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професійного інструменту і садової техніки

20th anniversary International Exhibition for Tools,
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Перелік учасників

EDON Украина (Лу Хунхай/Фанда)
EDON; REDBO
2A-2-1
Вул. Блюхера, 23-е, кв. 71, Харків, 61146, Україна
Моб. Тел.: +38 096 250 29 89
E-mail: 1992681843@gg.com»

Компанія Edon; Redbo заснована в 2009 році і до теперішнього часу є одним із відоміших брендів на українському ринку зварювального обладнання та інструменту для ремонтно-будівельних робіт. Ми пропонуємо
своїм клієнтам найновітніші технології, інноваційні системи в світі сучасної як побутової, так і високопрофесійної техніки за доступною для споживачів ціною.

23-е, Bluhera str., app. 71, Kharkiv, 61146, Ukraine
Mobile tel.: +38 096 250 29 89
E-mail: 1992681843@gg.com

The company Edon; Redbo was founded in 2009 and is one of the well-known brands in the Ukrainian market of
welding equipment and tools for repair and construction works. We offer our customers the latest technology, world
innovative systems, both domestic and highly professional modern equipment at affordable prices for consumers.

Бренди: EDON; REDBO
Ручний електрофікований інструмент, Обладнання для будівельно-монтажних робіт,
Бензорізи та бензопили

АЛЬЦЕСТ, ATS
ALTSEST JSC
2A-2-4
Вул. Петропавлівська, 4, с. П. Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська область,
08130, Україна
Тел./Факс: +38 800 503 000
E-mail: info@altsest.com
Web: www.altsest.tools

Окрім традиційного інструментального ринку, компанія займає гідні позиції на ринках інструменту та обладнання для будівництва і промисловості, агропромислового комплексу, машинобудування та автосервісу, озеленення й догляду за садом, кліматичної та термотехніки.
Наше кредо: Ми не продаємо інструмент!
Ми пропонуємо інтелектуальні комплексні рушення для будь-яких будівельних та промислових робіт.

4, Petropavlivska str., Petropavlivska Borschagivka, Kyiv-Svyatoshinsky district, Kyiv region, 08130,
Ukraine
Tel./Fax: +38 800 503 000
E-mail: info@altsest.com
Web: www.altsest.tools

The company occupies a significant part in such areas as tools and machinery for construction and industry,
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agriculture, machine-building and car-repairing, planting and gardening, climate and thermal equipment.
Our credo is: as technical experts we solve problems on your working place! We offer an intelligent integrated solution
for any construction and industrial works!

Бренди: STARK, S&R, GRUNTEK, HUGONG, ENAR, MASALTA, BATTIPAV
Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс

БЕСТ-АБРАЗИВ ТОВ
BEST-ABRASIVE Co. Ltd.
2A-1-6
Вул. Чкалова, 2Б, Харків, 61070, Україна
Моб. Тел.: +38 066 252 19 86
E-mail:Info.BestAbasive@gmail.com
Web: www.best-abrasive.com.ua
Професіональні абразивні матеріали.

2b, Chkalova str., Kharkiv, 61070, Ukraine
Mobile tel.: +38 066 252 19 86
E-mail: Info.BestAbasive@gmail.com
Web: www.best-abrasive.com.ua
Professional abrasive materials.

Бренди: Best
Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс, Ручний електрофікований інструмент, Побутові деревообробні станки,
Інтструмент та обладнання для автосервісу, Гідравлічний ручний інструмент,
Пневматичний ручний інструмент

ВІАКОМ, ТОВ
BIAKOM JSC
2A-1-3
Пр-т. Відрадний, 95-С, Київ, 03061, Україна
Тел.: +38 044 507 0202
E-mail: biakom@biakom.com
Web: www.biakom.com
Підприємство Віаком володіє 22-річним досвідом співпраці зі світовими лідерами ринку електроніки. Ми постачаємо повний спектр активних та пасивних компонентів, інструменту, вимірювальної техніки та IPC, у тому
числі спеціального застосування. Контрактне виробництво. Склад у Києві. ISO9001:2008.

www.intertool.kiev.ua

3

Перелік учасників
95-С, Vidradniy ave., Kyiv, 03061, Ukraine
Tel.: +38 044 507 0202
E-mail: biakom@biakom.com
Web: www.biakom.com

Biakom company has more than 22 years of experience in cooperation with world leaders of electronics. We supply IPC,
tool, testing and measuring equipment, a full range of active and passive components, including special application
components. Electronic Manufacturing Service (EMS). Warehouse in Kyiv. ISO9001:2008.

Бренди: Amphenol, Harwin, Degson, Proskit, PeakTech, MSI, Carling Tech, Telit, NXP
Слюсарний та монтажний інструмент, Ручний електрофікований інструмент,
Контрольно-вимірювальні та випробувальні пристрої та інструменти

ВІЗАРД ТЕХНІКС, ТОВ
WIZARD TECHNICS LLC
2A-2-3
Вул. Столичне шосе, 100, Київ, 03026, Україна
Тел.: +38 044 277 80 77
E-mail: pavlovets@hyundai-direct.com.ua
Web: www.hyundaipower-ukraine.com
Компанія «Візард Технікс», створена в 2015, безпосередньо співпрацює з корейським офісом групи компаній
«HYUNDAI» і є ексклюзивним постачальником товарів бренду «HYUNDAI» в Україні. Асортимент включає генератори, електроінструмент, садово-паркову техніку, компресори, пневмоінструмент, мотопомпи, ручний інструмент, автотовари, а з 2019 року ще і будівельну техніку. Основне завдання компанії на 2019 рік - утворення
чіткої дистрибуційної системи в Україні.

100, Stolichne sosse str., Kyiv, 03026, Ukraine
Tel.: +38 044 277 80 77
E-mail: pavlovets@hyundai-direct.com.ua
Web: www.hyundaipower-ukraine.com

Wizard Technics LLC established in 2015 directly cooperate with the Korean office of the group «HYUNDAI» and is the
exclusive supplier of goods under brand «HYUNDAI» in Ukraine. The assortment includes generators, power tools,
garden equipment, compressors and pneumatic tools, pumps, hand tools, auto products and from 2019 also light
construction equipment. The main task of the company for the year 2019 – the formation distributional system in
Ukraine.

Бренди: Hyundai Power Products
Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс, Слюсарний та монтажний інструмент, Ручний електрофікований інструмент,
Компресорне обладнання, Генераторне обладнання, Інтструмент та обладнання для
автосервісу, Обладнання для будівельно-монтажних робіт, Газонокосарки, Тримери,
Кущорізи та сучкорізи, Культиватори та моноблоки, обладнання для них, Снігоприбирачі
та льодоруби, Бензорізи та бензопили, Аксесуари для садової техніки, Помпові зрошувачі,
Насосне обладнання
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МЕТИЗ ГРУПП, ТОВ
METIZ GROUP
2A-3-5
Вул. Пр. Космонавта Комарова, 42, Київ, 03065, Україна
Тел.: +38 044 451 63 66; 439 20 20
E-mail: mt-gr@ukr.net
Web: metiz-group.ua

Компанія «Метиз Групп» представляє в Україні порохові та газові монтажні пістолети власної торгівельної марки
Metiz Group. Також забезпечує всі необхідні витратні матеріали та обслуговування вищезазначеного обладнання.

42, Kosmonavta Komarova ave., Kyiv, 03065, Ukraine
Tel.: +38 044 451 63 66; 439 20 20
E-mail: mt-gr@ukr.net
Web: metiz-group.ua

Metiz Group Company represents powder actuated and gas guns under its own brand Metiz Group in Ukraine. Also,
we provide all necessary supplies and maintenance of the equipment.

Бренди: Metiz Group
Обладнання для будівельно-монтажних робіт

HAMMER, каталог
HAMMER catalogue
Журнал-каталог «HAMMER» (хаммер), який видається з 2004 року в Україні, став відомим як в Україні, так і в Росії, країнах Cхідної, Західної Європи та Америці. Каталог «HAMMER» — це спеціалізоване видання формату b2b,
в якому висвітлюється інформація про кращі інструменти найбільших світових виробників.
З 2010 року наше видання було доповнено Інтернет-версією. Однойменний інструментальний портал HAMMER.
UA розпочав свою роботу та зорієнтований як на b2b так й b2C-аудиторію.
Так як і в Каталозі, на нашому порталі велику увагу приділено візуалізації. Фотографії високої якості допомагають споживачам, сидячи перед монітором, обрати потрібний інструмент для побуту або виробництва. Постійно зростаюча аудиторія є показником успішного зростання продаж компаній, які розмістили свої пропозиції
на порталі. Великий об’єм актуальної довідкової інформації, усі новинки,
спеціальні пропозиції, розпродажі, порівняння, вичерпна інформація про виробників. Запрошуємо до співробітництва усіх продавців та виробників інструменту й маємо надію, що інструментальний портал HAMMER.UA
набирає такої ж попу-лярності як і наш каталог інструментів!
Magazine-Catalogue HAMMER, published in Ukraine since 2004, has gained a wide recognition in Ukraine, Russia,
Easten Europe, Western Europe and America. HAMMER Catalogue is a specialized edition of b2b format which covers
tools produced by the leading world manufacturers. In 2010 the online version of the edition was launched, the
internet-portal HAMMER.UA. It is aimed at both b2b and b2C readership. The portal (like the printed magazine) pays
great attention to visualization. Images of the perfect quality help consumers choosing the needed tool looking at
the computer’s monitor.
Our steadily growing readership is a guarantee of successful boost of sale of those companies which placed their offers
on the portal. A tremendous amount of current reference information, all novelties, special offers, sales, comparisons,
comprehensive information on producers.
We invite all dealers and manufacturers of tools for cooperation and hope that tool portal hAmmEr.uA will gain the
equal popularity as HAMMER Catalogue has done.

www.intertool.kiev.ua
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ДЕУ ПАУЕР, ТОВ
DAEWOO POWER LLC
2A-1-1
Пров. Сімферопольський, 6, оф. 203/4 Б, Харків, 61052, Україна
Тел.: +380 0 800 757 257, 0 800 337 567
e-mail: baa@dw-pp.com.ua
www.daewoo-power.com.ua, gwt.in.ua»

Бренди Daewoo Power та Greenworks Tools поєднують новітні технології та доступність у техніці, яка робить повсякденне життя людей більш комфортним і зручнім. Щодня ми працюємо, підвищуючи якість продукції, рівень
сервісного обслуговування та стандарти взаємодії з клієнтами. Найвизначнішим досягненням вважаємо довіру
споживачів, яка виявляється не лише у добрих відгуках, а й у незмінному виборі техніки Daewoo та Greenworks
Daewoo Power and Greenworks Tools brands combine modern technologies and affordability of tools, that make
everyday life more convenient and comfortable. We work every day, increasing quality of products, level of service
and customer communication standards.
The greatest achievement for us is the confidence of consumers, which is manifested not only in a good reviews, but
in a constant choosing of Daewoo and Greenworks tools.
Бренди: Daewoo, Greenworks

Ручний електрофікований інструмент, Компресорне обладнання, Генераторне обладнання,
Газонокосарки, Тримери, Вертикутери (аератори), Кущорізи та сучкорізи, Садові пилесоси,
Культиватори та моноблоки, обладнання для них, Снігоприбирачі та льодоруби, Бензорізи
та бензопили

ВАЛІДУС, НВЦ ТОВ
VALIDUS RPC LLC
2A-1-7
Вул. Академіка Заболотного, 150А, Київ, 03143, Україна
Тел.: +38044 526 27 67
e-mail: info@validus.com.ua
www. validus.com.ua»
Компанія VALIDUS (Валідус) — це перший комплексний постачальник професійного гідравлічного устаткування в Україну для дорожньо-будівельних, ремонтних, аварійно-рятувальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт.
VALIDUS є ексклюзивним дистриб’ютором компаній Stanley, DOA, Hydra-Tech Pumps, Ravetti, Stanley LaBounty,
Nova Siria, ResQtec, BJM Pumps, MOSA в Україні — виробників гідродинамічного обладнання, гідростатичного
обладнання та електропостачання №1 в світі. Персонал компанії — виключно висококваліфіковані фахівці, які
надають високий рівень сервісу при продажах, впровадженні та технічному супроводі до і після гарантійного
обслуговування. Вся наша продукція сертифікована, має найвищі функціональні, технічні і експлуатаційні характеристики, які допоможуть Вам заощадити час і заробити гроші.
Бренди: Stanley, DOA, Hydra-Tech Pumps, Ravetti, Stanley LaBounty, FAB-COB, ResQtec, BJM Pumps, MOSA

Генераторне обладнання, Гідравлічний ручний інструмент, Обладнання для будівельномонтажних робіт
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Интертул/Мир инструмента
INTERTOOL
2A-3-3
Моб. Тел.: +38 067 828 70 07, 38 (050) 355-70-07, 38 (044) 221-70-07
E-mail: info@intertool.ua
Web: intertool.ua»

INTERTOOL є одним з найвідоміших брендів на ринку інструменту в Україні, який починає свою історію з 1999
року. Асортимент ТМ INTERTOOL складає 4000 позицій, серед яких інструмент і обладнання для ремонтнобудівельних робіт, туризму та авторемонту.
Набори інструментів INTERTOOL другий рік поспіль відзначаються Українською Народною Премією, що підтверджує безперечну якість та популярність серед користувачів. А за підсумками минулого року торгівельна
марка INTERTOOL отримала загальне всеукраїнське визнання — Вибір споживача 2019. Це офіційне підтвердження першості у своїй галузі, що базується на затребуваності інструмента серед українців та численних позитивних відгуках.
Багато років поспіль інструментом бренду користуються СТО, виробничі підприємства, дизайнери, автомобілісти, будівельники, дачники та усі, кому потрібен якісний інструмент для повсякденних робіт. INTERTOOL допомагає втілити в життя свої ідеї і проекти, розвинути свої навички та творчі здібності.
Місію INTERTOOL «»Инструмент в каждый дом»» підтверджує широкій вибір та гнучка цінова політика. Товари
бренду представлені на офіційному сайті intertool.ua, а також на торгівельних майданчиках, авторинках, офіційних партнерських магазинах та онлайн-порталах.
Офіцйний сайт: https://ua.intertool.ua

Mobile tel.: 38 (067) 828 70-07, 38 (050) 355-70-07, 38 (044) 221-70-07
E-mail: info@intertool.ua
Web: intertool.ua»

Our experience is our work at highly competitive market for 20 years. More than 4000 items in our range. Recognizable
brand. Mutually beneficial cooperation with our partners all over the world! Our mission - We supply tools on terms
which are favorable for conducting business as well as creative personality development. We offer profitable terms
and professional advice. We aim at successful development of our company and giving new opportunities for
development of each employee.
Бренди: INTERTOOL

Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки
та пластмасс, Слюсарний та монтажний інструмент, Ручний електрофікований
інструмент, Компресорне обладнання, Генераторне обладнання, Побутові деревообробні
станки, Інтструмент та обладнання для автосервісу, Гідравлічний ручний інструмент,
Пневматичний ручний інструмент, Алмазний та твердосплавний інструмент, Лазерна
техніка, Контрольно-вимірювальні та випробувальні пристрої та інструменти,
Обладнання для будівельно-монтажних робіт, Інструмент для фарбування та малярських
робіт, Газонокосарки, Тримери, Кущорізи та сучкорізи, Культиватори та моноблоки,
обладнання для них, Снігоприбирачі та льодоруби, Бензорізи та бензопили, Садовий
інвентар, Аксесуари для садової техніки, Зрошувальні та поливні системи, Спецодяг

www.intertool.kiev.ua
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ІНТЕРХІМ С І Г, ТОВ/ВІТЛЮКС
INTERHIM S&G LLC /VITLUX LLC
2A-1-4
Вул. Електроапаратна, 3, Луцьк, Волинська обл., 43020, Україна
Тел.: +38098 225 5380, 097 617 5400
e-mail: a.tymoschuk@interhim.com.ua
www.interhim.com.ua, www.vitlux.ua
Компанія INTERHIM - одина з найбільш швидко -розвиваючих великих виробників та імпортерів широкого
асортименту товарів.
На даний момент компанія виробляє та імпортує клей, газ для запальничок і пальників, крем для взуття, засоби від комах та інші товари.
Маючи доступ до якісної сировини, компанія INTERHIM готова надати унікальні конкурентні переваги за собівартістю продукції.
Спираючись на багаторічний досвід оптових продажів, ми створили всі умови для того, щоб покупка була максимально вигідною і комфортною, а співпраця з нами - приємною і тривалою.»
Бренди: ТМ «Інтерхім», ТМ «Вітлюкс»

Садовий інвентар , Витратні матеріали, Спецодяг

НОВОАБРАЗИВ, ТОВ
NOVOABRASIVE
2A-1-2
Вул. Клочківська, 192а, Харків, Україна
Тел.: +3850 308 55 66
e-mail: yakimenko.a@novoabrasive.com
www.novoabrasive.com
Бренди: Novoabrasive Extreme, Novoabrasive Standart, Гетьман, NovoTools, WellCut

Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс
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ХОРСАЙ, ТОВ
HORSAY LLC
2A-1-5
Вул. Забрама, 90, Дубно 35603, Україна
Тел.: +3868 045 52 50
e-mail: info@horsay.com.ua
www.horsay.com.ua
Компанія «Хорсай» на ринку України є представником однієї з найбільших експортних компаній ручного інструменту на території Китаю – «Hangzhou Water Import and Export» Co. Ltd, що входить до однієї з найбільших
Груп компаній на світовому ринку ручних інструментів «Water Tools». Наша основна діяльність в Україні – це
розробка, виробництво та поставка на ринок України ручних інструментів різної категорії якості і різної цінової політики під брендом «HORSAY HARD». Компанія завжди відкрита до співпраці, постійним клієнтам ми надаємо привабливі та лояльні умови роботи – систему знижок в оплаті, доставку замовлення власним автотранспортом з нашого складу в будь-який населений пункт України до дверей магазину чи торгової точки, надання
торгового обладнання, а також допомога в розміщенні продукції в торгових залах.
Horsaу LLC in the Ukrainian market is a representative of one of the largest export companies of hand tools in China
- «Hangzhou Water Import and Export» Co. Ltd, one of the largest groups of companies in the global market of hand
tools «Water Tools». Our main activity in Ukraine is the development, production and supply to the Ukrainian market
of hand tools of different quality categories and different pricing policies under the brand «HORSAY HARD». The
company is always open for cooperation, we provide regular customers with attractive and loyal working conditions
- a system of discounts on payment, delivery of orders by own vehicles from our warehouse to any place in Ukraine to
the door of the store or outlet, providing trade equipment and assistance in placement of products in trading halls.
Бренди: HorsAY Hard

Слюсарний та монтажний інструмент, Кріплення, залізні вироби, Алмазний та
твердосплавний інструмент, Контрольно-вимірювальні та випробувальні пристрої та
інструменти, Інструмент для фарбування та малярських робіт , Кущорізи та сучкорізи,
Садовий інвентар

MASTERTOOL
MASTERTOOL
2A-2-2
Вул. Дерев’янка, 8, 61103, Харків, Україна
Тел.: +380 800 507 701
e-mail: sales@mastertool.ua
www.mastertool.ua

Компанія MASTERTOOL займає провідні позиції на інструментальному ринку України вже багато років. Асортимент компанії - більше 5000 найменувань. Наразі в своєму портфелі компанія налічує 5 власних торгових марок: MASTERTOOL, GRANITE, ГОСПОДАР, ТИТУЛ і MPT. Завдяки якісній роботі нашої команди професіоналів досягнута впізнаваність брендів і клієнти мають можливість придбати нашу продукцію в будь-якій точці країни.

www.intertool.kiev.ua
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MASTERTOOL company has been taking the leading position on the hand tools market of Ukraine for many years.
One of the most well-known market operators - MASTERTOOL celebrates its 20th anniversary in 2018. During this
time the range of goods has grown from several dozen to 4,000 items. At present, the company has 5 own brands:
MASTERTOOL, GRANITE, ГОСПОДАР, ТИТУЛ and MPT. Due to the high-quality work of our team of professionals,
brand recognition has been achieved and customers have opportunity to buy our products anywhere in the country.
Бренди: MASTERTOOL, GRANITE, ГОСПОДАР, ТИТУЛ, MPT

Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс, Слюсарний та монтажний інструмент, Ручний електрофікований інструмент,
Компресорне обладнання, Генераторне обладнання, Інтструмент та обладнання для
автосервісу, Гідравлічний ручний інструмент, Пневматичний ручний інструмент,
Алмазний та твердосплавний інструмент, Лазерна техніка, Контрольно-вимірювальні
та випробувальні пристрої та інструменти, Інструмент для лісової промисловості,
Обладнання для будівельно-монтажних робіт, Інструмент для фарбування та малярських
робіт , Тримери, Кущорізи та сучкорізи, Бензорізи та бензопили, Садовий інвентар,
Аксесуари для садової техніки, Насосне обладнання, Обладнання для теплиць, парників,
оранжерей

АТЛАНТІС ХІМ, НВП ТОВ
ATLANTIS CHEM SP LLC
2A-3-4
Вул. Данилевського, 6, Харків, 61058, Україна
Тел.: +38066 514 35 88
e-mail: sales@primaterra.com.ua
www.primaterra.ua, www.kreyda.net

Розробка, виробництво та реалізація професійних миючих та дезінфікуючих засобів для підприємств, в тому
числі, харчової промисловості, місць громадського харчування та транспорту, побутових миючих засобів, засобів особистої гігієни, витратних матеріалів для шиномонтажу та автосервісу, а саме: мастильні, монтажні, герметизуючі засоби, засоби для очищення та догляду за колесами, а також олівці, маркери та крейди воскові.
Development, manufacture and implementation of professional detergents and disinfectants for enterprises,
including food industry, places of public catering and transport, household detergents, personal-care products,
consumables for tire fitting and car service, such as lubricating, assembly, sealing, detergents and care products of
the wheels, as well as pencils, markers and wax crayons.
Бренди: ТМ KREYDA, ТМ GECO, TM PRIMATERRA

Інструменти та станки для обробки металу, дроту, труб, каменю, скла, кераміки та
пластмасс, Ручний електрофікований інструмент, Інтструмент та обладнання для
автосервісу, Обладнання для будівельно-монтажних робіт , Садовий інвентар , Витратні
матеріали
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AMBROVIT S.P.A
AMBROVIT S.P.A
2A-3-1
Via Giulio Natta, 29 – 27026 Garlasco
Тел.: +39 0382 810 280
http://www.ambrovit.it/»
«Via Giulio Natta, 29 – 27026 Garlasco
Tel.: +39 0382 810 280
http://www.ambrovit.it/

AMBROVIT S.P.A випускає широкий вибір продукції: комплектуючі для кріпильних виробів, анкерні болти, гвинти для дерев’яних конструкцій, гвинти для деревино-стружкових панелей та гіпсокартону, комбіновані гвинти
ТБЛ, євровинти, метричні винти, гайки, шайби, болти, шпильки, шайби, шурупи самонарізаючі, гвинти для кріплення і монтажу дверних та віконних блоків із ПВХ та гвинти для бетону.
AMBROVIT S.P.A sells a wide variety of products in terms of different types of screws and bolts as well as finishes and
galvanic treatments.
Бренди: AMBROVIT

Витратні матеріали, Кріплення, залізні вироби

ДІАПРОМ, ТОВ
DIAPROM
Вул. Автозаводська, Київ, 04074, Україна
Тел.: +38 095 455 13 63
Оснастка для інстументу, алмазний інструмент, інстумент для полірування, шліфувальний та алмазний інсструмент

Алмазний та твердосплавний інструмент

www.intertool.kiev.ua
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