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www.galexpo.com.ua/budos
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ПарОграМа 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ�:

6 жОВтня
10.00   Урочисте відкриття форуму�
    нагородження номінантів 20-го  
    конкурсу  «за Кришталеву цеглу на  
    найкращу  інвестицію у будівництво  
    по обидва  боки східного кордону  
    Європейського  �оюзу – на шляху  
    �онця та �нігу»

Максим КОЗИЦЬКИЙ  голова Львівської обласної  
  державної адміністрації

Організатор заходу: Департамент архітектури та  
  розвитку містобудування  
  Львівської обласної державної  
  адміністрації

6 жОВтня
11.00 – 14.00 розвиток містобудівного кадастру  
    у Львівській області як складової  
    національної інфраструктури  
    геопросторових даних.
    Дерево в архітектурі

Організатор:  Департамент архітектури  
  та розвитку містобудування  
  Львівської  обласної державної  
  адміністрації

Місце проведення: Конференц-зал №1

Модератор:  Олена Василько – директор  
  департаменту архітектури  
  та розвитку містобудування  
  Львівської облдержадміністрації

Учасники конференції: Голови територіальних  
  громад,

  головні архітектори  
  районів та територіальних  
  громад,

  представники проектних  
  та будівельних організацій, 

  реставратори

6 жОВтня
14.30 – 17.00 Конференція «�учасні підходи  
    та рішення в архітектурі.
    роль архітектора в будівельній  
    індустрії»

Організатор:  Львівська спілка архітекторів  
  НСАУ

Місце проведення: Конференц-зал №1

6 жОВтня
11.00 – 13.00 �емінар «Електричне опалення,  
    24V. революційна система опалення.  
    Фарба опалення»

Організатор:  Компанія «Екостеп»

Місце проведення: Конференц-зал №3

6 жОВтня
14.00 – 15.00 �емінар� «як економити на газі, але  
    не на теплі� компанія 104.ua виводить  
    на ринок власний котел»

Організатор:  АТ «Львівгаз»

Місце проведення: Конференц-зал №3

7 жОВтня
13.00 – 15.00 �емінар «magnum heating – сучасні  
    к а б е л ь н і  с и с т е м и  о б і г р і ву  
    з нідерландів. технічні переваги,  
    сфери застосування, тонкощі  
    монтажу»
    тМ magnum в Україні

Місце проведення: Конференц-зал №3

7 жОВтня
10.00 – 13.00 �емінар «Можливості застосування  
    обладнання «Укрінтерм» для О�ББ,  
    Отг і забудовників. Приклади.  
    Досвід. Корисні поради»

Організатор:  ТОВ СП «Укрінтерм»

Місце проведення: Конференц-зал №3

ПарОграМа 
О�інн�ОгО БУДіВЕЛ�нОгО ФОрУМУ�:
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Компанія-виробник	 	 «Алпін-захід»	 	 є	 одним	 з	

вітчизняних	 	 лідерів	 у	 сфері	 виробництва	 та	
встановлення	очисних	споруд		тм		«AlpineSS».	Багато	
років	 наше	 підприємство	 займається	 створенням	
яКіСнОГО,	 СЕРТИФіКОВАнОГО	 обладнання	 для	
очищення	забруднених	побутових	стоків	еко-біологічним	
методом.	Очисні	споруди	проектуються	і	виготовляються	
кваліфікованими	працівниками,	згідно	новітніх	технологій,	
із	використанням	якісних	матеріалів	вищого	ґатунку.	Це	
дозволяє	 гарантувати	 довготривалу	 та	 бездоганну	
службу	нашого	устаткування.

	Сьогодні	 очисні	 установки	 компанії	 «Алпін-захід»		
справно	функціонують	на	сотнях	побутових	і	промислових	
об’єктах.	 Системи	 проектуються	 індивідуально	 для	
кожного	об’єкта,	відповідно	до	показників	забрудненості	
стічних	 вод.	 Такий	 підхід	 до	 розробки	 технологій	
очищення	стічних	вод	та	підбору	очисного	устаткування	
дозволяє	 нам	 досягати	 оптимальних	 результатів	 за	
співвідношенням	ціна-ефективність-довговічність.

	Принципи	роботи	очисної	споруди	біологічної	дії	тм	
«AlpineSS»:

Робота	 очисних	 споруд	 базується	 по	 принципі	
функціонування	міських	очисних	споруд	провідних	країн	
світу	 (процес	 аерації	 стисненим	 повітрям).	 Аерація-
це	 процес,	 який	 пітримує	життєдіяльність	 біологічних	
організмів,	що	проводять	біологічну	деструкцію,	тобто	
«з’їдають»	та	переокислюють	мертву	органіку,	внаслідок	
чого	 на	 виході	 з	 очисної	 споруди	отримуємо	 технічну	
воду	 (95-98%	очистки),	 а	 органіка	 перетворюється	на	
активний	мул,	 який	 також	 приймає	 активну	 участь	 у	
процесі	очистки.						

Утилізація	очищених	стоків:	
Технічну	 воду	 очисних	 споруд	 тм	 «AlpineSS»	

дозволяється	 скидати	 у	 відкриті	 водойми,	 поверхню	
грунту,	 канави	 та	 дренажні	 системи.	Високий	 ступінь	
очистки	дає	можливість	її	вторинного	використання	на	
різні	 побутові	 та	 господарські	 потреби	 (полив	 газонів,	
миття	тротуарів,	машин	та	ін.,	або	повертати	на	зливні	
бачки).

збереження	довкілля-відповідальність	кожного!

аЛПін-заХіД
ТОВ

вул. Лукіяновича, 11
79013, м. Львів, Україна
Тел.: +38 032 2444431,
 +38 067 9802231
e-mail: alpinss.info@gmail.com,  
            alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com
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PJSC	«Betonmash»	 is	 a	 leading	manufacturer	 of	
concrete	mixing	and	 concrete	 transport	 equipment	 in	
Ukraine	and	Eastern	European	countries	for	80	years,	
as	well	as	spare	parts	for	machines		of	metallurgical	and	
mining	complexes.

We	produce:
-	concrete	mixing	plants;
-	concrete	mixers;
-	warehouses	of	cement	with	units	of	unloading	and	

pumping	of	cement;
-	plants	for	the	production	of	dry	building	mixtures;
-	spare	parts	for	the	machines	of	the	metallurgical	

complex;
-	spare	parts	for	crushing	and	grinding	and	mechanical	

equipment	for	metallurgical	plants;
-	spare	parts	for	coke	ovens.

БЕтОнМаШ
ПАТ

вул.Солоділова,1
м.Слов’янськ, 84105,  
Донецька обл., Україна
Тел.: +38 0626 635575
 +38 050 4708433
факс: +38 06262 38371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com

машинобудівний	 завод	 ПрАТ	 «Бетонмаш»	 є	
провідним	 виробником	 бетонозмішувального	 і	
бетонотранспортного	 обладнання	 в	 Україні	 та	 в	
країнах	Східної	Європи.

завод	виготовляє	різні	типи	бетонозмішувальних	
установок	 продуктивністю	 від	 10	 до	 300	 м³/год;	
бетонозмішувачі	 як	 примусового,	 планетарного,	
так	 і	 гравітаційного	 перемішування,	 двовальні	
змішувачі,	 установки	 змішування	 грунту,	 установки	
для	виробництва	сухих	розчинних	сумішей,	склади	
цементу,	 установки	 для	 вивантаження	 цементу	
із	 вагонів-хоперів,	 мусоро-сортувальне	 та	 інше	
обладнання.

Поряд	 з	 виробництвом	 бетонозмішувального	
обладнання	 ПрАТ	 «Бетонмаш»	 виготовляє	
устаткування	і	запасні	частини	для	металургійного	і	
гірничо-збагачувального	комплексу.

bETONmASh
PRIVATE	JOINT-STOCK	COMPANY

1, Solodilova Str.,
84105, Sloviansk,  
Donetska oblast, Ukraine
Phone.: +38 0626 635575
 +38 050 4708433
Fax: +38 06262 38371
e-mail: market@betonmash.com
www.betonmash.com
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OUR	SERVICES:
-	Foreign	economy	activities:	organization	of	sales	

and	procurement
-	Economic	calculations	and	analysis	of	activities
-	Optimization	models	of	production	planning
-	Marketing	research,	industry	market	analysis
-	IT	services
-	Logistics	solutions
-	Comprehensive	business	solutions
-	Services	for	Business

buSiNESS SOluTiON 
MoveMeNT

БізнЕ� �ОЛУШИн МУВМЕнт
ТОВ

вул. Наукова, 7Б
м. Львів, 79060, Україна,
тел.: +38 095 9392440
email: office@bs-movement.com
www.bs-movement.com
www.icbs.space
www.icbs.consulting
www.fb.com/BSMovenent  

нАШі	ПОСЛУГИ:
-	зЕД:	організація	продаж	та	ведення	закупівель
-	Економічні	розрахунки	і	аналіз	діяльності	
-	Оптимізаційні	моделі	планування	виробництва
-	маркетингові	 дослідження,	 галузевий	 аналіз	

ринку
-	іТ-послуги
-	Логістичні	рішення
-	Комплексні	бізнес-рішення
-	Сервісні	послуги	для	бізнесу

email: office@bs-movement.com
www.bs-movement.com
www.icbs.space
www.icbs.consulting
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Товариство	було	засноване	у	2000	році.	Основною	метою	

створення	компанії	було	постачання	якісної	європейської	
сировини	для	української	промисловості.	

з	початку	створення	товариства	засновники	поставили	
для	 себе	 завдання	 знайти	 якісну	 з	 конкуретною	 ціною	
сировину	 для	 української	 промисловості.	 У	 кінцевому	
результаті	увага	зупинилася	на	компанії	«Polychem	Systems	
Sp.	z	o.o.»	(м.	Познань,	Республіка	Польща).

	 і 	 сьогодні 	 п ідприємство	 імпортує	 в	 Україну	
пінополіуретани,	 полісечовини,	 поліуретанові	 клеї	 та	
грунтовки	для	нафтопереробної,	будівельної		та	меблевої	
галузей.	замовниками	продукції	 є	 заводи	 з	 виготовлення	
взуття,	автомобільних	сидінь	і	м’яких	меблів;	газотранспортні	
та	 нафтопереробні	 компанії;	 будівельні	 організації	 та	
деревообробні	підприємства.

за	багато	років	нашої	роботи	на	ринку	України	компанія	
«Polychem	Systems»	 стала	 нашим	 головним	партнером.	
Чому?	Бо	за	весь	час	ні	ми,	ні	наші	клієнти	жодного	разу	не	
засумнівалися	у	якості	продукції.	А	оперативне	виконання	
замовлень	у	будь-яких	об’ємах	та	індивідуальний	підхід	до	
наших	клієнтів	–	запорука	співпраці	на	довгі	роки.

Окрім	цього	наша	компанія	виконує	будівельні	роботи	
з	 утеплення	 та	 гідроізоляції	 утеплювачем	№1	 у	 світі	
–	пінополіуретаном:

-	мансард;
-	міжповерхових	перекриттів;
-	стін	та	фасадів;
-	плоских	дахів;
-	сільськогосподарських	та	виробничих	приміщень;
-	фундаментів;
-	холодильних	та	морозильних	приміщень;
-	промислових	споруд,	контейнерів,	акумулюючих	баків,	

трубопроводів;
-	термоізоляцію	транспорту.
ми	 використовуємо	 тільки	 сертифіковані	 марки	

поліуретану,	що	дає	Вам	 гарантію	безпечності	 обраного	
продукту.

Усі	роботи	здійснюються	на	професійному	обладнанні	
фірми	GRACO	 (США),	що	 дозволяє	 нам	 з	 впевненістю	
гарантувати	 якість	 виконаних	 робіт	 на	 тривалий	 період	
експлуатації	пінополіуретану.

У	нас	 індивідуальний	підхід	до	 кожного	 клієнта,	 саме	
тому	у	нас	комфортні	умови	для	співпраці.

ДЕКОратОр
ТзОВ

вул. Л. Українки, 26 оф. 29
м. Дрогобич, 82100, Львівська обл., 
Тел.: +38 067 9891011
Тел.: +38 097 7476091
e-mail: decorator.company@gmail.com
www.facebook.com/energoizoliacia/
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BKU	company	is	engaged	in	selling	adhesives	(EVA,	
PVA,	PUR,	APAO,	PUR	dispersions,	 glue	 thread)	 for	
furniture	 production	and	 selling	of	PVC	 foils	 for	MDF	
facades,	doors,	wall	panels,	window	profiles	and	window	
sills.	BKU	company	 is	 the	 only	 official	 representative	
of	 the	 following	 Italian	producers:	 «Durante	&	Vivan»	
(adhesives	 producer)	 	 and	«Alfatherm	S.p.a.»	 	 (PVC	
foils	producer).	We	offer	our	customers	high	European	
quality	and	modern	Italian	design.																																			

ДОрОніК-УКраЇна
ТОВ

вул. Духновича, 32, 
м. Свалява, 89300, Україна
Тел.: +38 050 4435814, 
 +38 067 5053396
e-mail: office@doronikukraine.com
www.doronikukraine.com.ua

ТОВ	«Доронік-Україна»	–	 український	 виробник	
домішок	 для	 виробництва	 розчинів	 та	 бетонних	
сумишів	Тм	PLASTIDOR(PL).	Продукція,	вироблена	
ТОВ	«Доронік	Україна»	сертифікована	та	безпечна	
для	 використання	 згідно	 вимог	 законодавства	
України.

DORONiK – uKRAiNE lTD

32, Duxnovy`cha, Str. 
 89300, Svalyava, Ukraine
Phone.: +38 050 4435814,
 +38 067 5053396
e-mail: office@doronikukraine.com
www.doronikukraine.com.ua
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на	Осінньому	Будівельному	Форумі	зовсім	скоро	
Ви	 зможете	 ознайомитися	 з	 характеристиками	
теплового	насосу	повітря-	вода	Templari,	який	буде	
представляти	компанія	ТОВ	«Ейр	Стрім».

завод	виробник	може	похвалитися	кліматичною	
камерою	 де	 проходять	 випробування	 теплових	
насосів	Kita	Templari.

нова,	 новісінька	 кліматична	 камера	 готова	 до	
випробування	Kita	Templari	на	новому	виробничому	
підрозділі.	 Використовується	 для	 випробувань	
функціональних	і	теплових	характеристик	теплових	
насосів	 вода	 /	 повітря,	 імітуючи	 кліматичні	 умови	
зовнішнього	повітря	від	-30°C	до	50°C,	в	новій	камері	
може	 випробовувати	машини	 до	 75	 кВт	 теплової	
потужності.

Універсальна	система	тепловий	насос	та	фанкойл	
для	опалення	та	кондиціонування.	Енергоефективна	
система	 з	 мінімальними	 витратами,	 яка	 створює	
комфорт	в	оселі	цілий	рік.	

на	Осінньому	Будівельному	Форумі	компанія	ТОВ	
Ейр	Стрім	представить	дизайнерські	фанкойли	Innova	
з	глибиною	всього	129	мм	та	інвентарним	двигуном,	
настінні,	вбудовані	та	канального	типу,	з	управлінням	
через	Wi-Fi.

ЕЙр �тріМ
ТОВ

вул. Горького,б. 11/1
м. Дніпро, 49000, Україна
Тел.: +38 067 5621838
www.air-stream.com.ua

	Дитячі	майданчики,	дитячі	містечка	які	реалізує	
наша	 компанія	 –	 це	 найкращі	 варіанти	 на	 ринку.	
ми	можемо	 запропонувати	 ігрове	обладнання	для	
приватного	використання,	а	також	громадських	місць.	
інноваційний	 розвиток	 і	 постійна	мотивація	 наша	
основна	ідея.	

ми	 постійно	 додаємо	 нове	 сучасне	 ігрове	
обладнання	 та	 аксесуари,	 одна	 модель	 або	 у	
поєднанні	 з	 іншою	 створюють	 індивідуальний	 і	
неповторній	ігровий	простір.

ЕЛіт–ПарК
ТОВ

вул. Васильківска 39  
с.Підгірці, Обухівський район, 
Київска обл.,  08710, Україна
Тел.: +38 098 3001300,
 +38 063 7465118 
e-mail: info@elitepark.com.ua
www.https://elitepark.net/
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The	first	and	most	basic	principle	of	products	from	
«West	Lift	Company	«GRUP»	is	a	modern,	high-quality	
and	durable	equipment.

Company	WLC	 works	 closely	 with	 European	
leaders-manufacturers	of		lift	equipment	and	escalators.	
These	companies	are	KLEEMANN,	TRESA,	ORONA,	
OZBESLER,	 SANEL,	 DOPPLER,	ALGI,	 SKG,	 BKG	
and	 other	 leading	manufacturers.	All	 products	 are	
certified	 and	have	all	 licensing	 documents	 for	 use	 in	
Ukraine	offered	by	WLC.	Based	on	the	cooperation	with	
these	manufacturers,	WLC	can	 supply	 the	 full	 range	
of	 lift	 equipment	 from	200	kg	 to	30	 tonnes.	This	also	
applies	 to	 escalators	 and	 travolators.	All	 equipment	
is	manufactured	by	manufacturers	exclusively	at	 their	
plants.	The	warranty	provided	after	installation	reaches	
36	months	(three	years).

заХіДна ЛіФтОВа КОМПанія 
«грУП»
ПП

вул. Антоновича, 140, 
м. Львів, 49057, Україна

Поштова адреса:  
79057, м. Львів, а/с 9260
Тел.: +380 32 2953316
 +38 097 7098471
 +38 095 6844929
Факс: +38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
www.westlift-company.com.ua

Перший	і	самий	основний	принцип	продукції	від	
«західна	Ліфтова	Компанія	 «ГРУП»	–	 це	 сучасне,	
якісне	і	довговічне	устаткування.	

Компанія	WLC	тісно	співпрацює	з	європейськими	
лідерами-виробниками	 ліфтового	 обладнання	 та	
ескалаторів.	 Це	 компанії:	 KLEEMANN,	 TRESA,	
ORONA,	 OZBESLER,	 SANEL,	 DOPPLER,	ALGI,	
SKG,	BKG	та	інші	провідні	виробники.	Вся	продукція	
сертифікована	 та	має	 всі	 дозвільні	 документи	 на	
застосування	в	Україні	яку	пропонує	компанія	WLC.	
на	основі	 співпраці	 з	 цими	 виробниками	 компанія	
WLC	може	постачати	весь	модельний	ряд	ліфтового	
обладнання	 від	 200	 кг	 до	 30	 тонн.	Це	 стосується	
також,	ескалаторів	та	траволаторів.	Все	обладнання	
виготовляється	 виробниками	 виключно	 на	 своїх	
заводах.	 Гарантія,	що	 надається	 після	 монтажу,	
досягає	36	місяців	(три	роки).

WEST lifT cOmPANY 
«GROuP»
PE

140, Antonovycha Str.
49057, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2953316
 +38 097 7098471
 +38 095 6844929
Факс: +38 032 2953852
e-mail: westlift_company@ukr.net
www.westlift-company.com.ua
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Iskra	 is	a	 leading	national	manufacturer	of	 lighting	
products	in	Ukraine

ISKRA	 LED	 –	 offers	 LED	 lighting	 of	 the	 new	
generation,	which	saves	up	to	80%	and	reduces	power	
consumption

The	entire	production	cycle	is	carried	out	on	its	own	
industrial	facilities.

We	 design	 and	manufacture	 both	 exclusive	 and	
ordinary	light	bulbs	and	light	fittings	of	any	complexity,	
which	meet	customers’	needs	and	expectations.

Why	is	it	advantageous	to	cooperate	with	us?
-	Warranty	 up	 to	 7	 years,	with	 subsequent	 post-

warranty	service;
-	The	products	meet	the	most	stringent	requirements	

of	European	quality	standards;
-	For	partners,	we	offer	special	terms	of	cooperation	

with	the	best	ratio	«price-quality»	in	the	market	of	lighting	
products.

Л�ВіВ��КИЙ 
ЕЛЕКтрОЛаМПОВИЙ заВОД 
і�Кра»
ПАТ

вул. Вулецька, 14, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: +38 032 2454306 
 +38 032 2454320
e-mail:  office@iskra.com.ua
www.iskra.com.ua

іскра	 –	 лідируючий	 національний	 виробник	
світлотехнічної	продукції	в	Україні

іскра	 LED	–	 пропонує	 світлодіодне	 освітлення	
нового	покоління,	яке	заощаджує	кошти	до	80%	та	
зменшує	енерговитрати.

Увесь	цикл	виготовлення	продукції	виконується	на	
власних	промислових	потужностях.	ми	розробляємо	
та	 виготовляємо	 як	 ексклюзивні,	 так	 і	 “бюджетні”	
варіанти	ламп	та	світильників	будь-якої	складності,	
з	 урахуванням	 характеристик	 під	 індивідуальні	
замовлення.

Чому	з	нами	вигідно	співпрацювати?
-	Конкурентна	вартість	рішень;
-	Гарантія	до	7	років,	з	подальшим	післягарантійним	

обслуговуванням;
-	Продукція	 відповідає	 найсуворішим	 вимогам	

європейських	стандартів	якості;
Для	 партнерів	 пропонуємо	 спеціальні	 умови	

співпраці	з	найкращим	співвідношенням	«ціна-якість»	
на	ринку	світлотехнічної	продукції.

lViVSKYi ElEcTROlAmPOVYi 
ZAVOD «iSKRA»
PJSC

14, Vulecz`ka, Str.,
Lviv, Ukraine, 79066
Phone: +38 032 2454306
 +38 032 2454320
e-mail:  office@iskra.com.ua
www.iskra.com.ua
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	АТ	«Львівгаз»	–	лідер	у	газифікації	та	обслуговуванні	
населення	за	виробничими	потужностями	в	Україні.

Понад	 3400	 кваліфікованих	 працівників	
щодня	 забезпечують	 безпечне	 та	 безперебійне	
газопостачання	всім	мешканцям	Львівської	області.	

завдяки	 професіоналам	 Львівщина	 сьогодні	
–	одна	з	найбільш	газифікованих	областей	України.	 
72%	житлового	фонду	області	газифіковано.

надсучасне	 виробництво	 газового	 обладнання,	
що		забезпечує	стабільний	тиск	для	десятків	тисяч	
домогосподарств	по	всій	Україні	та	на	міжнародному	
ринку.		

Львівгаз	постійно	вдосконалює	клієнтський	сервіс	
та	впроваджує	європейські	практики.

Сьогодні	 у	Львівській	 області	 працює	5	центрів	
обслуговування	споживачів.

Л�ВіВгаз
АТ

вул. Золота, 42
79039, м.Львів, Україна
Тел.: +38 032  2591101
e-mail: office@lvgas.com.ua

Компанія	макел	 заснована	 в	 1977	 році.	макел	 є	
лідер	на	ринку,	зокрема	з	експорту	електроматеріалів	з	
Туреччини.	Компанія	доставляє	продукцію	в	більш	ніж	
40	країн	світу.

Ви готовляє т ь ся 	 п роду кц і я 	 в 	 Туреччин і	
на	 автоматизованому	 заводі	 площею	 45	 тис.м2  
з	 використанням	сучасних	 технологій.	Широкий	 вибір	
продукції:	 вимикачі,	 розетки,	 подовжувачі,	 колодки,	
аксесуари,	 електрощітки,	 автоматичні	 вимикачі,	
світлодіодні	лампи	та	світильники.

Компанія	 володіє	 найбільшою	 оснащеною	
лабораторією	країни	в	якій	перевіряють	якість	продукції,	
а	також	експерементують	її.	

Лабораторія	 є	 сертифікованою	 лабораторією	
Турецького	інституту	стандартів	і	німецькою	лабораторією	
VDE.

	Фірма	макел	 не	 використовує	 в	 своїй	 продукції	
шкідливих	для	здоров’я	матеріалів.	макел	виробляє	свої	
товари	відповідно	до	Основ	надійності	РЄ,	прийнятими	і	
чинними	в	усіх	країнах	ЄС.	знак	СЕ	позначає,	що	даний	
товар,	в	разі	використання	за	призначенням,	не	завдасть	
шкоди	людині	і	майну,	рослинності	і	тваринного	світу,	а	
також	 навколишньому	 середовищу,	 іншими	 словами,	
даний	товар	є	надійним	і	безпечним.

«Makel»	 довела	 відповідність	 якості	 стандарту	
ISO	9001:	 2000	 отриманням	від	Турецького	 інституту	
стандартів	 і	 німецької	 сертифікує	 організації	 DQS	
Сертифікатів	Системи	 контролю	 за	 якістю	 ISO	9001:	
2000.	 Підприємство	 має	 наступні	 сертифікатами:	
німецький	VDE,	російський	ГОСТ,	український	сертифікат,	
голландський	 Kema-Keur,	 RoHS,	 TSE.	 на	 території	
України	 компанія	ТОВ	«макел	Україна»	 є	 стабільним	
і	надійним	постачальником	електротехнічної	продукції	
в	мережі	торгових	центрів	«ЕПіЦЕнТР»,	«нова	Лінія»,	
«СOMFY»,	«Фокстрот»,	«ROZETKA»,	«Олді»,	«33	м2»,	
«ВЕнА»,	«Рона-маркет».

Компанія	 ТОВ	 «макел	 Україна»	 є	 офіційним	
представництвом	від	заводу	«MAKEL».

МаКЕЛ
КОмПАнія

Тел.: +38 044 3590816/17
e-mail: officemakel.ua@gmail.com
www.makel.ua



�� 27Львів•Галицькі Експозиції•2021 Lvіv•Galician Exposition•2021

УЧа�нИКИ ВИ�таВКИ

��

EXhibiTORS

��

The	overalls	manufacturer.
Manufacturing	 of	 certificated	 overalls,	means	 of	

individual	protection,	trade	marks,	flags,	signs	of	work	
safety,	building	tools,	case	furniture	on	individual	order.

МаріО
ТзОВ

вул. Городоцька 172
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: +380 32 2400360, 2400350,  
       2624224, 2626475
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзОВ	 «маріо»	 –	 підприємство	 із	 24-річним	
досвідом.	

Один	із	основних	видів	діяльності	–	виробництво	
та	продаж	спецодягу.	Продукція,	яка	виготовлена	на	
підприємстві,	є	сертифікована.

У	ТзОВ	«маріо»	–	товари	належної	якості,	низькі	
ціни	 та	 спеціальні	 знижки	 для	 постійних	 клієнтів.	
А	 найголовніше:	 активні	 продажі	 та	 доставка	
безпосередньо	 клієнту	 роблять	 нашу	 компанію	
лідером	на	українському	ринку.

Пропонуємо:
-	Сертифікований	 спецодяг	 за	 індивідуальним	

замовленням
-	Робоче	взуття
-	засоби	індивідуального	захисту
-	 Виготовлення	 логотипів,	 прапорів,	 знаків	 по	

охороні	праці

MArio LTd

172, Gorodotska St.,
79022, Lviv, Ukraine
Phone: +38 0322 624224, 626475
e-mail: mariolviv@gmail.com
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Двері	вхідні	металеві	внутрішні	та	зовнішні.
міжкімнатні	з	мДФ	та	дерева.	
Двері	 металеві	 та	 дерев’яні	 протипожежні	 

Еі-30/60,	люки,	ворота	протипожежні	Еі-30/60.
Ковальські	 вироби(грати,	ворота,	дашки,	декор,	

фурнітура)	металовироби(сейфи	банківські,	 офісні,	
зброярські,	архівні	шафи,	стелажі,	одягові	шафи	та	
меблі	лофт.

Фасади	меблеві	 та	 дверні	 з	мДФ/ПВХ	 	 ,	мДФ	
фарбовані	під	дерево	та	фасади	з	масиву.

Корпусні	меблі.
Послуги	 металообробки	 та	 пофарбування	

полімерними	порошковими	фарбами.

МарКО�тИЛ�
ТОВ

вул.Зелена 238, м.Львів
Тел.: +38 032 2904041, 
 +38 067 3144040 
e-mail: info@markostyle.com.ua
www.markostyle.com.ua

Компанія	 «С.В.Е.Т.	 Плюс»	 більше	 10	 років	 працює	 на	
світлотехнічному	ринку	Україні.	

Основними	напрямками	діяльності	на	сьогодні	є:
1.	Електротехнічне		обладнання:	розетки	,	вимикачі,	KNX		

система	«розумний	дім».
2.	Внутрішнє	та	зовнішнє	освітлення:	декоративне,	технічне,	

архітектурне.
3.	 Проектна	 та	 інформаційна	 підтримка	 дизайнерів	 та	

архітекторів.
за	час	свого	існування	компанія	здобула	прихильність	не	

тільки	на	внутрішньому	ринку	України.
	«С.В.Е.Т.	Плюс»	став	надійним	партнером	багатьох	відомих	

європейських	виробників.	
зокрема	компанія	має	статус:	Ексклюзивного	представника	

продукції 	 Тм	 ТЕм	 (словенський	 виробник	 	 розеток,		
вимикачів,	мультимедійних	 пристроїв)	 на	 території	 	 України.		
Офіційного	 дистриб’ютора	 Тм	 JUNG	 (німецький	 виробник	
систем	 автоматизації	 «розумний	 будинок»,	 інноваційного		
електротехнічного	обладнання).	Сертифікованого	партнера		KNX	
Association.	Офіційного	дилера	багатьох	виробників	освітлення,	
декору,	меблів.	зокрема	можна	виділити	такі	торгові	марки,	як		
OlebyFM	(Iспанія),	Landa	(італія),	Aromas	del	Campo	(Iспанія),	
Globen	Lighting	(Швеція),	BPM	Lighting	(Iспанія).	

і	це	не	повний	перелік,	в	портфелі		«С.В.Е.Т.	Плюс»	більше	
500	виробників.

В	 2017	 році	 компанією	 був	 започаткований	ще	 один	
напрямок	 –	 проектна	 підтримка	 дизайнерів	 та	 архітекторів.	
з	цією	метою	компанія	 	відкрила:	Виставкову	залу	«ANRI51»	
(загальною	площею	400м2),	яка	розташована	поруч	з	центром		
Києва	за	адресою:		вул.Василя	Тютюнника	51/1а.	Регіональне	
львівське	відділення	:	м.Львів,	вул.	В.Липинського	36,	Rubicon	
Business	Center	1	поверх,	окремий	вхід.

наші	локації	це:	можливість	дизайнера	зустрітися	зі	своїми	
клієнтами,	 попрацювати	 з	 каталогами,	 зразками	 продукції,	
отримати	 технічну	 	 або	 інформаційну	 консультацію	щодо	
продукції.	Експозиція	світла,	меблів,	декору,	розеток,	вимикачів,	
автоматизації	 «розумний	 будинок»	 у	 дії.	майже	щомісяця	
відбувається	оновлення	колекцій.	Постійні	навчальні	семінари	
та	майстер-класи	,	які	проводяться	за	участю	як	представників	
європейських	брендів,	такі	і	менеджерами	компанії	«С.В.Е.Т	.	
Плюс».

Додаткові	переваги	співробітництва		з	«С.В.Е.Т.	Плюс»:
1.	Гнучкі	та	прозорі	умови	співпраці.
2.	Складська	програма	розеток,	вимикачів,	освітлення.
3.	Партнерська	підтримка	каталогами,	зразками	продукції,	

навчанням	персоналу,	захистом	проектів.
4.	Швидке	вирішення	форс-мажорних	ситуацій.
5.	Розумні	рішення	за	розумні	гроші

�.В.Е.т. ПЛЮ�

вул. В.Липинського 36, м.Львів
Rubicon Business Center 1 поверх, окре-
мий вхід
Тел.: +38 097 6107342 – Вероніка
e-mail: region1@svet-plus.com

вул. В.Тютюнника 51/1а, м.Київ
Тел.: +38 044 2214554e-mail: 
info@svet-plus.com 

www.svet-plus.com
www.facebook.com/svetplusltd/
www.instagram.com/svetplus.company
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Will	realize	the	thermal	pumps	of	home	and	foreign	
producers.	Are	official	and	only	representatives	in	Ukraine	
of	the	American	thermal	pumps	of	Water	Furnace.	Design	
and	install	the	systems	of	heating,	conditioning	and	hot	
water	supply	on	the	basis	of	thermal	pumps	“turn-key”.	
Own	an	 own	boring	 equipment;	Conduct	 all	 types	 of	
boring	works.

 

�таЛа ЕнЕргія

вул. Дорошенка, 3
с. Зимна Вода, Пустомитівський р-н,
Львівська обл., 81110, Україна
Тел.: +38 096 7775677
 +38 032 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
www.stala-energia.com.ua

Реалізуємо	теплові	помпи	вітчизняних	та	іноземних	
виробників.	Є	офіційними	і	єдиними	представниками	в	
Україні	американських	теплових	помп	Water	Furnace.	
Проектуємо	 та	 встановлюємо	 системи	 опалення,	
кондиціонування	 та	 гарячого	 водопостачання	 на	
основі	теплових	помп	«під	ключ».	Володіємо	власним	
буровим	устаткуванням.	здійснюємо	усі	види	бурових	
робіт.

SuSTAiNAblE ENERGY

3, Doroshenka Str.,
81110, Zymna Voda, Pustomytivskiy distr., 
Lviv region, Ukraine
Phone.: +38 096 7775677
 +38 032 2957700
e-mail: Sale.se@ukr.net
www.stala-energia.com.ua
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тЕМ 
КОмПАнія

вул. В.Тютюнника 51/1а,  
салон «Анрі51», м. Київ, україна
Тел.: +38 044 2214554, 
 +38 068 3940567
e-mail: info@svet-plus.com 
            manager5@svet-plus.com
www.svet-plus.com

Компанія	ТЕм	(TEM	Catez)	–	словенський	виробник	
електрофурнітури,	 відомий	 в	Європі	 як	 постачальник	
якісного,	сучасного	обладнання.	

Асортимент	фабрики	достатньо	великий:
1.	 Розетки,	 вимикачі,	 	 USB	 зарядні	 пристрої,	

світлорегулятори,	мультимедійні	рішення.
2.	Супутні	аксесуари,	такі	як	напольні	коробки	для	

монтажу	розеток	в	підлогу,	коробки	наружного	монтажу	
с	підвищеним	рівнем	захисту	IP	55,	парапетні	канали,	
розподільні	щитки,	тощо.

найбільшою	популярністю	в	України	 користується	
модульна	серія	Modul,	створена	ТЕм		в	колаборації	з	
італійськими	дизайнерами.	

Сімейство	 Modul	 представлено	 наступними	
серіями:

1.	Pure	–	дизайнерська	серія	розеток	та	вимикачів	
виконана	виключно	з	натуральних	матеріалів:	металf,	
скла,	дерева.

2.	Line	та	Soft	–	серія,	яка	виробляється	з	якісного	
термопластику	та	представлена	в	широкому	діапазоні	
кольорів:	від	чорного,	білого,	слонової	кістки	до	якісної	
імітації	металевих	відтінків	золота,	срібла	та	структури	
натурального	дерева.

Окремої	уваги	заслуговують	такі	інноваційні	рішення	
як:

1.	Універсальний	дімер	TEM	Touch	-	світлорегулятор,	
який		працює	практично	зі	всіма	відомими	джерелами	
освітлення.

2.	Безконтактний	вимикач.
3.	BIOPASS		–	біометричний	замок	для	відкривання	

дверей	без	ключів.
Вся	продукція	Тм	ТЕм	сертифікована,	виробляється	

на	сучасному	обладнанні	та	проходить	суровий	контроль		
якості.

Стандарт	електрофурнітури	–	італійський	(прямокутна	
монтажна	 коробка),	 але	 є	 рішення	 і	 для	 звичного	
німецького	стандарту	(кругла	монтажна	коробка).

В	 Україні	 ексклюзивно	 Тм	 ТЕм	 (серію	 Modul)	
представляє	компанія	«С.В.Е.Т	Плюс».

Діє	 складська	 програма,	 залишки	 оновлюються	
щомісячно.

ПРОФЕСіЙнИЙ	ПРОмИВ	СИСТЕм	ОПАЛЕння
якщо	Ви	помітили:
-	нерівне	нагрівання	опалювальних	пристроїв,	які	

мають	різну	температуру	знизу	та	зверху	(тривалий	
час	нагрівання	води	в	опалювальних	системах);

-	нехарактерні	звуки	котлів;
-	гарячі	труби	при	холодних	батареях;
-	 великі	 рахунки	 за	 опалення	 при	 звичному	

споживанні.
ми	вирішимо	всі	Ваші	проблеми	з	опаленням.
Бренд,	який	реально	працює	–	FERNOX

тЕПЛО.В�.Л�ВіВ
КОмПАнія

Тел.: +38 050 0468796
e-mail: teplovslviv@gmail.com
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Тепло	 Гарант	 –	 надійний	 партнер	 для	 покупців	 радіаторів	

опалення	с	будь-якими	потребами
Компанія	 Тепло	 Гарант	 займається	 продажем	 радіаторів	

опалення	 з	 2000	року,	 пропонуючи	високотехнологічну	продукцію	
європейських	брендів.	наш	офіс	 розташований	поблизу	Львова,	
а	географія	поставок	охоплює	всю	Україну	–	практично	в	кожному	
регіоні	 у	 нас	 є	 постійні	 замовники,	 включаючи	 великі	 будівельні	
фірми,	а	зростаюча	кількість	позитивних	відгуків	свідчить	про	нашу	
бездоганну	репутацію.

ми	пропонуємо	радіатори:	дизайнерські	від	Vasco,	економічні	
від	Zehnder,	та	сталеві	від	Stelrad,	а	також	рушникосушки	з	різними	
характеристиками	 та	 візуальними	 особливостями,	щоб	 кожен	
клієнт	міг	зробити	свій	будинок	не	тільки	теплим	та	затишним,	але	й	
оригінальним.	на	сьогоднішній	день	ми	є	офіційним	представником	
голландського	виробника	STELRAD,	а	 також	пропонуємо	батареї	
опалення	від	таких	відомих	брендів	як	VASCO	і	ZEHNDER.	Постійний	
контроль	якості,	широкий	модельний	ряд,	 налагоджена	логістика	
та	уважне	ставлення	до	клієнтів	роблять	нас	надійним	 і	вигідним	
партнером,	як	для	оптових,	так	і	для	роздрібних	покупців.

Тепло	Гарант	–	 компанія,	 орієнтована	на	постійний	розвиток	
і	 створення	для	 своїх	 клієнтів	 кращих	 умов	 співпраці.	 У	 власній	
діяльності	ми	керуємося	наступними	принципами:	

1.Встановлення	 найнижчих	 цін	 в	 країні	 завдяки	 статусу	
офіційного	 дистриб’ютора.	 нашим	 клієнтам	 не	 доводиться	
переплачувати	 за	 послуги	 посередників,	 а	 10-річна	 гарантія	 є	
найкращим	доказом	 того,	що	 наші	 радіатори	 опалення	 якісні	 та	
адаптовані	до	активної	експлуатації.

2.	Розширення	асортименту.	Розуміючи	прагнення	замовників	
підбирати	 найсучасніші	 та	 стильні	 моделі	 опалювального	
обладнання,	ми	регулярно	презентуємо	новинки	відомих	брендів.	
Величезний	 асортимент	 продукції	 дозволяє	 без	 проблем	 знайти	
оптимальний	варіант	клієнтам	з	будь-якими	вимогами	до	потужності,	
габаритів,	забарвлення	і	вартості.

3.	Оперативна	обробка	та	доставка	товарів	–	на	нашому	складі	
є	 всі	 батареї,	 представлені	 в	 онлайн	 каталозі,	що	 в	 поєднанні	 з	
власним	автопарком	та	налагодженими	партнерськими	відносинами	
з	фірмами-перевізниками	дозволяє	здійснювати	поставки	по	Львову	
і	Україні	без	затримок.

Склад	компанії	знаходиться	в	с.	наварія	біля	Львова
4.	Професійне	 консультування.	В	 разі	 виникненні	 труднощів	

на	етапі	пошуку	наші	менеджери	завжди	готові	підібрати	радіатори	
опалення	 за	 індивідуальними	 запитами,	 заощадивши	 ваш	 час	 і	
нерви.

5.	Різноманітність	бонусів	 –	 як	 нові,	 так	 і	 постійні	 замовники	
можуть	розраховувати	на	приємні	сюрпризи,	наприклад,	ми	надаємо	
додаткові	знижки	в	разі	придбання	більше	двох	дизайнерських	або	
вертикальних	радіаторів,	рушникосушок	і	т.д.

тЕПЛО гарант

Тел .: +38 098 93 51 571
e-mail: comforthomelv@gmail.com
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Private	 enterprise	 «Thermit»	 is	 Center	 anti	 of	
corrosion	and	isolation.	Presents	materials	for	defence	
of	constructions	be	which	to	the	type	(concrete,	metal,	
wood,	 brick,	 to	 the	 stone	 and	 insh.).	 Materials	 for	
gidroizolyacii,	 cold	 zincing,	 build	 germetiki,	 additions,	
to	 the	 concrete,	 gidrofobizatori,	 purifiers	 of	 facades,	
antiseptiki,	heat-insulation,	and	also	executes	works	with	
the	use	of		these	materials.	

We	protect	your	investments	!	

тЕрМіт
ПП

вул. Щирецька ,7а 
м. Львів, Україна
Тел.:          +38 032 2474770
                  +38 050 4304917
Факс:         +38 032 2244002
e-mail:tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua
www.penetron.lviv.ua

Приватне	 підприємство	«Терміт»	 –	Центр	анти	
корозії	 та	 ізоляції.	 Представляє	 матеріали	 для	
захисту	конструкцій	будь	якого	типу	(бетону,	металу,		
деревини,	цегли,	каменю	та	ін.)

матеріали	 для	 г ідроізоляці ї , 	 холодного	
оцинкування,	 будівельні	 герметики,	 	 добавки	 до	
бетону,	 гідрофобізатори,	 очищувачі	 фасадів,	
антисептики,	теплоізоляцію,	а	також	виконує	роботи	
з	використанням		даних	матеріалів.

ми	захищаємо	ваші	інвестиції	!

TerMiT
PE

7a, Shhyreczka, Str.
Lviv, Ukraine
Phone:     +38 032 2474770
                +38 050 4304917
Fax:         +38 032 2244002
e-mail:tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua
www.penetron.lviv.ua
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OUR	SERVICES:
-	Projection
-	Inziniring
-	Automation
-	Service
-	Metrology
-	Occupational	health

тЕХнОЛОДжі МУВМЕнт
ТОВ

TEchNOlOGY mOVEmENT
LLC

вул. Євшана, буд. 9,корпус 3,офіс 409
77306, м. Калуш,  
Івано-Франківська область, Україна
Тел.: +38 050 013954
 +38 050 0136995
e-mail: office@t-m.com.ua
www.t-m.com.ua
www.facebook.com/technologymovement1

нАШі	ПОСЛУГИ:
-	Проектування
-	інжиніринг
-	Автоматизація
-	Обслуговування
-	метрологія
-	Охорона	праці

e-mail: office@t-m.com.ua
www.t-m.com.ua
www.facebook.com/technologymovement1
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Тм	ФАРБА	ОПАЛЕння		є	офіційним	представником	
продукції	Heizsysteme	GmbH	(німеччина)	на	території	
України.	 науковці	 та	 засновники	 цієї	 технології	
бачили	тисячі	будинків,	випробували	сотні	сумішей	
для	систем	опалення	та	провели	нескінченні	часи	в	
лабораторії	для	вас.

Ви с о к а 	 ефе к т ивн і с т ь , 	 е к ол о г і ч н і с т ь ,	
універсальність	 і	 простота	 установки	 системи	
опалення	 з	 кожним	 роком	 знаходить	 все	 більше	
прихильників	 як	 серед	приватних	осіб,	 так	 і	 серед	
представників	бізнесу.	Квартири,	приватні	будинки,	
магазини,	 ресторани	й	 готелі,	 офіси,	 спа	центри	й	
медичні	центри	–	це	лише	невеликий	перелік	об’єктів,	
в	яких	вже	успішно	реалізовані	наші	проєкти.

Співробітники	 компанії	 проходять	 обов’язкове	
навчання	 і	сертифікацію	в	Україні	та	німеччині.	Це	
дозволяє	нам	забезпечити	найвищі	стандарти	якості	
на	всіх	етапах	робіт	–	від	проєктування	до	установки	
–	 підібрати	 та	 розрахувати	 найбільш	 ефективне	
рішення	для	кожного	конкретного	випадку.

тМ ФарБа ОПаЛЕння

вул.Коцюбинського, 43
м.Вінниця, Україна
Тел.: +38 050 6044608
e-mail: ecostep@ukr.net
https://infravn.com
https://fb.com/ecostep24

Головна	мета	підприємства	«Укрінтерм»:
Враховувати	 і	 задовольняти	 потреби	 наших	

Клієнтів	
накопичений	 досвід	 вкладати	 в	 розвиток	 і	

удосконалення	нашої	продукції	
Будувати	роботу	з	кожним	Клієнтом	(Партнером)	

на	 основі	 довгострокової	 перспективної	 співпраці,	
постійно	супроводжуючи	та	підтримуючи	

Піклуватися	про	колектив	Компанії	
Всі	 відносини	 з	 персоналом	 будувати	 на	

партнерській	 основі	 	 СП	 «Укрінтерм»	 успішно	
функціонує	на	ринку	України	та	ближнього	зарубіжжя	
вже	більше	26	років.	

за	 цей	 період	 була	 створена	 розгалужена	
партнерська	мережа	представництв	в	Україні,	Росії,	
молдові	та	Білорусі.	Сьогодні	в	системі	«Укрінтерм»	
в	Україні	працює	вже	2375	фахівців.	

Їх	силами	вже	змонтовано	понад	4650	модульних	
котелень.	

Кількість	працюючих	на	виробництві	-	75	осіб.
Колектив	ТОВ	СП	«Укрінтерм»	було	нагороджено	

Почесною	Грамотою	Кабінету	міністрів	України.

УКрінтЕрМ
ТОВ	СП

вул. Івана Кожедуба, 307А
м. Біла Церква, 09114, Україна
e-mail: uit@ukrinterm.com.ua 
https://ukrinterm.com.ua/ua/
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УЧа�нИКИ ВИ�таВКИ

	Чотирбоцький	завод	вогнетривів,	Шепетівського	
району,	 Хмельницької	 області	 випускає	 каолінову	
вогнетривку	 цеглу	 за	 технологією	 пластичного	
формування	та	природньої	сушки.	наша	продукція	
має	унікальні	 характеристики	по	швидкості	 набору	
температури	та	довготривалості	її	віддачі,	має	високу		
довговічність	та	екологічність.	Сфера	застосування:

-	 кладка	 топок	 груб	 та	 плит	 побутового	
застосування;

-	кладка	тандирів;
-	кладка	димових	труб;
-	кладка	топок	саун;
-	кладка	російський	печей;
-	кладка	камінів;
-	кладка	барбекю.
У	 промисловості	 цегла	 застосовується	 у	

спорудженні:
- 	 опалювальних	 камер,	 де	 відбувається	

спалювання	кам’яного	вугілля;
-	 печей	 для	 випалювання	 керамічних	 виробів	

тощо.
Також	 нашим	 заводом	 випускається	 мертель	

(марка	мШ-28)	 –	 	 готова	 вогнетривка	 суміш	 для	
зв’язування	 вогнетривких	 цеглин	 при	 кладці	 та	
ремонті	печей.

ЧОтИрБОц�КИЙ  
заВОД  
ВОгнЕтрИВіВ

Менеджер з продажу –  
Лабенська Людмила Станіславівна
Тел.: +38 096 280 0830
Тел.: +38 050 860 0309
e-mail.: novatsegla2017@gmail.com



Всі авторські права належать 
Прат «гал-ЕК�ПО»®

Передрук інформації можливий виключно за згодою 
ПрАТ «Гал-ЕКСПО»®

	 ПрАТ	 «Гал-ЕКСПО»®	 надає	 послуги	 з	
розміщення	реклами	в	усіх	змі,	прорекламованих	
в	цьому	каталозі.	з		приводу	замовлення	реклами	
звертатися	до	відділу	реклами	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®, 
тел.:	(032)	294-91-14

	 Відповідальність	за	вірогідність	 інформації	в	
каталозі	несуть	фірми-експоненти.

	 Будь-які	 вимоги	до	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®	 та	
видавця	 щодо	 відповідальності	 та	 покриття	
моральних	чи	матеріальних	 збитків,	 завданих	 в	
результаті	 помилково,	 невірно	 чи	 з	 недогляду	
внесених	даних,	відсутності	перекладу	спеціальних	
термінів	 у	 випадку	 ненадання	 оригіналу	 текстів	
англійською	мовою,	виключаються.

Компоновка	і	верстка	каталогу	–	ПрАТ	«Гал-ЕКСПО»®
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