№

Назва підприємства

1

Компрессорс Інтернешнл ТОВ

2

Констракшн Машинері ТОВ

3

GT, ТОВ"ДЖИТІ"

4

"ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНВАР" ТОВ

5

ТОВ «ЯФАР Україна»

6

ТОВ «КАСІ Україна»

7

ТОВ "ІнтертекУкраїна"

8
9

ТОВ «Гіпохлорсервіс»
ТОВ «Матік Контрол»

10

ТОВ «Техноімпекс»

11

ТОВ "Гелон Груп"

13

ТОВ "БФ СТАРБУД"

діяльність

Email

поставку обладнання, сервiсне обслуговування, запаснi частини та матерiали
практично для всiх галузей промисловостi. Серед партнерiв компанiї
найбiльшi пiдприємства таких галузей як: металургiя, машинобудування,
kiev@compressors.ua
гiрничовидобувна, скляна, цементна та легка промисловостi, а також
целюлознопаперова, харчова, медична та багато iнших.
постачальник будівельної та сільськогосподарської техніки JCB.
Покрівельні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Вантажний автомобільний транспорт
Надання в оренду вантажних автомобілів
Надання в оренду будівельних машин і устаткування
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
Оптова торгівля залізними виробами, водопровіднимустаткованням і
приладдям до нього
спеціалізований концерн, один із найбільших в Європі виробників
каналізаційного литва та залізобетонних виробів для будівництва зовнішніх
інженерних мереж
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Забір, очищення та постачання води
поставка та технічна підтримка обладнання OMRON,
розробка та впровадження проектів по автоматизації технологічних
процесів,
розробка і виробництво спеціалізованого обладнання,
розробка і випуск електронних виробів,
розробка програмного забезпечення для автоматизації.
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

Мобільний телефон

0504437220 Ольга

kiev@cml.ua

0504437220 Ольга

hv@gtec.com.ua

067-824-24-04

tdinvar@gmail.com

050-341-84-48

ak@jafar.in.ua

050-330-20-51

info@kasi-ua.com

096-116-75-69

intdon@intertech-corp.com.ua 066 274 27 36
gipohlor15@gmail.com
info@maticcontrol.com

050-358-92-29

omron.kiev@gmail.com

(067) 357-51-75

gelongroup@gmail.com

067-868-14-61
067 225 3090

info@abeton.ua

044 355 06 06
067 246 06 06
067 328 06 06
063 806 06 06

aleksey.grigorenko@gea.com

+38 050 380 23 30

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Продаж інших моторних транспортних засобів
Виробництво моторних транспортних засобів
Техобслуговування та ремонт моторних транспортних засобів
Оптова торгівля запасними частинами та приладдям для автомобілів
Оптова торгівля хімічними продуктами
Оптова торгівля хімічними продуктами
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним
забезпеченням
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення
Установлення та монтаж машин і устатковання
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Електромонтажні роботи

office@dk-elektro.com

050-394-38-88

igor.alfateks@gmail.com

+3 8 097 737 06 71

vremere@hlr.ua
Mary.Pasekova@alt.ua

067-234-32-48
067-242-19-34

borysov@intelserv.com

+380679694880

v12gt@ukr.net

0504907959

14

ТОВ «Абетон»

виробник по виготовленню залізобетонних виробів для будівництва
інженерної інфраструктури та доріг України, з найпотужнішою стороною у
водовідведенні.

15

ДП «ГЕА Вестфалія Сепаратор
Україна»

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

16

ТОВ ВТЦ "ДинамоКонтинент"

17

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
«АЛЬФАТЕКС»

18
19

ТОВ ХІМЛАБОРРЕАКТИВ
ТОВ АЛТ Україна ЛТД

20

ТОВ "ІнтелектСервіс"

21

ТОВ Злата Юг

22

Кисіль Компані

23

ТОВ “ВАРНА”

Виробництво та постачання насосногообладнання

director@waterpump.com.ua

(057) 738-76-18

24

ТОВ "Аквантіс"
ТОВ "НауковоВиробниче
Об`єднання "Екософт"

Виробництво інших машин та устаткування загального призначення

info@biobox.ua

096-755-56-55

виготовлення та постачання систем для очищення води та їх компонентів

oleg.tkachuk@ecosoft.com

044-490-34-54

25

bedarev@kysilcompany.com.u
+380673206207
a

