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{spoiler title=BRILLE, магазин світла}

м. Запоріжжя

вул. Горького, 115

тел.: (061) 787-62-98

www.brille.ua

ГК «BRILLE» уже более 15 лет является лидером на рынке светотехники Украины.
Ассортимент компании насчитывает более 60 000 наименований – люстры, бра,
торшеры, LED освещение, точечные и уличные светильники, мебель, декор. Розничная
сеть насчитывает 11 магазинов по всей Украине, а так же Интернет-магазин с доставкой
в любую точку страны.

Новые направления компании: посуда для дома и ресторана – ТМ «LORA» и детские
игрушки – ТМ «NA-NA».

{/spoiler}{spoiler title=Coral, ТМ}

69106, г. Запорожье
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ул. Финальная, 1-Б

тел./факс: (061) 213-83-24,

e-mail: sev@coral.ua

ТМ Coral на строительном рынке Украины с 2000 года. Производственные мощности
расположены в г. Запорожье.

По всей Украине Coral сотрудничает с такими крупными торгово-строительными
компаниями как: «Днепропласт», «Феникс», «Строительная Гильдия»,
«Итал-Керамика», «Николаевская строительная база», «Новый стиль», «Модерн»,
«Сандра», сеть магазинов «Монолит», «Будрегион», «Трудовик» и т.д.

Рецептуры сухих строительных смесей ТМ Coral разрабатываются собственным
научно-исследовательским центром в партнерстве с мировыми лидерами производства
специализированных добавок.

Coral – не просто ССС, это смеси с добавочным/дополнительным набором свойств,
обладающие существенными преимуществами, как техническими, так и
потребительскими. Отличительные качества Coral – пластичность, повышенная
трещиностойкость, усиленная адгезия, удобность нанесения, высокая прочность,
легкость в работе, и прочее. Благодаря уникальным характеристикам, эти смеси
позволяют производить качественно больший объем работ и значительно меньше
уставать. Таким образом, ССС Coral разрабатываются и предназначаются для тех, кто
ценит и выделяет подобные свойства продуктов.

Coral работает над инновационными продуктами — более экономичными, удобными в
применении, обладающими дополнительными преимуществами.
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Мы гордимся тем, что в нашей компании работают ведущие специалисты отрасли с
большим опытом научно-практической деятельности.

Ассортимент продукции ТМ Coral включает в себя:

клея для плитки и камня

клея для фасадной теплоизоляции

штукатурные смеси

полы наливные

кладочные смеси

гидроизолирующие смеси

грунтовки

краски.

{/spoiler}{spoiler title=DM-STELLA}

г. Запорожье, пер. Каменный, 8 (пересечение улиц Брянская и Зои Космодемьянской)
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моб. тел.: 068-069-75-09

моб. тел.: 066-044-23-53

моб. тел.: 093-694-76-50

моб. тел.: 067-619-37-57

e-mail: dm-stella@i.ua

www.dm-stella.com

Производство газогенераторных (пиролизных), твердотопливных котлов любой
мощности.

{/spoiler}{spoiler title=DOMMIX, TM}

69071, м. Запоріжжя

вул. Чарівна, 117, буд. 138

моб. тел.: (067) 356-33-14
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e-mail: dommix.in.ua@gmail.com

Виробництво сухих будівельних сумішей.

{/spoiler}{spoiler title=Eurofence}

г. Запорожье, Никопольское шоссе

тел.: (067) 341-60-00, (050) 578-71-04

Декоративные двухсторонние заборы. Наборные бетонные заборы (еврозаборы).
Имитация натурального камня, дерева. Двухсторонние, декоративные, бетонные
еврозаборы в Запорожье. Экономичны по стоимости и долговечны. Большой выбор
текстур, расцветок искусственного камня

{/spoiler}{spoiler title=EVOTEK}

м.Запоріжжя, вул. Олександрівська (Дзержинського), 67

тел.: (061) 220-70-70

e-mail: evotek@ukr.net

www.видеонаблюдение.zp.ua
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Продаж обладнання для систем відеоспостереження . Монтаж під ключ . Складання
проектів . Індивідуальний підхід до кожного об'єкта.

{/spoiler}{spoiler title=Galeco}

79040 Львів,

вул. Городоцька, 367 оф 228

тел.: (067) 653 20 09

факс: (032) 295 07 26

e-mail: galeco@galeco.com.ua

www.galeco.com.ua

Galeco провідний виробник та постачальник польських водостічних систем, із сталі та
ПВХ Ми пропонуємо продукти, що відповідають останнім тенденціям архітектури та
найвищим стандартам якості. Наша продукція позиціонується як продукція преміум-класу,
та ми пропонуємо найвищу якість і доступну ціну.

{/spoiler}{spoiler title=GOOD ROOF}

Украина, г. Запорожье
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ул. Сталеваров, 18/1

тел.: (061) 233-99-99

моб. тел.: 066-388-28-55

e-mail: office@good-roof.com.ua

www.good-roof.zp.ua

Продажа кровельных и отделочных материалов:

-сайдинг

-утеплители

-профнастилы

-металлочерепица

-битумная черепица

7 / 49

Каталог Домострой 2018

-натуральная черепица

-композитная черепица

-водосточные системы

-мансардные окна

Выполнение любых кровельных работ.

{/spoiler}{spoiler title=Viola-landservis, студія ландшафтного дизайну}

м. Запоріжжя

моб. тел.: (099) 128-10-45

моб. тел.: (068) 450-39-74

e-mail: landservis5@gmail.com

Комплексний благоустрій та озеленення міських та приватних територій: Ландшафтне
проектування; Підбір та посадка декоративних рослин; Створення посівного та
рулонного газонів; Створення альпійських гірок, квітників, розаріїв; Будівництво
водоспадів, водойм, струмків; Влаштування автоматичної системи зрошення; Фітодизайн
інтер'єру з використанням стабілізованого моху та рослин, які не потребують освітлення,
поливу та догляду.
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{/spoiler}{spoiler title=АИСС ГРУПП, ООО}

69032, г. Запорожье

ул. Северное шоссе, 27

тел.: (061) 219-00-44

факс: (061) 219-00-44

e-mail: office@aiss.com.ua . aiss@aiss.com.ua

www.aiss.com.ua

Уже больше десяти лет мы производим и устанавливаем ворота всех видов: откатные
ворота и отдельно стоящие калитки; металлические распашные ворота трех типов:
глухие (с обшивкой профлистом с одной или двух сторон), решетчатые и утепленные (с
заполнением сендвич-панелью).

В промышленных секционных воротах компании Ритерна технические возможности
производства позволяют изготовить промышленные ворота размерами до 10 м по
ширине и 11 м по высоте.

Секционные автоматические ворота от компании "Аисс Групп" - это оптимальный выбор.
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Так же наша компания проводит реализацию и сервисное обслуживание автоматики,
ворот, шлагбаумов, роллет, твердотопливных котлов, систем «теплый пол»,
металлопластиковых окон.

{/spoiler}{spoiler title=АКВА-ИМПЕРИЯ}

г. Запорожье

ул. Металлургов, 1

тел.: (061) 270-94-07, 289-66-06, 289-66-08

факс: (061) 289-66-07

е-mail: aqua-imperia@optima.com.ua

www. aqua-imperia.com.ua

- Бассейны. Изготовление под ключ бассейнов, водоемов

- Павильоны из поликарбоната

- Реконструкция и модернизация
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- Гарантийное и послегарантийное обслуживание

- Продажа, установка и ремонт оборудования для бассейнов

- Гидроизоляция, плитка, мозаика, пленка для бассейнов и водоемов

- Оборудование для гидромассажа, для фильтрования, дезинфекции, подогрева воды

- Подводные светильники, фонтанные насосы и насадки

- Сауны, обивка саун, двери, печи электрические и на дровах, парогенераторы,
светильники для саун

- Турецкие бани

- Камины, чугунные топки, дымоходы нержавеющие

- Электрокамины, аксессуары для каминов

- Средства для обеззараживания воды в бассейнах и водоемах

- Аксессуары для саун

- Инфракрасные кабины
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- Линолеум коммерческий

{/spoiler}{spoiler title=АКВА ФОНТАНА, ООО}

69034, г. Запорожье

ул. Былкина, 1

тел.: (061) 213-55-75, 213-55-76, 270-55-37, 270-55-39

факс: (061) 213-04-96, 213-04-95

е-mail: AquaFontana@mail.ru

Компания «Аква Фонтана» является признанным региональным производителем и
поставщиком питьевой озонированной воды.

Производство воды наивысших питьевых кондиций начато в 1999 году и осуществляется
с использованием новейших технологий водоподготовки, очистки и обеззараживания на
высоко технологичном оборудовании и компонентах импортного производства.
Использование оборудования и технологий ведущих отечественных и мировых
производителей, которое специально разработано для условий водопользования нашего
региона, характеризующегося высоким уровнем загрязнения природных источников
пресной воды, позволяет производить очистку воды на молекулярном уровне и, что
особенно важно, без применения химических реагентов и материалов, а также без ее
фазовых превращений, что дает возможность сохранять природную структуру воды и
получать продукт с замечательными потребительскими свойствами, обладающего
благотворным влиянием на здоровье человека.
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Шестиступенчатый процесс очистки и водоподготовки завершается обеззараживанием
очищенной воды от патогенной микрофлоры и насыщением ее кислородом на
озоногенераторной установке. Это гарантирует потребителю безопасность при
употреблении такого продукта, даже без термической обработки, безупречное качество,
природный вкус и свежесть чистой родниковой воды.

Достигнутые компанией показатели качества продукции и организации производства
отвечают требованиям Всемирной организации здравоохранения и Международной
ассоциации качества воды, членом которой компания «Аква Фонтана» стала в 2001 году,
- одной из первых в Украине. Продукция, которая производится под торговой маркой,
«Аква Фонтана» - Победитель престижнейшего Государственного некоммерческого
конкурса – «Сто лучших товаров Украины», проводимого Госпотребстандартом.

{/spoiler}{spoiler title=АРЛЕД, ТОВ}

Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Довганюка, 70В

тел.: 066 2185969, 067 6178464

e-mail: efremovdell@gmail.com , arled.prolight@gmail.com

www.arled.uaprom.net , www.arled.com.ua

Виробництво світлодіодних світильників.

{/spoiler}{spoiler title=АРСЕНАЛ-ЦЕНТР, ООО, ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД
КРОВЕЛЬНО-ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ}
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г. Запорожье

пер. Архангельский, 20 А

тел.: 067-233-03-89

факс: 061-227-11-04

o.prihodko@arsenal-center.com.ua

http://www.arsenal-center.com.ua/

Являясь лидером по производству строительных материалов для фасада и кровли,
Промышленная группа «Арсенал-Центр» позиционирует свою деятельность на
предложения эффективных решений в области теплоизоляции для жилых зданий и
производственных объектов, монтажа кровельного покрытия, организацию водосточных
систем. Группа компаний «Арсенал-Центр» сохраняет лидерские позиции на украинском
рынке строительных материалов уже более 10 лет, что позволяет гордиться
признанным качеством производимой продукции и проводимой политикой обслуживания
клиентов, которая ориентирована на потребности наших заказчиков.

– Металочерепица

Профнастил

Гладкий лист
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Профили для систем гипсокартона, окон ПВХ, БМЗ

Сайдинг

Сэндвич панели

Теплоизоляция

Водосточные системы

Паро-,гидроизоляционные пленки

Мансардные окна

Своевременные выполнение заказов согласно необходимых размеров. Приглашаем Вас
обсудить условия сотрудничества .

{/spoiler}{spoiler title=АЯКС}

69035, г. Запорожье

ул. Брянская, 15
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(на территории Славянского авторынка)

тел.: (061) 220-72-12

тел./факс: (061) 213-32-71

Натуральный камень (мрамор, гранит):

- камины;

- подоконники и отливы;

- столы и столешницы;

- ступени и подступенки;

- облицовочная плитка;

- гранитная брусчатка, брекчия.

Производим монтаж изделий из камня и укладку мраморной и гранитной плитки.

{/spoiler}{spoiler title=Бацин Є.О., ФОП}
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69061 м. Запоріжжя

вул. Центральна, 7

тел.: (096) 365-67-16, (099) 41-767-42, (063) 176-12-30

e-mail: compozit.zp@gmail.com

http://compozit.zp.ua

ФОП Бацин - офіційний представник в Запорізькій області заводу виробника
композитної склопластикової арматури, компанії ТОВ «ТоргПромКонтракт».

Пропонуємо арматуру від 4 мм до 20 мм в діаметрі. Виготовляється не металева арматура
з ровінгу скляного найвищої якості і використовується щелочестойкостью ровинг з
«Е-скла» (електроізоляційне скло).

{/spoiler}{spoiler title=Будкамінь, виробничо-торговельний дім, ТОВ}

70501, Запорізька область, Оріхівський район

м. Оріхів, вул. Машинотракторна, буд., 12 А

тел.: (061) 414-55-13

17 / 49

Каталог Домострой 2018

e-mail: info@stroykamen.net

Підприємство спеціалізується на розпилюванні гранітних та мармурових
блоків,виготовленні модульної плити товщиною 10,20, 30 мм,плити нестандартних
розмірів, різних видів виробів: східців,підвіконь,стільниць, обробці лицьових поверхонь
облицювальних плит і виробів, виконанні декоративних елементів облицювання

{/spoiler}{spoiler title=Валькірія, ТОВ}

03040 м. Київ

вул. Ломоносова, 8-б

тел./факс: (044) 501-66-55

e-mail: office@valkiria.ua

www.valkiria.ua

ТОВ «Валькірія» здійснює свою діяльність на будівельному ринку за основними
напрямками:

- Виробництво та продаж пінополістирольних блоків (термоблок).
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- Будівництво за технологією «Термодом».

- Проектування та дизайн.

- Продаж будівельних матеріалів

- Архітектурно-декоративні елементи з пінополістиролу

- Пакувальні матеріали з пінополістиролу

«Термодом» - це будівля, стіни якої зведені з порожніх пінополістирольних блоків,
залитих важким бетоном. Такі блоки називають термоблоками і є, по суті, нез`ємною
опалубкою. Набираючи міцність, бетон утворює монолітну конструкцію будинку.

Продукція ТОВ «Валькірія» запатентована, має пожежний, санітарно – гігієнічний
висновки та висновок інституту будівельних матеріалів, а також сертифікат
відповідності.

{/spoiler}{spoiler title=ВЕЛТІ, ТОВ}

69050, м. Запоріжжя,

вул. Космічна, 119, офіс 12

тел. моб.: (099) 080-17-77; (097) 220-03-40
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e-mail: dir@velti.com.ua

https://kompaniya-velti.prom.ua/

Компанія "ВЕЛТІ" є офіційним та ексклюзивним представником турецького виробника
"EMES" в Україні. Ми готові запропонувати Вам широкий асортимент промислових
колісних опор, коліс і роликів а також індустріальної фурнітури.

{/spoiler}{spoiler title=Дігідрол, НПО}

69123, м. Запоріжжя

бульвар Будівельників, будинок 11, кв.7

тел.: (061) 220-22-44, (098) 020-22-22, (050) 131-53-35, (093) 170-13-27

тел../факс: (061) 220-22-44

e-mail: infodigidrol@gmail.com

http://digidrol.com/

https://vodavdom.zp.ua

20 / 49

Каталог Домострой 2018

https://market.digidrol.com

Виробниче підприємство "DIGIDROL" вже 15 років радує своїх клієнтів бездоганною
якістю своєї роботи на ринку виробництва обладнання для очищення води, а також
генераторів озону для знезараження води і повітря. Пропонована нами номенклатура
включає в себе як побутові установки, так і високопродуктивне обладнання, яке
використовується в різних галузях промисловості. Компанія "Дігідрол" є спеціалізованим
підприємством, що здійснює весь комплекс робіт, пов'язаних з водопідготовкою і
знезараженням озоном на промисловому рівні.

Наша місія: "Створювати корисну воду, яка зміцнює здоров'я і подовжує життя!"

{/spoiler}{spoiler title=ЕКВАДОР ЕЛЕКТРО, ТК}

50036, м. Кривий Ріг

вул. Харцизька, 15/2

факс: +38 (056) 409-73-13

моб.: (068) 177-37-70

e-mail: ekvador@i.ua

www.ekvador.in.ua
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Компанія «Еквадор Електро» з 2007 року займається впровадженням систем
електричного обігріву, теплою підлогою та електричними конвекторами приміщень усіх
типів, з 2013 року є офіційним представником Sam Myung Tech в Україні. Займається
розповсюдженням нової прогресивної системи підігріву ECO ONDOL. Ця продукція
найвищого ґатунку та має пожиттєву гарантію.

{/spoiler}{spoiler title=ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ТОВ}

69002, м. Запоріжжя

вул. Крива бухта, 2

тел./факс.: (061) 222-02-97

е-mail: info@greensystem.com.ua

www.greensystem.com.ua

Компания «ЗЕЛЕНАЯ СИСТЕМА» занимается внедрением комплексных инженерных
решений с использованием энергосберегающих технологий и возобновляемых
источников энергии - солнце, ветер, воздух, вода, земля.

У нас Вы можете получить информацию по системам энергоснабжения, которые
используют альтернативные источники энергии, подобрать и приобрести необходимое
оборудование мировых лидеров отрасли, заказать монтаж и обслуживание.
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Компания «ЗЕЛЕНАЯ СИСТЕМА» предоставляет полный спектр услуг для создания
эффективной автономной системы энергопотребления Вашего дома и предприятия.

{/spoiler}{spoiler title=КОМПАСС Україна, ПрАТ}

а/c 3122

м. Харків 61072

тел./факс: (057)7587830

email: office@kompass.ua

www.kompass.ua

Фейсбук: www.fb.com/Kompass.UA

Бази даних, в яких працюють наші фільтри відбору і Ваші критерії для виводу у файл
Excel!

1. Україна: 345 000 підприємств.

Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua
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2. Країни СНД: 2 500 000 компаній

Детальніше: https://ua.kompass.com/m/easybusiness

3. Весь світ (60 країн): 12 млн. компаній

Детальніше: https://ua.kompass.com/buy-company-list/

Ексклюзив!

Експортери і імпортери України: 14 000 компаній.

Безкоштовна демо-версія: www.demo.kompass.ua

А також:

Email-розсилання в Україні й за кордон.

Міжнародна дошка оголошень – www.board.kompass.ua

Українська стрічка новин бізнесу – www.news.kompass.ua

{/spoiler}{spoiler title=Кулик, ЧП - строительная фирма}
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г. Запорожье

ул. Сытова, 15, офис 38

тел.: (067) 953-50-28; (095) 852-02-35

ЧП Кулик - капитальное строительство в Запорожье.

Строительство термодома:

- заливка фундамента

- постройка термодомов

- кладка газоблока (блоков из газобетона);

- монтаж ФС блоков (блоков фундаментальных строительных), плит перекрытия;

- изготовление, установка бетонных лестниц;

{/spoiler}{spoiler title=КОМПАНІЯ НІКА-БУД, ТОВ}
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69014, м. Запоріжжя

вул. Карпенко-Карого, 23-А

тел.: 061-228-28-35; 061-212-67-26; 097-014-18-03; 050-577-31-08

факс: 061-228-28-35; 061-212-67-26

e-mail: home_osa@i.ua

www.playgrounds.city

Виготовлення дитячих та спортивних майданчиків, металоконструкцій будь-якої
складності.

{/spoiler}{spoiler title=МОТОР, ТОВ ПКФ}

69065, м. Запоріжжя, вул. Рел’єфна, 8

тел.: 050-044-55-66, 067-427-79-58, 067-613-36-82

e-mail: motor.ofice@ukr.net

Проектирование, продажа, монтаж, сервис:
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электроснабжение,

отопление,

водоснабжение,

вентиляция и кондиционирование,

центральный пылесос,

бассейны.

{/spoiler}{spoiler title=Нова лінія, Торгівельний центр, м. Запоріжжя}

Нікопольське шосе, 1Е, с. Нове, Запоріжжя,

Запорізька обл., 70422,Україна
тел.: (061) 280 41 41

факс: (061) 280 41 45

e-mail: i.poljakov@nl.ua

27 / 49

Каталог Домострой 2018

www.novalinia.com.ua

Мережа будівельних гіпермаркетів.

{/spoiler}{spoiler title=ПЕРЕВІЗНИК® Бюлетень}

ПП Транском

Київ, 04123, Україна

вул. Світлицького, 35, а/с 48

тел.: (044) 503-72-38

факс: (044) 463-53-47

е-mail: pereviznik@ukr.net

www.pereviznyk.ua

Агентство “ТРАНСКОМ” видає рекламно-інформаційний бюлетень ПЕРЕВІЗНИК®.

Мета видання: донести інформацію вантажовласникам про можливості транспортних
фірм і організацій та розширити коло їх партнерів на ринку вантажоперевезень; донести
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информацію власникам транспортних засобів про можливості автосервісних фірм, та
розширити коло партнерів на ринку сервіса.

Бюлетень безкоштовно розповсюджується:

1. Шляхом прямого адресного поштового розсилу (Direct Mail, Україна) по
фірмах-вантажовласниках, бізнес-центрах, оптових базах, автотранспортних
підприємствах, експедиторських фірмах.

2. На замовлення керівників підприємств експортерів та імпортерів, зацікавлених в
перевезенні власних вантажів;

3. На замовлення керівників автотранспортних підприємств.

4. На міжнародних, національних та універсальних виставках.

Загальні дані: формат B5 (160 x 220 mm), об’єм – 76-80 стор., наклад–15000 пр.

Періодичність видання:

Бюлетень - щоквартально.

Додаток до бюлетеня - щомісячно.

Електронна версія - тричі на місяць.
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Видається з 2001 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5673 від 06.12.2001 р. Держкомінформ
України

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 99858

{/spoiler}{spoiler title=ПРИВОЗ ПРИНТ, ООО}

69035, г. Запорожье, ул. Независимой Украины, дом 68-А, оф. 25

тел.: (061) 213-24-76, (061) 213-26-84

факс: (061) 213-24-76, (061) 213-26-84

e-mail: print@privoz.zp.ua

www.privozprint.com

Полиграфические услуги в Запорожье.

Компания «ПРИВОЗ ПРИНТ» образовалась в 1995 году. Более 20 лет мы с успехом
работаем на рынке полиграфической продукции. За эти годы нашими специалистами
накоплен огромный опыт работы, благодаря которому их по праву можно считать
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одними из лучших.

Мы постоянно стремимся к совершенствованию, поэтому нам удалось оснастить наш
полиграфический центр европейским оборудованием, которое позволяет выполнять
заказы с высоким качеством.

Мы изготовим для Вас: журналы и каталоги, книги в мягкой и твердой обложке,
настенные и настольные календари, открытки и плакаты, буклеты и брошюры, бумажную
этикетку.

Наши преимущества: европейское качество, конкурентные цены, индивидуальный
подход, дизайн и редакционно-издательская подготовка.

{/spoiler}{spoiler title=РИТМ, ООО, завод бетонных изделий}

70002, Запорожская область, г. Вольнянск

ул. Советская, 2

тел.: (06143) 4-00-60, (06143) 4-09-30,0505580679

факс: (06143) 4-09-30

е-mail: ritm.beton@gmail.com

Завод бетонных изделий «Ритм» специализируется на выпуске тротуарной плитки и
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бордюра методом полусухого вибропессования.

{/spoiler}{spoiler title=САБО-Н, ООО}

тел. моб.: (050) 011-03-21

тел. моб.: (067) 748-88-44

ул. Невськая, 59

Строительство, ремонт:

-домов, коттеджей под ключ

-зданий и сооружений любого назначения

-ангаров и ферм

-внутренняя и внешняя отделка любых помещений

-ремонт квартир, офисов и магазинов

-кровля
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-фундамент

-СИП панель

-термодом

{/spoiler}{spoiler title=СЭВИ-ТРЕЙД, ООО}

г. Запорожье, ул. Кузнецова, 34

тел. моб.: (097) 724-02-02

тел. моб.: (066) 539-94-97

https://sevi-trade.com.ua

За 10 лет работы на рынке Украины компания "Сэви-Трейд" прошла путь становления и
развития, превратившись в стабильную организацию с хорошими традициями, большим
опытом работы и способностью удовлетворять все требования наших клиентов.

Мы готовы предложить широкий ассортимент межкомнатных и входных дверей,
напольных покрытий, строительного крепежа, системы утепления и ограждения, а
также дверной фурнитуры для самых взыскательных заказчиков.
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Наши торговые марки-

Межкомнатные двери- Новый Стиль

Входные двери- Министерство дверей, УЮТ

Ламина- Oster Wald, Grun Holz, Winnpol, Green Step, Tower Floor, Urban Floor, Spring Floor,

Фурнитура, замки-KEDR, FZB, IMPERIAL, АРИКО

Сетки- ФРУНЗЕ, КЛЕВЕР

Пенополистирол- SYMMER

Пена- Budmonster

Пластик- РИФ

{/spoiler}{spoiler title=СОЛЛІ ПЛЮС, АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ, ТОВ}

69063, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 109 (вул. Кірова, 109)

тел.: (067) 634-66-38
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факс: (061) 213-88-26

e-mail: sollyplus@sollyplus.zp.ua

www.sollyplus.zp.ua

Офіційний дилер VW в Запорізькій області. Продаж авто, кредит, лізінг, сервіс,
гарантійне обслуговування. Запчастини.

{/spoiler}{spoiler title=СПЕЦАВТОМАТИКА, ЗППР ТОВ}

69065, м. Запоріжжя,

вул. Рельєфна, 4, прим. 130

тел./факс: (061) 707-22-01; 707-33-01

e-mail: zppr.specavt@mail.ru

ТОВ «ЗППР «СПЕЦАВТОМАТИКА», спеціалізується на виконанні робіт та надання
послуг протипожежного призначення на об’єктах з високим, середнім та незначним
ступеням ризику щодо пожежної безпеки у відповідності до ліцензії Державної служби
України з надзвичайних ситуацій серія АЕ № 271714 термін дії не обмежений з
27.05.2010 року. На ряду з цим наше підприємство має сучасну матеріально – технічну
базу та кваліфікованих фахівців що підтверджено сертифікатом відповідності на систему
управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO
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9001:2008, IDT) від 02.09.2013р. № UA – YT.097-2013, дійсний до 01.09.2016р., та
кваліфікаційними сертифікатами відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг),
пов’язаних із створенням об’єкт архітектури у частині дотримання вимог пожежної та
техногенної безпеки, виданих атестаційно архітектурно-будівельною комісією
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України.

{/spoiler}{spoiler title=Сучасна енергія, ТОВ}

69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166, офис 502

тел.: (050) 278 21 22

тел.: (098) 192 52 50

e-mail: senergy.ua@gmail.com

www.modernenergy.com.ua

Надійний виробник готових рішень у сфері сонячної енергетики: Конкурентні ціни;
Склад; Сервіс; Інжиніринг.

{/spoiler}{spoiler title=ТЕПЛОСТАР, инженерный центр}

г. Запорожье
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ул. Яценко, 6, оф. 134

тел.: (061) 228-59-77, 228-59-79, 222-71-82

факс: (061) 228-59-78

моб.: (067) 619-59-97 общий

e-mail: ksm_service@mail.ru

Компания «Теплостар» это

- современный инженерный центр, создающий и воплощающий актуальные проекты по
снабжению Вашего жилища, офиса, магазина, производственного помещения

ТЕПЛОМ

ВОДОЙ

ГАЗОМ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ВИДАМИ ЭНЕРГИИ
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- торговый центр с индивидуальным подходом к каждому клиенту и каждому его заказу

- сервисный центр, обеспечивающий ввод в эксплуатацию, техническое/гарантийное
обслуживание и ремонт теплотехнического газоиспользующего оборудования, систем
очистки питьевой воды, электрооборудования

- официальный представитель крупных торговых марок таких как BOSCH, WOLF, BAXI,
Buderus, Vaillantgroup, Ariston, Chaffoteaux, Gorenje, Drazice, HERZ, Danfoss, KAN, WILO,
Reflex, Polvax, Ekoplastik, Valtec, Bugatti, Hunter и другие.

Наши проекты не похожи на другие, многие из них просто непостижимы – но всегда
успешны!

Желаем Вам быть успешными вместе с нами!

{/spoiler}{spoiler title=Термотехнології, інженерна компанія, ТОВ}

69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Глісерна,5, оф.№1

тел.: (061) 270-93-40

e-mail: office@termoteh.in.ua

www.termoteh.in.ua
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Інженерна компанія "Термотехнології" надає комплекс послуг з енергозбереження.
Проводить проектування і монтажні роботи систем енергопостачання з використанням
відновлювальних джерел енергії. Нас відрізняє прагнення забезпечити клієнту високу
енергоефективність, при оптимальній вартості впроваджуваних рішень. Для отримання
ефективних систем електропостачання використовуємо: енергоаудит; впровадження:
сонячних електростанції; джерел безперебійного електроживлення на сонячних
батареях. Для створення енергоефективної системи гарячого водопостачання
використовуємо: впровадження: сонячних колекторів; теплових насосів. Для зменшення
теплових витрат використовуемо: термомодернізацію та енергозберігаючу вентиляцію
(рекуператори). Співпрацюючи з нами, Ви отримуєте професійний підхід до вирішення
Ваших завдань, енергоефективний об'єкт «під ключ», якісний сервіс і впевненість у
завтрашньому дні!

{/spoiler}{spoiler title=ТЕХ-БУД, ПП}

вул. Леоніда Жаботинського 12, офіс 30,

м. Запоріжжя, Україна, 69037

тел..: (063)300-17-50 , (095)233-76-33

факс: (061)213-41-57

e-mail: aleksthor1994@gmail.com , b.nedirov@ukr.net

Наша компанія ПП "ТЕХ-БУД" є офіційним дилером німецької компанії BASF (виробник
будівельної хімії/ Master Builders Solutions) в Запорізькій, Миколаївській і Харківській
областях. Компанія BASF упродовж багатьох років співпрацює з промисловими і
сільськогосподарськими підприємствами в Європі і по всьому світу у сфері постачань
будівельної хімії для ремонтних робіт і промислового будівництва. Наша компанія
пропонує не лише перевірені сертифіковані продукти для вирішення складних завдань,
але і повну технічну підтримку з боку наших висококваліфікованих експертів.
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{/spoiler}{spoiler title=Укрсилікат, ВКФ, ТОВ}

м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 4/109

тел.: (061) 228-61-08

e-mail: ukrsilicate20@outlook.com

e-mail: info@beltimport.ua

Виробництво хімічної продукції

{/spoiler}{spoiler title=Управління Державного департаменту України

з питань виконання покарань у Запорізькій області}

69057, м. Запоріжжя

вул. Матросова, 26

тел./факс: (061) 214-92-28, 214-92-27
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В розпорядженні підприємств управління Державного департаменту України з питань
виконання покарань у Запорізькій області знаходиться потужний парк зварювального
(біля 200 одиниць), металорізального (біля 400 одиниць), деревообробного (біля 100
одиниць) та каменеобробного обладнання, а також ковальсько-пресове обладнання
зусиллям від 25 до 800 тон (біля 300 одиниць), металообробні верстати (токарні,
фрезерні, свердлувальні та інші), 497 одиниць швейного обладнання, різноманітна
розвантажувальна техніка, складські приміщення, які можуть бути використані на
засадах оренди. Добре обладнана ремонтно-інструментальна база дозволяє самостійно
виготовляти необхідне штампувальне оснащення та широкий спектр пристосувань.

Підприємствами установ Державного департаменту України з питань виконання
покарань у Запорізькій області виготовляється продукція в широкому асортименті (в тому
числі з давальницької сировини), а саме:

різноманітні металоконструкції (контейнери для збору твердих побутових відходів, урни,
лави, ворота, двері, сейфи, шафи для спецодягу);

будівельні матеріали (бруківка, пінобетон, плитка тротуарна, гранітні та залізобетонні
бордюри, саман, шлакоблок, щебінь, руберойд);

корпусні меблі (комп’ютерні столи, книжні полиці, шкільні столи та стільці, шафи для
одягу, столи);

м’який інвентар та швейні вироби, у т. ч. спецодяг, постільну білизну;

різноманітний асортимент виробів з металу, граніту, цементу і дерева;

ковані вироби (грати на вікна і двері, забори, художня ковка).

Також надаються різноманітні послуги, у тому числі по розпилюванню лісу,
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металообробці, ремонту обладнання, ремонту автомобілів. Існує можливість
виготовлення виробів згідно наданих креслень.

{/spoiler}{spoiler title=ЭВЕРЕСТ, РЕКЛАМНОЕ БЮРО, ООО}

г. Запорожье, ул. Независимой Украины, дом 3, оф. 59

тел.: (061) 289-48-28

e-mail: everest.rinok@gmail.com

www.everest-rb.zp.ua

Рекламное Бюро Эверест – лидер среди рекламных агентств Юго-Востока Украины с
20-ти летним стажем!

Реклама в прессе:

- ведущие газеты г. Запорожье («Рынок плюс», «Миг», «Работа и учеба» и др.);

- ведущие газеты области и Украины.

Реклама в супермаркетах:
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- Сильпо, Аврора, Сити-Молл, Варус в Запорожье, Мелитополе, Энергодаре;

- Лучшие ТЦ в любом городе Украины.

Реклама на радио FM.

Курьерская служба:

Распространение рекламной полиграфии.

WEB лаборатория – создание и обслуживание сайтов.

Наружная реклама.

И многое другое

Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы делаем все, чтобы наш клиент был на
шаг впереди своих конкурентов.

{/spoiler}{spoiler title=Югсталь, ООО}

Головной офис:

г. Запорожье, пр. Соборный, 160/162
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тел.: (061) 228-0-777 (097) 228-0-777 (050) 228-0-777

Производство, склады: ул. Скворцова, 240

Филиалы:

г. Кременчуг, ул. 7-й Хорольский тупик, 3/24

тел.: (0536) 700-554 (098) 425-77-51 (066) 744-00-55

г. Харьков, ул. Енакиевская, 14

тел.: (057) 75-777-55 (067) 333-93-60

г. Киев, ул. Стройиндустрии 7/13

тел.: (044) 500-48-63

www.yugstal.com

С 2008 года, за время своей плодотворной работы, ООО «ЮГСТАЛЬ» накопило
огромный профессиональный опыт на рынках металлопроката и производства
металлоконструкций. Благодаря чему, мы являемся партнером многих крупных
предприятий Украины и ближнего зарубежья, а также активно оказываем услуги
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частным предпринимателям и населению.

Имея собственные производственные площади, большой парк оборудования,
профессиональных специалистов, наше предприятие имеет возможность в выполнении
заказов по изготовлению и обработке различных изделий из металла.

Выпускаемая нами продукция:

Металлическая мебель (одежные и ячеечные шкафы, верстаки, стеллажи, монтажные
столы, почтовые ящики, лабораторная и медицинская мебель, контейнеры, тележки для
пекарни)

Контейнеры для сбора ТБО

Оборудование для парковых зон и площадок

Модульные строения

Разборные каркасы

Гнутый профиль

Кронштейны и др.

Выполняемые нами услуги:
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Порубка на гильотинных ножницах

Порезка на ленто пильном станке

Плазменная резка с ЧПУ

Газовая порезка

Профилирование (гибка)

Вальцовка

Сварочные работы

Порошковая покраска

Механическая обработка

Проектирование

Партнерские отношения с ведущими металлургическими комбинатами и наличие на
складах более 4 тыс. тонн металлопроката, позволяют оперативно формировать заказы.
Филиалы компании расположены в крупных областных центрах – Киев, Харьков,
Кременчуг, Запорожье.
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Постоянное наличие на складах металлопроката следующих групп:

Листовой прокат

Сортовой прокат

Фасонный прокат

Трубы стальные

Трубы профильные

Гнутый профиль

Заготовки из листового проката

{/spoiler}{spoiler title=ЮЖТРАНСПОЛИС ПЛЮС, ЧП}

Украина, 69065, г. Запорожье

ул. Электрозаводская, 3
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тел./факс: +38 (061) 213-99-69, 284-15-91

e-mail: irina-itp@mail.zp.ua

У нас Вы можете приобрести:

- Гаражные ворота (секционные) и такие же по дизайну калитки;

- Въездные ворота (распашные, консольные) и такие же по дизайну калитки;

- Промышленные ворота (секционные, рулонные, уходящие в бок, клеёнчатые, с
остеклением и встроенной калиткой в воротах);

- Приводы для любых типов ворот;

- Шлагбаумы, парковочные барьеры;

- Двери (внутриофисные, наружные, промышленные, бронированные, огнестойкие);

- Двери противопожарные;

- Двери автоматические;

- Пластиковые завесы;
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- Ролеты;

- Погрузочная техника;

- Установки для пенобетона, пенополистиролбетона;

- Художественная ковка;

- Фасадная плитка.{/spoiler}
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