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Все	для	EV	(електромобілів):
-	Публічні	зарядні	станції
-	Портативні	зарядні	станції
-	аксесуари
-	Білінг
-	електромобілі
-	Сервіс

LEtsECO
КомПанія	 
диЛер	ECOFACTOR 
(ФоП	СТеПаСЬ	Ю.і.)

м. Львів,  
тел.: 38 098 6994322 
e-mail: yuriy.stepas@gmail.com
www.letseco.co.ua

Кухонні	стільниці	та	у	ванну	кімнату,	підвіконники,	
сходи	 та	 інші	 елементи	 з	 кварциту	 та	штучного	
каменю.	 Кухонні	 мийки	 та	 змішувачі	 SCHOCK,	
Reginox.

4hOusE.Lviv.ua

Тел.: +38 050 6739433, 
 +38 098 2539789, 
e-mail: 4houselviv@gmail.com
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а/О ЕВрОБЕтОн
ПриВаТне	аКЦіонерне	
ТоВариСТВо

EurObEtOn sa

вул. Олекси Тихого, 6 Ж
м. Краматорськ, Донецька область, 
84306, Україна  
Тел.: +38 050 4342202
e-mail: info@euroberon.info 
https://eurobeton.info

6, Oleksy Tykhoho Str.,  
UA-84306 Kramatorsk, Donetsk reg., 
Ukraine
Phone: +38 050 4342202
e-mail: info@euroberon.info 
https://eurobeton.info

Поставка,	монтаж	та	сервіс	обладнання	італійських	
компаній:	 SIMEM,	 NORDIMPIANTI,	 BIANCHI,	
SCHNELL,	 CGM	 –	 комплектних	фабрик	 збірного	
залізобетону,	 бетонозмішувального	 устаткування,	
ліній	 з	 виробництва	 пустотних	 плит,	 з/д	 шпал,	
опор	ЛеП;	опалубки	конструктивного	залізобетону;	
гнучких	роботів,	станків	з	виробництва	зварної	сітки	
й	арматурних	

каркасів;	 верстатів	 для	 обробки	 натурального	
каменю	та	бетону.

Supply,	installation	and	technical	assistance	of	Italian	
equipment:	SIMEM,

NORDIMPIANTI,	 BIANCHI,	 SCHNELL,	 BFS	
CASAGRANDE	—	turn-key	precast

plants,	mixing	plants,	lines	for	production	of	hollow	
core	slabs,	pipes,	sleepers,	poles;

molds	for	civil	and	industrial	precast;	stirrup	benders,	
mesh	welding	and	cage	making

machines;	 surface	 finishing	 equipment	 for	 natural	
stone	and	concrete.

�� ��
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аЕрОК
ТзоВ

вул. Промислова 6,  
м. Обухів , Київська обл., 08700, Україна
Тел.: +38 044 3913090
 +38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

ТоВ	 «аерок»	 є	 лідером	 ринку	 виробів	 з	
ніздрюватого	 бетону	 автоклавного	 твердіння	 в	
Україні	 і	 найбільшим	 постачальником	 виробів	 з	
автоклавного	 газобетону	під	 торговельною	маркою	
AEROC	у	всі	регіони	країни.	Продукція	AEROC,	а	саме	
стінові	 та	 перегородні	 блоки,	U-блоки,	 перемички,	
клейові	суміші,	штукатурка	та	фасадна	штукатурка	
випускаються	 двома	 заводами,	 розташованими	 в	
м.	Березань	і	м.	обухів	Київської	області	і	за	своєю	
якістю	відповідають	найвищим	вимогам	Українських	
та	Європейських	стандартів.

EXhibitOrs

6, Promyslova Str., 
Obukhiv, Kyiv region, 08700, Ukraine
Phone: 38 044 3913090
 38 067 4404639; 3068792
e-mail: aeroc@aeroc.ua
www.aeroc.ua

AeroK
LLC

LLC	«Aeroc»	–	the	leader	of	the	market	of	cellular	
concrete	autoclaved	in	Ukraine	and	is	the	biggest	supplier	
of	aerated	concrete	under	the	brand	name	AEROC	in	all	
regions	of	the	country.	Products	are	manufactured	in	two	
plants	located	in	the	city	of	Berezan	and	Obukhov	Kyiv	
region	and	its	quality	meets	the	highest	requirements	of	
Ukrainian	and	European	standards
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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
ТзоВ

вул. Лукіяновича, 11,  
м. Львів, 79000, Україна
Тел.: 38 067 9802231
Тел./Факс: 38 032 2444431
e-mail: alpin.zahid@gmail.com
www.alpinss.com

БЕтОнМаШ
ПаТ

Україна, Донецька область, 
м.Слов’янськ, вул.Солоділова, 1, 84105
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	
35	до	150	м³/год;	 бетонозмішувачі	 як	 примусового,	
планетарного,	 так	 і	 гравітаційного	 перемішування,	
двовальні	змішувачі,	установки	для	виробництва	сухих	
розчинних	сумішей,	склади	цементу,	установки	для	
вивантаження	цементу	із	хопрів	та	інше	обладнання.	
Поряд	 з	 виробництвом	 бетонозмішувального	
обладнання	 ПраТ	 «Бетонмаш»	 виготовляє	
устаткування	і	запасні	частини	для	металургійного	і	
гірничо-збагачувального	комплексу.
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«асоціація	 будівельників	 «Будіндустрія»	 веде	
активну	системну	роботу	в	наступних	напрямках:

-	 розвиток	 та	 розширення	 горизонтальних	
зв’язків	 з	 громадськими	 організаціями	 та	 бізнес	
структурами;

-	 робота	 з	 Територіальними	 громадами	 та	
оСББ;

-	Пропаганда	боротьби	з	корупційними	схемами;
-	Участь	в	конференціях,	семінарах	та	виступах;
-	залучення	незалежних	експертів;
-	 Сприяння	 у	 створені	 умов	 для	 залучення	

інвестицій;
-	розвиток	 сучасної	 теоретичной	 та	 практичної	

бази	будівельної	галузі.

БУДінДУ�трія
аСоЦіаЦія	БУдіВеЛЬниКіВ

вул. Володимира Великого, 16, офіс 511, 
м. Львів, 79053, Україна
Тел.: +38 096 4498893
e-mail: voronrost@ukr.net
www.budindustria.lviv.ua
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гіП�ФаБріК грУП
ТоВ

Виробник	гіпсу	та	гіпсових	сумішей.	
якщо	 вас	 цікавить	 виробництво	 своєї	 торгової	

марки	у	нас,	то	ми	виробляємо	продукцію	під	іншими	
торговими	марками,	ми	можемо	працювати	з	вашими	
преміксами	і	рецептурами.	якщо	вас	цікавить	наша	
продукція,	ми	 також	 готові	 її	 вам	відвантажувати	в	
будь-яких	кількостях	та	надати	зразки	на	пробу.	

ми	виготовляємо	всі	 види	 гіпсових	штукатурок.	
У	 лінійку	 входять	 суміші	 для	 ручного,	 машинного	
нанесення,	 преміум	 і	 економ	 сегмент.	 Продукція	
проходить	всі	необхідні	лабораторні	тести	і	відповідає	
стандартам,	 також	ми	 доводимо	 характеристики	
продукту	 спільно	 з	 клієнтом,	 навчаємо	 нашого	
клієнта.	наша	продукція	пройшла	всі	тести	і	успішні	
випробування	одним	з	провідних	світових	концернів	
«Сен-Гобен».	

В	 компанії	 працюють	 професійні	 технологи,	
лаборанти,	а	також	ми	–	просто	живі,	енергійні	люди	
з	величезним	бажанням	дружити	і	співпрацювати	з	
вами.

вул. Осередок, 14, 
Тлумацький р-н, с. Хотимир,   
Iwano-Fankiwsk reg., 78050, Україна
Тел.: +38 068 0543000
e-mail: sales@gipsfabrik.com
www.gipsfabrik.com

Gipsfabrik	group	llc	is	a	manufacturer	of	gypsum	and	
gypsum	mixtures.

If	you	are	interested	in	manufacturing	your	trademark	
in	us	so	we	produce	products	under	other	trademarks,	
we	work	even	with	your	premixes	and	 recipes.	 If	 you	
are	 interested	 in	 our	 products,	we	 are	 also	 ready	 to	
ship	it	to	you	in	any	quantities	and	to	provide	samples	
for	sample.	

We	manufacture	all	kinds	of	gypsum	plaster.	The	line-
up	includes	mixtures	for	manual,	machine	application,	
premium	and	economy	segment.	Products	passes	all	
laboratory	 tests	 required	 and	meets	 standards,	 we	
also	 produce	 product	 characteristics	 together	 with	
customer,	train	our	customer.	Our	products	passed	all	
tests	and	successful	tests	one	of	the	leading	saint-goben	
concerns.	

The	 company	employs	professional	 technologists,	
laboratory	assistants,	and	we	are	just	living,	energetic	
people	with	 the	great	desire	 to	 friend	and	collaborate	
with	you.

GiPsfabrik GrOuP
LLC

vul. Cell 14, 
Tlumatsky district, village Khotimir, 
Ivano-Frankivsk region, 78050, Ukraine
Phone: +38 068 0543000
e-mail: sales@gipsfabrik.com
www.gipsfabrik.com
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ChiLdrEn and sPOrts 
PLayGrOunds
COMpANy wITh LIMITEd 
LIAbILITy 
GROUp OF COMpANIES  
«INTER ATLETIkA»

ДитяЧі та �ПОртиВні 
МайДанЧиКи
ТзоВ,	ГрУПа	КомПаній	 
«інТер	аТЛеТиКа»

вул. Інститутська, 17-б  
м. Буча, Київська обл.,08292, Україна  
Тел/факс: +38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com

17-b, Instytutska Str.,  
Bucha, Kyiv region, Ukraine, 08292
Phone/fax: +38 044 3913399
e-mail: dio@interatletika.com
www.diso.interatletika.com

Група	компаній	«інТераТЛеТиКа»	 (Товариство	
з	обмеженою	відповідальністю	«дитячі	та	спортивні	
майданчики»)	–	лідер	на	ринку	товарів	для	спорту,	
активного	 відпочинку	 та	 здорового	 способу	життя.	
національний	 виробник	 дитячого	 ігрового	 та	
спортивного	 устаткування	як	для	приміщення	 так	 і	
вулиці.	обладнання	та	виробництво	сертифіковане	
міжнародними	 лабораторіями	 (TUV,	 Teknologisk	
Institut)	та	експортується	в	38	країн	світу.

Group	of	companies	«Inter	Atletika»	(«Children	and	
sports	playgrounds»	LTD	as	it’s	part)	is	the	market	leader	
for	 sport	 goods,	 active	 rest	 and	 healthy	 lifestyle.	We	
are	national	manufacturer	of	 children	play	and	sports	
equipment.	Our	goods	and		production	are	certified	by	
international	laboratories	(TUV,	Teknologisk	Institut)	and	
exporting	to	more	than	40	countries	all	over	the	world.
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Комплексний	 ремонт	 квартир	 і 	 будинків	
перевіреними	майстрами	з	надійними	матеріалами:

-	 підхід	 до	 ремонтних	 робіт	 комплексний:	
починаючи	 з	 оцінки	 стану	 квартири	 або	 будинку	
після	будівництва;

-	при	необхідності,	 здійснюємо	перепланування	
приміщень	згідно	державних	будівельних	норм;

-	заливка	цементно-піщаної	стяжки	механізованим	
способом,	також	і	вручну;

-	досвід	роботи	як	з	класичними	технологіями,	так	
і	сучасними	матеріалами;

-	 виконання	штукатурних	 робіт	 як	 класичним	
цементно-вапняним	 розчином,	 так	 і	 сучасними	
гіпсовими	штукатурками;

-	влаштування	тепло,	звуко	і	гідроізоляції	підлоги	
сучасними	матеріалами.

ДОБрий ҐазДа
СТУдія	ремонТУ

https://dobryigazda.com/
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EurObudЄВрОБУД

вул. Промислова, 29
м. Червоноград, 
Тел.: +38 03249 42941
 +38 097 9557777 
 +38 067 1275555
e-mail: info@eurobud.ua
https://eurobud.ua/

29 Promyslova Str., 
Chervonohrad,
Phone: +38 03249 47670
 +38 097 9557777 
 +38 067 1275555
e-mail: info@eurobud.ua
https://eurobud.ua/

Компанія	 «Євробуд»	 працює	 на	 ринку	України	
як	виробник	пінопласту	з	2004	року.	Сьогодні	ми	є	
одними	з	лідерів	з	виробництва	пінополістирольних	
плит	в	Україні	під	власною	торговою	маркою	Eurobud	
та	іншими	брендами.	

з	2008	року	компанія	«Євробуд»	відома	на	ринку	
як	виробник	металочерепиці	та	профнастилу.

Продукція	 компанії	 «Євробуд»	 виготовляється	
на	 новому	 сучасному	 високоякісному	 обладнанні,	
виключно	 з	 іноземної	 сировини	 та	 відповідає	 усім	
європейським	 та	 українським	 стандартам,	 що	
підтверджено	пакетом	відповідних	документів.	

з	метою	забезпечення	якісного	обслуговування	і	
коротких	 термінів	доставки,	 компанія	використовує	
власний	 парк	 автомобілів	 для	 транспортування	
продукції.

The	Company	“Eurobud”	operates	in	the	Ukrainian	
market	as	a	manufacturer	of	foam	since	2004.	Today	we	
are	one	of	the	leaders	in	the	production	of	polystyrene	
foam	boards	in	Ukraine	under	our	brand	name	-	Eurobud	
and	other	brand	names.

Since	2008,	Eurobud	starts	 to	produce	metal	 and	
corrugated	flooring.

We	 manufacture	 our	 products	 exclusively	 of	
foreign	raw	materials,	only	on	new	modern	high-quality	
equipment.	Our	products	comply	with	all	European	and	
Ukrainian	 standards,	 as	 confirmed	 by	 a	 package	 of	
relevant	documents.

In	order	to	provide	quality	service	and	short	delivery	
times,	the	company	use	its	own	fleet	of	vehicles	for	the	
transport.
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іКа
СУчаСні	СиСТеми	Керамічних	
димаріВ
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іМПЕратиВ трЕйД
ТзоВ

вул. 2-й Вологодський в`їзд, буд.6, офіс 407, 
м. Харків, 61070, Україна
Тел.: +38 050 0213213
Факс: +38 057 7141489
e-mail: imperativ2017@gmail.com
www.stekloarmatura.com.ua

Український	 виробник-експортер	 композитної	
(склопластикової)	 арматури	 та	 сітки.	 Продукція	
використовується	 у	 фундаментах,	 дорожньому	
будівництві,	прибудинковій	території.	має	показники	
міцності	вищі	за	металеву	арматуру,	не	піддається	
корозії,	 легка.	 за	ціною	є	 вигідною	альтернативою	
металевої	арматури.	наразі	підприємство	налагодило	
випуск	опор	для	рослин,	які	використовуються	для	
підпорки	квітів	та	дерев.

Ukrainian	manufacturer	and	exporter	of	GFRP	(glass	
fiber	reinforced	polymer)	rebar	and	mesh.	The	products	
are	used	and	applied	in	foundations,	road	construction,	
building	surrounding	grounds.	Our	GFRP	products	have	
strength	 value,	which	 is	 higher	 than	 steel	 bar.	GFRP	
rebar	and	mesh	are	corrosion	resistant	and	lightweight.	
Our	GFRP	 product	 pricing	 policy	 is	 a	 cost-efficient	
alternative	 to	 steel	 bars.	Our	 company	 has	 already	
launched	 the	production	of	 plant	 supports,	which	are	
used	to	support	flowers	and	trees.

6, 2 Vologodsky vizd, of. 407,
61070, Khorkiv, Ukraine
Phone:  +38 050 0213213
Fax: +38 057 7141489
e-mail: imperativ2017@gmail.com
www.stekloarmatura.com.ua

imPErativ tradE
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kOLOr
LLC

КОЛОр
ТоВ

вул. Ярослава Мудрого, 192А,  
Чернівці, 58025? Україна
Тел.: +38 0372 563444
 +38 0372 560543
e-mail: koloramika@ukr.net
www.koloramika.com.ua

192A, Yaroslava Mudrogo Str.,,  
Chernivtsi, 58025, Ukraine
Phone +38 0372 563444
 +38 0372 560543
e-mail: koloramika@ukr.net
www.koloramika.com.ua

Компанія	 «КоЛор»	 –	 вітчизняний	 виробник	
водно-дисперсійних	фарб	для	внутрішніх	і	зовнішніх	
робіт.	Протягом	 останнього	 десятиліття	 «КоЛор»	
зарекомендував	себе	як	надійний	партнер,	продукція	
якого	 відповідає	 найвищим	 стандартам	 якості.	
Головним	брендом	 компанії	 є	Тм	«КоЛораміКа»,	
яка	включає	такі	категорії	продукції:	фарби,	грунтівки,	
шпаклівки,	 барвники	 тощо.	 Переважаючим	 в	
системі	 виробництва	 є	 випуск	 водорозчинних	
фарб,	 вироблених	 на	 основі	 стірол-акрилової	
дисперсії	 і	 натуральних	 наповнювачів.	Співпраця	
з	 провідними	 світовими	 компаніями,	 дотримання	
міжнародних	 стандартів	 виробництва,	 а	 також	
натуральні	компоненти	гарантують	продукції	компанії	
«КоЛор»	найвищу	якість	і	безпечність.

KOLOR	 is	 a	 domestic	 manufacturer	 of	 water-
dispersion	paints	for	interior	and	exterior	work.	Over	the	
last	time,	KOLOR	has	proven	itself	as	a	reliable	partner	
whose	products	meet	the	highest	quality	standards.	The	
main	brand	of	the	company	is	TM	“KOLORAMIKA”,	which	
includes	the	following	product	categories:	paints,	primers,	
putties,	dyes	and	more.	Predominant	in	the	production	
system	is	the	production	of	water-soluble	paints	produced	
on	 the	basis	of	 styrene-acrylic	dispersion	and	natural	
fillers.	 Collaboration	with	 leading	 global	 companies,	
adherence	to	international	production	standards,	as	well	
use	natural	components	guarantee	the	KOLOR	products	
of	the	highest	quality	and	safety.
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Виробництво,	 монтаж,	 сервіс	 твердопаливних	
котлів	потужністю	від	100	кВт	до	5	мВт.

Компанія	пропонує:
-	Блочно-модульні	котельні.
-	автоматизовані	паливні	склади.
-	Циклони.	мультициклони-Утилізатори.
-	димососи.	Теплоаккумулятори.
Види	палива:	дрова,	тріска,	тирса,	вугілля,	торф,	

пелети,	сельхоз.	відходи	та	ін.
досвід	роботи	-	більше	17	років.	Країна-виробник	

–	Україна.
Вся	 продукція	 сертифікована	 в	 Україні,	 ЄС	 та	

Великобританії.	Гарантія	-	36	місяців.
Сервіс.Післягарантійне	 обслуговування.	

Безкоштовна	інформаційна	підтримка	клієнтів!
Ціни	Виробника!	

КОтЛОзаВОД  
ЛіКа
ТоВ

вул.Заводська, 4, м. Житомир, 10025, 
Україна
Тел.: 380969738565
Тел./Факс: 380504268555
e-mail: info@lika-svit.com.ua
www.lika-svit.com.ua

kOtLOzavOd Lika
LLC

Zhitomir, Zavodska str. 4, 
10025, , Ukraine
Phone: +38 096 9738565
Phone/Fax: +38 050 4268555
e-mail: info@lika-svit.com.ua
www.lika-svit.com.ua

Production,	installation,	service	of	solid	fuel	BOILERS	
power	from	100kW	to	5	MW.

Block-modular	boiler	rooms.
Automated	fuel	depots.
Cyclones.	Multicyclones-Recyclers.
Smoke	exhausters.	Heat	accumulators.
Types	of	fuel:	firewood,	wood	chips,	sawdust,	coal,	

peat,	pellets,	agricultural.	waste,	etc.
Work	experience	-	more	than	17	years.	Country	of	

origin	–	Ukraine.
All	products	are	certified	in	Ukraine,	EU,	UK.
Warranty	-	36	months.
Service.	 Post	 warranty	 service.	 Free	 customer	

information	support!
Manufacturer	Prices!
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МаріО
ТзоВ

вул. Городоцька, 172,  
м. Львів, 79022, Україна
Тел.: 38 032 2400350, 2624224,  
    2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com

ТзоВ	 «маріо»	 –	 підприємство	 із	 16-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
-	 Вивіски,	 таблички,	 кутки	 споживача,	 меню-

борди.

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.

MArio
LTd

172,  Gorodotska St., 
79022, Lviv, Ukraine
Phone: 38 032 2400350, 2624224,  
    2626475, 2400360
e-mail: mariolviv@gmail.com



�� ��Львів•Галицькі Експозиції•2020 Lvіv•Galician Exposition•2020

УЧа�ниКи Ви�таВКи

��

Компанія	пропонує	таку	продукцію:	
-	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�
ПриВаТне	ПідПриЄмСТВо

вул. Зелена, 238, 
м. Львів, 79035, Україна
Тел./Факс: +38 032 2904041,  
 +38 067 3144040
e-mail: info@markostyle.com.ua
www.markostyle.com.ua
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mEhbud
pLANT

МЕХБУД
заВод

вул. Академіка Кримського, 4а
м. Київ, Україна,  
Тел.: +38 050 3046726 
 +38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua

4a, Akademika Krymskoho Str., 
Kyiv, Ukraine
Phone: +38 050 3046726 
 +38 044 4557833
e-mail: sales@mehbud.com.ua
www.mehbud.com.ua

завод	«мехбуд»	лідер	серед	виробників	металевих	
конструкцій	в	Україні.	Підприємство	спеціалізується	
на	виготовленні	сучасних	металевих	огорож,	підвісних	
стель	та	стильних	фасадних	рішень.	

ми	 виробляємо	 сучасну	 продукцію	 з	 якісних	
матеріалів	на	власному	виробництві,	яке	вже	працює	
більше	40	років!

завод	 «мехбуд»	 першим	 в	 України	 запустив	
виготовлення	металевих	огорож,	 таких	 як	Жалюзі,	
ранчо	та	Брус.		на	сьогодні	ми	виробляємо	більше	
12	різних	моделей	парканів.	Усі	огорожі	можуть	бути	
виготовлені	 у	 будь	 якому	 кольорі	 та	 з	 покриттям	
Printech.

металеві	 паркани	 виготовляються	 з	 якісного	
металу	на	високоточному	обладнанні.	Конструкторські	
рішення	 втілюються	 досвідченими	 майстрами	
підприємства.	 Тому	 на	 заводі	 є	 всі	 можливості	
виробляти	 огорожі	 з	 ідеальними	 естетичними	 та	
споживчими	властивостями.	

Усі	 огорожі	 вироблені	 на	 заводі	 «мехбуд»	 є	
гідним	обрамленням	для	будь-якого	архітектурного	
рішення.

завод	«мехбуд»	має	офіційних	представників	у	
всіх	регіонах	країни,	та	навіть	за	кордоном.	ми	завжди	
раді	новим	зустрічам	та	відкриті	до	співпраці.

Створюємо	красиву	країну	разом!

MEHBUD	plant	is	the	leader	among	the	manufacturers	
of	metal	constructions	in	Ukraine.		We	specialize	on	the	
production	of	modern	metal	fences,	suspended	ceilings	
and	stylish	facade	solutions.

We	produce	modern	products	from	quality	materials	
in	our	own	plant,	which	has	been	working	for	more	than	
40	years!

MEHBUD	 plant	 was	 the	 first	 who,	manufacturer	
metal	fences	in	Ukraine,	such	as	Jalousie,	Rancho	and	
Brus.	Today	we	produce	more	than	12	different	models	
of	fences.	All	fences	can	be	made	in	any	color	and	with	
Printech	coating.

Metal	 fences	 are	made	of	 high-quality	metal	with	
high	precision	equipment.	Design	solutions	are	made	
by	high	experienced	masters.	That’s	why	the	plant	has	
all	opportunity	to	produce	fences	with	perfect	aesthetic	
and	consumer	properties.

All	fences	made	at	MEHBUD	plant	are	unique	and	
worthy	framing	for	any	architectural	solution.

MEHBUD	plant	 has	 official	 representatives	 in	 all	
regions	of	the	country,	and	even	abroad.	We	are	always	
glad	to	meet	new	partners	and	open	to	cooperation.

Let’s	create	a	beautiful	country	together!
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наяДа гЛа�� тЕХнОЛОДЖі
ТоВ

nayada GLass tEChnOLOGy
LLC

вул. Жилянська, 146, оф.411
м. Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 067 4685581
 +38 044 2476955
e-mail: kovalyuk@nayada.ua
www.ua.nayada.ua/

146, Zhilyanska Str., of.411
01032, Kyiv, Ukraine
Phone: +38 067 4685581
 +38 044 2476955
e-mail: kovalyuk@nayada.ua
www.ua.nayada.ua/

Компанія	NAYADA	працює	в	Україні	з	2002	року.	ми	
були	першою	компанією	в	країні,	яка	запропонувала	
сучасний	підхід	до	організації	 офісного	 і	 торгового	
простору.	 Цікавий	 модельний	 ряд,	 ексклюзивні	
контракти	з	відомими	вітчизняними	та	зарубіжними	
фірмами	 дозволили	 нашій	 компанії	 зайняти	 гідне	
місце	серед	конкурентів.	NAYADA	створює	інтер’єри	
не	тільки	в	офісах,	але	і	в	торгових,	виставкових	та	
медичних	центрах,	аеропортах,	банках,	ресторанах,	
спортивних	спорудах,	готелях,	приватних	інтер’єрах.	
Сьогодні	NAYADA	-	провідний	розробник	і	виробник	
систем	 інтер’єрних	 перегородок,	 дверей	 в	Україні.	
Все,	 що	 ми	 виробляємо	 і	 пропонуємо,	 тільки	
найвищої	якості,	точно	в	строк	і	за	адекватні	гроші.	
У	 виробничому	 портфелі	 компанії:	 стаціонарні	
перегородки,	комплектуючі	для	систем	перегородок,	9	
моделей	офісних	дверей.	Також	ми	є	ексклюзивними	
представниками	в	Україні	компанії	Hufcor	-	світового	
лідера	 у	 виробництві	 мобільних	 звукоізоляційних	
стін.	Щорічно	компанія	реалізує	понад	300	проектів	
в	Україні	та	за	кордоном.

NAYADA	company	works	in	Ukraine	since	2002.	We	
were	the	first	company	in	the	country	to	offer	a	modern	
approach	 to	 the	 organization	 of	 office	 and	 shopping	
space.

The	 interesting	 lineup,	 exclusive	 contracts	 with	
known	 domestic	 and	 foreign	 firms	 have	 allowed	 our	
company	 to	 take	a	worthy	 place	among	 competitors.	
NAYADA	creates	interiors	not	only	in	offices,	but	also	in	
the	trading,	exhibition	and	medical	centres,	the	airports,	
banks,	restaurants,	sports	constructions,	hotels,	private	
interiors.

Today	NAYADA	 -	 the	 leading	 developer	 and	 the	
manufacturer	of	systems	of	interior	partitions,	doors	in	
Ukraine.	All	that	we	make	and	we	offer,	only	the	highest	
quality,	precisely	in	time	and	for	adequate	money.

In	the	production	portfolio	of	the	company:	stationary	
and	mobile	partitions,	components	for	partition	systems,	
9	 models	 of	 office	 doors.	We	 are	 also	 exclusive	
representatives	in	Ukraine	of	Hufcor	-	the	world	leader	
in	the	production	of	mobile	soundproofing	walls.

Annually	 the	company	 implements	more	 than	300	
projects	in	Ukraine	and	abroad.
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Company	«NIKO-Zahid»	–	the	official	dealer	of	Fiat	
and	Fiat	Professional	in	Lviv	and	Lviv	region

Company	«NIKO-Zahid»	Lviv	is	on	the	market	since	
May	2003.	The	main	activity	is	the	sale	of	new	cars	and	
their	after-sales	maintenance,	sale	of	original	spare	parts,	
accessories	and	cosmetics.	Over	time	the	company	sold	
more	than	5,000	cars.

Since	April	2014	the	company	«NIKO-Zahid»	became	
the	official	dealer	of	Fiat	in	Lviv,	because	here	you	can	
buy	any	car	model	line	with	Fiat.	Our	dealership	offers	
a	 variety	 of	 system	acquisition	 vehicle:	 design	 direct	
purchase,	 lending	 and	 leasing	 products	 according	 to	
customer	 needs,	 a	 system	of	 corporate	 sales.	Also,	
the	system	 trade-in	 (exchange	an	old	car	with	a	new	
surcharge).	All	 necessary	 documents	 for	 the	 car	
purchase	and	 insurance	customers	can	apply	directly	
to	the	cabin.

Service	Stations	 «NIKO-Zahid»	 is	 equipped	with	
the	latest	equipment,	which	allows	to	provide	services	
of	any	complexity	repair	of	cars	Fiat.	At	the	same	time	
the	station	can	service	the	35	cars,	19	of	which	are	on	
the	 lifts).	This	high	bandwidth	service	center	makes	 it	
possible	to	service	cars	of	our	clients.

ніКО-заХіД
ТоВариСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛЬніСТЮ

nikO-zahid
COMpANy wITh LIMITEd 
LIAbILITy

вул. Липинського, 50Б
79019, Україна м. Львів, 
Тел/факс:  (032) 2976297, 2918082
e-mail: n.babinskiy@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

50Б, Lypynskogo St., 
79019, Lviv, Ukraine
Phone/fax : +380 32 2976297,  2918082
e-mail: n.babinskiy@lv.niko.ua
www.fiat-niko.lviv.ua

Компанія	«ниКо-захід»	–	офіційний	дилер	Fiat	та	
Fiat	Professional	у	Львові	та	Львівській	області

Компанія	«ніКо-захід»	працює	на	ринку	Львівщини	
з	 травня	 2003	 року.	 основним	 видом	 діяльності	
компанії	є	продаж	нових	автомобілів,	 їх	 гарантійне	
та	післягарантійне	технічне	обслуговування,	продаж	
оригінальних	 запасних	 частин,	 аксесуарів	 та	
автокосметики.	 	 за	 час	роботи	 компанією	продано	
понад	5000	авто.

з	квітня	2014	року	компанія	«ніКо-захід»	стала	
офіційним	дилером	Fiat	 у	Львові	 та	 області,	 тому	
у	 нас	Ви	 зможете	 придбати	 будь-який	 автомобіль	
з	 модельної	 лінійки	 Fiat.	 наш	 дилерський	 центр	
пропонує	 р ізноманітн і 	 системи	 придбання	
автомобіля:	 оформлення	прямої	 покупки,	 кредитні	
та	лізингові	продукти	згідно	потреб	клієнта,	систему	
корпоративного	продажу.	Також,	діє	система	trade-in	
(обмін	старого	автомобіля	на	новий	з	доплатою).	Усі	
необхідні	 документи	для	придбання	автомобіля	 та	
страхування	клієнти	можуть	оформити	безпосередньо	
у	салоні.

Станція	 технічного	 обслуговування	 компанії	
«ніКо-захід»	оснащена	найновішим	обладнанням,	
що	дозволяє	надавати	послуги	будь-якої	складності	
з	 ремонту	 автомобілів	 Fiat.	одночасно	 на	 станції	
можуть	 обслуговуватись	35	 автомобілів,	 19	 з	 яких	
на	 підйомниках).	 Така	 висока	 пропускна	 здатність	
сервісного	 центру	 дає	 можливість	 оперативно	
обслуговувати	авто	наших	клієнтів.
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ноВий	дім	(ФоП	СоБКо	В.В.),	сфера	діяльності	
компанії:	металопластикові,	 дерев’яні,	 алюмінієві	
віконні	конструкції	преміум	та	еліт	класу.

нОВий ДіМ 
КомПанія	 
ФоП	СоБКо	В.В.

вул. Сихівська, 4, 
м. Львів, 79066, Україна
Тел.: +38 096 222994;
 +38 067 7828271
Тел./Факс: +38 032 2217150
e-mail: lvivvikonkom@ukr.net; 
           w_sobko@ukr.net
www.viknadim.com.ua
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Polisan	PС	 is	 one	 of	 the	 leading	manufacturers	

of	 paint	 and	 varnish	 materials	 on	 the	 Ukrainian	
market,	whose	team	has	proven	not	only	as	a	team	of	
professionals,	able	to	solve	complex	technological	tasks,	
but	also	as	a	reliable	business	partner.

We	not	 only	make	 high-quality	 paint	 and	 varnish	
materials,	 we	 help	 to	 find	 the	 best	 options	 in	 each	
particular	case.	It	is	very	important	for	us	that	cooperation	
with	our	company	comprehensively	and	fully	satisfy	any	
client.	Technology	 and	 specialists,	 possessing	many	
years	of	experience	 in	 the	paint	and	varnish	 industry,	
are	always	ready	to	answer	the	questions	arising	from	
our	customers	and	provide	the	most	successful	choice	
of	paint	and	varnish	coating.

We	offer	a	wide	range	of	the	most	demanded	in	the	
market	of	alkyd	and	water-dispersion	products	under	the	
brands	Maxima,	Farbex,	Delfi	and	DekART.

To	date,	our	products	are	interested	in	a	wide	variety	
of	 buyers:	 from	major	 construction	 companies	 to	end	
users.	We	 strive	 to	 strengthen	 the	 positions	 of	 our	
trademarks	in	the	market	of	paint	and	varnish	products,	
offering	 the	 consumer	 goods	 that	will	 fully	meet	 his	
purchasing	power	 and	guarantee	 the	highest	 level	 of	
quality.

The	quality	management	system	introduced	in	the	
enterprise	in	accordance	with	the	standard	DSTU	ISO	
9001:	2009	allows	to	stably	produce	high-quality	products,	
providing	control	at	all	stages	of	its	production.

The	 company	 has	 a	well-established	 distribution	
network,	which	 ensures	 availability	 of	 assortment	 of	
products	throughout	Ukraine,	as	well	as	in	Georgia	and	
Moldova.	We	are	not	going	to	stop	on	the	achieved	and	
will	do	our	best	to	ensure	the	presence	of	our	products	in	
Ukraine	and	international	markets,	maximally	expanding	
and	developing	the	scientific	and	production	potential.

The	 secret	 of	 our	 success	 lies	 in	 the	 simple	 rule	
that	we	follow	throughout	the	time	of	work:	“Impeccable	

POLisan
pC

ПОЛі�ан
ТоВ

вул. Івана Піддубного, 25
м. Суми, 40000, Україна,  
тел./факс: 38 0542 650 621
e-mail: kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

25, Ivan Poddubny Str.,
40000, Sumy, Ukraine, 
Phone: 38 0542 650 621
kys@farbex.com.ua
www.farbex.ua

Компанія		ТоВ	«ВП	«Полісан»	є	одним	з	провідних	
виробників	лакофарбових	матеріалів	 на	 українському	
ринку,	 колектив	 якого	 зарекомендував	 себе	не	 тільки	
як	команда	професіоналів,	здатна	вирішувати	складні	
технологічні	 завдання,	 а	 й	 як	 надійний	 діловий	
партнер.

ми	 не	 просто	 робимо	 високоякісні	 лакофарбові	
матеріали,	 ми	 допомагаємо	 знаходити	 оптимальні	
варіанти	в	кожному	конкретному	випадку.	для	нас	дуже	
важливо,	щоб	співпраця	з	нашою	компанією	всебічно	
і	повністю	задовільняла	будь-якого	клієнта.	Технологи	
і	фахівці,	 володіючи	багаторічним	досвідом	роботи	 в	
лакофарбової	галузі,	завжди	готові	вичерпно	відповісти	
на	питання	наших	замовників	і	забезпечити	вдалий	вибір	
лакофарбового	покриття.

ми	 пропонуємо	 широкий	 спектр	 найбільш	
затребуваною	на	ринку	алкідной	 і	 водно-дисперсійної	
продукції	під	торговими	марками	«Maxima»,	«Farbex»,	
«Delfi»	і	«DekART».

на	сьогоднішній	день	нашою	продукцією	зацікавлені	
найрізноманітніші	покупці:	від	найбільших	будівельних	
компаній	 до	 кінцевих	 споживачів.	 ми	 прагнемо	 до	
зміцнення	 позицій	 наших	 торгових	 марок	 на	 ринку	
лакофарбової	 продукції,	 пропонуючи	 споживачеві	
товари,	які	будуть	повністю	відповідати	його	купівельній	
спроможності	і	гарантувати	найвищий	рівень	якості.

Впроваджена	на	підприємстві	 система	 управління	
якістю	відповідно	до	 стандарту	дСТУ	 ISO	9001:	 2009	
дозволяє	 стабільно	 випускати	 якісну	 продукцію,	
забезпечуючи	контроль	на	всіх	етапах	її	виробництва.

Підприємство	 має	 добре	 налагоджену	 мережу	
дистрибуції,	 яка	 забезпечує	 наявність	 асортименту	
продукції	 по	 всій	 території	 України,	 а	 також	 в	 Грузії	 і	
молдові.	ми	не	збираємося	зупинятися	на	досягнутому	
і	 зробимо	все	можливе,	щоб	 забезпечити	присутність	
нашої	 продукції	 на	 Україні	 і	 міжнародних	 ринках,	
максимально	 розширюючи	 і	 розвиваючи	 науковий	 і	
виробничий	потенціал.

Секрет	нашого	успіху	полягає	в	простому	правилі,	
якому	слідуємо	протягом	усього	часу	роботи:	«Бездоганна	
якість	гарантує	безумовний	успіх!»
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ПОртаЛ
ПП	СрБК

вул.Василіянок 15, 
м. Івано-Франківськ, 76018 , Україна
Тел.: 38 0342 734780
 38 0342 705289
 38 0970998987
e-mail: srbkportal@ukr.net; 
            liftportal@i.ua
www.liftportal.com.ua

ПП	«СПеЦіаЛізоВана	ремонТно-БУдіВеЛЬна	
КомПанія	«ПорТаЛ»	–	провідна	компанія	по	ліфтах,	
яка	 пропонує	 встановлення	 ліфтів,	 ескалаторів	
та	 іншого	 підйомно-транспортного	 устаткування	
останнього	покоління	в	Києві	та	усіх	регіонах	України,	
є	офіційним	представником	компаній	«ізамет»	та	рУП	
«могильовліфтмаш».

PE	SRBC	Portal	 offers	 establishment	 of	 a	 lifting-
transport	 equipment	 of	 the	 last	 generation,	which	 is	
technologically	 perfect	 after	 such	 parameters	 as	 a	
compactness,	 economy	 of	 electro	 –	 consumption,	
quietness,	 smoothness	 of	 motion	 of	 comfort	 and	
unconcern.

POrtaL
pE SRbk

Vasilianok str. 15, 
Ivano-Frankivsk, 76018 , Ukraine
Phone: 38 0342 734780
 38 0342 705289
 38 0970998987
e-mail: srbkportal@ukr.net; 
           liftportal@i.ua
www.liftportal.com.ua
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Виробництво	 систем	вентиляції	 з	 рекуперацією	
тепла	 	 PRANA	 і	 теплошумоізоляційних	 панелей	
ECOTEMP.

Система	 вентиляції	 (рекуператор)	 PRANA	
-	 це	 децентралізована	 прямоточна	 	 припливно-
витяжна	 система	 вентиляції	 призначена	 для	
енергозберiгаючої	 вентиляції	 житлових,	 офісних,	
громадських,	спортивних,	розважальних,	виробничих	
та	сільськогосподарських	приміщень.	

Перевага	 у	 застосуванні	 інноваційної	 системи	
рекуперації	тепла	повітря	-	мідного	теплообмінника	
на	 зустрічних	 повітряних	 потоках.	 Вентиляційна	
установка	PRANA	використовує	 тепло	повітря,	що	
видаляється	з	приміщення,	для	нагрівання	свіжого	
повітря,	що	доставляється	 системою	вентиляції	 в	
приміщення	з	вулиці.	

модельний	ряд	рекуператорів	PRANA	(побутової,	
побутово-промислової	 та	 промислової	 серії)	 дає	
змогу	забезпечити	енергоефективне	вентилювання	
приміщень	 і	 комфортний	 мікроклімат	 у	 будинку,	
квартирі,	 офісі,	 басейні,	 спортзалі,	школі,	 церкві,	
оранжереї,	на	фермі,	виробництві,	автомийці	тощо.

Компанія	Прана	пропонує	комплексний	підхід	в	
облаштуванні	здорового	комфортного	мікроклімату.	
Системи	 утеплення	 ECOTEMP,	 розроблені	 і	
впровадженні	 інженерами	 компанії,	 забезпечують	
природне	регулювання	мікроклімату,	чудову	термо-	та	
звукоізоляцію	у	приміщенні.

Компанія	 Прана	—	 енергоефективні	 рішення	
комфорту!

розширюємо	дилерську	мережу	в	Україні	 та	 за	
кордоном.

Прана Л�ВіВ
КомПанія

вул. Кульпарківська, 93а, 
м. Львів, 79021, Україна
Тел.: +38 067 1539931
Тел./Факс: +38 032 2325339
Факс: +38 050 5388292,
 +38 063 9917177
e-mail: pranalviv@i.ua
www.prana.org.ua

Компанія	 «Vini lprof»	 спеціалізується	 на	
технологіях	швидкого	 будівництва	 та	 ремонту,	 а	
саме	на	внутрішньому	оздобленні	адміністративних,	
промислових	 і	 побутових	 приміщень.	 Також	ми	 є	
виробниками	 комплектуючих	 до	 даної	 технології.	
Серед	 них	 -	 готові	 панелі	 з	 вініловим	 покриттям,	
на	 основі	 гіпсокартону	 та	декоративні	 профілі.	ми	
використовуємо	 сучасні	 найякісніші	 європейські	
покриття,	 таких	фірм	 як	 «BN	 International»,	 «New	
More»	та	інші.	«Vinilprof»	пропонує	не	тільки	великий	
спектр	 вінілового	 покриття,	 а	 й	 масу	 ідей	 для		
будівництва	та	ремонту,	які	допоможуть	заощадити	
Ваш	час	та	гроші.

ПрОМ-ЕЛЕКтрО
ТзоВ

вул. Енергетиків, 2а, 
м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., 
51918, Україна
Тел.: 38 0569 533533
 38 067 9179306
e-mail: elektro_sm@ukr.net
www.gipsovinil.com.ua



�0 ��Львів•Галицькі Експозиції•2020 Lvіv•Galician Exposition•2020

УЧа�ниКи Ви�таВКи

�0

EXhibitOrs

�0

�ЛУЖБа ПОрятУнКУ БЕтОнУ 
ПЛЮ�
ТоВариСТВо	з	оБмеЖеноЮ	
ВідПоВідаЛЬніСТЮ

вул. Навроцького, 10-б, 
м. Львів, 79034, Україна
Тел.: +380 32 2421545, 
 +380 67 3517002, 3517022
Факс: (032) 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua

ТзоВ	 «Служба	 порятунку	 бетону	 Плюс»	
представляє	сучасні	системи	гідроізоляції	«Пенерон»		
збірних	 і	 монолітних	 бетонних	 і	 залізобетонних	
конструкцій	 марки	 не	 нижче	м100	 і	штукатурних	
шарів,	виконаних	з	цементно-піщаного	розчину	марки	
м150	і	вище.

	 Підвищення	 показників	 водонепроникності,	
міцності,	 морозостійкості,	 антикорозійний	 захист	
та	хімзахист	бетону.	захист	 конструкцій	від	впливу	
агресивних	середовищ:	кислот,	лугів,	аміаку,	стічних	
та	 грунтових	 вод,	 морської	 води.	 	 Проникаюча	
гідроізоляція	 «Пенетрон»	 	 є	 унікальною	 системою	
захисту	бетону	від	води	та	агресивних	середовищ.	
Гідроізоляція	активно	застосовується	в	житловому,	
промисловому	будівництві.	

У	 лінійку	матеріалів	 гідроізоляції	 входять	 сухі	
будівельні	 суміші	 Пенетрон,	 Пенекрит,	 Пенеплаг,	
Ватерплаг	 	 для	 ремонту	 існуючого	 будівництва	
та	Пенетрон	адмікс	 і	 полімер-бентонітовий	шнур	
Пенебар	для	нового	будівництва.	ремонтна	 суміш	
Скрепа-	для	відновлення	зруйнованого	бетону.

Продаж,	виконання	робіт	та	надання	гарантій.

Ltd.	«concrete	Rescue	Service	Plus»	 is	a	modern	
waterproofing	 systems	 «Peneron»	 prefabricated	 and	
monolithic	concrete	and	reinforced	concrete	grade	not	
lower	than	M100	and	plaster	layers,	made	of	cement-
sand	mortar	M150	grade	or	higher.

	 	 Increased	watertightness	 performance,	 strength	
and	frost	resistance,	corrosion	protection	and	chemical	
protection	of	concrete.	Protection	of	structures	against	
corrosion:	 acids,	 alkalis,	 ammonia,	 wastewater	 and	
groundwater,	 seawater.	 Penetrating	 waterproofing	
«Penetron»	is	a	unique	system	protecting	concrete	from	
water	and	corrosive	environments.	Hydro	is	actively	used	
in	residential,	industrial	construction.

In	the	line	of	waterproofing	materials	are	dry	mixes	
Penetron,	Penekryt,	Peneplah,	Vaterplah	to	repair	the	
existing	 building	 and	Penetron	Admiks	 and	 polymer-
Bentonite	 cord	Penebar	 for	 new	 construction.	Repair	
blend	of	scrapie-to	restore	the	damaged	concrete.

Sales	performance	and	guarantee.

COnCrEtE rEsCuE sErviCE 
PLus Ltd

10-b, Navroсkoho St., 
79034, Lviv, Ukraine
Phone: +380 32 2421545, 
 +380 673517002, 3517022
Fax: +380 32 2420922
e-mail: penetron_lviv@ukr.net
www.sg.lviv.ua
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�ФЕра-Фа�аД
ТзоВ

sfEra-fasad
LIMITEd LIAbILITy COMpANy

вул. Бугаївська, буд.35
м. Одеса, 65005, Україна, 
Тел.: +38 096 8259953
 +38 066 8972411
факс: +38 048 7599897
e-mail: sfera.ua@ukr.net
www.sfera-fasad.com.ua

35, Bugayivska Str.,
65005, Odessa, Ukraine, 
Phone: +38 096 8259953
 +38 066 8972411
Fax: +38 048 7599897
e-mail: sfera.ua@ukr.net
www.sfera-fasad.com.ua

ТзоВ	 «СФера-ФаСад»	 є	 ексклюзивним	
представником	енергозберігаючого	вентильованого	
фасаду	Marmoroc	/	Host	rock	на	Півдні	України.	Компанія	
ТзоВ	«СФера-ФаСад»	давно	зарекомендувала	себе	
на	українському	ринку	вентильованих	фасадів.	ми	
надаємо	своїм	клієнтам	комплекс	послуг	починаючи	
з	 обміру	 будівлі,	 дизайн-проекту	 і	 закінчуючи	
остаточною	реалізацією	Вашого	 об’єкту	 будь-якої	
складності	 і	 різної	 поверховості.	ми	маємо	власне	
сучасне	 будівельне	 обладнання	 за	 рахунок	 чого,	
монтаж	 будь-якого	 об’єкта	 виконується	швидко	 і	
якісно.

LIMITEd LIAbILITy COMpANy «SFERA-FASAd» 
is	 the	 exclusive	 representative	 of	 the	 energy-saving	
ventilated	Marmoroc	 /	Host	 rock	 facade	 in	 southern	
Ukraine.	The	company	«SFERA-FASAD»	has	proved	
itself	in	the	Ukrainian	market	of	ventilated	facades	long	
ago.	We	provide	our	clients	with	a	 range	of	services,	
starting	from	the	building	measurement,	design	project	
creation	 and	 ending	with	 the	 final	 realization	 of	 your	
object	of	any	complexity	and	different	height.	We	have	
our	 own	modern	 construction	 equipment,	 so	 that	 the	
installation	of	any	object	is	done	quickly	and	efficiently.
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найкращі	рішення	для	будівництва,	виробництва,	
ремонту	та	складування.

наван таж увальна 	 техн і к а , 	 вер с тати ,	
електроінструменти	та	ручні	інструменти.
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тЕрМіт
ПП

вул. Наукова, 5, 
м. Львів, 79071, Україна
Тел.: +38 032 2474779
Тел./Факс: +38 032 2474770
Факс: +38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,
www.penetron.lviv.ua

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

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	!

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	 other).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	!

TerMiT
pE

5, Naukova Str.,
79071, Lviv, Ukraine
Phone: +38 032 2474779
Phone/Fax: +38 032 2474770
Fax: +38 032 2244002
e-mail: tarastermit@gmail.com
www.termit.lviv.ua,
www.penetron.lviv.ua
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Тренди,	що	задає	«FEIDAL»
актуальними	стилями	дизайну	 інтер’єру	2018	р	

були	лофт,	хай-тек	та	ф’южин.	Тенденції	цих	напрямків	
вимагають	 комбінацію	 брутальності,	 твердого	
характеру	з	природою.	У	якості	природи	виступають	
дерево,	камінь	(	натуральні	та	імітовані),	а		наявність	
металу	 у	 інтер’єрі	 	 -	 панно,	 вставки,	 балки,	меблі	
тощо	–	 сила	 та	 прогресивність.	 	 зовнішній	 вигляд	
елементів	дизайну	 та	декоративного	оздоблення	 -	
іржаві,	металево-блискучі,	вінтажні	зістарені	–	це	вже	
залежить	від	самого	дизайнерського	проекту.	

зважаючи	 на	 це,	 Компанія	 «ФайдаЛЬ»	
випустила	 на	 ринок	 України	 унікальний	матеріал	
–	 рідкий	 метал	 Flussig	 metal	 з	 брутальним	 та	
твердим	характером.	Творцем	цього	неординарного	
матеріалу	є	популярний	у	колі	професійних	майстрів-
декораторів	роман	Бовтрук,	який,	доречі,	є	ведучим	
спеціалістом	Компанії	 «ФайдаЛЬ»	 .	 Унікальністю	
цього	 декоративного	 покриття	 є	 те,	 що	 з	 ним	
можливо	практично	будь-яку	поверхню	перетворити	
у	металеву,	 	 а	 наявність	натурального	металевого	
порошку	 у	 складі,	 дає	можливість	 відтворити	 на	
поверхні	будь-які	природні	процеси	взаємодії	металів	
з	часом	–	корозії,	патинування,	іржі	та	ін.	буквально	
за	 годину,	 не	 чекаючи	10-40	років.	 і	 саме	 головне	
–	процес	окислення	за	допомогою	додаткових	засобів	
Тм	FEIDAL	 (Oxidator,	Patina	 effect,	Rost	 effect)	 –	 є	
натуральним	процесом	 і	площину	реакції	можливо	
самостійно	 контролювати,	 закріпивши	 поверхню	
лаком.	

дизайнери	відкрито	«прийняли	у	свої	обійми»	цей	
неординарний	продукт,	який	впровадив	в	український	
дизайн	такий	напрямок,	як	гранж	і	закріпив	за	собою	
позицію	 «вибір	 номер	 один»	 у	 декоративному	
оздобленні	цього	стилю.

ФайДаЛ�
КомПанія

Бульвар Вацлава Гавела, 8,
Київ, Україна
Тел.: +38 044 4960161
e-mail: info@feidal.com.ua

Проте	 не	 тільки	 брутальний	 гранж	 або	 лофт	
вітає	 в	 атмосфері	 дизайнерською	вибору.	якою	б	
модною	 не	 була	 течія	 дизайну,	 натуральність	 та	
природність	 –	 завжди	 залишається	 на	 першому	
місці.	і	з	цим	посилом,	компанія	«ФайдаЛЬ»	у	2019	
році	 розширила	 свою	асортиментну	лінійку	 серією	
декоративних	 покриттів	 із	 вапна	 та	 унікальною	
системою	MikroZement.	

наразі	вапняна	серія		представлена	декоративним	
штукатурками	Antik	 Kalkdekor	 (	 тип	 «марморіно»)	
та	Travertino	Kalkputz	 (тип	 «травертіно»).	 даними	
матеріалами	можливо	максимально	 реалістично	
відтворити	 будь-яку	 текстуру	 каменю.	 а	 завдяки	
природним	компонентам	у	складі,	без	вагань	можна	
використовувати	у	дитячих	та	спальних	кімнатах.	

Бетон	 уже	 довгий	 час	 є	 актуальним	 у	 дизайні	
інтер’єру,	його	полюбляють	використовувати	дизайнери	
та	майстри-декоратори	у	свої	проектах.	найчастіше	
ефекти	бетону	або	цементу	використовують	у	його	
природньому	вигляді.	а	 у	Європі	 зараз	цей	ефект	
дуже	популярний	у	використанні	у	ванних	кімнатах	
та	 на	 підлозі.	 за	 допомогою	 унікальної	 системи	
декоративних	 покриттів	 MikroZement,	 можливо	
створити	 імітацію	 бетону,	 мармуру	 на	 стінах	 та	
на	 підлозі.	 матеріал	 можливо	 застосовувати	
на	 поверхнях	 з	 безпосереднім	 впливом	 води	 і	
завдяки	цьому,	можна	не	стримувати	свої	фантазії	
і	 перетворити	 будь-яке	 приміщення	 у	 справжній	
шедевр,	що	відповідає	світовим	трендам.	

Тому,	 цілковито	 вірно,	 можна	 вважати,	 що	
Компанія	 задала	 тренди	 декоративних	 покриттів,	
що	задовільнять	вимоги	модним	тенденціям	дизайну	
–	 «тяжкий	 метал»,	 природна	 натуральність	 та	
практичність…	

а	 як	 же	 бути	 з	 поціновувачами	 класики,	
найвибагливішими	 споживачами,	 неординарними	
особистостями?	звичайно,	не	можливо	залишити	їх	
без	уваги!	

Тому	 проривом	 та	 яскравим	переходом	 у	 2020	
рік	стала	презентація	та	започаткування	абсолютно	
нового	стилю	 	 -	американський	 гранж	від	Компанії	
«ФайдаЛЬ»	 та	 засновника	 студії	 крафтового	
декору	дмитра	Ширяєва.	основною	 ідеєю	 стилю	
–	відтворення	реальної	текстури	вінтажних	іржавих	
американських	авто	міксом	перламутру	з	натуральним	
металом.			

наразі	Компанія	«ФайдаЛЬ»	-	потужний	виробник	
вітчизняних	лакофарбових	матеріалів	-			продовжує	
курс	на	виробництво	якісних	сучасних,	актуальних	та	
трендових	декоративних	покриттів,	які	надихають	на	
створення	реальних	шедеврів.



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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