible so as to guarantee you can do real business with 

serious timber companies.
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FOREST AND HUNTING MAGAZINE
P.O.B. 45, Кyiv-192, 02192, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 8900; fax: +38 (044) 235 5133
e-mail: info@ekoinform.com.ua
www.ekoinform.com.ua

“Forest and hunting magazine” — the only specialized publication in Ukraine, which 
covers not only all areas of forestry and hunting in our country, but also represents the 
equipment novelties in forestry sector. The founder of the magazine is the State Agency of 
forest resources of Ukraine.

Circulation of the magazine — 10,000 copies, volume — 48 pages, full color issue.
Subscription index in the Catalogue of publications of Ukraine — 74244.

FOREZIENNE MFLS
Z.A. Le Chanasson,
Epercieux Saint-Paul, 42110, France
tel.: +33 477 274 912; fax: +33 477 274 719
e-mail: jeanphilippe.vacher@forezienne.com
www.forezienne.com

FOREZIENNE MFLS — French manufacturer of cutting tools for primary and secondary 
woodworking. We produce a wide range of products and offer:

•		сircular,	gang	and	band	saw	blades;
•		new	and	re-conditioned	machines;
•		trainings;
•		additional	products.

FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE, S.A.
P.O.В. 173, Rua do Vau, 173
4786-909 Trofa, Portugal
tel.: +351 252 400 360; fax: +351 252 417 254
e-mail: info@frezite.pt
www.frezite.com

Frezite is a provider of engineering solutions for cutting tools with applications in the 
wood, plastics and composite materials industries.

FULPOW INDUSTRIAL CORP.
7F-2, No. 400, Sec.1, Chang Ping Rd., Bei Tun Dist.
Taichung, 40652, Taiwan
tel.: +886 4 2243 9235; fax: +886 4 2244 3829
е-mail: fulpow@ms7.hinet.net
www.fulpow.com.tw

The FULPOW GROUP is one of the Taiwan largest professional manufacturers and 
exporters of woodworking machines, tools and accessories. As an outstanding supplier of 
Taiwan woodworking machinery industry and the member of TWMA (Taiwan Woodworking 
Machinery Association), FULPOW offers machinery from standard models to high-tech 
CNC machines with “CE” certificate. Whenever you are looking for quality woodworking 
equipment, FULPOW GROUP is truly your only one choice. 

GIMATEK SaS
Via del Pertegante, 46-A 

38050, Cinte Tesino (TN), Italy
tel.: +39 0461 592 829; fax: +39 0461 593 237

e-mail: gimatek@hotmail.it
www.gimatek.com

GIMATEK manufactures the most complete range of brushing machines, sanders and 
polishers on the market.

GOLTSSERVIS, LTD
vul. Gorodotska, 224, Lviv, 79040, Ukraine

tel./fax: +38 (032) 245 1817
e-mail: jowatlwiw@ukr.net

www.jowatlwiw.com.ua

“Goltsservis” LTD — the official importer of JOWAT glues in Ukraine and a representative 
of the world famous firm JOWAT AG (Germany).

We offer wide range of JOWAT products:
•	glue	with	water	resistance	classes	D2,	D3,	D4	and	EPI;
•	melts	for	facing	machines	of	all	types;
•	contact	glues	for	furniture	production;
•	polyurethane	glues	for	wooden	house-building;
•	cleaners,	antiadhesive	agents.

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	building	with	equipment;
•		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.

GRECON GRETEN GmbH & Co. KG
Hannoversche Str., 58

D-31061, Alfeld, Germany
tel.: +49 518 1790; fax: +49 518 179 229

e-mail: sales@grecon.de
www.grecon.de

The production program includes electronic measurement and control systems for the 
wood-based panels industry used for optimizing production costs. Ensuring superior board 
quality is achieved while contributing to environmental protection by using raw materials 
more efficiently. Spark extinguishing systems for preventing dust explosions and filter fires 
in order to avoid property and equipment damage as well as danger to human life.
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HEMMEL-UKRAINE, LTD 
vul. Promyslova, 1
Ozhydiv, Busk reg., Lviv obl., 80530, Ukraine
tel./fax: +38 (03264) 46 986; mob. tel.: (067) 340 4830
e-mail: hemmel.ua@gmail.com
www.hemmel.com.ua

Ltd. “HEMMEL-Ukraine” — Ozhydiv, Lviv region. Our main activity is manufacture of 
shredding machinery: chippers, primary and secondary shredders, sorting lines, circular saws.

We offer equipment for shredding wood waste (diameter — 150 mm): electric, tractor 
and diesel drives. You can make a special order on chippers under TM RM-1200, which can 
chop wood in diameter up to 280 mm.

We also offer high power grinders that give performance from 25–80 t/h depending on 
the loading material, with no restrictions on material dimensions.

HOMAX, LLC
vul. Avtozavodska, 18, Kyiv, 04074, Ukraine
tel.: +38 (044) 428 2536; fax: +38 (044) 428 2537
e-mail: info@homax.com.ua
www.homax.com.ua

Homax is the rapidly growing wholesale and importing company of raw materials for 
furniture manufacturing industry, chemical products for furniture and building industries as 
well as the interior and decorative accessories.

Homax has been one of the successful players at the Ukrainian market since 2005. We are 
the part of HOMAX GROUP of companies, which unites the MAGAMAX (trading company), 
HOMA factory (chemical products for furniture and building industries), and the HOMAX 
(trading company).

Our slogan: HOMAX. INSIDE & OUTSIDE.

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

The Czech Company HOUFEK is 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;
•		planning	machines;
•		spindle	moulders;
•		mortising	machines;
•		machines	for	special	wood	sanding	and	finishing;
•		CNC	machines.

I.C.K. ENGINEERING, 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

The company I.C.K.ENGINEERING is undertaking the engineering support of the projects 
on organization of solid biofuel production, supply of the ТМ GRANTECH equipment for 
pellets production.

After putting the equipment into production our company provides the guarantee and 
after-sale services, supply of the required spare parts. 

For 18 years of their activity, the companies of ICK Group have launched more than 370 
projects in various branches of agrarian and industrial complex and in bioenergy. More than 
60% of production is exported into CIS’ countries, Eastern Europe and Asia.

IBERUS-KIEV, JV
vul. Frunze, 51-A

Kyiv, 0480, Ukraine 
tel.: +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

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

IMAC UKRAINE
vul. Taraschanska, 193

Bila Tserkva, Kyiv obl.
09114, Ukraine

tel./fax: +38 (0446) 342 421
tel.: +38 (050) 952 5535

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

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

PE “Imeks”, 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 best solutions for industry development.

Main activities:
•	design	and	manufacturing	of	high-quality	woodworking	equipment;
•	maintenance;
•	professional	advice;
•	provision	with	all	necessary	tools.

INFORMBUSINESS, LTD
P.O.B. 19, Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38 (044) 206 5281; fax: +38 (044) 206 5265
e-mail: ib@ib.kiev.ua
www.Ib.kiev.ua

Publishing House “Informbusiness” publishes catalogues “All for furniture industry and 
wood processing” and “Ukrainian Furniture”.

Catalogue “All for furniture industry and wood processing” is destined for specialists of 
furniture industry; it is distributed free of charge.

Internet version of the Catalogue: http://mebel.ib.kiev.ua.
Catalogue “Ukrainian Furniture” is destined for specialists of furniture industry and 

everybody interested in this field. Internet version of Catalogue: http://mebelua.ib.kiev.ua.

INMATECH, LLC
vul. Pryluzhna, 4/15, of. 502
Kyiv, 03179, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 451 8752; tel.: +38 (044) 451 8766 (Service)
e-mail: info@inmatech.com.ua
www.inmatech.com.ua

Inmatech is the sole agency in Ukraine of the WEINIG. We successfully work in Ukraine 
for more than 10 years. Our basic principle — individual approach to each customer.

We can supply you with:
•	 automatic planers and molders;
•	 rip saws;
•	 automation;
•	 scanner systems;
•	 finger-jointing lines;
•	 gluing presses;
•	 window processing center;
•	 profiling center;
•	 tool grinding machines.
We also offer different services, such as putting machines into operation, trainings, 

delivery of tools and spare parts.
The wide range of equipment and long-term experience make us the reliable partner 

and supplier of woodworking machines.

INTERWOODKOMMERZ, LTD
vul. V. Filvarky, 35

Brody, Lviv obl., 80600, Ukraine
tel.: +38 (032) 066 44078

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

Interwoodkommerz LTD is looking for reliable suppliers of timber in Ukraine for its 
further exports abroad. We are buying unedged and square edged boards, glued and 
profiled products. Species: oak, beech, ash, spruce, alder, pine and others.

INWIN MECHANICS CO., LTD
No.22, Zhongshan Rd., Niaosong Dist.

Kaohsiung City, 833, Taiwan (R.O.C.)
tel.: +886 7375 6172
fax: +886 7375 5672

e-mail: inwin.mc@msa.hinet.net
plywood.machine@msa.hinet.net 

www.plywoodmachine.com.tw

Plywood processing with Veneer machinery.
Professional manufacturer since 1985. 
The new technologies of veneer fiber breaker is able to soften the veneer for plywood 

perfect processing. Our range of products: Veneer Fiber Breaker, Veneer Core Builder, 
Spindleless Lathe, Plywood double sizer, Green Veneer Clipper, Glue Spreader, Block Board 
Composer.

INWORLD, LTD
vul. Viskozna, 17, of. 22

Kyiv, 02660, Ukraine
tel.: +38 (044) 383 4212

+38 (067) 230 4895, +38 (050) 686 1621
e-mail: info_inworld@ukr.net

www.inworld.com.ua

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

•	 Complex technological decisions for pellets or briquettes production organization on 
the base of:

 – pelleting presses AMANDUS KAHL;
 – hydraulic briquetting presses Briklis, UMP.

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

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

ІМЕКС

ВЕРСТАТИ
ДЕРЕВООБРОБНІ
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ITALCOLOR UKRAINE, LTD
vul. Kyivska, 6-B
Vyshneve, 08132, Ukraine
tel.: +38 (045) 987 4591
fax: +38 (045) 987 4592
e-mail: office@italcolor.com.ua
www.italcolor.com.ua

“Italcolor Ukraine” is an official representative of ICA S.p.A and Vernicolor. The company 
specializes in sale of lacquers and varnishes for furniture factories. “Italcolor Ukraine” offers 
the following products:

•		water-based	products;
•		UV	lacquers;
•		special	effects;
•		polyurethane	paints	and	lacquers;
•		parquet	lacquers;
•		nitro	lacquers;
•		polyester	lacquers;
•		dye	for	wood;
•		glues	for	wood	and	PVC;
•		abrasive	materials;
•		materials	for	wood	restoration;
•		veneer	fine-line;
•		equipment	for	wood	processing;
•		painting	equipment	(from	spray	gun	to	painting	chamber).

JAVIR, PE
Korsun-Shevchenkivsky, Cherkaska obl., Ukraine
tel./fax: +38 (04735) 24 388
e-mail: yavor2012@gmail.com
www.yavor.com.ua

Manufacture of woodworking equipment.

KALISCHUK, PE 
vul. Objizna, 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;
 – electronic analysers of air humidity.

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

KAO JEN TOOLS CO., LTD
No.2, Lane 175, Cheng De Rd., Shengang Dist.

Taichung, Taiwan
tel.: +886 4 25311399
fax: +886 4 25313005

e-mail: kaojen@ms26.hinet.net
www.kaojen.com.tw

KAO JEN TOOLS specializes in woodworking tools. For more than 40 years of experience 
in producing the wood bits. We guarantee the wood bit to be of the highest quality and at 
competitive prices. We can design the bits or the cutters to the customer’s drawing or wood 
sample.

KIVERTSILISMASH, PE
vul. Akademika Kravchuka, 4

Kivertsi, Volyn obl., 45200, Ukraine
tel./fax: +38 (03365) 22546

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

fax: +38 (03365) 40613
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-shalf 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 machine with mechanical feeding TM-15, ТМ-10 
for the mass production of measuring half-finished products can not be substituted.

The machine for processing VPG-20, VOU-100 slab will help you to get additional profit. 
Transmission devices and auxiliary equipment will make your work easier. Training with the 
help of you specialists will promote proper and effective exploitation of the equipment 
bought by you.

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

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

hand loading system, boilers COMPACT (150-8000 KW) with completely automatic system.
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KOROID I K, LTD
prosp. Vyzvolyteliv, 1, of. 419
Kyiv, 02125, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 543 9496
e-mail: info@verstat-servis.com
www.verstat-servis.com

Sale of woodworking machinery, boiler rooms burning wood waste.

KOZAK+, LLC PCC 
vul. Pyrogova, 42/2, Vinnytsia, 21018, Ukraine
tel.: +38 (0432) 5312 16/17/18; fax: +38 (0432) 520 899
e-mail: info@kozakplus.сom.ua
www.kozakplus.com.ua

•	 Equipment for packing:
 – pallet and food in a stretch film;
 – for a shrink film;
 – adhesive tape;
 – PP tape and PET tape.

•	 Service materials:
 – stretch film for pallet;
 – stretch film for food PVC and PE;
 – shrink film PVC and POF;
 – adhesive tape;
 – teflon tape.

•	 Loading equipment:
 – hydraulic truck for pallet;
 – hydraulic manual stackers.

•	 Staple guns.

LDM MACHINERY
Ctra. Encinas-Cantalapiedra Km 8
200 Villoruela, Salamanca, Spain 
tel.: +34 647 485 200; fax: +34 923 356 241
e-mail: info@maquinarialdm.com
www.maquinarialdm.com

The best machinery solutions for wooden pallet manufacturing and assembling.

LE.KO. LESZEK KOŻUCH
Os. Łużyckie 25 B/1, 66-200 Świebodzin, Poland
tel.: +48 601 551 926; fax: + 48 683 811 633
e-mail: leko@kozuch.pl
www.kozuch.pl 
Representative office in Ukraine:
tel.: +38 (067) 811 7118
e-mail: huber_leko@ukr.net

LE.KO company offers all-inclusive production and assembling of drying kilns for various 
size of saw timber with load from 2 to 150 m of wood. The enterprise also produces and sells 
axial-flow reversible fans, bimetallic heaters, humidifier systems, influx-and-extract canals, etc.

LEDINEK ENGINEERING D.O.O.
Bohovska, 19-A, SI-2311, Hoče, Slovenia

tel.: +386 2 613 0051; fax: +386 2 613 0060
e-mail: info@ledinek.com

www.ledinek.com

We offer: planing, moulding, profiling machines, high speed planers working speed up 
to 600 m/min., ROTOLES system, parquetry lines, splitting, ripping, cutting machines, finger 
jointing machines, glue lam beams presses for straight and curved beams of all dimensions, 
laminated beams plants for solid construction timber, DUO-TRIO beams, block house 
elements, laminated panels plants, engineering, complete solutions and turn key projects.

LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA, LTD
vul. Lenina, 2-B

v. Petropavlivska Borschagivka
Kyiv obl., 08130, Ukraine 

tel.: +38 (044) 499 2096; fax: +38 (044) 499 2097
e-mail: info@leitz.com.ua

www.leitz.com.ua

Tools and tooling systems for wood and plastics. Leitz is present in more than 
100 countries, has production factories, sales and service companies on all continents and 
a worldwide network of about 200 service stations near its customers. Furthermore, Leitz 
has comprehensive advising services that give its customers the benefits of its 136 years’ 
experience.

LENIV, LTD
vul. Кomunalna, 3

Ivano-Frankivsk, 76006, Ukraine
tel./fax: +38 (0342) 710 509

e-mail: leniv_ltd@ukr.net
www.leniv.com.ua

The Leniv Company was founded in 2005. Today, it is the most powerful firm in the 
Carpathian region of Ukraine that sells and serves woodworking tools. On the Ukrainian 
market our company represents woodworking tools of very famous European manufacturers 
such as AKE (Germany) and Mankfors (Sweden).

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

for woodworking and furniture industry. We offer wide range of products including tool 
grinding and advice on its use.
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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: lira1@lira-ukraine.com.ua
www.lira-ukraine.com.ua

“Lira” LTD is an official representative of 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).

MACAGROTECH, ALC
vul. Kyivska, 107, Kalynivka
Makariv reg., Kyiv obl., 08004, Ukraine
tel./fax: +38 (04578) 33639
e-mail: macagrotech@ukr.net
www.macagrotech.com

Production of heat generators, heaters of air and water (TGU-1200, TGU-1000, TGU-800, 
TGU-600); capacity: 90, 60, 30, 15 kW.

MAGGI ENGINEERING SrL
Via Delle Regioni, 297 
50052, Certaldo (FI), Italy
tel.: +39 3357 206 553; fax: +39 0571 664 275
e-mail: stefano@maggi-engineering.com
www.maggi-engineering.com

Maggi Engineering has been manufacturing woodworking machinery since 1963. They 
started with automatic feeders and widened their range of products to include radial arm 
saws, boring machines and a new edge banding machine; technology for both handicrafts 
and industrial activities. The remarkable quality of our machines and the competence of our 
staff have contributed to their worldwide success.

MAGR, Research-and-Production 
Association 
“MAGR” GROUP OF COMPANIES 
vul. Shyroka, 2
Chernihiv, 14021, Ukraine
tel.: +38 (0462) 677 825
+38 (0462) 677 824; fax: +38 (0462) 677 826
e-mail: menedg@magr.com.ua 
www.magr.com.ua 

RPA GC “MAGR” develops and manufactures equipment since 1998. The assortment 
of offered goods includes several types of band saw machines, equipment for cylindrical 

shaping of logs, cup excising machines, multi-blade saw, milling and cross cutting machines, 
equipment for timber splicing, equipment for peeled veneer production and splitting, 
etc. Approximately 50% of the produced machines are exported abroad. Selling can be 
performed both directly to the client and through a network of offices. The company’s 
equipment is certified both in Russia and Ukraine. The staff of RPA GC “MAGR” professes the 
principle of uncompromising quality in everything — starting from the development of 
equipment up to its maintenance at new owner. We would be glad to see you among our 
new customers.

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

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

MEBLEVI TECHNOLOGII, Magazine
P.O.B 5911

Lviv, 79054, Ukraine
tel.: +38 (032) 245 3555
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) 20 057, +38 (03849) 28 170
e-mail: mechanik@mechanik.com.ua

www.mechanik.com.ua

•	 wide range of woodcutting tools including tools for manufacture of “Eurowindow”;
•	 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

TM “MEGARES” presents in Ukraine equipment of the Italian factories-producers with 
long-term experience in the direction 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; painting lines for doors, windows, furniture elements 
TecnoAzzurra; 

•	 briquetting presses and equipment for the production of fuel granules — 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, mechanization and 
automation for complete nailing lines Delta.

TM “MEGARES” offers the following services: equipment supply and its assembly, 
teaching of Customer’s personnel, guarantee of the Italian factory-producer. 

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

“M-Group” company is presented at the Ukrainian market as embodiment of various 
ideas in the field of distribution of the wood-processing tools produced by leading European 
manufacturers. The basic criteria: quality, reliability and competitiveness. 

Thus, for a long time the tools by Italian company FREUD S. P. A. occupy a leading position 
among other well-known manufacturers of wood-cutting tools. 

All spectrum of tools for wood-cutting is produced by Freud enterprises:
•		hard-alloy	knives;
•		cutter	heads;
•		saw	blades;
•		diamond	tools;
•		router	bits;
•		drills;
•		CNC	machines	tools,	etc.
Basing on the experience, new market trends, new approaches of management and last 

technological know-hows our experts would be able to give a qualified consultation and will 
help you to choose all needed tools.

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

Odesa, 65088, Ukraine
tel.: +38 (0482) 331 012
fax: +38 (0482) 330 895 

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

“MHM Ukraine” — supply and maintenance of equipment from leading European 
manufacturers:

•	 SENNEBOGEN Green Line — mobile handling machines for woods, scrap metal, coal 
and other bulk cargoes;

•	 MANITOU — telescopic handlers and self-propelled aerial platforms;
•	 D’AVINO — highly profitable equipment for concrete production at a construction site.

MOST-UKRAINE, LTD
vul. Myru, 3

v. Baikivtsi, Ternopil, 47711, Ukraine
tel.: +38 (0352) 296 429
fax: +38 (0352) 296 434

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

Goods:
•	 woodworking equipment: power-saws, band saws WOOD-Mizer, sharpeners, 

adjustable tools; spare parts and servicing;
•	 woodworking tools CMT, Klein, Gass: cutters, circular saws, knives;
•	 Stihl chainsaws and Viking-Motor: scythes, lawn mowers;
•	 Tanel — moisture;
•	 Andre Abrasive tools;
Services:
•	 welding, grinding, band saws;
•	 servicing and restoration of the woodworking tool.
WARRANTY, SERVICE, DELIVERY

MUKIYEVSKAYA E., PE
vul. I. Puliuya, 3, apt. 121

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

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

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

Production plants in the three main economic areas and a worldwide sales network of 
subsidiaries and distribution partners ensure a quick response to customer needs. In-house 
training programs and seminars guarantee that both business partners and employees 
share the latest information on our wide product range.
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MWM GROUP, LTD
prov. Universalnyi, 6
Dnіpropetrovsk, 49000, Ukraine
tel./fax: +38 (056) 374 7774, +38 (056) 232 7825
е-mail: mwm-group@mwm.com.ua
www.mwm.com.ua

The “MWM GROUP” company successfully operates on the woodworking market of 
Ukraine for 7 years, offering its clients modern high quality equipment at best prices. 

During these years hundreds of Ukrainian wood-processing companies had a chance to 
appreciate the level of equipment offered by our company. 

“MWM GROUP” offers full range of equipment for woodworking and wood products 
manufacturing. The warehouse in Dnipropetrovsk city is always available: equipment for 
whole timber processing, timber and board production, grinding equipment for processing 
of plates and furniture production, veneer and parquet flooring manufacture, CNC 
machining centers, aspiration and etc. 

Our purposefulness and facilities will help us to take a leadership position and to meet 
the needs of our customers in the nearest future.

Our mission is to fill the Ukrainian market with high quality equipment at the attractive prices. 
Our ability — 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 from the warehouses in Kyiv:
•		machines	for	primary	wood	processing;
•		wood	drying	kilns;
•		manufacture	of	pans;
•		trimming	machines;
•		manufacture	of	squared	beams	and	panels;
•		manufacture	of	wooden	houses;
•		furniture	manufacture;
•		manufacture	of	wooden	windows	and	doors;
•		granulators.
Also: 
•		dyeing	chambers;
•		aspiration	systems;
•		tools	for	processing	of	wood	and	slabs.

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

Production of woodworking equipment.

NORRES UKRAINE, LLC
vul. Saksaganskogo, 119-А

Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (044) 277 2394
fax: +38 (044) 277 2395

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

NORRES Ukraine LLC is a subsidiary of German producer of industrial hoses. We offer 
abrasion-proof hoses made of Pre-PUR, high quality PVC as well as metal hoses for wood 
dust, chips exhaustion on wood processing machines.

TIMBERDUC is an exclusive FLAME-RETARDANT hose for the wood industry.
We offer flexible hoses not only for wood, but also for agriculture, food, pharmaceutical 

and chemical industry, etc. 

NOVASLAV, LTD
vul. Fanerna, 4, of. 315

Kyiv, 02160, Ukraine 
tel.: +38 (044) 223 6360
fax: +38 (044) 558 4503

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

Manufacture of metal heating furnaces and furnaces for saunas and bathhouses.

ODESSA MECHANICAL-REPAIR PLANT, LTD
vul. Odeska, 43-B, 

Odesa, 65000, Ukraine
tel.: +38 (048) 778 2529

+38 (097) 412 6702
fax: +38 (048) 778 2526

e-mail: ormz@i.ua

Machines for sharpening circular saws with carbide soldering, diameter from 100 to 
570 mm, manual drive and half-automatic.

Profile-grinding machines for curved edges (woodchip board, MDF).

OLNOVA, Ukrainian–German Joint Venture, LLC
vul. V. Ivasiuka, 5

Busk, Lviv obl., 80500, Ukraine
tel.: +38 (03264) 23 410
fax: +38 (03264) 21 515

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

The equipment that we produce at our factory is designed for shredding different kinds 
of waste products and scraps, such as: hard waste products, large-sized building waste, 
industrial non-toxic waste, household equipment, used up wood waste, paper rolls, carpet 
covering, cable coils and trays, crossties, phone poles, stones/rocks, tires, iron and nonferrous 
metal scrap. We also produce machines for wood waste shredding, such as: slabs, battens, 
tree branches and tops that shred it into firewood and technological chips.
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ONIAR LLC
Pargi, 16
Märjamaa, 78304, Estonia
tel.: +372 5553 8107
fax: +372 482 2205
e-mail: info@oniar.eu
www.agriforestry.com

Oniar OU is an Estonian company producing forest machines. Range of our products 
starts form small 5,2 m reach crane with 7 tons timber trailer and ends with 8,3m crane with 
14 tons 2 wheel-drive trailer. Detailed information about our products You can find at www.
agriforestry.com

We are looking for dealers in Ukraine.

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

OSTIN Firm LTD — valid choice of machines and tools, which responds all your 
requirements.

Machines for furniture production, woodworking equipment, glassworking equipment, 
drying machines.

Installation, service and repair.
OSTIN is an official representative of such leading European Producers: 
•		cutting	tool	CMT	(Italy);
•		moisture	meters	GANN	(Germany);
•		clamps	Bessey	(Germany);
•		machines	STROMAB,	SAC,	MASTERWOOD,	OSAMA,	VITAP,	CENTAURO	(Italy).

OTTENSTEN UKRAINE LTD, LLC
vul. Gorodotska, 357
Lviv, 79040, Ukraine
tel./fax: +38 (0322) 972 540, +38 (0322) 972 546
e-mail: ottgm@ukr.net
www.ott.com.ua

Sale of professional pneumatic tools:
•	 staple guns;
•	 nail guns;
•	 pin guns;
•	 drills, screwdrivers;
•	 compressors.
Sale:
•	 staples;
•	 nails;
•	 pins;
•	 hoses.

PAINT YARD, LLC
vul. Kozatska, 120/ 4
Kyiv, 03680, Ukraine

tel.: +38 (044) 527 7892
fax: +38 (044) 527 7893

e-mail: info@paintyard.co.uk
www.paintyard.com.ua

LLC “Paint yard” — is a leading operator of the Ukrainian paint market. Today, “Paint Yard” 
belongs to the company group “Paint Yard” (head office in London, UK).

The scope of activity is distribution of industrial coatings and paint of general use.

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

Duermentingen, 88525, Germany
tel.: +49 (0) 7371/5000 

fax.: +49 (0) 7371/500 111
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: lira1@lira-ukraine.com.ua

www.lira-ukraine.com.ua

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

PETRONICK, LTD
vul. Gerojiv Stalingradu, 29-A

Tavriysk, Kherson obl., 74989, Ukraine
tel.: +38 (05549) 73 079
fax: +38 (05549) 74 431

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

Heating under PetroNick trademark consists of a solid fuel boiler, load hopper with a 
ceramic combustion chamber and a granulator of agricultural waste. Systems are designed 
for heating residential buildings, office buildings, greenhouses and etc. Granulated biofuel 
from agricultural waste is used as fuel.
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PNEUMOMASTER, PE
vul. Derevoobrobna, 5
Kyiv, 01013, Ukraine
tel.: +38 (044) 467 7937
fax: +38 (044) 531 4344
е-mail: pneumomaster@ukr.net
www.pneumomaster.com.ua

“Pneumomaster” is the famous Ukrainian supplier of professional pneumatic tools 
and pneumatic equipment for woodworking branch. We offer:

•		staplers,	braders,	nailers	and	fasteners;
•		spray	guns	and	painting	equipment;
•		pneumatic	drills	and	screwdrivers;
•		pneumatic	sanders	and	polishers;
•		air	prepare	units;
•		pneumatic	accessories.
We provide guarantee and post-guarantee service, organize thematic seminars and 

provide consultation on application and use of pneumatic tools.

POLIS, PC
vul. Serafymovycha, 13-A
Kyiv, 02152, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 550 2256
+38 (044) 550 3389, +38 (044) 553 4625
tel.: +38 (044) 502 5460, +38 (044) 502 5461
e-mail: poles@ln.ua,poles@ukrpost.ua
www.poles.kiev.ua

“POLIS” — private machinery trading company, official representative of the companies 
that produce woodworking machinery and tools. 

We sell  machines and equipment of the leading manufacturers from Ukraine, Italy and 
Bulgaria. 

We offer machines and equipment of the following manufacturers: “Socomec”, 
“MD-Dario”, “Minimax”, “SCM Group”, “Casadei-Busellato”, “Maggi-engineering”, “Ardesia”, 
“ZMM Stomana”, “ZMM Haskovo”, “ZMM Yakoruda” etc.

Woodworking equipment from “Freud”, “CMT”, “Witox”  and national producers.
Agreed payment delays and step-by-step payments are possible.

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

Leading manufacturer of OAK solid wood edged glued panels (EGP) 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 co-operation.

POLYTECHNIK LUFT-UND 
FEUERUNGSTECHNIK GmbH

Hainfelderstrasse, 69
A-2564, Weissenbach, Austria

tel.: +43 267 289 0102
fax: +43 267 289 013

e-mail: office@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 on 
that field ensure that POLYTECHNIK is offering professional solutions.

Typical fields of installation:
•	 warm water boilers for companies and district heating;
•	 saturated steam boilers for production processes;
•	 co-generation.

PONSSE, LTD
Volkhonskoe shosse, 2-B, build. 15

Gorelovo Industrial Zone, Leningrad obl.
188508, Russia

tel.: +7 (812) 677 6547
fax: +7 (812) 677 3228

e-mail: russia@ponsse.com
www.ponsse.com

Ponsse LTD is engaged in the sale of logging machinery and its servicing, personnel 
educаtion.

Ponsse — logger’s best friend!

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 and 
powder services, enterprises providing anticorrosive protection of surfaces, furniture 
manufacturers, large and medium-sized woodworking workshops, paints and coating 
equipment manufacturers and distributors.
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PRO-STO, LTD
vul. Mykolayivska doroga, 223/225 
Odesa, 65013, Ukraine
Branch: 
bulv. I. Lepse, 8, “Merydian” factory
Kyiv, Ukraine
tel.: +38 (048) 735 4135
+38 (048) 735 1487, +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” is a supplier of engraving, milling and NPC laser equipment under the 
following OEM brands as STO СNС and STO LASER that provides clients with full service and 
production support of equipment. “PRO-STO” Company offers wide range of complete sets 
of equipment, including rotary devices, 3D-scanning laser systems, and etc. Also, accessories 
and consumables for machines.

REMMERS UKRAINE, LTD
vul. Lenina, 68
Gostomel, Kyiv obl.
08290, Ukraine
tel.: +38 (044) 499 8775
fax: +38 (044) 499 8776
e-mail: office@remmers.ru
www.remmers.ua

Remmers Ukraine Ltd. — a subsidiary of the West German company “Remmers”. 
The company specializes in direct shipments of finishing materials from Germany: antiseptics 
and tools for preventive wood protection, industrial coatings and paints for doors and 
windows, impregnated and primer for wooden houses, varnishes, paints, dyes for furniture, 
eco-friendly paints for children’s playgrounds and etc.

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

Consultation, designing, manufacturing and delivery of German briquetting systems — 
hydraulic presses “RUF” and also other accompanying equipment for reproduction of 
valuable secondary raw materials of the woodworking manufactures, allowing to transform 
their waste — into incomes.

ROJEK-LVIV, JV, LLC
vul. Javornyckogo, 14, Lviv, 79054, Ukraine

tel.: +38 (032) 297 1858; fax: +38 (032) 297 1358
e-mail: info@rojek-lviv.com

www.rojek-lviv.com

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

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

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

pellets, fire wood, coal).
Household pyrolysis: 20, 25, 30, 40, 50 kW.
Household automatic: 20, 30, 50 kW.
The industrial automatic: 100, 180, 250, 400, 630, 800, 1,000, 1,250, 1,500, 2,000 kW.
Shaped linear products: lining, plat band, plinth.
The experts will carry out: personal consulting, tutoring of staff, starting and after-sale service.
It is possible to familiarize with scale of equipment in firm’s exhibition interior 

(vul. Javornyckogo, 14, Lviv).

RO-MA ZAKLADY NARZEDZI 
SKRAWAJACYCH SP. Z O.O.

ul. Nadrzeczna, 7
Siestrzen, Zabia Wola, 96-321, Poland

tel.: +48 46 857 8950, +48 46 857 8955
fax: +48 46 857 8951

e-mail: info@ro-ma.pl
www.ro-ma.pl

We are the producer of wood-cutting saws. In our offer we have band saws, wide band 
saws, gang saws, carpenter’s band saws, cutting bands and abrasive disks. We provide our 
customers with a complete range of services related to use of our saws. Ro-Ma offers various 
materials, dimensions and methods of performance. The final product we supply fits all the 
specifics of application.

RONTGEN-UKRAINE
vul. Vasylia Stusa, 35/37, of. 211, Kyiv, 03142, Ukraine 

tel.: +38 (044) 223 1425, +38 (044) 539 1804
tel./fax: +38 (044) 495 7160, +38 (044) 495 7164

e-mail: rontgenukr@ukr.net  
www.superpila.com.ua

Rontgen-Ukraine Ltd. is the official representative of the German company Carl Rontgen 
GmbH — one of the biggest manufacturers of band saws in Europe since 1848. The products 
of Carl Rontgen are well-known in Germany and abroad. Owing to the excellent quality, 
acceptable prices, short terms of fulfillment of orders these saws are successful in more than 
20 countries all over world.

•	 Band saws (joiners) Carl Rontgen 10–14 mm wide
•	 Band saws Carl Rontgen, Alber for movable saw benches 32–60 mm wide
•	 Band saws Carl Rontgen, Alber for wide high-efficiency band saw benches 60–320 mm wide
•	 Services for repair (welding) of band saws of any width on IDEAL equipment
•	 Wood moisture meters of the German firm GANN
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SA-GA, LTD
vul. Zoriana, 22
Petrivske, Kyiv-Sviatoshyn reg., Kyiv obl., 08141, Ukraine
tel.: +38 (044) 200 5070; fax: +38 (044) 200 5065
e-mail: saga_info@metagroup.com.ua
www.metagroup.com.ua

SA-GA is a supplier of professional woodworking equipment “JET” (Switzerland), 
mainly circular and band saws, thicknessers, spindle molders, planners, sanders, mortises, 
woodworking lathes, exhaust units, and others. 

The product range also includes a wide selection of power tools such as “AEG” (Germany), 
“AGP” (Taiwan), “Eibenstock” (Germany), engines, compressors, professional hand tools, etc. 
The company offers warranty and post-warranty service.

SAN COMPANY, PE
vul. Trublaini, 2, Kyiv, 03134, Ukraine
tel.: +38 (044) 229 3350; fax: +38 (044) 458 9856
e-mail: info@sanfirm.com.ua
www.sanfirm.com.ua

SAN Company, a Private Enterprise, is an agent of leading German and Swiss companies 
specializing in the sale of used woodworking machinery.

We offer both autonomous machines and complete woodworking plants for manufacture 
of wooden windows, doors and other woodworking products.

We offer production design services and production management consultancy.

SCHUKO HEINZ SCHULTE-SUEDHOFF GmbH & Co.KG
Mackstrasse, 18
Bad Saulgau, D-88348, Germany
tel.: +49 7581/4871 0; fax: +49 7581/4871 81
e-mail: ssynylo@schuko.de
www.schuko.de

The firm Schuko Heinz Schulte-Suedhoff GmbH + Co. KG (Germany) exists more than 40 years 
and has five factories in Germany. For exhaust and filter systems, we are your partner. As one of the 
leading European experts, we offer innovative technology made in Germany, present customized 
solutions, which set benchmarks in performance and profitability as well as in reliability and long 
service life. Schuko produces equipment for painting, briquetting presses, fans.

SENEG-PREPARATY, LTD
ul. Molodogvardeyskaya, 61, build. 22
Moscow, Russia
tel.: +7 (495) 743 1115; fax: +7 (495) 743 1115 (# 9224)
e-mail: corp@seneg.ru
www.seneg.ru

Company Seneg — Russian expert in wood protection — represents the full range of 
highly efficient wood protection means under the registered trademark “Seneg”: antiseptic 
and fire-retardant treatment, toning antiseptics for decorative adorning, antiseptics for 
baths and saunas, antiseptics for forestry and timber industry, products for bleaching wood 
and protection of ends from cracking and microbiological services.

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: lira1@lira-ukraine.com.ua

www.lira-ukraine.com.ua

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

SHASHEL WOOD, LLC
vul. Kikvidze, 38

Kyiv, 01103, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 286 5516
e-mail: sale@shasel.com.ua

www.shasel.com.ua

Shashel Wood has a lot of experience in the areas of turning, production of laminated 
wooden constructions, dwelling improvement with widely used door parts, staircases, 
furniture, etc. By choosing our company, you get a reliable and long-term partner, open 
to cooperation.

SHCHERBITSKY O. B., PE
vul. Zhovtneva, 77

Petropavlivska Borschagivka
Kyiv-Sviatoshyn distr., Ukraine

tel.: +38 (067) 208 8787
fax: +38 (044) 371 6980

e-mail: dyrector@i.ua
www.dh-kiev.com

Enterprise is the official dealer of TM STIHL and VIKING in Ukraine. We offer saws, electric 
saws, motor scythes STIHL, as well as lawn mowers, minitractors, cultivators and other 
production under TM VIKING. Visit our shop and you always get: wide range of high quality 
products, professional advice, technical support and servicing.
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SPETSTEHSERVIS, LTD
vul. Gerojiv Makivky, 4
Skole, Lviv obl., 82600, Ukraine
tel.: +38 (03251) 21 451
fax: +38 (03251) 21 406
e-mail: spectehservice@palfinger.com.ua
www.palfinger.com.ua

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

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

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

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

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

products of firm Pilana Tools a.s. (Czech Republic);
•	 point tools of firm CMT Utensili Srl (Italy);
•	 humidity content in wood meters from firm Elbez Konsorcium (Czech Republic).

STORTI SpA
Via Francesco Dioli, 11
26045, Motta Baluffi (CR), Italy
tel.: +39 037 596 8311; fax: +39 037 596 8310
e-mail: sales@storti.it
www.storti.it

Storti S.p.A. has been producing for more than 50 years woodworking machinery: 
complete sawmill and nailing lines and robotized automations.

Well-known for its ability in engineering bespoke solutions both for single personalized 
machines and for complex plants. It has after-sale assistance and spare parts centres all over 
the world. Worldwide leader, it is the sole producer of complete lines “from log to pallet”. 

SUGIMAT S.L.
A3, km 343,2 C/ Colada d’Arago, s/n 46930

Quart de Poblet, Valencia, Spain
tel.: +34 961 597 230; fax: +34 961 920 026

e-mail: pacoripoll@sugimat.com, sug4@sugimat.com
www.sugimat.com

O.R.C. System:
•	 electric energy production through biomass;
•	 solar thermal plants.
PRODUCTION PROGRAM:
•	 thermail oil heaters for combustion biomass;
•	 overheated water heaters;
•	 steam boilers;
•	 combustion chambers with travelling grates and automatic de-ashing system: dry 

and wet system;
•	 automatic combustion chambers with stocker;
•	 gas purifiers;
•	 turnkey installations.

TECHNOSWIT, LTD
vul. Stryiska, 202, Lviv, 79031, Ukraine

tel.: +38 (032) 297 6603; fax: +38 (032) 242 3433
e-mail: technosvit@i.ua, tehno-svit@ukr.net

www.tehno-svit.com.ua

We offer equipment of Austrian company HOLZMANN for woodworking and furniture 
industry, namely thicknesser machines, milling machines, combined machines, cutting 
machines aspect, circular saws, band saw machines, lathes, grinding machines, drilling 
machines and other equipment and tools.

We are an official representative in Ukraine. 

TECSA, LTD
vul. Avtozavodska, 24/2, of. 310

Kyiv, 04074, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 451 8321

e-mail: nr@tecsa.com.ua
www.tecsa.ru

Supplies and services tinting machines “Fast&Fluid Management B.V.” (the Netherlands), 
colorants for paints “Сhromaflo Technologies B.V.” (the Netherlands), color cards RAL, NCS, 
Ambiance.

TEKNAMOTOR Sp. z o.o.
ul. Swietokrzyska, 2-A

27-400, Ostrowiec Sw., Poland
tel.: +48 41 263 6823; fax: +48 41 263 6923

е-mail: wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

Stationary and mobile wood chipers and shredders for branches, wood waste and other 
materials from wood processing.
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TIMBER MACHINERY ALLIANCE (TMA)
Via Della Meccanica, 12
36016, Thiene (VI), Italy
tel.: +39 044 538 1299
fax: +39 044 536 9636
e-mail: info@tm-alliance.com
www.timbermachineryalliance.com

TMA is a strategic alliance of complementary companies in the field of woodworking 
technology and machinery production, created to provide a global response to demands for 
turnkey solutions in the construction industry. 

TMA’s members: 
•	 SPANEVELLO — complete finger jointing and multi-side planning solution;
•	 DALSO — industrial automation technologies;
•	 SORMEC 2000 — hot press and cold press lines;
•	 UNITEAM — CNC machines center for finished panel cutting;
•	 COSTA LEVIGATRICI — sanding and calibrating machinery for surface finishing.
To contact the TMA’s members:
•		costalevigatrici@tm-alliance.com
•		dalso@tm-alliance.com
•		sormec2000@tm-alliance.com
•		spanevello@tm-alliance.com
•		uniteam@tm-alliance.com

TOOL PLUS, LTD
vul. Matrosova, 1-A
Kharkiv, 61036, Ukraine
tel.: +38 (057) 751 2322, +38 (057) 754 7035
fax: +38 (057) 721 0979
е-mail: instrumentplus@ukr.net
www.instrument-plus.com.ua

Sale of band and disk saws for wood and metal processing.
Tool service (welding, sharpening, distributing).

TRIVAD, SE
vul. Kaunaska, 13-A
Kyiv, 02160, Ukraine
tel.: +38 (044) 296 0900; fax: +38 (044) 559 0581
e-mail: dp_trivad@ukr.net
www.trivad.com.ua, www.trivad.uaprom.net

SE “Trivad” operates at the market since 1991. Our main activities are sale, installation 
and servicing of heating equipment, and equipment for the production of briquettes and 
fuel pellets from sawdust, straw and other biomass.

We offer: 
•	 solid fuel boilers:

 – ATMOS, VIADRUS, DAKON, BUDERUS — for firewood, charcoal, pellets.
 – PONAST, КОВА — automatic boilers for wooden pellets. 
 – ПОТ, ПОТ-А Buler — hardmetal furnaces.
 – KOVO NOVAK — lines for biomass granulation MGL-200 and MGL400 for the 

production of fuel granules and combined feed.
•	 presses for briquetting sawdust and straw.

TVF UNSERV, LTD
vul. Krasnoarmiyska, 17

Kyiv, 01004, Ukraine
tel.: +38 (044) 592 8385
fax: +38 (044) 257 0561

e-mail: tpf.unserv@gmail.com

Firm “TVF UNSERV” represents in Ukraine production of well-known German and 
Austrian companies working in the market of energy-saving technologies and alternative 
energy production.

Nowaday, we try to stick to the production of electricity according to the system “Green 
Tariff”, because it is the most priority direction for Ukraine. The first steps are already realized 
on the “PivdenEnerhoPromTrans”, where turbines 6.0 and 2.5 MW that work on the steam 
energy were installed and put into operation. We plan to implement a couple of similar 
projects in 2013.

UDACHA, LTD
vul. Korabelna, 6

Kyiv, 04655, Ukraine
tel.: +38 (044) 417 4363
fax: +38 (044) 586 4914
e-mail: fad@udacha.ua

www.udacha.ua

UDACHA Company — manufacture of woodcutting tools (arbor-type, soldered, end, 
carbide-tipped, diamond mills, circular saws carbide-tipped and diamond), wood products 
(windows, doors, stairs, furniture), natural wood edge and duplicated veneer, software 
for windows/stairs/furniture projecting and manufacturing.

UDACHA, MP LTD
vul. Korabelna, 6

Kyiv, 04080, Ukraine
tel.: +38 (044) 221 7660

+38 (044) 221 7661
fax: +38 (044) 390 6985
e-mail: udf@udf.kiev.ua

www.udf.com.ua

We offer from a storehouse in Kyiv half-finished furniture materials in wood veneer 
of our production:

•	 fleece  backing  wood veneer in rolls and  roll edge for producers that operate 
in furniture and door industry;

•	 wood-chip  boards,  MDF-boards,  wood-fiber  boards,  plywood  in wood veneer;
•	 MDF-Profiles  for  prefabricated  MDF-framed facades in fleece-backing wood veneer;
•	 manufacture of custom-made prefabricated  MDF-framed facades in fleece-backing 

wood veneer.
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UK, LTD 
vul. Puliuya, 3, apt. 121
Kyiv, 03048, Ukraine
tel.: +38 (055) 543 1272
fax: +38 (044) 246 0281
e-mail: ukkiev2008@rambler.ru
www.uk.ua

Company “UK” is a supplier of machines for the production of pellets and briquettes from 
leading European manufacturers.

We provide service, supply parts.
Assistance in obtaining a loan for the purchase of equipment from banks in Poland and 

the Czech Republic.
Assist in product sales.
Supply of machines for primary wood processing and furniture production.

UKRAINIAN WOODWORKING MACHINERY 
ASSOCIATION
P.O.B.5911 
Lviv, 79054, Ukraine
tel./fax: +38 (032) 240 1207
e-mail: asociaciya@uado.org.ua
www.uado.org.ua

Ukrainian Woodworking Machinery Association — is a union of suppliers and 
manufacturers of woodworking equipment. UWMA was created in September 2008.

Mission of UADO is development of woodworking and furniture industries in Ukraine. 
Key tasks of UWMA are: 
•	 to promote industry’s investment; 
•	 to conduct marketing researches;
•	 to cooperate with exhibitory;
•	 to help educational institutions to train specialists for woodworking and furniture 

industries.
UADO kindly invites suppliers and manufacturers to become its member!

UKRBIO TRANS-SERVIS, LTD
vul. Solomyanska, 1, of. 202
Kyiv, 03035, Ukraine
tel.: +38 (095) 878 5305, +38 (067) 536 5054
fax: +38 (044) 248 8042
e-mail: ukrbiotransservis@ukr.net
manager@ubts.net, anwa.vk@gmail.com 

UkrBio Trans-Servis Ltd. is the official distributor of General Dies (Italy) in Ukraine. We 
offer equipment for producing pellets — wide range of pellet mills with production capacity 
80 kg/hour to 4.5 tons/hour. We offer lines for recycling wood waste, straw, sunflower husks. 
You can order spare parts for any pellet mill (dyes, roller shells, rollers) made of high quality 
steel. We cooperate with producers of biofuel.

UKRLISPROMOPTTORG, PJSC
vul. Derevoobrobna, 5, Kyiv, Ukraine

tel./fax: +38 (044) 285 3722
tel.: +38 (044) 467 7153

e-mail: ukrlespromopttorg@citiustele.com
www.ukrles.kiev.ua

PJSC “Ukrlispromopttorg” operates at the market for over 55 years and specializes 
in providing woodworking and furniture industry of Ukraine with materials and components 
from the best foreign and domestic manufacturers:

•	 Kleiberit glues (Germany);
•	 coating of panel and profile details, edges of furniture items and molded strips;
•	 solid wood gluing;
•	 paint materials Herlac (Germany) and SIVAM (Italy): paints, dyes, and various special effects.
Furniture accessories. More than 1,000 items in stock.

UKRPKTILISPROM, PJSC
vul. Maksymovycha, 14-A, Ukraine

tel.: +38 (03422) 61 633
fax: +38 (03422) 68 650
e-mail: pkti@yandex.ru

www.pkti.if.ua

We produce:
•		presses	for	briquetting	sawdust,	plant	biomass	waste;
•		chippers;
•		units	for	drying	sawdust;
•		wooden	windows;
•		carpentry,	arbours.
We project:
•	 sawmills and woodworking shops and workshops for the manufacture of chipboard, 

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

UNIVERSALSERVICE, TIC, LLC
vul. Sergiya Strutynskogo, 8

Kyiv, 01014, Ukraine 
tel.: +38 (044) 599 1406
fax: +38 (044) 499 1136

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

Co. LTD “TIC UniversalService” is the offical representative of German company “Nestro 
Lufttechnik GmbH” in Ukraine.

Our company specializes in engineering, import, installation works, performing 
warranty and after sales service of filtering systems of centralized aspiration, dust collectors, 
shredder machines, boiling systems and equipment, which suppose to recycle waste wood 
(e.g. pelleting and briquetting systems) and also we can solve the problem of transporting 
chopped raw at any distance by pneumatic lines.
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VELMASH–UKRAINE, LTD
vul. Novgorodska, 11-A, of. 310
Kharkiv, 61166, Ukraine
tel./fax: +38 (057) 720 1156
+38 (057) 720 1157, +38 (057) 717 2992, 
e-mail: info@velmash.com.ua
www.velmash.com.ua

Trade and Production Company “Velmash-Ukraine” is one of the leading companies in 
supplying logging and lifting equipment and components of domestic and foreign production.

We offer high quality equipment:
•		timber	carrying	vessels,	manipulators;
•		machines	for	production	of	chopped	wood,	cranes,	trailers.
We offer services of: HC “AvtoKrAZ” (Ukraine), TAJFUN (Slovenia), HC “PIDYOMNI 

MACHYNY” (Russia), AMCO VEBA (Italy), DONGYANG (Korea), KESLA (Finland), ESSEL 
(Slovakia), FARMI (Finland), GOMARK (Slovenia), KOBIT (Czech Republic).

Spare parts:
•		hydraulics;
•		repair	kits;
•		pumps;
•		rotary	stencils;
•		distribution	blocks.

VIDA, LTD
vul. Elektrykiv, 26, Kyiv, 04176, Ukraine 
tel.: +38 (044) 223 7447; fax: +38 (044) 351 7579
e-mail: vida@vida.com.ua
www.vida-drovokol.com.ua, www.vida.com.ua

Hydraulic log splitters production was launched by Ukrainian VIDA Ltd. in 2008 after 
long process of research and development.

These are long-lasting, fail-safe and powerful log splitters, easy in operation. The VIDA 
professional log splitters are designed for logging on different scales. They process dry and 
wet material of all wood breeds. The log splitters may be mobile or stationary, may work on 
gasoline or electricity depending on your order.

VIDA log splitters are produced according to technical specifications of Ukraine 
29.4-31028974-002:2009.

WEIMER K, LTD
P.O.B. 119, vul. Onyskevycha, 1
Kyiv, 04215, Ukraine
tel.: +38 (067) 430 1735; fax: +38 (044) 462 0952
e-mail: weimer@i.ua

“WEIMER” company is the leading Ukrainian supplier of equipment for forestry. Our 
trailers are used extensively by forestry enterprises for harvesting, transportation and 
resupply of raw materials. Our machinery is reliable and easy to operate.

We offer the most affordable and cost effective tractor trailers with hydro-manipulator 
for logging.

WEINIG MICHAEL, AG
Weinigstrasse, 2/4

97941, Tauberbischofsheim, Germany
tel.: +49 934 186 2408, +38 (044) 451 8752 (Kyiv)

fax: +49 934 1863 1408
e-mail: info@weinig.com

www.weinig.com

WEINIG is the leading technology provider worldwide for the solid wood processing 
industry and artisan trades. Under the umbrella brand name WEINIG six specialized 
companies with their high performance machines and systems cover the whole process 
chain of solid wood processing. In addition to Weinig AG with its headquarters in 
Tauberbischofsheim, the six include the German companies Dimter, Grecon and Raimann, 
the Swedish manufacturer Waco and LuxScan in Luxemburg. The range of expertise of the 
full-line supplier WEINIG covers splitting, scanning and cutting, finger jointing and gluing, 
planning and profiling through to window production and automation. This expertise is 
supplemented by comprehensive services, including planning for complex facilities based 
on the WEINIG concept.

Flexible, customized and profitable concepts combined with the quality standard “made 
in Germany” are at the core of WEINIG’s business activities. Control and tool systems finely 
turned to production needs and sophisticated solutions for machine peripherals also play 
an important role.

WEISS A/S
ul. Sw. Boernera, 5

Ostrowiec, 27-400, Poland
tel.: +48 412 636 955
fax: +48 412 636 975

e-mail: weiss@weiss-pl.com.pl
www.weiss-pl.com.pl

Water and steam complete boiler plants fired with bio-fuels like wood, straw and similar. 
Boiler plants fired with different waste fuels like RDF, municipal, medical, hazardous and 
nuclear wastes. Waste to Energy Plants. ORC systems. Flue gas cleaning systems.

WOODEX UKRAINE, LTD
vul. P. Mogyly, 28

Rivne, 33001, Ukraine
tel./fax: +38 (0362) 623 466
e-mail: admin@woodex.ua

www.woodex.ua

Woodex.ua — specialized portal, dedicated to forestry, woodworking and furniture 
industry that specializes in promotion of your production on the Internet. Woodex Ukraine 
helps the broad audience to find services. Exactly that increases the volumes of your 
production realization on the timber market. Registration is FREE!

Website “Wooden House-building” (http://dom.woodex.ua) — everything about 
wooden houses.
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WOODPROCESSING TECHNOLOGIES 
CENTER, LTD
pl. Konstytucii, 1, entr.7, of. 76-17
Kharkiv, 61003, Ukraine
tel.: +38 (057) 719 1690
fax: +38 (057) 757 1828
e-mail: info@woodmach.com
www.woodmach.com

Company offers its Customers full range of services, covering calculation and organization 
of woodworking enterprises (massive wood, wooden boards, waste utilization). We deliver 
all necessary equipment and tools, spare parts and consumable materials, execute chief-
montage, start-up and adjustment of equipment and provide warranty and post-warranty 
service of machines and cutting tools.

WOODWORKING & FURNITURE DIGEST
Wan-ting Liao
3F-5, No. 242, Sec. 1, Taichung Port Rd.
Taichung, 40453, Taiwan
tel.: +886 423 220 533
fax: +886 423 229 780
e-mail: woodwork@ms14.hinet.net
www.interwood.tw

Woodworking and Furniture Digest (WFD) was established in 1981. Our editorials 
reflect the latest and ever-changing developments in the woodworking machinery 
industry. “Interwood” is published monthly for regular international circulation, and is also 
distributed at all the major woodworking machinery exhibitions around the world. Our main 
publications include interwood (monthly), INTERWOOD MULTI-MEDIA DIRECTORY (annual), 
Wood-Pod and TWMA Directory (annual). Please, let us know if you would like to receive 
a copy of any of our publications. 

For those looking to procure Taiwanese woodworking machinery, our website is 
an invaluable resource. Please, visit www.interwood.tw for comprehensive access to what 
these manufacturers are offering.

WOODWORKING NEWS, Newspaper
Odintsova, 23 – 1 – 25
Minsk, 220018, Belarus
tel.: +(375 29) 697 3411
fax: +(375 17) 257 3411
e-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

The newspaper for timber cutting, woodworking, furniture and machine-building 
experts of Russian, Belarusian, Ukrainian enterprises.

Circulation — 12,000 copies. Circulation by e-mail — 14,625 copies.
The newspaper is distributed by subscription, by mail and on the biggest exhibitions in 

Russia, Belarus, Ukraine.

YUH FARN MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD
No. 51, Alley 2, Lane 66, Sec. 2, Chiao Tan Rd.

Feng Yuan Dist., Taichung, 42072, Taiwan
tel.: +886 425 282 910, +886 425 288 863

fax: +886 425 254 171
е-mail: yuhfarn@ms32.hinet.net

www.yuhfarn.com.tw
www.woodsawing.com

Established in 1990, the founder Mr. Tien-Fu Huang is well experienced in machinery 
manufacture for more than 20 years yet he is not too aged. He leads the company staff with 
hearty service and the principle of customer first. He keeps developing and improving the 
features and performance of the machines in order to maximize the production as well as 
easy operation.

YUSHCHYSHYN, PE
vul. B.Khmelnytskogo, 28

Lviv-Birky, 81092, Ukraine
tel.: +38 (032) 247 7955
fax: +38 (032) 247 7944

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

TIME OF TECHNOLOGIES FOR SUCCESS
PE “YUSCHYSHYN” the official representative in Ukraine offers:
•	 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-keys join;  
•	 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, instrument 

sharpening.

YUTL-PARTNER-KV, LTD
bulv. Ivana Lepse, 16, of. 326

Kyiv, 03124, Ukraine
tel./fax: +38 (044) 224 5022

e-mail: yutl-partner-kv@ukr.net
www.yutlkv.com.ua

The company is engaged in supply and manufacture of equipment for solving various 
problems in the forestry sector: manipulators, skidding winches, shredders, cutters, 
forwarders, harvesters; grabs, rotators, hydraulic pumps, and etc.
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MACHINES AND EQUIPMENT 
Equipment for forestry
ABC-2000
A-LAP
AMKODOR UKROSPETSMASH
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
IMAC UKRAINE
INWORLD
JAVIR
KIVERTSILISMASH
KOMKONT
KOZAK+
MAGGI ENGINEERING 
MEGARES
MHM UKRAINE
MOST-UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
PONSSE
SHCHERBITSKY O.B.
SPETSTEHSERVIS
TECHNOSWIT
TEKNAMOTOR 
TOOL PLUS
VELMASH–UKRAINE
VIDA
WEIMER K
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUTL-PARTNER-KV

Machines and technical equipment 
for primary wood processing 
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
IMAC UKRAINE
INMATECH
JAVIR
KIVERTSILISMASH
MEGARES
MOST-UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
ROJEK-LVIV
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
TOOL PLUS
VIDA
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Equipment for crushing low-quality wood, 
wood waste and forest residues

ATON SERVICE
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
HEMMEL-UKRAINE
IMAC UKRAINE

IMEKS
INWORLD
JAVIR
MEGARES
MWM GROUP
MWM-KIEV
OLNOVA
OSTIN
SAN COMPANY
SCHUKO 
SHCHERBITSKY O. B.
TECHNOSWIT
TEKNAMOTOR 
TVF UNSERV
UKRPKTILISPROM
UNIVERSALSERVICE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Machines and technical equipment 
for secondary (mechanical) wood processing 
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
BURO-MACH
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
HOUFEK A.S.
IMAC UKRAINE
INMATECH
MARKETLIS
MEGARES
MOST-UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
OSTIN
ROJEK-LVIV
SA-GA
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
TOOL PLUS
TRIVAD
UNIVERSALSERVICE
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

Robots technology 

BURO-MACH
IMAC UKRAINE
SAN COMPANY
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Machines and technical equipment 
for surface finishing

ABC-2000
BURO-MACH
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
HOUFEK A.S.
IMAC UKRAINE
MARKETLIS
MEGARES

MOST-UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
ROJEK-LVIV
SA-GA
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN
YUTL-PARTNER-KV

Equipment for furniture production 
BURO-MACH
DIOS
DONSTAN
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
ELASTYK-VAL
FELDER GROUP UKRAINE
FESTOOL-UKRAINE
IMAC UKRAINE
INMATECH
MOST-UKRAINE
MUKIYEVSKAYA E.
MWM GROUP
MWM-KIEV
OSTIN
PNEUMOMASTER
POLIS
PRO-STO
ROJEK-LVIV
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
UDACHA
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

Machines and plants for special processes 
BURO-MACH
IMAC UKRAINE
LEDINEK ENGINEERING 
MWM-KIEV
PRO-STO
SAN COMPANY
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Auxiliary machines, equipment and devices
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
IMAC UKRAINE
KIVERTSILISMASH
MWM GROUP
MWM-KIEV
OSTIN
POLIS
SA-GA
SCHUKO 
TECHNOSWIT
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Machines and plants for special product groups
BURO-MACH
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
ELASTYK-VAL
FELDER GROUP UKRAINE
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
HOUFEK A.S.
IMAC UKRAINE
INMATECH
LEDINEK ENGINEERING 
MARKETLIS
MEGARES
MOST-UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
OSTIN
PNEUMOMASTER
POLIS
PRO-STO
ROJEK-LVIV
SA-GA
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

Modern technologies of wood processing
ARTWOODCOLOR
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
HOUFEK A.S.
ITALCOLOR UKRAINE
KIVERTSILISMASH
LEUCO UKRAINE
MWM GROUP
MWM-KIEV
POLIS
PRO-STO
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

Complex delivery of equipment 
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
IMAC UKRAINE
INMATECH
KIVERTSILISMASH
MARKETLIS
MEGARES
MWM-KIEV
OSTIN
PNEUMOMASTER
ROJEK-LVIV
TECHNOSWIT
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Portable machines for processing of timber 
and plastics
DIOS
FESTOOL-UKRAINE
MARKETLIS
MEGARES

OSTIN
PNEUMOMASTER
ROJEK-LVIV
SA-GA
TECHNOSWIT
WEINIG MICHAEL
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

Equipment for waste wood utilization 
and manufacture of solid biofuel
AUTRA
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
FELDER GROUP UKRAINE
IMAC UKRAINE
KOMKONT
MEGARES
MWM GROUP
NOVASLAV
POLIS
ROJEK-LVIV
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
TRIVAD
TVF UNSERV
UNIVERSALSERVICE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Equipment for the production of charcoal
SAN COMPANY
TECHNOSWIT
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Equipment for manufacture of pellets, 
briquettes
ATON SERVICE
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
FELDER GROUP UKRAINE
I.C.K. ENGINEERING
IMEKS
INWORLD
KOROID I K
MEGARES
MWM GROUP
MWM-KIEV
OLNOVA
OSTIN
PETRONICK
SAN COMPANY
SCHUKO 
TECHNOSWIT
TRIVAD
TVF UNSERV
UKRBIO TRANS-SERVIS
UKRPKTILISPROM
UNIVERSALSERVICE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

FUEL BOILERS 
ATON SERVICE
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
IMAC UKRAINE

INMATECH
KOMKONT
KOROID I K
MAСAGROTECH
MEGARES
MWM-KIEV
NOVASLAV
PETRONICK
ROJEK-LVIV
SAN COMPANY
TECHNOSWIT
TRIVAD
TVF UNSERV
UNIVERSALSERVICE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

PRODUCTS FOR THE EQUIPMENT OF 
MACHINES, SPARE PARTS 
BIOFUEL EQUIPMENT
BURO-MACH
DIOS
ELASTYK-VAL
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
MWM GROUP
MWM-KIEV
OSTIN
PNEUMOMASTER
ROJEK-LVIV
SA-GA
TECHNOSWIT
VELMASH–UKRAINE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

TOOLS AND EQUIPMENT 
A-LAP
AUTRA
BURO-MACH
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB 
ELASTYK-VAL
FESTOOL-UKRAINE
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
FULPOW INDUSTRIAL CORP.
IBERUS-KIEV
LEITZ INSTRUMENTY UKRAINA
LENIV
MARKETLIS
MECHANIK
M-GROUP
MOST-UKRAINE
MUKIYEVSKAYA E.
MWM GROUP
N.N.N.
OSTIN
OTTENSTEN UKRAINE 
PNEUMOMASTER
ROJEK-LVIV
RONTGEN-UKRAINE
SA-GA
SHCHERBITSKY O.B.
TECHNOSWIT
UDACHA
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

LiST Of ExhibiTS
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ELECTRONIC DATA ACQUISITION AND DATA 
PROCESSING EQUIPMENT; MEASURING, 
TESTING AND CONTROL SYSTEMS
GRECON GRETEN 
MEGARES
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

CHEMICAL AND VARNISH-AND-PAINT 
PRODUCTS 
AKZO NOBEL DÉCOR UKRAINE
ARTWOODCOLOR
ATLANTA NORD
BAYKAL-LEND
BON-TON
DI TRADE PLUS
FARBIYA
HOMAX
ITALCOLOR UKRAINE
PAINT YARD
PNEUMOMASTER
REMMERS UKRAINE
ROJEK-LVIV
SENEG-PREPARATY
TECSA
UKRLISPROMOPTTORG
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

Raw material and components
DIOS
ELASTYK-VAL
MOST-UKRAINE
PNEUMOMASTER
POLIS
UDACHA

Timber
IMEKS
INTERWOODKOMMERZ
LEDINEK ENGINEERING 
MWM-KIEV
VIDA

Bold timber 
INTERWOODKOMMERZ
SHASHEL WOOD

Glued wood 
INTERWOODKOMMERZ
KOROID I K
SHASHEL WOOD

Wood-panel materials 
BAYKAL-LEND
POL-KRES EDWOOD
SHASHEL WOOD
UDACHA
VIDA

Veneer 
BAYKAL-LEND
SHASHEL WOOD
UDACHA

Panels, furniture workpieces 
BAYKAL-LEND
INTERWOODKOMMERZ
SHASHEL WOOD
UDACHA

Decorative coatings
ARTWOODCOLOR
DI TRADE PLUS
FARBIYA
ITALCOLOR UKRAINE
PAINT YARD
SENEG-PREPARATY
SHASHEL WOOD
TECSA

EXPENDABLE MATERIALS 
DIAL MARKET 2
NORRES UKRAINE

COMPONENTS 
HOMAX
PNEUMOMASTER
SCHUKO 
UKRLISPROMOPTTORG
YUSHCHYSHYN

FURNITURE HARDWARE 
HOMAX
OTTENSTEN UKRAINE LTD
SHASHEL WOOD
UKRLISPROMOPTTORG

FINISHED ARTICLES
Parquet, laminated flooring boards, panels 
SHASHEL WOOD

Moulded production 
IMEKS
INTERWOODKOMMERZ
ROJEK-LVIV
TRIVAD
UDACHA
UDACHA

Frames, timbering
IMEKS

Woodwork 
SHASHEL WOOD
UDACHA

Decorative wood production 
TRIVAD
UDACHA
UDACHA

ENERGY SAVING, ENVIRONMENTAL 
PROTECTION, OCCUPATIONAL SAFETY 
BIOFUEL EQUIPMENT
DIOS
DREV-KO, UKRTEHNOPROMSNAB
GRECON GRETEN 
MWM GROUP
SA-GA
SAN COMPANY
SCHUKO 
UNIVERSALSERVICE
VIDA
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

SERVICES 

ABC-2000
BURO-MACH
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
LEUCO UKRAINE
MARKETLIS
PAINT YARD
POLIS
SHASHEL WOOD
UDACHA
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER

PROJECTION, ARCHITECTURE 
AND CONSTRUCTION SOLUTIONS 

SHASHEL WOOD

ENGINEERING SERVICES

ABC-2000
BIOFUEL EQUIPMENT
BURO-MACH
DIOS
FREZITE-FERRAMENTAS DE CORTE
I.C.K. ENGINEERING
IMAC UKRAINE
MARKETLIS
MEGARES
PRO-STO
SAN COMPANY
UNIVERSALSERVICE
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

INDEPENDENT COMPUTER SOFTWARE

BIOFUEL EQUIPMENT
UDACHA
WOODPROCESSING TECHNOLOGIES CENTER
YUSHCHYSHYN

PROFESSIONAL ORGANIZATIONS, 
INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS 

ACIMALL
AFEMMA
MEBLIDEREVPROM
UWMA

SPECIALIZED MEDIA

BUSINESS-DOSYE
CHING HWA ADVERTISEMENT CO.
DEREVO.INFO
EQUIPMENT AND TOOL FOR PROFESSIONALS
FACTORY–FURNITURE
FORDAQ S.A.
FOREST AND HUNTING MAGAZINE
DEREVOOBROBNYK
INFORMBUSINESS
MEBLEVI TECHNOLOGII
PROFESSIONAL COATINGS 
WOODEX UKRAINE
WOODWORKING & FURNITURE DIGEST
WOODWORKING NEWS

TRADE FAIRS

DUBAI WOOD AND WOOD MACHINERY SHOW










