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Барлық құқықтар қорғалған, қайта басып шығаруға тыйым салынады. Осы басылымды авторлық құқық иесінің жазбаша рұқсатынсыз кездейсоқ 
немесе көзделген мақсатта жартылай немесе толығымен көшіруге, оны кез келген материалды түрде табыстауға (оның ішінде тікелей 
мақсатынан басқа қандай да бір мақсатта пайдалану үшін ақпаратты сурет түрінде басып шығаруға және электрондық құрылғыда сақтауға) 
тыйым салынады.

Ескерту! Авторлық құқықпен қорғалған жұмысқа немесе авторлық құқықпен қорғалған ақпаратқа қатысты тыйым салынған әрекеттер 
шығындарды өтеу туралы арыздан бастап қылмыстық жауапкершілікке шейін заң бойынша қудаланады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-104

АГРЕГАтОР, ЖшС
Шарль де Голль көшесі, 1А үй 
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 771 033 77 27
 +7 777 310 96 85
e-mail: agregator12@bk.ru
web: afasad.kz

Агрегатор ЖШС Greenlam, AquaSystem, Каньон, KMEW сауда маркаларының ресми 
дистрибьюторы және сауда өкілі болып табылады

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-81

АГРАН
Батыс Қазақстан облысы, Желаев ауылы, 
Өндірістік аймақ, 14-үй
Орал, 090003, Қазақстан
тел.: +7 7112 93 33 00
e-mail: info@agran.kz
web: agran.kz

Мырышталған және боялған болаттан жасалған жабын және қабырға материалдарын 
өндіруде Батыс қазақстан нарығындағы жетекші компания.
15 жылдан астам уақыт бойы “Агран” ЖШС Батыс Қазақстан облысы аумағында 
қабырға және шатыр материалдарын, шыны пакеттерін, металл конструкцияларын 
және сендвич-панельдерін ірі өндірушілердің бірі болып табылады. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

АквАБРАйт
Пушкин көшесі, 45 
Серпухов, 142214, Ресей
тел.: +7 925 645 82 75
e-mail: export2@terrawater.ru
web: aquabright.ru

Су сүзгілері АКВАБРАЙТ - су тазарту және су тазарту нарығында әлемге әйгілі 
көшбасшы. “АКВАБРАЙТ” сауда маркасының желісінде суды алдын ала тазартуға 
арналған магистральды сүзгілер мен картридждерден бастап терең тазарту 
жүйелеріне дейін тұрмыстық су тазалауға арналған ұсыныстардың барынша кең 
спектрі ұсынылған.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 AlpbAu
Нижняя Сыромятничная көшесі 10, құрылыс 2
Мәскеу, Ресей

Alpbau - бүкіл әлем бойынша 1000-нан астам жобаны жобалаған және салған ресейлік 
сәулет-құрылыс компаниясы.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-121

 ANMOpYC
24-26. Planta 3 Of. 4
Zaragoza, 50004, Испания
тел.: +34 976 69 67 85
e-mail: info@anmopyc.es
web: anmopyc.es

Құрылыс, өңдеу және тау-кен жабдықтарын өндірушілердің испан қауымдастығы.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-89

 ANNC CONSTRuCTION
Сығанақ көшесі, 45
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 775 567 15 56
e-mail: info@annc.kz
web: annc.kz

“ANNC CONSTRUCTION” компаниясы Қазақстанның құрылыс саласында жұмыс 
істейді және жүздеген клиенттерді сапалы материалдармен және тауарларды 
уақтылы жеткізумен қамтамасыз етеді. Табысты қызмет еткен жылдары компания өз 
саласындағы сенімді жеткізуші және сарапшы ретінде беделге ие болды.
Компания қасбеттік және интерьерлік материалдарды, кеңселерге, стадиондар мен 
апартаменттерге арналған жиһаздарды жеткізумен айналысады.
Қасбеттік материалдар: HPL панельдері, талшықты цемент тақталары, алюминий 
панельдер, клинкер плиткалары, керамикалық плиткалар, клинкер кірпіштері, жылу 
панельдері, гранит, травертин, сәндік кірпіш, сәндік тас.
Интерьер материалдары: қабырғаға және еденге арналған HPL панельдері, клинкер 
плиткалары, жылу панельдері, керамикалық плиткалар, сәндік кірпіш, сәндік тас. 
Жиһаз: мектептерге арналған жиһаз, стадиондарға арналған орындықтар, акт 
залдары, кеңсе үстелдері, орындықтар, шкафтар және т. б.
“ANNC CONSTRUCTION” Қазақстан аумағындағы 35-тен астам еуропалық зауыттар 
мен фабрикалардың ресми өкілі болып табылады.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-26

 ApATOR pOwOgAz S.A
Jaryszki 1C
Zerniki, 62-023, Польша
тел.: +48 797 821 069
e-mail: marta.szalkowska@apator.com
web: www.apator.com

Apator Powogaz SA-Польша мен Еуропадағы су есептегіштерінің ірі өндірушілерінің 
бірі, су және жылу есептегіштері, жылу шығындары және қашықтықтан оқу қызметтері 
сияқты көптеген өнімдерді ұсынады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-55

 АПИкС
Округная көшесі, 19 үй
Хабаровск, 680031, Ресей
тел.: +7 914 207 14 85
e-mail: info@apeeks.com
web: www.apeeks.com

Біздің компания бастапқы-рұқсат беру құжаттамасын дайындаудан бастап объектіні 
пайдалануға беруге дейін жобалау-іздестіру жұмыстарының барлық түрлерін 
орындайды.
Біздің компанияның қызметкерлері келесі жобаларды әзірлеуге қатысты:
• Көлік-қайта тиеу кешені;
• Тұрғын үй құрылысы шағын аудандары;
• Дене шынықтыру-сауықтыру кешендері;
• Саябақтар мен саябақтарды абаттандыру, ландшафтық дизайн әзірлеу.
Біз жобалау ұйымдарына қойылатын заманауи талаптар мен нарық беталыстарына 
жауап беруге ұмтыламыз. 
Біздің команда бірыңғай ақпараттық модельдеу – BIM технологиясы бойынша 
объектілерді жобалауды жүргізеді. 
Жаңа бағдарламалық кешендерге үнемі зерттеу және жаңарту жүргізіледі.
Ол үшін біз айналамызға алдымызға қойылған міндеттерді шешуге қабілетті білікті, 
тәжірибелі мамандар мен пікірлестерді біріктірдік.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-92

ASg
Шәмші Қалдаяқов көшесі, 11-үй
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 747 808 00 00
e-mail: hello@asg.kz
web: asg.kz
 mister-interior.kz
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• Қатысушылардың сипаттамалары
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ASG компаниялар тобы-бұл жоғары сапалы бәсекеге қабілетті шатыр, қасбет 
және интерьер материалдарын жеткізу арқылы өзінің барлық міндеттемелерін 
орындайтын заманауи кәсіпорын. Біз өнімді қазақстандық нарыққа жеткізгенімізді 
мақтан тұтамыз және тұрақты қаржылық нәтиже алуға ұмтыламыз.
Компанияның сауда қызметі 2004 жылы басталды.
Міне, қазақстандық нарықта жұмыс істеген 18 жылдан астам уақыт ішінде ASG өзін 
сапалы өнімнің, әрбір клиентке деген жеке тәсілдің және ұсынылатын ассортименттің 
орасан зор таңдауының сенімді және тұрақты жеткізушісі ретінде танытты.
Барлық жеткізілетін өнім міндетті түрде сату алдындағы тестілеуден өтеді және 
арнайы әзірленген контейнерлерге қапталады.
Құрылыс және шатыр материалдары жыл сайын кезеңдік және сертификаттық 
сынақтардан өтеді, оның нәтижесі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
стандартына сәйкестік сертификаттарын алу болып табылады.
Компанияның артықшылықтары:
• Қазақстан Республикасының ірі қалаларындағы 5 филиал
• Нарықта 18 жыл
• Штатта 132 қызметкер
• 1173 өнім
• 10 000 астам аяқталған жобалар
• Қазақстан Республикасындағы сату желісі
Бүгінгі таңда “ASG” компаниясының кеңселері Ақтөбе, Алматы, Астана, Атырау және 
Шымкент қалаларында сәтті жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының басқа да 
өңірлерінде офистер ашу жоспарлануда.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-161

 ASIA KlINKeR
Достық даңғылы, 276
Алматы, 055038, Қазақстан
тел.: +7 771 553 18 81
e-mail: reception@architectsolutions.kz
web: asiaklinker.kz

Asia Klinker компаниясы клинкер өнімдерінің, еден плиткаларының, қасбетке арналған 
плиткалардың, сатылардың, кеспе тастардың, құрғақ құрылыс қоспаларының және 
басқа да ілеспе материалдардың үлкен ассортиментін ұсынады. Компанияның 
ерекшелігі кәсіби техникалық және инженерлік сүйемелдеумен жүйелі шешімдер 
болып табылады. Біз Германия мен Италияның ең жақсы және сенімді өндірушілерінен 
тікелей жеткізілім жасаймыз. Арқасында үлкен тәжірибесі мен көпжылдық осы 
саладағы жұмыс, біз таңдауға сату үшін тек жоғары сапалы материалдар. Біздің 
компания клинкер плиткаларын шығаратын ең жақсы неміс өндірушілерінің ресми 
дистрибьюторы - Stroeher, Feldhaus Klinker, Muhr. Сондай-ақ итальяндық бренд S. 
Anselmo. Сондықтан біз сізге ұсына аламыз: клинкер плиткаларының үлкен таңдауы, 
кез-келген түс пен құрылым, сіздің қажеттіліктеріңізге клинкер таңдау бойынша 
кәсіби кеңес.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-141

 ASSAN STp pANel
Sumqayit, 5022, Әзірбайжан
тел.: +994 12 310 03 70
e-mail: info@assanpanel.com.tr
web: www.assanpanel.com

Сэндвич панельдерін шығарудағы жетекші ұйым Assan Panel өзінің өндірістік қызметін 
1990 жылы Тузлдегі (Стамбул) алғашқы зауытынан бастады. 2021 жылы Түркия 
Республикасына алғашқы инвестицияларын жүзеге асыра отырып, компания өз 
қызметін Әзірбайжандағы зауытта STP-мен ынтымақтастықта бастады. Бұл саладағы 
негізгі ізашар Assan Panel тұрақты және экологиялық таза ғимараттарды шатыр мен 
қабырға панельдерімен, Тоңазытқыш камераларымен, оқшаулау тақталарымен, 
поликарбонатты жылыжайлармен және шатыр терезелерімен салуға өз үлесін 
қосады. Кәсіпорын қоймасында елде өндірілмейтін 40-тан астам өнім түрі бар. STP 
өнімдері Ресейде, Грузияда, Қазақстанда, Қырғызстанда, Түркіменстанда, сондай-
ақ Түркияда жоғары сапасымен танымал және “Әзірбайжанда жасалған”брендімен 
сатылады.  STP Әзірбайжанның мұнай секторындағы ең ірі өндіруші болып табылады; 
STP ел экономикасының тұрақты дамуына өз үлесін қоса отырып, Әзірбайжан 
Республикасындағы ең ірі салық төлеушілердің бірі болып табылады.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-100

АфИНИтАС А/С
Saltumvej, 25
Broenderslev, DK - 9700, Дания
тел.: +7 903 580 55 00
e-mail: vladimir.markin@afinitas.com
web: afinitas.com

Темір-бетон құбырларды (дөңгелек, сопақ, шаршы, микротоннельді, жалпақ 
Тіреулі, ішкі коррозияға қарсы полиэтилен оқшаулағышы бар) шығаруға арналған 
қондырғылар; көлемі 3,25 x 5 дейінгі құбырларды, конустық мойындарды, 
қақпақтарды, телефон құдықтарын, тоннель секцияларын, жер асты өткелдерін, мал 
айдауға арналған дайын саңылаулары бар сақиналардың, түбі бар сақиналардың т/б 
х 2 м; фермаларға, ауырлатқыштарға, науаларға, Нью-Джерси блоктарына, қысым 
құбырларына, ЭБЖ тіректеріне және қадаларға арналған саңылаулы едендер.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-87

 Афк лИДЕР
Автомоторная көшесі, 5Б үй, 6 құрылыс
Мәскеу, 125438, Ресей
тел.: +7 495 909 98 00
 +7 903 363 78 41
e-mail: info@afkleader.ru
web: afkleader.ru
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“АФК Лидер” компаниясы алюминий қасбеттік панельдерді, ламелалар мен 
аналогтары жоқ профильдерді өндіруге маманданған қасбеттік жүйелер нарығында 
көшбасшы орынға ие. Барлық өнімдер заманауи жабдықта экструзия әдісімен 
жоғары сапалы алюминий қорытпаларынан жасалған. Алюминий панельдерінің 
қасбеттері үнемді, жанбайтын және берік, 50 жылдан астам кепілдікпен. Алюминий 
мөлдір құрылымдарын жобалау, өндіру және монтаждау.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-97

 БАРОН
Лебединовка ауылы, Ленин даңғылы 312
Бішкек, 724300, Қырғызстан
тел.: +996 504 000 312
 +996 997 312 000
e-mail: info@biast.kg
web: aryabaron.org

БАРОН компаниясы 20 жылдан астам уақыттан бері Иранда Кеңсесі және Мешхед 
қаласында 60 000 м2 өндірістік кешені бар сэндвич панельдерінің жетекші 
өндірушілерінің бірі болып табылады. 
Компания өндіретін өнімге ППУ/ПИР, пенополистирол және базальт толтырғыштары 
бар инновациялық сэндвич-панельдер, тез тұрғызылатын үйлер, Тоңазытқыш 
камераларға арналған герметикалық есіктер, оқшаулауға және ауа өткізгіштерге 
арналған ПИР-тақталар, мобильді блоктар мен павильондар, Мобильді Дәретханалар, 
металл жабынқыш кіреді. 
Барлық өнімдер жаңа, толық автоматтандырылған еуропалық жабдықта шығарылады 
және Еуропалық CE стандартына сәйкес келеді.
Компания өз өнімдерін ТМД, Ауғанстан, Ирак, Таяу Шығыс және Африка елдеріне 
белсенді экспорттайды. 
Осы жылы компания Қазақстан, Қырғызстан және Ресей нарықтарына белсенді 
шығып, Барон компаниясының осы елдердегі эксклюзивті өкілі БИАСТ компаниясымен 
серіктестікте өз өнімін жеткізеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-33

 БАСтАу АлмАты
Бережинский көшесі, 44, КазЦИК ауылы, 
Іле ауданы, Алматы облысы
Алматы, 040718, Қазақстан
тел.: +7 701 201 22 88
e-mail: sales@smartprof.kz
web: smartprof.kz

“SMART” және “Smart PRO” сауда маркаларымен “Бастау Алматы” ЖШС компаниясы 
терезе жүйелері мен есіктерге арналған ПВХ профильдерін өндірумен және сатумен 
айналысады. Өндірілетін өнімнің жоғары сапасы біздің компаниямыздың негізгі 
басымдығы болып табылады. Біз ПВХ профилін жасау бойынша толық технологиялық 
циклды жүзеге асырамыз - шикізат компоненттерінің рецептурасын әзірлеуден 
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бастап дайын бұйымдарды қаптауға дейін. Өндірістегі жаңа технологияларды үнемі 
енгізе отырып, біз барлық өнімдеріміздің беріктігіне, сенімділігіне және эстетикасына 
кепілдік береміз. Барлық шығарылатын өнім МЕМСТ 30673-2013 және СТ-KZ 
бойынша А класына жауап береді.  

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-119

БАшҚҰРтСтАН РЕСПуБлИкАСыНың ЭкСПОРтты 
ҚОлДАу ОРтАлығы
Пушкин көшесі, 95 үй
Уфа, 450008, Ресей
тел.: +7 347 246 84 88
 +7 347 246 68 16
e-mail: zulkarnaeva.ln@bashkortostan.ru
web: bashexport.com

“Башқұртстан Республикасының экспортын қолдау орталығы” автономды 
коммерциялық емес ұйымы 2017 жылы Республикалық экспорттаушылардың 
сыртқы нарықтарға шығуына, Башқұртстан Республикасының экспорттық әлеуетін 
арттыруға жәрдемдесу мақсатында құрылды. Орталықтың міндеттеріне шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің сыртқы экономикалық қызметіне ақпараттық-
талдамалық, консультациялық, ұйымдастырушылық, қаржылық және өзге де қолдау 
көрсету кіреді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-166

 БИ-мОДулЬ
Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 10/1 ғимарат, н. п. З
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 747 295 90 07

“БИ-МОДУЛЬ” компаниясы бельгиялық Locinox компаниясының дилері болып 
табылады – кіру топтары мен қоршау жүйелеріне арналған жинақтауыштардың 
жетекші әзірлеушісі және өндірушісі. Бұл өнімді жоғары білікті мамандар әзірледі 
және көптеген тексерулерден өтті. Біз құлыптар мен ілмектерді, турникеттер мен 
жапқыштарды, қақпалар мен қақпаларды сатуды ұсынамыз. Компания режимдік 
объектілер мен жеке секторға, коммерциялық кәсіпорындар мен мемлекеттік 
мекемелерге арналған қоршаулар мен қоршаулар өндіруде үлкен тәжірибеге ие. 
Материалдардың кең таңдауы мен компоненттердің ассортиментінің арқасында біз 
әрқашан кез-келген тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес шешім таба аламыз 
және оны периметрді қорғау үшін қол жетімділіктің жоғары сапалы және сенімді 
бақылауымен қамтамасыз етеміз.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 Бк, ООО
2-ші Станционная көшесі, 30а үй
Новосибирск, 630041, Ресей
тел.: +7 383 377 77 32
e-mail: m.n@mail.ru
web: bk-f1.ru

БК - өз алаңдарында өндіріс тәжірибесі мол пластикалық бұйымдар шығаратын 
Новосибирск зауыты. Кәсіпорын 2001 жылы құрылған. 
Біз терезе және құрылыс өнеркәсібіне арналған өнімдерді өз қалыптарымызда 
шығарамыз.
Құрылыс саласына арналған компоненттер тұрақты жоғары сұранысқа ие және 
көптеген тапсырыс берушілерге ие. Біз өндіреміз 90-нан астам ұстанымын осы 
жинақтаушы - сізге жинап, оларды әр түрлі жеткізушілер, сіз қабылдауға барлық бір 
жерде.
Біз тауардың кез келген партиясына тапсырыс беру нұсқаларын ұсынамыз және ұзақ 
мерзімді ынтымақтастыққа басымдық береміз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-112

bMwK
Torstr. 124
Berlin, D-10119 Berlin, Германия
тел.: + 49 30 2839390
e-mail: info@iecberlin.de
web: www.kazbuild.german-pavilion.com

Неміс павильоны.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-149

 БНф СЕРвИС
Түркебаев көшесі, 119
Алматы, 005000, Қазақстан
тел.: +7 702 224 99 22
e-mail: sales@bnf.kz
web: bnf.kz
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-124

b.T. INNOvATION gMbH
Sudenburger Wuhne 60
Магдебург, 39116, Германия
тел.: +49 391 73 52 21
e-mail: export@bt-innovation.de
web: bt-innovation.de

BT innovation - құрастырмалы темірбетон зауыттары мен құрылыс алаңдарына 
арналған инновациялық азық-түлік шешімдерін әзірлеумен, өндірумен және 
жеткізумен айналысатын әлемге әйгілі компания. Патенттелген шешімдер барлық 
жұмыс процестерінің тиімділігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді және бүкіл әлемде 
сұранысқа ие. Біздің ассортиментімізге герметиктер мен гидрооқшаулағыштар, 
пішінді магниттер, пішінді жүйелер, байланыстырушы жүйелер және темірбетонды 
өндіруге арналған кеңес беру қызметтері кіреді. BT ассортименті тиімділікті үш 
есеге дейін арттыра отырып, құрастырмалы темірбетон элементтерін стационарлық 
өндіруге арналған Butterfly battery® патенттелген формасымен толықтырылған.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-143

 взтм
7 автожол, 27-үй
Волжский, 404103, Ресей
тел.: +7 8443 211 446
 +7 960 867 73 58
e-mail: infantev_vm@vati-vztm.com
web: vati-vztm.com

2010 жылдан бастап “ВЗТМ” ЖШҚ техникалық тоқыма, геосинтетикалық материалдар, 
композиттік құрылыс материалдары мен ауыл шаруашылығы маталарын әзірлеуге 
және өндіруге маманданған. 
“ВТМ” ЖШҚ ұсынады:
• базальт қалау торы металл торларды алмастыратын арматуралайтын элементтер 

ретінде: қалаудың көлденең тігістерін арматуралау, көп қабатты қабырғаларды 
біріктіру, сылақ қабатын арматуралау.

• әлсіз іргетастарды нығайту, жол жабындарын күшейту, уақытша Жолдар 
салу, құрылымдық қабаттарды бөлу және сүзу, беткейлер мен беткейлерді 
нығайту мәселелерін шешу мақсатында әртүрлі объектілерді салуға арналған 
геоматериалдар.

• агроткан-бұл арамшөптердің өсуіне жол бермеу, топырақты мульчирование, 
агроткан бетінде судың жиналмауы және оның астындағы топырақ артық 
ылғалдан “тұншықпау” үшін топырақты жабатын материал.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-109

weISS CHeMIe + TeCHNIK gMbH & CO. Kg
Hansastrasse 2
Haiger, 35708, Германия
тел.: +49 2773 8150
e-mail: ks@weiss-chemie.de
web: weiss-chemie.com

Көптеген ондаған жылдар бойы Weiss компаниясы желім сегменттеріндегі жоғары 
деңгейлі қызметтердің және композиттік панельдерді өндіру технологиясының 
синонимі болып табылады.
Осы екі түйінді құзыреттілікті бір шаңырақ астына біріктіру клиенттерімізге жоғары 
техникалық деңгейде кешенді және тиімді шешімдер ұсынуға мүмкіндік берді.
Еуропада біз осы екі сегменттегі нарық көшбасшыларының бірі болып табыламыз, ал 
біз өз өнімдерімізді еуропалық емес елдерде, мысалы, Қытай мен АҚШ-та сатамыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-123

weHRHAHN
Muhlenstrasse 15
Дельменхорст, 27738, Германия
тел.: +49 4221 12 71 0
e-mail: mail@wehrhahn.de
web: www.wehrhahn.de

WEHRHAHN-жоғары сапалы өндірістік жабдықтардың жетекші өндірушісі:
• Автоклавты газдалған бетон (блоктар мен панельдер)
• Фиброцементті табақтар (қасбеттер, шатыр жабындары, ішкі әрлеу үшін)
• Әк (күйдіру, ұнтақтау, кальций гидрототығы, тұндырылған кальций карбонаты)
• Құрғақ құрылыс қоспалары
WEHRHAHN - дің 200-ден астам зауыты бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді, олардың 
40-тан астамы посткеңестік кеңістікте
WEHRHAHN-Германияда жасалған!
Біз серіктестерімізге ең жақсысын ұсынамыз:
• Жеке жобалау және жабдықты оңтайлы таңдау
• Жабдықты шефмонтаждау, пайдалануға беру кезінде сүйемелдеу, персоналды 

оқыту, оның ішінде online
• Шикізатты талдау және рецептураларды таңдау
• Жұмыс істеп тұрған өндірістерді техникалық қолдау, соның ішінде online
• Техникалық аудит және жұмыс істеп тұрған өндірістерді қайта жарақтандыру
• Ең жоғары сапалы жабдықтар мен өнімдер
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-52

 wIzDOM
Т. Шевченко көшесі, 8, 16 кеңсе
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 777 077 73 02
e-mail: sale@wizdom.kz
web: wizdom.kz

Қазақстандағы ақылды үйдің алғашқы мультибрендті шоу-румы. Жөндеуден бұрын, 
жөндеу кезінде және одан кейін ақылды үйлер мен кеңселер жасаңыз. Инженерлер 
мен монтажшылардың жеке штаты. Кепілдік және сервистік қызмет көрсету. Кері 
байланыс 24/7. Барлық жабдыққа сертификаттар. Өндіруші зауыттардан тікелей 
жеткізу. 2020 жылдан бастап біз ҚР-дағы пәтерлер мен кеңселерді автоматтандыру 
бойынша 55 жобаны сәтті іске асырдық. Есікті ашудың бірнеше әдісі бар ақылды 
құлыптардың үлкен таңдауы: саусақ ізі, бетті тану (Face ID), пароль, карта 
(кілттер тізбегі), кілт. Пәтерлер, үйлер және коммерциялық кеңістіктер үшін су 
тасқынынан сенімді қорғаныс. Сенсорлар мен қауіпсіздік сенсорлары. Смартфон 
және Элис дауыстық көмекшісі арқылы басқару. Кез-келген интерьер дизайнына 
арналған Ақылды қосқыштардың үлкен таңдауы. Баспалдақтың ақылды жарығы. 
Бейнекамералар - сіздің үйіңізді 24/7 күзетуге арналған дыбыстық және жарық 
дабылы бар көше, сондай-ақ ішкі бақылау камералары-бұрылмалы, динамик пен 
микрофон қараңғыда түсірілетін үлкен таңдау.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-54

 вИРтуАлЬНыЕ тЕХНОлОГИИ
Казань, Ресей
web: hart-estate.online

HartEstate - жылжымайтын мүлікті сатуға арналған пәтерлер мен үйлердің 
дизайн жобаларын жасауға арналған жасанды интеллект. Біз визуализацияны 
бәсекелестерден 10 есе арзан және 5 есе жылдам жасаймыз. 2022 жылдың жазында 
біз Ресейдегі барлық жаңа ғимараттардың 50%-ы үшін визуализация жасаймыз. 

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-107

wKb SYSTeMS gMbH
Daimlerstr, 5-8
Hoerstel, 48477, Германия
тел.: +49 5459 80 59 28
e-mail: info@wkb-systems.com
web: wkb-systems.com

WKB Systems GmbH - құрылыс материалдары өнеркәсібіне арналған жабдықтарды 
шығаратын неміс өндірушісі. WKB Systems өнімдерінің ассортиментіне силикат 
кірпіш пен автоклавты газдалған бетон өндіруге арналған жабдықтар, жүйелер және 
күрделі өндірістік желілер кіреді.
Сонымен қатар, WKB Systems қолданыстағы өндірістік желілерді жаңартуды, 
автоматтандыруды және оңтайландыруды жүзеге асырады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-106

vOlleRT ANlAgeNbAu gMbH
Stadtseestr, 12
Weinsberg, 74189, Германия
тел.: +49 7134 52 246
e-mail: precast@vollert.de
web: vollert.de

1925 жылдан бастап темірбетонның әлемдік индустриясы Ноу-хау мен Vollert 
тәжірибесіне сүйенеді. Жоғары өнімді көлбеу үстелдер мен стационарлық өндіріске 
арналған батареялардан бастап, қабырғалар мен еден плиталарын өндіруге арналған 
автоматтандырылған айналым жүйелеріне немесе арқалықтарға, бағандарға 
және жиналмалы баспалдақтарға арналған арнайы қалыптарға дейін біз ең жақсы 
инженерлік шешімдер мен машина тұжырымдамаларын ұсынамыз. Бұл ретте, Vollert 
шешімдері құрастырмалы темірбетон өндірісінің стационарлық қалыптан бастап, 
шикізатты, бетон зауыттарын өңдеуден бастап, құрастырмалы темірбетон өндіруден 
бастап, сақтау мен тиеудің қазіргі заманғы тұжырымдамаларына дейінгі барлық 
кезеңдерін ескереді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-56

 взтм ЖшҚ
Железнодорожная көшесі, 62
Удмурт Республикасы, Воткин ауданы, 
Кварса ауылы, 427411, Ресей
тел.: +7 34145 9 31 27
 +7 910 790 33 32
e-mail: sales@mikizol.ru
web: mikizol.ru

Воткинский завод теплоизоляционных материалов - Ресейдегі көшбасшылардың 
бірі жәнеТМД елдерінде базальт талшығын өндіру бойынша.
1992 жылдан бастап зауыт базальт талшығын, жылу оқшаулағыш және
энергетикалық сектордың (әр түрлі) жылу оқшаулауын қамтамасыз етуге арналған 
Отқа төзімді материалдар атом электр станцияларын қоса алғанда), қорғаныс, 
мұнай-газ сондай-ақ азаматтық және өнеркәсіптік құрылыс қажеттіліктері үшін. 
Сонымен қатар, базальт талшығы кеме жасау, авиация және басқа салаларда 
қолданылады.
Өндіріс өмірді қорғау талаптарын ескереді және адам денсаулығы, экологиялық 
қауіпсіздік ережелері және ұзақ мерзімді дамуға бағытталған.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

вСО ПРОфИлЬ
Победы даңғылы, 29 үй
Липецк, 398024, Ресей
тел.: +7 804 333 50 04
e-mail: sales@vsoprofil.com
web: vsoprofil.com

VSO Profile LLC - металл конструкциялар нарығының сарапшысы және панельді 
ғимараттар саласындағы көшбасшылардың бірі. Компанияның өзінің өндірістік және 
конструкторлық кеңсесі бар. Саладағы бай тәжірибесі – 20 жылдан астам. 10 елде 
әртүрлі мақсаттағы 5 мыңнан астам нысан іске асырылды.
Компания тапсырыс берушілердің барлық талаптарын ескере отырып, 
панельді ғимараттар үшін тиімді жобалық шешімдерді ұсынады. Өндіріс металл 
конструкцияларын жасауға арналған заманауи жоғары технологиялық жабдықтармен 
толық жабдықталған.
“VSO Profile” ЖШС өндірістік ғимараттар, қоймалар, логистикалық кешендер, әкімшілік 
ғимараттар, сауда орталықтары, автосервис және автожөндеу шеберханалары, 
құс фабрикалары мен шошқа фермалары, мал фермалары үшін мырышталған 
профильдер мен қара металдан жасалған металл конструкциялар негізінде толық 
ғимараттарды жобалайды және шығарады. көкөніс және жеміс қоймалары, астық 
қоймалары.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-159

“ГАммА-ҚАлыПтыҚ ЖүйЕлЕРі “ ЖшС 
Майлин көшесі, 4/1 үй
Нұр-Сұлтан, 101400, Қазақстан
тел.: +7 7172 78 76 78
e-mail: info@gammakaz.kz
web: gammakaz.kz

“Гамма-қалыптық жүйелері “ЖШС Қазақстан Республикасының аумағындағы 
“Техноком БМ” ЖШҚ-ның эксклюзивті дилері болып табылады.
Гамма-қалыптық жүйелер “ЖШС қалыптық жүйелерді қолдануда көп жылдық 
практикалық тәжірибесі бар мамандармен құрылған. 
Гамма-пішіндеу жүйелері “компаниясы Тапсырыс берушіге бетондау және монолитті 
құрылыс саласында оңтайлы техникалық шешімдерді ұсыну үшін өзінің мақсатын 
көреді. Біз монолитті құрылысқа арналған пішінді есептейміз, жеткіземіз және 
орнатамыз, оған компоненттерді жүзеге асырамыз. Келісім жасасамыз, тауарларды 
бөліп-бөліп береміз.
Бүгінгі күні “ГАММА” қалып жүйесі сапа стандарттары бойынша талаптардың 
еуропалық деңгейіне мүлдем сәйкес келеді.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-151

geNTAS DeKORATIF YuzeYleR SAN. ve TIC. A.S.
Dolanti Sokak 21
Ankara, 06160, Түркия
тел.: +90 312 353 02 06
e-mail: gentas@gentas.com.tr
web: gentas.com.tr

1972 жылы Түркияның Болу провинциясының Менген ауданында құрылған Gentas 
компаниясы бірнеше серіктестері бар қоғамдық акционерлік қоғам мәртебесіне ие, 
оның акциялары 1991 жылдан бастап Стамбул биржасында қол жетімді.
Біздің компания Түркияда және бүкіл әлемде HPL (сәндік қағаз қабатты пластик), 
ықшам ламинат және қасбеттерге арналған ықшам панельдер өндірісінің 
көшбасшысы ретінде танымал.
Сондай-ақ біз Werzalit өндіреміз, осыдан біздің компанияның тарихы 1979 жылы 
басталды. Werzalit өндірісі 20 000 м2 жабық жерде орналасқан.
1997 жылы алғашқы HPL пресс іске қосылды және Gentas ламинат зауытында ламинат 
өндірісі басталды. Қазір біздің ламинат өндірісі (CPL/HPL) 29,000 м2 жабық жерде 
орналасқан, жылдық өндірістік қуаты 22,000,000 м2 құрайды. Біз өз тауарымызды 6 
континентке, 70-тен астам елге экспорттаймыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-85

geOSM
Зайцев көшесі, 31Б
Нижний Новгород, 603158, Ресей
тел.: +7 7172 69 62 45
e-mail: info@geo-sm.kz
web: geo-sm.kz

Geo SM 2007 жылдан бастап геосинтетикалық және оқшаулағыш материалдарды 
өндірумен және жеткізумен айналысады. Осы уақыт ішінде компания құрылыс 
индустриясы мен кешенді абаттандырудың 3000-нан астам көшбасшы клиенттерінің 
сеніміне ие болды. Бізбен жұмыс істеу тиімді, себебі:
• Заманауи жабдықтармен жабдықталған жеке геосинтетика өндірісі сапалы 

өнімді қол жетімді бағамен ұсынуға мүмкіндік береді.
• Жалпы ауданы 5000 м2 астам қойма үй-жайлары үздіксіз жеткізілімдерді және 

барлық негізгі позициялардың тұрақты болуын қамтамасыз етеді.
• 30-дан астам өңірдегі өзіндік Логистикалық қызмет пен өкілдік мәміленің барлық 

кезеңдерінде ең қысқа жеткізу мерзімдері мен максималды тиімділікке кепілдік 
беруге мүмкіндік береді.
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 gReeN beAMS SDN. bHD.
1-5 Jalan 24/56 off Taman Setiawangsa
Kuala Lumpur, 54200, Малайзия
тел.: +60 3 4266 6167
e-mail: admin@gbd.com.my
web: gbd.com.my

Бастапқыда Green Beams компаниясы жасыл құрылысты дамыту тобының (GBD) 
жобалары үшін сәулет материалдары мен электр компоненттерін сатып алу үшін 
құрылды. Демек, “сәулелер” сөзі дизайнға да, жарықтандыруға да қатысты.
Серіктестерімен бірге Green Beams қалдықтарды сәулет материалдарына қайта 
өңдеумен айналысты және бұл құрылыс мәселелерін техникалық және эстетикалық 
тұрғыдан шешіп қана қоймай, сонымен қатар шығындар мен денсаулыққа пайда 
әкелетінін анықтады. Полигондарды азайту және қоршаған ортаға қамқорлық 
жасаумен қатар, қалдықтарды қайта өңдеу де жұмыс орындарын құрып, жергілікті 
халықтың өмірін жақсартады.
Жеткізу мүмкіндіктерін жақсарту және gbd Group-тың тік интеграциясын одан әрі 
кеңейту үшін Green Beams тау-кен өнеркәсібімен айналысады және қазіргі уақытта 
Малайзияның Теренггану қаласындағы 200 акрлық темір кен орнында жұмыс істейді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-131

 gReeN buIlDINg DevelOpMeNT 
CONSulTINg SDN. bHD.
1-5 Jalan 24/56 off Taman Setiawangsa
Kuala Lumpur, 54200, Малайзия
тел.: +60 3 4266 6167
e-mail: admin@gbd.com.my
web: gbd.com.my

Малайзиядағы жасыл құрылыс миссиясында маңызды рөл атқаратын, марапатқа ие 
кәсіби сәулетші және интерьер дизайнері негізін қалаған Green Building Development 
жасыл құрылыс критерийлерін дизайн және құрылыс философиясына біріктіреді:
• Ақылды және тұрақты даму
• Инновациялық жоспарлау және дизайн
• Ішкі ауаның және қоршаған ортаның сапасы
• Энергия тиімділігі
• Суды пайдалану тиімділігі
• Материалдық тиімділік және қауіпсіздік 
1 миллиард АҚШ долларынан астам сомаға институционалдық, коммерциялық 
және тұрғын үй жобаларымен көп жылдық жұмыс тәжірибесі модельдеу және 
талдау мүмкіндіктерімен үйлесе отырып, Green Building Development көпсалалы 
командасын үздік нәтижеге қол жеткізу үшін бірегей диагностикалық және болжамдық 
тәсілмен қамтамасыз етеді. Әрбір жоба құрылыс басталғанға дейін экономикалық, 
экологиялық және әлеуметтік әсер ету тұрғысынан бағалануы мүмкін.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-56

 ГРИН-тЕХ
Холмогоров көшесі, 20
Ижевск, 426000, Ресей
тел.: +7 909 050 89 39
 +7 906 816 66 97
 +7 3412 570 870
e-mail: geolog@grin-geo.ru, info@grin-geo.ru
web: grin-geo.ru/opytnoe-oborudovanie/

“Grin-Tech” компаниясы толық даму циклін басқарады және тәжірибелік жабдықтарға 
қызмет көрсету.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-142

 DAeHAN DuCT
42 Dongbaek Jungang-ro
Yong-in, 17014, Корея
тел.: +82 31 282 0623
e-mail: swyoon@duct.co.kr
web: duct.co.kr

DAEHAN DUCT - Кореядағы икемді шлангілер мен спиральды құбырлар шығаратын 
жетекші компания.
Берік іскерлік қатынастар сенімділік пен сенімге негізделген.
1982 жылдан бастап бүкіл әлем бойынша 1800 корпорация DAEHAN-ға жеткізушілер 
мен активтерді қайтару үшін сенімді динамикалық баға нарықтарын құруды сеніп 
тапсырды.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 ДЕфЕРО. укАзАтЕлИ ДлЯ НАвИГАцИИ
2-ші Институт көшесі, 6 үй
Мәскеу, 109428, Ресей
тел.: +7 495 369 11 19
e-mail: o@defero.ru
web: defero.ru

DEFERO жүйесі бұл визуалды навигацияға байланысты мәселелерді тиімді 
және жылдам шешуге мүмкіндік беретін алюминий профилінен ақпаратты оңай 
ауыстыратын заманауи модульдік көрсеткіштер желісі. 
Біздің шешімдеріміз құрылыс, сәулет және басқарушы компанияларға барлық 
навигациялық және ақпараттық көрсеткіштері бар объектіні Тапсырыс берушіге 
тапсыруға көмектеседі.
Барлық өнімдерде плакаттарды оңай ауыстыруға болады, сондықтан біздің 
көрсеткіштерді алдын-ала орнатуға болады, ал постерлердің дизайны мен мазмұны 
ғимарат жұмыс істеп, жалға алушылар кіргеннен кейін жасалады. Осылайша 
Тапсырыс беруші объектіні кілтпен алады, ал Құрылыс және сәулет компаниялары 
объектіні пайдалануға толық дайын тапсыру мүмкіндігіне ие болады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-91

 DOwleTlI-DOwRAN
G.Guliyev(2127)
Ашғабат, 744015, Түрікменстан
тел.: +993 441 4 15 62
 +993 12 24 40 50
 +993 63 81 47 30
e-mail: info@dowletlidowran.com
 damirs@dowletlidowran.com
web: www.dowletlidowran.com

“Довлетли-Довран” керамикалық бұйымдар шығаратын компанияның негізі 
2006 жылы Ходжамбаз этрабында қаланған. Бастапқыда зауыт осы аймақтағы 
тұтынушыларды кірпішпен қамтамасыз етті. Бірақ тәжірибе жинақтап, бәсекеге 
қабілетті және сапалы өнім шығарғаннан кейін, жеткізілім бүкіл елге кетті. Өндірістік 
қуаттылықты арттыру үшін 2020 жылы керамикалық клинкер өнімдерін шығаратын 
жаңа заманауи жоғары технологиялық зауыт салынды. 
Өндірілетін өнімнің ассортиментіне клинкер кірпіштері мен клинкер төсемдері, 
керамикалық термоблоктар кіреді. Зауыттың қосымша жабдықтары кірпіштің 
өндірілетін ассортиментін кеңейтеді және әр серіктесіміз қажет әр түрлі текстуралар 
мен беттердің жоғары сапалы, эстетикалық өнімін алуға мүмкіндік береді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-102

 euROMeCC SRl
SS 192 Km 79
Мистербьянко (пр. Катания), 95045, Италия
тел.: +39 342 543 93 31
e-mail: sales@euromecc.com
web: euromecc.com

Euromecc - бүкіл әлемде 50 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан 
итальяндық компания, әр түрлі қосымшаларға арналған бетон араластырғыш 
қондырғылар мен техникалық шешімдерді жобалау және өндіру саласындағы 
көшбасшы: біркелкі, тез және оңай қолдануды қажет ететін стандартты өнімдерден 
бастап, күрделі және нақты жеке шешімдерге дейін.
Өнімдердің кең ассортименті келесі шешімдерді қамтиды:
• Тауарлық бетон өндіруге арналған мөлшерлегіш қондырғылар,
• Құрама темірбетон өндірісіне арналған шешімдер,
• Инфрақұрылымды салуға және бұзуға арналған материалдарды қайта өңдеуге 

арналған шешімдер,
• Араластыру технологиясы: euromecc планетарлық, Қос білік және айналмалы 

араластырғыштар,
• Сусымалы материалдарды сақтау және өңдеу,
• Бетонды жуу және өңдеу жүйелері,
• Қоршаған орта: Инерция қондырғылары, әк еріткіштері, қалдықтарды қайта 

өңдеу қондырғылары.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-43

 zHONgSHAN JIAYOu HARDwARe pRODuCTS CO.,lTD
NO 43, Building B, Dongxu Road, Nantou Town,
Zhongshan City, GuangDong Province, China
Zhongshan, 528400, Қытай
тел.: +86 135 7012 8837
e-mail: tl@huayouhardware.com

Guangdong Huayou Hardware Products CO.. LTD тот баспайтын болаттан жасалған 
раковиналардың өндіруге және таратуға мамандандырылған. Біз 10 жылдан астам 
уақыттан бері тот баспайтын болаттан жасалған ас үй раковиналарын жасап 
келеміз. Дамудың соңғы онжылдығында біз қолдан жасалған ас үй раковиналары 
мен сығымдалған ас үй раковиналарын шығаратын екі өндірістік шеберханаға ие 
болдық. Біз сізге сапалы ас үй раковиналары мен Тот баспайтын болаттан жасалған 
аксессуарлардың толық спектрін ұсына аламыз. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 зАуыт мЕтАлИкС Сү
Станционная көшесі, 38 үй, 28 корпус
Новосибирск, 630108, Ресей
тел.: +7 383 363 07 55
e-mail: z-metaliks@bk.ru
web: z-metaliks.ru

Заманауи жабдықтар мен технологияларды, сондай-ақ компанияның инженерлік 
құрамының тәжірибесін пайдалану арқылы өз клиенттеріне жоғары сапалы өнімді 
ұсынуға дайын өндірістік кәсіпорын.
Кәсіпорын қызметінің негізгі бағыты – құрылыс нысандарына, кеңселерге, 
қоймаларға, зауыттарға және жеке тұлғаларға арналған кіретін болат есіктерді, отқа 
төзімділік шегі EI60 болатын қақпалардың және люктердің өртке қарсы есіктерін 
өндіру. Мүмкіндіктері біздің өндіріс мүмкіндік береді бұйымдар жүргізуге кез келген 
мөлшерін, әр түрлі түрлері мен жиынтықтау.
Өнім ТШ бойынша шығарылады, сондай-ақ ерікті және міндетті сертификаттаудан 
өтті және тиісті МЕМСТ және өрт қауіпсіздігі жөніндегі техникалық регламенттің 
талаптарына сәйкес келеді.
Біздің өндіріс Новосибирск қаласының өнеркәсіптік аймағында орналасқан. Қысқа 
уақыт ішінде біз өзімізді әр түрлі есіктердің сенімді өндірушісі және жеткізушісі 
ретінде көрсете алдық. Қазірдің өзінде біздің өнімдер Новосибирск тұтынушылары 
арасында да, Ресейдің көптеген аймақтарынан келген клиенттер арасында да 
тұрақты сұранысқа ие.
Қазіргі уақытта компанияда 50-ден астам жоғары білікті қызметкерлер жұмыс істейді, 
өндіріс алаңы 2000 м2-ден асады, қойма бөлмелері шамамен 1000 м2, өндіріс қуаты 
айына 1500 бірлік.
Біздің негізгі артықшылықтарымыз:
• Шығарылатын өнімнің сапасы (сертификаттармен расталған).
• Ашық баға саясаты.
• Клиентке өнімнің кез-келген мөлшері мен конфигурациясын ұсыну мүмкіндігі.
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• Қымбат эксклюзивті болат есіктерді өндіру бойынша бағыт.
• Әр клиентке ғана емес, әр тапсырысқа да жеке көзқарас.
• Ілеспе қызметтер: жеткізу (жөнелту), бұйымдарды монтаждау, клиенттерге 

кеңес беру.
Логистика бөлімі жеткізу шығындарын, жүктің бүліну қаупін және қазіргі уақытта ең 
қымбат уақытты азайтып, жеке көлікті де, жолды да табуға көмектеседі.
Біз барлығымызға қуаныштымыз және бізге жүгінген әрбір клиентті құрметтейміз! Біз 
өзара тиімді және ұзақ мерзімді ынтымақтастыққа ұмтыламыз.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

змк фОРвАРД, ЖшС
Металлургтер көшесі, 26
Липецк, 398000, Ресей
тел.: +7 962 350 20 01
e-mail: artemov@zmkcom.com
web: lstk.zmkcom.com

ЛСТК, ЛМК металл құрылымдарын жобалау, өндіру, құрылыс-монтаждау жұмыстары.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-160

 ID TRADe lTD, тОО
Достық даңғылы, 276
Алматы, 050010, Қазақстан
тел.: +7 777 262 32 46
e-mail: inurabaev@idt.kz
web: idt.kz

ID Trade Еуропалық материалдардың ресми жеткізушісі болып табылады - Equitone, 
Cedral, Bostic.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-65

 eNgINeeRINg SeRvICeS
Сығанақ көшесі, 17/16 үй
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 775 266 48 82
e-mail: info@eng-services.kz
web: eng-services.kz

“Engineering Services” ЖШС - инжинирингтік қызметтерге сандық технологияларды 
енгізген Қазақстандағы жалғыз инжинирингтік компания.
Компания 2016 жылы құрылған, “Қазфосфат” ЖШС, NAK, OTAU сияқты 100-ден астам 
жобаны іске асырған халықаралық ұйымдармен белсенді ынтымақтаса отырып, 
инжинирингтік қызметтердің (жобаларды басқару, техникалық қадағалау, Техбайқау, 
геодезиялық және геологиялық ізденістер, хронометраж, техникалық карталарды 
әзірлеу және бейімдеу) және құрылыс мониторингінің әмбебап жеткізушісі болып 
табылады корпорациясы, Orda INVEST, “Nazarov Rakhimbayev Group” ЖШҚ БК, 
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“Architects Development” ЖШҚ БК, “Silk Road Group Investments” ЖШҚ БК, BI Group, 
“PetroRetail PFS” ЖШС, ЕРС тобы және т. б.
Командада 110-нан астам жоғары білікті мамандар бар, олар барлық тапсырмаларды 
орындау үшін толық құрылған материалдық базамен, соның ішінде Opera Build-тің 
жеке әмбебап Даму бағдарламасымен қамтамасыз етілген.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-157

 ИНвЕСтСтРОймОДулЬ-2030
Райымбек даңғылы, 182а үй
Алматы, 050050, Қазақстан
тел.: +7 777 266 18 88
e-mail: cspkaz@gmail.com
web: cspplitakz.kz

Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы аумағындағы австриялық 
“ТАМАК” зауытының ресми өкілі.
“ТАМАК” цемент-жаңқа плитасы жоғары беріктікке, ылғалға төзімділікке, дыбыс 
оқшаулауына, өрт қауіпсіздігіне, экологиялық таза және гигиеналық зиянсыздыққа, 
атмосфералық ортаның әсеріне төзімділікке қатаң талаптар қойылатын құрастырмалы 
конструкцияларда пайдалану кезінде бірқатар даусыз артықшылықтарға ие. 
Жүргізілген сынақтар “ТАМАК” цемент-жаңқа плитасының ұзақ уақыт қолайсыз ауа 
райы жағдайларына төтеп беретіндігін көрсетті.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-54

 INN-T gROup
Вахитов көшесі, 6 үй
Татарстан Республикасы, Қазан, 420034, Ресей
тел.: +7 843 227 00 99
e-mail: info@inn-t.com
web: inn-t.com

“INN-T GROUP” - бұл 2004 жылдан бастап конструкцияларды қорғау және адамның 
жайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жоғары технологиялық 
материалдар мен шешімдерді әзірлеумен, өндірумен және құрылыс пен өнеркәсіпке 
енгізумен, сондай-ақ өнеркәсіптің тар бейінді салаларының типтік емес міндеттерін 
шешумен айналысатын компаниялар тобы. Біздің өнімдеріміз шешетін негізгі 
міндеттер жылу үнемдеу, гидрооқшаулау, беттерді механикалық және химиялық 
әсерлерден қорғау, металды коррозиядан қорғау, оттан қорғау, үй-жайлардағы 
микроклиматты жақсарту болып табылады.
Біз шығаратын барлық өнімдерді қолдану оңай және тиісті бағыттардың мәселелерін 
шешудің тиімді құралы болып табылады. Барлық жабындар бір-бірімен үйлесімді 
және бір-бірімен үйлескенде қорғаныс жүйелерін құра алады.
Біз өз жұмысымызда химия индустриясының әлемдік көшбасшыларының шикізат 
компоненттерін пайдаланамыз, кіріс шикізат пен дайын өнімге қатаң бақылау 
жүргіземіз, өндіріс ең заманауи жабдықта қойылған, сондықтан біз өндіретін 
өнімдердің сапасы әрқашан мінсіз.
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ҰйымДАСтыРушылАР

ICA euRASIA Fz llC
Әл-Фалак көшесі, Shatha Tower, 
2609 кеңсе, Dubai Media City, 
502147, Дубай, БАӘ
тел.: +971 0 4 554 5319
e-mail: info@ica-eurasia.com 

ICA Events Таяу Шығыс, Орталық Азия және Кавказ аумағында халықаралық сауда 
көрмелері мен конференцияларының жетекші ұйымдастырушыларының бірі болып 
табылады. Біз халықаралық компанияларды экономиканың барлық салаларын 
қамтитын өңірдің 50-ден астам жетекші көрмелері мен конференцияларына қатысуға 
тартамыз. Біз өзіміздің іс-шараларымызды ең үздік жергілікті серіктестермен 
ынтымақтаса отырып, ең беделді көрме алаңдарында ұйымдастырамыз және 
жаңа нарықтарға шығуға және жаңа мүмкіндіктер ашуға ниет білдірген барлық 
халықаралық компанияларға өңірлік тәжірибе ұсына аламыз.
ICA Events өз компанияларымен, сондай-ақ тәуелсіз агенттермен, қауымдастықтар-
мен және топтардың ұлттық ұйымдастырушыларымен тікелей жұмыс істейді. 
Біз көрмелерді ұйымдастыру, көрме стендтерін сату, стендтер салу және техникалық 
қызметтер, демеушілік және жарнамалық қызметтердің барлық түрлерін ұсынамыз.

ҰйымДАСтыРушылАР

ITeCA ЖшС 
Тимирязев көшесі, 42, 
“World Trade Center Almaty” БО, С блогы, 8 қабат
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.: +7 727 258 34 34
e-mail: contact@iteca.kz
web: www.iteca.kz 

Қазақстандық Iteca көрме компаниясы Қазақстан нарығында 25 жылдан астам 
уақыт жұмыс істейді және жыл сайын 30-ға жуық халықаралық деңгейдегі көрмелер 
мен конференциялар өткізеді. Компания ұйымдастырған экспо іс-шаралар 
Алматы, Атырау, Нұр-Сұлтан, Шымкентте өтіп, бүкіл Орталық Азия өңірінің бизнес-
аудиториясын жинайды.
Компанияның тақырыптық іс-шаралары экономиканың 22 түрлі секторын қамтиды, 
олардың ішінде: мұнай және газ, энергетика, тау-кен ісі және металлургия, құрылыс, 
туризм, көлік және логистика, тамақ өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы, медицина 
бар.
Iteca іс-шаралары Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрлігінің, Энергетика министрлігінің, Денсаулық 
сақтау министрлігінің, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің, 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің және Қазақстан 
Республикасының басқа да бейінді министрліктері мен комитеттерінің, облыстық/
қалалық әкімдіктердің (әкімшіліктердің) және салалық қауымдастықтардың ресми 
қолдауымен өтеді.
Компания “ҚазМұнайгаз “ҰК” АҚ, “Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық 
компания” “KEGOC” АҚ, “Қазақстан Темір Жолы “ҰК” АҚ және басқа да көптеген 
ұлттық компаниялармен көпжылдық тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді.
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Дүниежүзілік көрме индустриясы қауымдастығы (UFI) “Iteca” он бір көрмесіне 
“UFI Approved Event” белгісін берді: “KIOGE” (“Мұнай және Газ”), “KazBuild” және 
“AstanaBuild” (құрылыс), “Mining and Metals Central Asia” және “Astana Mining & 
Metallurgy” (Тау-кен жабдығы, кен мен минералдарды өндіру және байыту), “FoodExpo 
Qazaqstan” (Тамақ өнеркәсібі), “Agroworld Kazakhstan” (Ауыл шаруашылығы), “KITF” 
(Туризм және саяхат),”KIHE”және “AstanaZdorovie” (Денсаулық сақтау),”Powerexpo 
Kazakhstan” (Энергетика, Электротехника және энергетикалық машина жасау).
“UFI Approved Event” белгісі оқиғалардың жоғары ұйымдастырушылық деңгейін, 
олардың бизнестің дамуына және саланың қалыптасуына әсерін куәландырады, 
сондай-ақ статистиканың дұрыстығын растайды.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-95

 ISKeR COMpANY
Болашақ көшесі, 7
Каскелен, 040900, Казахстан
тел.: +7 707 452 21 21
e-mail: kmb_kz@inbox.ru
web: isker.com.kz

Тротуар плиткаларын өндіру.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 кАфт
Ленинград тас жолы 80, 1 ғимарат
Мәскеу, 125565, Ресей
тел.: +7 495 432 35 55
 +7 967 072 22 17
e-mail: sales@kaftsystem.com
web: kaftsystem.com

KAFT SYSTEM компаниясы 2016 жылы құрылған және ғимараттар мен құрылыстардың 
сыртқы қабығын (аспалы желдетілетін және мөлдір қасбеттер, шатырлар, сәулеттік 
жарықтандыру) өндіруге, кешенді жеткізуге және орнатуға мамандандырылған 
компаниялар тобына кіреді.
KAFT SYSTEM аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған қасбеттік кіші жүйелерді 
әзірлеуді, сертификаттауды, өндіруді және сатуды жүзеге асыратын инжинирингтік 
бөлімше болып табылады. Компания сертификатталған техникалық шешімдердің 
кең спектріне, сондай-ақ өз өнімдерін қайта өңдеу цехы бар барлық қажетті 
өндірістік базаға ие кез келген күрделіліктегі есептерді шешуге арналған алюминий 
қорытпалары мен болаттар.
Қызметкерлердің кәсіби құрамы тұжырымдаманы әзірлеуден және сметалық құнды 
бағалаудан бастап объектіні пайдалануға бергенге дейінгі барлық сатыларда жобаны 
қолдауға және сүйемелдеуге бағдарланған.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-18

 кДС кОмПАНИ, ЖшҚ
Красногор ауданы, Сабурово ауылы, 
Парковая көшесі, 27-үй 
Красногорск, 143442, Ресей
тел.: +7 926 904 84 10
e-mail: safronov@kdsevent.com
web: www.kdsevent.com

“КДС компани” ЖШҚ — көрме және тұсаукесер қызметін ұйымдастыру бойынша 
қызметтер нарығында кәсіби, қарқынды дамып келе жатқан компания.
Компания компаниялар мен бюджеттік ұйымдарға Ресейде, Еуропада және Оңтүстік-
Шығыс Азия елдерінде, сондай-ақ басқа да бизнес-іс-шараларда ірі халықаралық 
форумдарға, көрмелер мен конференцияларға қатысу бойынша түрлі қызметтер 
ұсынады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-18

 кЕРкА
Ухта тас жолы, 46 ғимарат
Коми Республикасы, Сыктывкар қаласы, Ресей
тел.: +7 912 965 82 69
e-mail: kerka.log.house@mail.ru
web: kerkaloghouse.ru

Бірегей ағаш үйлер самырсын және қарағай.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 кЕшЕНДі зЕРттЕулЕР, 
ИНЖЕНЕРлік-тЕХНИкАлыҚ ОРтАлыҚ
Физикалық көшесі, 11-1 к.
Мәскеу, Троицк, 108840, Ресей
тел.: +7 495 850 13 15
 +7 495 777 71 96
e-mail: info@xenozone.ru
web: xenozone.ru
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-24

 кЕшЕНДі мЕтАлл шЕшімДЕР зАуыты
Гагарин көшесі, 23б үй
Артём, 692770, Ресей
тел.: +7 999 080 53 24
e-mail: dzkmr_uk@zkmr.ru
web: zkmr.ru

Кешенді металл шешімдер зауыты 2015 жылы іске қосылды. Бұл өз күшімен салынған 
2000 шаршы метр цех және 2000 шаршы метр қойма. Негізінде КМШЗ - жеке және көп 
пәтерлі үйлердің құрылысында, аумақты абаттандыру мен қоршауда, шатырлар мен 
қасбеттерді орнатуда қолданылатын меншікті патенттелген металл әзірлемелерін 
шығаратын зауыт. Сондай-ақ, біздің өнім қолданылады сәндік әрлеу қабырғалар 
мен төбелерді интерьердегі. Барлық желілер өздігінен іске қосылды. КМШЗ құра 
отырып, біз оның түпкі ойы бірегей функционалды және әдемі өнімдер жасау арқылы 
клиенттердің мәселелерін шешу екенін білдік. Бізде білікті инженерлік қызмет және 
сапа қызметі бар. Өндіріс күнделікті шығарылымды бақылайды.
Кәсіпорында аспалы желдетілетін қасбеттерге арналған толық сертификатталған 
кіші жүйелер, шатыр мен қасбетке арналған қосымша элементтер, қоршау 
конструкциялары, шағын сәулет нысандары, тірек төбелер шығарылады. Өндіріске 
арналған шикізат-қорғаныш алюминий-мырыш жабыны немесе боялған мырыш 
жабыны бар табақ Болат.
Зауыт бірегей, себебі барлық желілер дербес жасалған және олардың 90% - ының 
баламасы жоқ. 

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-122

CleIA
2, avenue Spuller
Nolay, 21340, Франция
тел.: +33 695 22 07 66
e-mail: guergana.hara@cleia.fr
web: cleia.fr

CLEIA - Бургундияда орналасқан Француз инженерлік компаниясы, ол ауыр саз 
өнеркәсібінде халықаралық беделге ие болды және оның негізгі қызметі кірпіш пен 
плитка зауыттарын салу болып табылады.
60 жылдық тәжірибесі бар CLEIA компаниясы “толық аяқталған” жобаларға 
жақындап, жоба идеясының пайда болуынан бастап оны іске асыруға дейін, ұзақ 
мерзімді техникалық қызмет көрсету кезеңіне дейін өз клиенттері мен серіктестерін 
сүйемелдейді. Біз жобаның кез-келген кезеңінен бастай аламыз және әр мәселе үшін 
инновациялық, қолайлы және тиімді шешімдерді таба аламыз.
CLEIA сіздің жобаңыздың бастауында серіктес болуды ұсынады және сізге көмектесе 
алады немесе сізге техникалық-экономикалық негіздеме жасай алады және жобаның 
экономикалық орындылығын есептей алады.
Инженерлік шешімдердің интеграторы ретінде CLEIA сіздің бүкіл жобаңызды жасай 
және жасай алады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-113

KMe geRMANY gMbH
Klosterstrasse 29
Osnabruck, 49074, Германия
тел.: +49 541 321 4339
e-mail: ekaterina.vecherinina@kme.com
web: www.kme.com/copper-division/architecture/

KME Germany GmbH ең ірі мыс және мыс қорытпаларын өндірушілердің бірі, 
клиенттерге ең жақсы шешімдерді ұсынады.
Ғимараттың сыртқы түрін жобалау кезінде мысты қолдану – бұл шығармашылық 
шешім. Уақытпен тексерілген, KME фирмасының TECU® сауда маркасымен 
шығарылған өнімдері бұл үшін қайталанбас мүмкіндіктер береді. Мыс пен мыс 
қорытпаларының табиғи беттері – дизайнның барлық нұсқаларын жасауға арналған 
материалдар. Дайын жүйелік элементтер үлкен аумақтарды аяқтауға дейін әртүрлі 
шешімдерді тез және үнемді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
TECU® мыс және мыс қорытпаларының төбесі мен қасбеттері әрдайым тірі көрінеді 
және уақыт өте келе әдемі болады.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-158

KMK TRADe COMpANY
Абай көшесі, 219 үй
Теміртау, 101400, Қазақстан
тел.: +7 7213 99 77 66
e-mail: marketing@kmktradeco.kz
web: kmktradeco.kz

Рысқұлов даңғылы, 82 
Алматы, Қазақстан
тел.: +7 721 399 77 88

“KMK Trade Company” ЖШС - Қазақстан Республикасындағы жұқа табақты металл 
өнімдерінің ірі өндірушісі. Біздің кәсіпорынның артықшылықтары:
1. Қазақстан нарығында 18 жылдан астам;
2. 50-ден астам заманауи иілу сызықтары;
3. кәсіпорынның күнделікті өнімділігі 150 000 м2 дейін;
4. бізге 3000-нан астам клиент сенеді;
5. Қазақстан мен Ресейде өндірістік қуаттардың болуы;
6. компанияның 10 гектардан астам жалпы алаңының болуы.
Шығарылатын өнімнің номенклатурасы: 
• пішінді төсеніш; 
• металл жабынқыш; 
• металл сидинг;
• ГКТ профилі;
• металл пикет қоршауы;
• болат орамды; 
• стрипс; 
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• доборные материалдар;
• гидрооқшаулағыш материалдар;
• су ағызу жүйесі.
Бүкіл уақыт бойы біз технологиялық процестерді жетілдіре отырып, дамытамыз, 
шығарылатын тауарлардың ассортиментін кеңейтеміз. Барлық өнімдер ГОСТ және 
СТ талаптарына сәйкес келеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-39

 KObRA gMbH
Plohnbachstraße, 1
Lengenfeld, 08485, Германия
тел.: +49 37606 3020
web: www.kobragroup.com

KOBRA компаниясы бетон блоктарын өндіру үшін болат қалыптар шығарады және 
осы саладағы нарықта әлемдік көшбасшы болды. Идеядан дайын түпкілікті өнімге 
дейін - біз бүкіл өндіріс процесінде тұтынушыларымызбен бірге жүреміз. Бұл тас 
дизайнынан бастап біздің технологияларымыз бен мүмкіндіктерімізді таңдауға және 
жасауға дейін.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-18

 кОмИ РЕСПуБлИкАСыНың ЭкСПОРтты 
ҚОлДАу ОРтАлығы
Ленин көшесі, 74
Сыктывкар, 167000, Ресей
тел.: +7 8212 44 60 25 (доб. 217)
e-mail: export.komi11@yandex.ru
web: export11.info

Коми экспортты қолдау орталығын “Коми Республикасының Шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерін акселерациялау” жобасын іске асыру шеңберінде 
“Менің бизнесім”кәсіпкерлікті қолдау орталығының жанындағы Республикалық 
Экономикалық даму және өнеркәсіп министрлігі ұйымдастырды. Эдо жұмысы Ресей 
экспорт орталығымен, Федералдық кеден қызметімен, РЭЦ экспорт мектебімен 
серіктестікте жүзеге асырылады.
ПШО кәсіпорын қызметкерлерін сыртқы экономикалық қызметке дайындауға 
көмектеседі және экспортқа жұмыстың құқықтық негіздерімен таныстырады, 
салықтар, қаржы құралдары, маркетинг туралы әңгімелейді, Комидің шағын бизнесі 
мүдделі нарықтарды зерттеуді талдайды және ұсынады. Сондай-ақ, орталық 
мамандары шетелдік серіктестерді іздеуде және халықаралық электрондық 
алаңдарға жылжытуда ұйымдастырушылық қолдау көрсетеді.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-18

 кОмИтЕкС ГЕО
2-я Промышленная көшесі, 10
Сыктывкар, 167981, Ресей
тел.: +7 495 777 57 30
e-mail: zakaz@komitexgeo.ru
web: komitexgeo.ru

“Комитекс ГЕО” Ресей Федерациясының аумағында геосинтетикалық 
материалдардың жетекші өндірушісі. Бізде Ресейдің кез-келген жеріне жеткізуге 
мүмкіндік беретін қоймалардың кең желісі бар. Біздің клиенттер бағалайды бізде ғана 
емес, өнімнің сапасы мен жеделдігін жөнелту күні төлем, бірақ мен кең ассортименті - 
біздің қоймаларда әрқашан қолдау қажетті тауар қоры барлық түрлерін геосинтетика.
“Комитекс ГЕО” геосинтетикалық материалдарының ассортиментінде тауарлардың 
13-тен астам санаты бар.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-119

кОмПАНИЯ ГРАйН
Уфа ауданы, Зубовский ауылдық кеңесі, 
тер. Кузнецовский родник, 1
Башқұртстан Республикасы, 450520, Ресей
тел.: +7 347 271 61 71
e-mail: info@grain-prof.ru
web: grain-prof.ru

Еділ және Орал федералды округтеріндегі мөлдір қоршау конструкцияларына 
арналған ПВХ профильдерінің ірі ресейлік өндірушісі. Grain дилерлік желісінің Ресейдің 
30-дан астам аймағында, сондай-ақ ТМД елдерінде серіктестері бар. Зауыт А және 
В класты профильдік жүйелерді, терезе, есік, АҚ, массаға боялған, ламинатталған, 
ASA-полимері акрилмен қапталған, сондай-ақ созылған тығыздағышпен шығарады. 
Барлық өнімдер ГОСТ 30673-2013 бойынша сертификатталған.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-26

 KRYwAlD-plAST Sp. z O.O.
Zwyciestwa 28 a
Knurow, 44-193, Польша
тел.: +375 29 659 11 52
e-mail: d.rasinska@katex.com.pl
web: krywaldplast.pl

Krywald-Plast Sp. z o. o.1998 жылдан бастап Польшаның Кнуров қаласында соғысқа 
дейінгі химиялық зауыт сатып алған кезде жұмыс істейді.
Біз өндіреміз:
• инжекция, экструзия және престеу әдісімен өңдеуге арналған ПВХ түйіршіктері 
• әртүрлі параметрлері, қасиеттері мен түстері бар жоғары сапалы пластмассалар
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• қарапайым техникалық және тазартылған пластмассалар: аязға төзімді, 
ультрафиолет сәулелеріне төзімді, мөлдір, икемділігі жоғары - NBR резеңке, 
отқа төзімді, майға төзімді, ыстыққа төзімді, антистатикалық, түрлі-түсті.

Біз өндіреміз төсеу және профильдер үшін гараж есіктері, акустикалық экрандар, 
шыны алюминий жүйелері, таспалар және төсеу үшін құрылыс өнеркәсібі:
• ПВХ (жұмсақ және қатты), 
• композитті резеңке NBR + ПВХ және термопластикалық эластомерлер (TPE-S, 

TPV), 
• коэкструзиялық төсемдер - қатты монтаждық бөліктен және жұмсақ 

тығыздағыштан жасалған. 
Сондай-ақ, біз металл элементтерді, гальваникалық суспензияларды, балық аулауды 
құюды және техникалық силикондарды (желімдер мен герметиктерді) айналарға, 
автомобиль өнеркәсібіне, кірпішке, шатырларға жабуға арналған пластизолдарды 
(ПВХ пасталарын) шығарамыз.

кӨшЕ ЭкСПОзИцИЯСы, СтЕНД S-01

KSC
Кипренский көшесі, 19 үй
Алматы, 050037, Қазақстан
тел.: +7 727 273 39 39
e-mail: info@ksc.kz
web: ksc.kz

Қазақстандық “KSC-PLAST” өндірістік компаниясы 2002 жылы құрылған. Біз өндіреміз 
әр түрлі бұйымдар полимерлер мен металл.
Заманауи құрал-жабдықтар, жоғары білікті персонал және үлкен тәжірибе бізге ең 
күрделі өнімді жоғары деңгейде табысты және тиімді өндіруге мүмкіндік береді.

ЭкСПОНЕНт ЕмЕС

ҚАзАҚСтАННың ЕуРОПАлыҚ БИзНЕС ҚАуымДАСтығы 
(ҚЕБҚ)
Желтоқсан көшесі, 181, 
Интерконтиненталь қонақ үйі, 110 кеңсе
Алматы қ., 050013, Қазақстан
тел.: +7 727 258 28 21/20  
e-mail: eurobak@eurobak.kz 
web: www.eurobak.kz

Қазақстанның Еуропалық Бизнес Қауымдастығы (ҚЕБҚ) 1999 жылы еуропалық 
компаниялар мен Еуропалық Одақ Делегациясының бастамасымен құрылған 
коммерциялық емес ұйым болып табылады. ҚЕБҚ өз құрамында 120-дан астам 
компанияны біріктіреді: әлемге әйгілі халықаралық, еуропалық және қазақстандық 
компаниялар, Еуропадан және әлемнің басқа елдерінен дипломатиялық миссиялар. 
Қауымдастық Қазақстан мен Еуропа арасындағы іскерлік және қоғамдық салаларда 
диалогты ілгерілетуде және орнатуда үлкен рөл атқарады.
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ҚЕБҚ негізгі басымдықтарының бірі Қазақстан Республикасында инвестициялық 
климатты жақсарту мақсатында бизнес пен мемлекет арасында сындарлы диалог 
жүргізу үшін тиімді алаң құру болып табылады. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-41

 QuANgONg MACHINeRY CO., lTD
No. 777 Hailing Avenue, Qianjian village, Zhangban Town
Quanzhou City , Fujian Province, 362000, Қытай
тел.: +86 181 0595 6806
e-mail: russia01@qzmachine.com
web: qzmachine.com

QGM & Zenith - жаһандық көзқарас, Жергілікті қызметтер
Сапа және қызмет көрсету: біз бетон өнімдерін өндіруге арналған кешенді шешімдерді 
ұсынамыз
Компания профильдері:
1. GGM компаниясы 1979 жылы құрылған және бетон құю техникасының жетекші 

өндірушісі болып табылады және Қытайдағы ең ұзақ тарихы бар.
2. 2002 жылдан бастап GGM бүкіл әлемде, соның ішінде Алжир, Индонезия, 

Үндістан, Нигерия, Кения, Оман, Сауд Арабиясы, Вьетнам, Замбия және басқа 
елдерде өкілдіктер құрды.

3. 2014 жылы QGM компаниясы Германиядағы бетонформалау машиналарының ең 
танымал өндірушілерінің бірі-Zenith компаниясын толық сатып алып, оны Zenith 
Maschinenfabrik GmbH деп өзгертті. 

4. 2016 жылы GM компаниясы Австрияның Frestriz қаласында (қазіргі уақытта Co., 
ЛТД.).

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-167

 QuATROMATIC
Планировочная 18/1
Новосибирск, 630032, Ресей
тел.: +7 913 9546677
e-mail: info@quatromatic.com
web: quatromatic.com

Кватроматик-бұл нейрондық желілер мен компьютерлік көру саласындағы 
құзіреттіліктерді, сондай-ақ құрылыс материалдарын өндіру саласындағы 
құзіреттіліктерді біріктіретін кәсіпқойлар тобы. Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялар мен өндіріс қажеттіліктерін терең түсіну бізге ұсақ-түйек бетон 
бұйымдарын, темірбетон бұйымдарын, газдалған бетон блоктарын, кірпіш, Парақ 
материалдарын өндіру сияқты салаларда сұранысқа ие өнімдерді әзірлеуге және 
енгізуге мүмкіндік береді.
QuatroPBC-басқару жүйесі качет, нейрондық желі алгоритмдері мен компьютерлік 
көріністегі заманауи жетістіктерге негізделген тротуар плиткалары. QuatroPBC бұл:
1. Индустрия 4.0 технологиялары консервативті саланы цифрландыру және 

тиімділігін арттыру үшін.
2. Нақты уақыттағы биіктік ауытқулары мен ақауларды анықтау арқылы өнім 

сапасын жақсарту.



41• 7 - 9 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

• Қатысушылардың сипаттамалары

Қ
Ұ

Р
ы

л
ы

С
 м

А
т

Е
Р

И
А

л
Д

А
Р

ы
 Ж

Ә
Н

Е
 т

Е
Р

Е
з

Е
 т

Е
Х

Н
О

л
О

Г
И

Я
С

ы

3. Ақаулы өнімді өндіруді болдырмау арқылы өндіріс шығындарын азайту.
4. Автоматты өндірістік есептер және партиялар мен операторлар туралы 

статистика.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-126

leIRIMeTAl
Avenida 5 de Outubro, # 21, 2 Andar
Torres Vedras, 2560-270, Португалия
тел.: +351 244 800 430
e-mail: cristina.portela@leirimetal.com
 jose.neves@leirimetal.com
 amadeus.erbes@leirimetal.com
web: leirimetal.com

Leirimetal S. А.керамикалық кірпіш, ірі форматты керамикалық тас, желдетілетін 
қасбеттер мен жабынқыш өндіруге арналған шешімдерді әзірлейді. Біздің 
клиенттеріміздің сұраныстарына деген адалдығымыз бізді Португалиядағы және 
әлемдегі ең танымал компаниялардың бірі етеді. Біз әрқашан 1981 жылдан бастап ең 
жақсы шешімдерді іздейміз!
Компания керамикалық саз материалдарын өндіру саласының негізгі ойыншысы 
болып табылады. Біз шикізатты дайындау, Қалыптау, әр түрлі алдыңғы/қарапайым 
кірпіш кесу жүйелері, блоктар, сондай-ақ кептіру және күйдіру сияқты негізгі 
технологиялық кезеңдер үшін кешенді шешімдерді әзірлейміз және орнатамыз. 
Біз мұны клиенттеріміздің әрқайсысына сәйкес келетін шешімдерді жасай отырып, 
әр жобаның ерекшелігіне қарай жасаймыз. Биыл біз 41 жылды атап өтеміз – бұл 
бай тәжірибе, сынақтар, қызықты жобалар, қажырлы еңбек пен құмарлық кезеңі. 
Бұл LEIRIMETAL! Біз тағы 41 жыл біздің компаниямызбен бірге өсіп келе жатқан 
қызметкерлерімізбен, клиенттерімізбен және жеткізушілерімізбен бірге болғымыз 
келеді. 

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-131

 leSTARI HIJAu pROJeCT MANAgeMeNT SDN. bHD.
1-5 Jalan 24/56 off Taman Setiawangsa
Kuala Lumpur, 54200, Малайзия
тел.: +60 3 4266 6167
e-mail: admin@gbd.com.my
web: gbd.com.my

Малай тілінен аударғанда “тұрақты” және “жасыл” дегенді білдіретін Lestari Hijau 
ақпараттық және шығармашылық технологиялардың (акт) интеграциясы мен 
конвергенциясын қолдана отырып, жобаларды басқару саласында өз қызметін 
бастады.
Құрылысты қашықтан бақылау және техникалық және қаржылық ақпаратты біріктіру 
арқылы Lestari Hijau қаржылық, физикалық және адами ресурстар арасындағы 
алшақтықты азайта алады.
Пандемия құрылыс саласына қатты әсер еткендіктен, жақында Lestari Hijau 
жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге деген сұранысты қанағаттандыру үшін 
объектілерді басқаруға көшті.
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Малайзия королі Ұлы Мәртебелі үшін Исан Негарды (Ұлттық сарайды) 
модернизациялау жұмыстары сияқты марапаттарға ие жоғары деңгейлі жобаларды 
басқара отырып, Лестари Хиджау болашақта туындауы мүмкін кез-келген 
қиындықтарға дайын.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-124

MAX-TRuDeR gMbH
Sudenburger Wuhne 60
Magdeburg, 39116, Германия
тел.: +49 6725 300 99 0
e-mail: info@maxtruder.com
web: maxtruder.com

Заманауи темірбетонды өндіруге арналған инновациялық технология: минималды 
қатайту уақыты мен минималды цемент талаптары бар ең берік қуыс плиталар, 
қателіктерден қорғайтын ең жылдам және кейінгі кернеу жабдықтары, қуыс 
плиталарды кесуге арналған революциялық аралар, модульдік масштабталатын 
темірбетон зауыттары. Германияда жасалған.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-111

MASA gMbH
Masa-Str. 2
Andernach, 56626, Германия
тел.: +49 2632 9292 0
e-mail: info@masa-group.com
web: masa-group.com

Masa-ның негізгі құзыреттілігі күрделі өндірістік желілерді және құрылыс 
материалдары өнеркәсібіне арналған жекелеген компоненттерді, мысалы, бетон 
блоктары мен плиталарын, құмтас кірпіштерін немесе автоклавты бетон бұйымдарын 
өндіруге арналған жоғары өнімді машиналарды әзірлеу, өндіру және монтаждау 
болып табылады. Мақсаты: жоғары өнімділікке қол жеткізу үшін оңтайландырылған 
зауыттарда тұрақты, жоғары сапалы бетон өнімдерін шығаратын машиналарға 
арналған арнайы шешімдер. Өнім ассортименті: мөлшерлеу және араластыру 
қондырғылары, қуыс блоктар мен кеспе тастарды өндіруге арналған машиналар, 
герметикалық престер, куберлер, саусақ машиналары мен көлік арбалары, басқару 
жүйелері, бөлгіштер мен стақандар, газдалған бетон зауыттарына арналған көлік 
жүйелері, кесу желілері, бөлгіш үстелдер, әк кірпішін өндіруге арналған престер және 
орау желілері.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-131

мАтРЕйД
Достық даңғылы, 38, “Кең Дала” БО
Алматы, 050010, Қазақстан
тел.: +7 727 232 15 82/83/84
e-mail: almaty@matrade.gov.my
web: matrade.gov.my/en/

Малайзияның сыртқы саудасын дамыту корпорациясы (MATRADE) 1993 жылы 1 
наурызда Малайзияның халықаралық сауда және өнеркәсіп министрлігінің (MITI) 
сыртқы саудасына жәрдемдесу бөлімшесі ретінде құрылды. MATRADE әлемдегі 
малайзиялық Бизнестің ресми өкілі болып табылады, Малайзия елшіліктерінің 
құрамында жұмыс істейтін өзінің шетелдік Өкілдіктерінің кең желісіне ие.
Негізгі міндеттері:
• малайзиялық кәсіпкерлерге олардың шетелдік нарықтарды игеру бойынша 

қызметтерінде көмек көрсетеді
• халықаралық сауда ақпараттық және кеңес беру орталығы болып табылады
• сауда бойынша ақпараттық материалдарды жариялайды
• сатушылар мен сатып алушылардың іскерлік кездесулерін ұйымдастырады
• малайзиялық тауарларды сыртқы нарықтарға жылжыту үшін көрме алаңдарын 

ұсынады
• шетелдегі сауда миссиялары мен көрмелерін ұйымдастырады және бағыттайды
• ұлттық экспорттаушылар үшін семинарлар өткізеді
• импорттаушыларды тіркеуді жүзеге асырады, компаниялар мен олардың 

серіктестерінің тізілімін жүргізеді

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-147

MeCA lTD
Заветная көшесі, 33а
Алматы, 050011, Қазақстан
тел.: +7 727 296 36 13
 +7 701 738 55 74
e-mail: info@meca.kz

Компания 2002 жылы құрылған. Қызметтің негізгі бағыты Құрылыс және өртке қарсы 
есіктер үшін жабдықтарды өндіру және сату болып табылады. Жабық өндірістік алаңы 
5000 ш. м. Персонал: жұмысшы персонал-80 адам, әкімшілік-10 адам.
Өндірістің негізгі бағыттары:
• Құрылыс ағаштары
• Қалып жүйелері
• Аксессуарлар
• Металл өртке қарсы есіктер мен қақпалар.
Барлық өнімдер Mesa LTD сәйкес өндіріледі қамтамасыз ететін қауіпсіздік 
Стандарттарымен белгіленген сенімділік, функционалдылық және ұзақ мерзімділік.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-128

м-кОНСтРуктОР
Новоселинская көшесі, 15 үй
Великие Луки, 182106, Ресей
тел.: +7 81153 6 10 05
e-mail: info@m-konstruktor.ru
web: m-konstruktor.ru
 m-konstruktor.com

“М-Конструктор” Ресей Федерациясында жетекші өндіруші болып табылады: 
металлоформалар мен темірбетон жабдықтары; айналмалы үстелдер мен кассета 
қондырғылары; микротонелирлеу құбырларына арналған формалар; цементке 
арналған силостар және т. б.
Нарықта 25 жылдан астам. Өндірістік учаскелердің ауданы-12 мың шаршы метрден 
астам.
Өндіріс Псков облысының Великие Луки қаласында орналасқан – ЕО шекарасынан 
небары 160 км.
Жеткізу географиясы Ресей Федерациясының аумағын, ТМД және ЕО елдерін 
қамтиды. Бүгінгі күні зауыт өнімі Еуразияның 16 мемлекетінде пайдаланылады, 1000-
нан астам жоба іске асырылды.
Қуатты конструкторлық бөлімнің, жабдықтардың заманауи паркінің болуы және 
өндірістік бақылаудың жоғары деңгейі Тапсырыс берушінің дайын сызбалары немесе 
арнайы әзірленген жобалар бойынша әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі сапалы 
металл бұйымдарын шығаруға мүмкіндік береді.
“М-Конструктор” өз клиенттері мен серіктестеріне қызмет көрсетудің кешенді тәсілін 
ұсынады: өнімді жеке жобалау мен өндіруден бастап жеткізу және шеф-монтаждауға 
дейін.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 мЕтАлл ПРЕСтИЖ
Омбы трактаты, 17-үй
Обь, 633104, Ресей
тел.: +7 383 399 00 19
 +7 7212 78 88 77
e-mail: mail@metall-prestig.ru
web: metall-prestig.ru

“МЕТАЛЛ ПРЕСТИЖ” компаниясы беріктіктің, отқа төзімділіктің және сенімділіктің 
жоғары көрсеткіштерімен сипатталатын үш қабатты сэндвич-панельдерді өндірумен 
және сатумен айналысады. Біздің бұйымдар - бұл қазіргі заманғы құрылыс 
материалдары, олар пайдаланылады тұрғызу және қайта жаңарту ғимараттар 
мен құрылыстарды әр түрлі функционал, құрылғы қабырғалар, жабындарды және 
қалқаларды.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-42

мИНИмАк лИфт
Муканов көшесі, 98
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.: +90 506 272 33 11
e-mail: kadir@minimak.com.tr
web: minimak.com.tr

MINIMAK компаниясы Стамбулда құрылды және 1963 жылдан бастап Түркия 
нарығындағы ең үлкен үлесті алады. Бұл бүкіл әлем бойынша сапалы және заманауи 
жобаларда жұмыс істейтін жетекші компаниялардың таңдауы.
Біздің қолданыстағы объектілерде қысқа мерзімде де, ең аз шығындармен де ISO: 
9001 сапа менеджменті жүйесінің арқасында. 2015 және 2014/33 / EU Module h 
(CEl) сертификаттары бойынша біз ең сәтті мақсаттарға қол жеткіздік және біздің 
компания тіркелді. Біздің барлық өнімдеріміз EN81:20 стандарттарына сәйкес 
келеді және барлық жаңартылған стандарттарға сәйкес келеді. Егер сіз серіктесті 
минималды бренд ретінде таңдасаңыз, сапалы өнімді сатып алсаңыз, оны жылдар 
бойы қолайлы бағамен пайдалана аласыз.
Өндіріс
Лифт компоненттерінің 70% біздің өндірісімізде өндіріледі, бұл біздің клиенттерімізге 
5 жыл кепілдікпен өнім алуға мүмкіндік береді. Ең төменгі өндіріс Автоматты есіктер, 
қысқыштар, есік жақтаулары, панельдер, механизмдер, шкафтар, суспензиялар, 
салмақ рамалары, Басқару тақтасы, драйвер және басқаларын шығарады.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-99

MOlDTeCH
Polysol Uno street, number 40, 
Industrial Zone “Piedra Hincada”, Alcala de Guadaira
Seville, 41500, Испания
тел.: +34 955 44 41 90
e-mail: info@moldtechsl.es
web: moldtechsl.es/ru

Moldtech жеке дайындалған қалыптан бастап толық жабдықталған кілтке арналған 
зауытты орнатуға дейін құрастырмалы темірбетон бұйымдарын өндіруге арналған 
инновациялық шешімдерді ұсынады.
Біздің 15000 м2-ден астам зауыт жаңа өндірістік жабдықтармен жабдықталған. 
Moldtech-тің өзіндік жобалау бөлімі бар, онда біздің инженерлер жаңа өнімдерді 
әзірлейді немесе қолданыстағы жобаларды клиенттеріміздің нақты қажеттіліктеріне 
бейімдейді.
Moldtech қабырға панельдеріне, еден плиталарына, бағандарға, баспалдақтарға, 
алдын-ала кернеулі арқалықтарға, қораптағы су өткізгіштеріне, тұрғын үй құрылысына 
арналған арнайы 3D қалыптарға және басқа жабдықтарға арналған қалыптарды 
шығарады.
Moldtech өз клиенттеріне жобалау кезеңін, сайтты орнатуды, сынақ өндірісін және 
сатудан кейінгі қызметтерді қоса алғанда, жан-жақты көзқарасты ұсынады.
Moldtech жабдықтары 5 континентте бар, ал халықаралық сатылымдар біздің бизнес 
кірістеріміздің 95% құрайды.



46 • 7 - 9 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

• Қатысушылардың сипаттамалары

Қ
Ұ

Р
ы

л
ы

С
 м

А
т

Е
Р

И
А

л
Д

А
Р

ы
 Ж

Ә
Н

Е
 т

Е
Р

Е
з

Е
 т

Е
Х

Н
О

л
О

Г
И

Я
С

ы
ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-154

NAMTAS CONCReTe blOCK MACHINeS
Ankara asfalti 26. Km. Kemalpasa Izmir
Izmir, 35730, Түркия
тел.: +90 232 878 1359
e-mail: gokhan.ertekin@namtas.com
web: namtas.com

Бетон блоктарын өндіруге арналған машина; мөлшерлегіш қондырғылар (бетон 
беру жүйелері, толтыру жүйелері, цемент жүйелері, бетон араластырғыштар); өнімді 
өңдеу жүйелері; бетон блоктарға арналған қалыптар; аксессуарлар (түсті мөлшерлеу 
жүйелері, жуынуға арналған қондырғы және т.б.). 1952 жылдан бастап.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-120

 NORDIMpIANTI
Шпалерная көшесі, 34 үй, лит. Б, 
пом. 14-Н, офис 202 
Санкт-Петербург, 191123, Ресей 
тел.: 8 800 234 60 22
e-mail: manager@onnentalo.ru
web: onnentalo.ru

NORDIMPIANTI-бұл негізінен құрылыс саласында қолданылатын алдын-ала 
кернеулі темірбетон элементтерін өндіруге арналған әлемдегі жетекші машиналар 
мен жабдықтардың бірі. Мұндай элементтер еден жүйелерінде немесе қабырға 
панельдері түрінде қолданылады және тұрғын үй, азаматтық, өнеркәсіптік және 
инфрақұрылымдық құрылыста кеңінен қолданылады.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-96

 ОБНИНСк СтАлЬ ПРОЕкт
Ленин даңғылы, №127 үй
Обнинск, 249034, Ресей
тел.: 8 800 250 80 60
 +7 920 876 80 20
e-mail: p.korchagin@obninsksteel.pro
web: obninsksteel.pro

Кез-келген өнеркәсіптік салаларда металл конструкцияларын жобалау, салу және 
жеткізу бойынша кешенді қызмет көрсетуге мамандандырылған бас жобалау және 
мердігер ұйым. 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі. 1000 + орындалған жобалар. 
Біздің компания қолданатын есептеу және көлемдік жобалаудың бағдарламалық 
кешендері сапа, жылдамдық және баға теңгеріміне қол жеткізудің кең мүмкіндіктерін 
ашады. Дизайн процесінде осы нәтижеге қол жеткізу үшін Bim технологиялары 
қолданылады. Компания металл шығындарын 50% - ға дейін төмендетуге 
мүмкіндік беретін жоғары тиімді жобалау саласында көшбасшы болып табылады.  
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Біздің компаниямыздың сейсмикалық белсенділігі жоғары аймақтарда жұмыс 
істеу тәжірибесі мол. Ресей Федерациясынан тыс жерлерде біздің жұмысымыздың 
географиясы: Қазақстан, Өзбекстан, Армения, Франция, Дания, Никарагуа.
Біздің басты құндылығымыз – тапсырыс беруші үшін барынша оң нәтиже алу үшін 
ресурстарды ұқыпты және тиімді пайдалану.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-82

ОлИвОттО ГлАСС тЕкНОлОДЖИС
viale Gandhi, 22
Avigliana, 10051, Италия
тел.: +39 011 934 3511
e-mail: info@olivotto.it
web: olivotto.it

OGT фибрилляциядан бастап қалыптауға дейін, полимерлеу пешінен автоматты 
қалыптау және орау жүйелеріне дейін шыны және тас жүнін өндіруге арналған күрделі 
желілерді жасайды, жобалайды, шығарады және жеткізеді. Біз сондай-ақ соңғы 
өнімнің сапасына, процестің тиімділігіне және энергияны үнемдеуге ерекше назар 
аудара отырып, осы процеске қатысатын негізгі машиналар үшін жаңа шешімдер 
әзірледік.
Соңғы екі жылда біз шатырлы және қабырғалық сэндвич-панельдерді өндіруге 
арналған үздіксіз ламинаттау қондырғыларында негізгі оқшаулағыш материал 
ретінде тас мақтаны өңдеуге арналған автоматты қосымша желілер саласында 
белсенді жұмыс істеп келеміз, клиенттерімізге тас мақтадан жасалған матрацтардан 
бастап ламинациялаудың негізгі сызығына жолақтарды желімдеуге және қосуға 
дейінгі Кешенді автоматты немесе жартылай автоматты шешімдерді ұсына аламыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-118

OMAg MASCHINeNbAu gMbH
Westfalenstraße 2
Emden, 26723, Германия
тел.: +4915121118070
e-mail: vlivanova@omag.de
web: omag.de

Фирма OMAG Maschinenbau GmbH жетекші маман болып табылады саласындағы 
жобалау және өндіру бетон құю жабдықтарын өндіру үшін ұсақ чтучных бетон 
бұйымдар.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-131

 OFFSHORe INDuSTRIeS SDN bHD
ул. Ибрагимова, 9
Алматы, 050032, Казахстан
тел.: +7 700 441 12 24
e-mail: fc.ng@offshore-industries.com
web: offshore-industries.com

“Шешімдердің толық пакеті” жұмыс ұйымы
• Интерфейстер мен ұсыныстарды әзірлеу
• Жабдықтар мен жүйелерді инженерлік жобалау
• Жабдықтар өндірісі
• Жабдықты монтаждау
• Жабдықты тестілеу және пайдалануға беру
• Техникалық дайындық (теориялық және практикалық)
• Жабдық пен жүйеге техникалық қызмет көрсету
• Дала жағдайында және цехтарда жөндеу бойынша қызметтер
• Жасарту, қайта құру немесе кеңейту жұмыстары
• Жөндеу жұмыстары
• Зерттеулер мен әзірлемелер
Агенттіктер / Дистрибьютор
• Eaton Cooper Ex - кабельдік енгізу.
• Eaton Cooper B-Line кабельдік науасы/баспалдақтары.
• Hubbell Жарықтандыру (Chalmit & Killark)
Лицензия бойынша өндіру / құрастыру
• Eaton LV тарату құрылғысы және down (2000 жылдан бастап).
• Eaton Cooper CEAG Lighting Маусым 2015 жыл.
• Chalmit жарықтандыру (люминесцентті, 1999 жылдан бастап).
• Abtech тарату қораптары (2009 жылдан бастап).
• Rawak DB (жергілікті өнім, IEC сертификаты)

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-146

peTRO buIlDINg SYSTeMS
Люботинский даңғылы, 2-4 үй, Б литері
Санкт-Петербург, 196006, Ресей
тел.: +7 812 318 46 60
e-mail: zakaz@pbsspb.com
web: pbsspb.com

Petro Building Systems - ірі панельді үй құрылысына арналған кассета блоктарының 
халықаралық өндірушісі.
10 жыл ішінде біз еуропалық деңгейдегі ірі сериялы өндіріс құрдық.
Бүгін біз жабдықты жеткізіп қана қоймай, қондырғыларды жобалауды аяқтаймыз, 
сонымен қатар кеңес беру және қызмет көрсету қызметтерін ұсынамыз. Біздің 
шешімдер Сіздің инвестицияңыздың қайтарылуын тездетеді және Тапсырыс 
берушінің барлық талаптарын ескере отырып жасалған. Сондықтан Petro Building 
Systems жабдығын Ресей Федерациясы мен ТМД-ның жетекші зауыттары таңдайды.
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Біз жобалаймыз және өндіреміз:
• Батареяларға арналған құю қалыптары
• Көлбеу үстелдер
• Бағандарға арналған әмбебап формалар
• Трансформаторлық қосалқы станциялардың әмбебап формалары
• Магниттік борттар мен қалыптар 
• пішінсіз қалыптау желісі
• Паллет айналымы жүйелері
• Метро туннельдерінің сегменттеріне арналған форма

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-84

 ПлАйтЕРРА
Революционная көшесі, 70/2
Самара, 443080, Ресей
тел.: +7 906 345 50 42
e-mail: info@dom-dpk.ru
web: dpk-house.ru

Plyterra Group - ағаш полимерлі композиттен жасалған қайың фанерасы мен 
материалдарының ең сенімді өндірушілерінің бірі. Инновацияларға ашықтық, 
креативті тәсілдеме және жақсы жаққа өзгеруге деген ұмтылыс біздің клиенттеріміздің 
ең қатаң талаптарын да қанағаттандыруға көмектеседі.
Біз өз өнімдерімізді 74 елде сатып алушыларға жеткіземіз. Мұндай кең география 
Plyterra Group зауыттарында өндірілген фанера сапа стандарттары мен экологиялық 
стандарттардың қатаң талаптарына сәйкес келетіндігін растайды. Бізбен көптеген 
жылдар бойы жұмыс істейтін серіктестер біздің сенімділігімізді растайды. Бізбен 
ынтымақтаса отырып, сіз біздің өнімдеріміздің сапасын бағалай аласыз және біздің 
жауапкершілігімізге, адалдығымызға, ашықтығымыз бен өз ісімізге берілгендігімізге 
көз жеткізе аласыз.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-18

 ПлИтНый мИР
Вымская көшесі, 35
Емва, 169200, Ресей
тел.: +7 821 392 55 81
e-mail: plit.mir.dvp@mail.ru
web: www.dvp-komi.ru

“Плитный мир” ЖШС дымқыл өндіріс әдісінің талшықты тақталарын шығарумен 
және жеткізумен айналысады. Негізінен қылқан жапырақты ағаштарды (шырша 
мен қарағай) шикізат ретінде пайдалану формальдегид сөздерін пайдаланбай өнім 
шығаруға және сәйкесінше өз тұтынушыларына E0 эмиссиясымен экологиялық таза 
өнімдерді ұсынуға мүмкіндік береді.
Біз өз клиенттерімізге келесі негізгі өнім түрлерін ұсынуға дайынбыз:
1. Қалыңдығы 2,5-тен 3,2 мм-ге дейінгі 1700 мм-ге арналған стандартты 2745 

талшықты тақталар
2. Боялған талшықты тақталар, клиенттің таңдауы бойынша түс. Қазіргі уақытта 

бояуды 85-тен астам түсте жасауға болады.
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3. Тапсырыс берушіге талап етілетін өлшем бойынша, оның ішінде шеңбер 

нысанында (шеңбердің макс.диаметрі 1650 мм) пішілген талшықты тақталар.
Өнім зауыттан Емва қаласына немесе Владимир қаласындағы өз қоймаларынан 
автомобиль немесе темір жол көлігімен, оның ішінде контейнерлерде жіберілуі 
мүмкін.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-129

ПОлИмЕРмЕтАлл-т 
Индустриальная көшесі, 1/1
Қонаев, 040800, Қазақстан
тел.: +7 701 225 90 26
 +7 701 225 90 24
e-mail: marketing_pmt@mail.ru
 sales_pmt@mail.ru
web: pm-t.kz

“ПолимерМеталл-Т” ЖШС - базальт жыныстарының минералды мақта плитасы 
негізінде шатыр және қабырғалық сэндвич-панельдердің қазақстандық өндірушісі. 
Кәсіпорын шығаратын барлық өнім - жоғары сұранысқа ие, сапа және өрт қауіпсіздігі 
стандарттарына сәйкес келетін өзіндік өндіріс. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-26

ПОлЬшА ИНвЕСтИцИЯлАР ЖӘНЕ САуДА АГЕНттіГі
Сығанақ көшесі, 43, “Аңсар” БО, 1205 кеңсе
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 701 082 55 97
e-mail: julia.horodecka@paih.gov.pl
web: paih.gov.pl

“Польшаның Инвестициялар және сауда жөніндегі агенттігі” АҚ - ның шетелдік 
сауда кеңселері-бұл міндеті поляк экспортын, сондай-ақ поляк кәсіпорындарының 
шетелдік нарықтардағы инвестицияларын қолдау, сондай-ақ Польшаға инвесторлар 
тарту болып табылатын өкілдіктер желісі. Негізгі қызметі коммерциялық емес негізде 
поляк және шетелдік серіктестер арасында ынтымақтастық орнатуға қолдау көрсету 
болып табылады.
Көрсетілетін қызметтер: экономикалық миссияларды ұйымдастыру, поляк 
фирмаларының көрмелерге қатысуы, В2В кездесулерін ұйымдастыру, сондай-ақ 
жекелеген салалар мен секторлар тақырыбына баянаттар мен ақпараттар дайындау. 
Шетелдік сауда кеңселерін PFR (Польшаның Даму Қоры) тобының кешенді ұсынысы 
қолдайды.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-26

 p.p.u.H. SpOlKA JAwNA SIgMA lI
Spoldzielcza 15C
Goleszow, 43-440, Польша
тел.: +48 33 852 79 10
e-mail: slawomir.galas@protor.pl
web: sigmali.pl

“Sigma-Li” - су құбырлары мен Орталық беткі және радиаторлық жылытуға арналған 
кешенді жүйелердің поляк өндірушісі. 1995 жылы құрылғаннан бері компанияның 
негізгі өнімі дәнекерленген полипропилен құбырларын (PP-R) өндіру болып 
табылады, бұл бізді поляк нарығында осындай жүйелердің көшбасшысы етті. Бүгінгі 
күні бізде 150-ден астам адам жұмыс істейді, ал Sigma-Li өнімдерінің каталогы 4 
жүйеге бөлінген 400-ден астам өнім атауларын қамтиды: Premium, Modern, Comfort, 
PP-R Classic, соның арқасында біз жылытуға да, сумен жабдықтауға да ең заманауи 
шешімдерді ұсынамыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-125

pReNSOlAND SA
C Industria 5-9
Sant Marti de Centelles, 08592, Испания
тел.: +34 938 44 01 25
e-mail: contact@prensoland.com
web: prensoland.com

60 жылдан астам уақыт бойы PRENSOLAND компаниясы алдын ала керілген 
бетон бұйымдарын өндіруге арналған қондырғыларды жеткізе отырып, жеке 
шешімдерді ұсынады. Бүкіл әлем бойынша 2.000-нан астам клиенттер біздің 
жабдықты пайдаланады, оның берік құрылымын, басқарудың қарапайымдылығын, 
сондай-ақ оның рентабельділігі мен әмбебаптығын жоғары бағалайды. Қазіргі 
заманғы машиналар ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін соңғы 
технологиялармен жабдықталған. 
Tensyland технологиялық желісі алдын ала керілген бетон бұйымдарын, атап айтқанда: 
қуыс плиталарды, тұтас плиталарды, арқалықтарды, ригельдерді және т. б. өндіруге 
арналған жоғары технологиялық машиналар мен қосалқы жабдықтардан тұрады.
COMPACTA технологиялық желісі блоктар, төсемтас, жиектастар және т.б. сияқты 
құрастырмалы бетон бұйымдарын өндіруге арналған жабдықтан тұрады, клиенттердің 
талаптарына сәйкес автоматтандыру деңгейіне қатысты шешімдерді ұсынады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-115

pRINzINg pFeIFFeR gMbH
Zum Weissen Jura 3
Blaubeuren, 89143, Германия
тел.: +49 7344 172 0
e-mail: info@prinzing-pfeiffer.com
web: prinzing-pfeiffer.com

PRINZING PFEIFFER-жоғары өнімді машиналар, құбырлар, құдықтар және инженерлік 
желілер үшін өндірістік және қалыптау жабдықтарын әлемдік жетекші жеткізуші.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-117

pROgReSS gROup
Zeil 127
Frankfurt am Main, 60313, Германия
тел.: +49 69 77 044 044
e-mail: info@progress.group
web: progress.group

Құрастырмалы темірбетон өндірісіне арналған технологиялардың жетекші жеткізушісі
PROGRESS GROUP компаниялар тобы құрастырмалы темірбетон өнеркәсібі мен 
арматура индустриясы үшін кешенді шешімдерді ұсынады. Еншілес кәсіпорындар 
әзірлеген жабдық құрама темір бетоннан, арматуралық бұйымдардан, көлемді және 
алдын ала керілген бетон элементтерінен элементтер өндіру үшін жобаланған. 
Топтың құрамына EBAWE Anlagentechnik, Progress Maschinen & Automation, 
Tecnocom, Echo Precast Engineering, UltraSpan Technologies компаниялары, сондай-
ақ құрастырмалы темірбетон өндірушісі, Progress фирмасы және бағдарламалық 
жасақтама жасаушы кәсіпорын, Progress Software Development кіреді.
Өнімнің кең сұрыпталымының және барлық кәсіпорындардың өзара іс-қимылының 
арқасында PROGRESS GROUP өз клиенттеріне “барлығы бір қолдан”кешенді 
шешімдерін ұсынатын бас жеткізуші ретінде әрекет етеді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-119

ПРОСПЕкт
Шоссейная көшесі, 1/2, офис 4
Благовещенск, 453434, Ресей
тел.: +7 347 200 92 73
e-mail: info@prospect-pro.ru
web: prospect-pro.ru

Кәсіпорынның ассортиментінде 5000-нан астам тауарлар бар, оның ішінде 
мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін. Демалыс аймақтарын жайластыру үшін 
орындықтар, велосипед тұрақтары, ақпараттық қалқандар, кіру аркалары, 
қоршаулар, урналар, көлеңкелі бастырмалар, қоқыс контейнерлеріне арналған 
бастырмалар, дивандар, алып жүретін гүлсауыттар жүргізіледі. Жарқын әдемі ойын 
кешендері мен балалар алаңдары әр түрлі жас санаттарына арналған. Компанияның 
өнімдері спорт алаңдарын жабдықтау үшін де қолданылады - бұл турниктер, 
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тренажерлер. Өнімдер сертификаттаудан өтті, сондықтан олар қауіпсіз және берік 
жұмыс істейді, құрастыру және орнату оңай. Башқұртстан Үкіметінің басшысы 
мақұлдаған “prospect” компаниясының жаңа инвестициялық жобасы 1 жылдың 2020 
маусымында Благовещенск қаласында іске қосылды. Компания алдыңғы қатарлы 
әлеуметтік-экономикалық даму аумағының резиденті болғандықтан, компания 
өнімді тұтынушылар үшін өте қол жетімді бағамен, сонымен бірге оның сапасын 
төмендетпей сатуға мүмкіндігі бар.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-153

pROTAN TuRKeY
Gosb Ihsan Dede Cad. No:111/1 Gebze
Kocaeli, 34400, Түркия
тел.: +90 262 677 1077
e-mail: tayfun.kocak@protan.com
web: protanturkey.com

Protan-норвегиялық өнеркәсіптік топ, мембраналық технологиялар саласында 
әлемдік көшбасшы болып табылады. Біз мембраналарды, шатыр жүйелерін, желдету 
жүйелерін және техникалық тоқыма бұйымдарын жасаймыз және жеткіземіз.
80 жылдан астам тәжірибесі бар Protan компаниясы жаһандық нарыққа және 
қатал климаттық жағдайларға бейімделген инновациялық шешімдерді әзірледі. 
Біз технология, қоршаған ортаны қорғау және құзыреттілігін алда қалуға біздің 
клиенттер мен жеткізушілермен тығыз жұмыс істейді. Бұл бізге бірегей тәжірибе 
мен түсінік береді, яғни біз жергілікті талаптарға бейімделген икемді, бейімделген 
шешімдерді ұсына аламыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-130

ПРОфИИлИкЕСкуС ОЮ
Тепполантие, 4
Кемпеле, 90440, Финляндия
тел.: +358 8 563 47 00
e-mail: info@profiilikeskus.fi
web: profiilikeskus.fi

Сараптамалық технологиялар және динамикалық жобалық шешімдер саласындағы 
көшбасшы.
Біздің Профильді жабдықтар мен ноу-хау бүкіл әлемдегі тапсырыс берушілеріміз 
үшін табақ металын өндіруді жылдам, қол жетімді және сенімді жолға қоюды және 
кеңейтуді қамтамасыз етеді.
Біздің өнімдеріміздің номенклатурасына металл плитка, трапеция және толқынды 
пішінді төсеніш, стандартты парақтар мен жолақтарға жұқа табақты болатты кесуге 
арналған жабдық және декомпозиторлар, қабылдау және тегістеу құрылғылары және 
тиімді өндіріс үшін қажет иілу жабдықтары кіреді. Біздің тапсырыс берушілеріміздің 
арасында ірі халықаралық корпорациялар, сондай-ақ жаңа өндірушілер бар.
Клиенттерге қызмет көрсету әлемнің кез келген елінде қол жетімді. Біздің бизнестің 
мақсаты-сіздің табысқа кепілдік беру.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-140

ПРОфХОлОД
Агрохимия аумағы, 58 құрылыс
Мәскеу облысы, Щелково қаласы, 141108, Ресей
тел.: 8 800 700 01 37
e-mail: info@profholod.ru
web: profholod.ru

ПрофХолод ірі әлемдік өндіруші болып табылады
• оқшауланған панельдер полиуретанды полиуретан, PIR пенополиизоцианураты 

және тас мақта
• PIR оқшаулағыш тақталары
• Тоңазытқыш есіктер
ПрофХолод өнімдері тоңазытқыш камераларын, қоймаларды салу үшін, ауыл 
шаруашылығында және өндірісте, тоңазытқыш өнеркәсібінде тез салынатын құрылыс 
үшін қолданылады.
ПрофХолод PIR Premier Сэндвич панельдері ең төменгі жылу өткізгіштікке ие - 0,0194 
Вт/м*к, Еуропалық CE сертификаттарымен расталған жоғары сапаны қамтамасыз 
етеді және әлемнің 27 елінде, соның ішінде Ливия мен Нигерияда қолданылады.
2005 жылдан бастап “ПрофХолод” компаниясы нарыққа энергия үнемдеу шешімдерін 
шығарады. “Профхолодтың” Штаб-пәтерлері Ресей мен Арменияда орналасқан.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-127

 РЕСИмАРт
Calle Collao, 60
Chiva, 46370, Испания
тел.: +34 962 520 645
e-mail: comercial@resimart.com
web: resimart.com

Ресимарт құрастырмалы алдын ала кернеулі бетон өндіруге арналған жабдықтар мен 
аксессуарлары бар кешенді қондырғыларды әзірлейді және шығарады. Сонымен 
қатар, біз өз клиенттерімізге машиналар мен қондырғыларды дұрыс пайдалану үшін 
бүкіл командаңызды құрастыру, іске қосу және оқыту сияқты өте маңызды қосылған 
құнды қамтамасыз ететін бірқатар қызметтерді ұсынамыз. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 РОДЕН
Большевистская көшесі, 177, 10 корпус
Новосибирск, 630083, Ресей
тел.: +7 983 510 19 19
e-mail: info@zsordn.ru
web: zsordn.ru

Роден - бұл машина жасау мамандары істі ұйымдастыруға кәсіби түрде жүгінетін мысал. 
Олар сым өңдеу жабдықтары мен арматура өндіру нарығында көшбасшыларының 
бірі болып табысты кәсіпорын, құру.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-101

САБО
Vasiliko, Chalkida, 34002, Греция
тел.: +30 2221 051804
e-mail: YGurovanov@sabo.gr
 AKonig@sabo.gr
 YZagoura@sabo.gr
web: sabo.gr

1984 жылы құрылған SABO тобы өнеркәсіптік жабдықтар өндірісіне мамандандырылған 
және Грециядағы ең маңызды компаниялар тобының бірі болып табылады. Топтың 
Штаб-пәтері Эвияның Василико қаласында орналасқан 25000 м2 жеке меншік 
нысандарда орналасқан және Грецияда да, шетелде де орналасқан 6 компаниядан 
тұрады. Компанияның мамандандырылған қызметкерлері мен заманауи 
жабдықтарының арқасында SABO тобы мамандандырылған жабдықтар, өнеркәсіптік 
автоматика және ауыр саз өнеркәсібіне, ауыр өнеркәсіпке, қоршаған ортаға арналған 
дайын шешімдер және азық-түлік, фармацевтика және сусындар секторына арналған 
әртүрлі өнеркәсіптік қосымшалар шығаратын әр түрлі салалардағы көшбасшылар 
болып табылады.
Қазіргі уақытта SABO тобында 300-ден астам адам жұмыс істейді және оның 
айналымы 50 миллион еуроны құрайды. Құрылыста 35 жылдан астам тәжірибе мен 
жинақталған білімге ие бола отырып, біз құрылымдардың сенімділігіне, бәсекеге 
қабілетті бағалар мен жоғары сапаға кепілдік береміз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-145

SuNlONg
Гагарин көшесі 124, “Абай үйі” ТК, 4B блок, 15 қабат, 374
Алматы, 050057, Қазақстан
тел.: +7 727 228 58 52
e-mail: sunlong@bk.ru
web: sunlong-group.com

Sunlong ЖШС тау-кен өндіру, жол-құрылыс техникасы және арнайы техника 
саласында 20 жылға жуық жұмыс істейді. Компания Қазақстанның Алматы қаласында 
құрылған және қазіргі уақытта Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанда 
филиалдары бар. Біздің кәсіби саламызда біздің компания Орталық Азия елдерінің 
нарықтарында белсенді жұмыс істейді, Еуропа мен Қытайдағы ірі компаниялармен 
ынтымақтасып, араласып, олардан сабақ алады. Біздің компания қызметінің негізгі 
бағыты – бетон зауыттары.  
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-80

SepeHR DONYA
No. 17, Tavanir St.
Tehran, 1434875417, Иран
тел.: +98 21 8887 8810
e-mail: rafiei@sitco-intl.com
web: sepehrdonya.com

25 жылдан астам тәжірибесі бар Sephr Donya халықаралық компаниясы Таяу 
Шығыс пен ТМД елдеріндегі полиуретан жүйелерінің беделді өндірушілерінің бірі 
болып табылады. Біз өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін бар күшімізді 
салатынымызды және өнеркәсіптің түрлі салаларында полиуретан жүйелерін өндіру 
үшін ең үздік технологияларға ие болатынымызды қуана хабарлаймыз.
Бізде қуатты техникалық бөлім бар және біз сізге қажет өнімдерді шығара аламыз.
Сонымен қатар, біз керамика, плитка, тас және т.б. сияқты құрылыс саласындағы 
байланысты өнімдерді ұсына аламыз

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

СИНИкОН
Промышленная көшесі, 11
Мәскеу, Троицк, 108841, Ресей
тел.: +7 499 270 65 55
e-mail: office@sinikon.ru
web: sinikon.ru

1996 жылы негізі қаланған “СИНИКОН” компаниясы - кәріз, сумен жабдықтау және 
Еденді жылыту жүйелеріне арналған заманауи полимерлі материалдардан құбырлар 
мен фитингтер шығаратын Ресейдегі алғашқы компания. Компанияның негізін 
қалаушы - SILMAR GROUP құрамына кіретін итальяндық VALSIR компаниясы. 
Компанияның өндірісі жаңа Мәскеуде, Троицк қаласында орналасқан.  Өнімдер 
EN 1451 және ГОСТ 32414-2013 еуропалық стандартына сәйкес кәсіби неміс және 
итальяндық жабдықтарда шығарылады.  
“СИНИКОН” компаниясында ISO 9001:2015 сапа менеджменті жүйесі енгізілді, ол 
сәйкестікке сертификатталды және Bureau Veritas компаниясымен расталды. 
Зауытта өнім сапасын бақылаудың көпсатылы жүйесі енгізілді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-55

 СИСОфт-ДАлЬНИй вОСтОк
Тургенев көшесі, 80б үй
Хабаровск, 680000, Ресей
тел.: 8 800 555 74 48
e-mail: info@csoft-dv.ru
web: csoft-dv.ru

CAD/BIM шешімдеріне арналған түпнұсқа бағдарламалық жасақтама.



57• 7 - 9 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

• Қатысушылардың сипаттамалары

Қ
Ұ

Р
ы

л
ы

С
 м

А
т

Е
Р

И
А

л
Д

А
Р

ы
 Ж

Ә
Н

Е
 т

Е
Р

Е
з

Е
 т

Е
Х

Н
О

л
О

Г
И

Я
С

ы

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

Сл СИСтЕм
Горский шағын ауданы, 64 үй, 312 кеңсе
Новосибирск, 630032, Ресей
тел.: +7 383 375 14 88
e-mail: office@slsib.ru
web: slsib.com, smartfasad.com

АҚЫЛДЫ ҚАСБЕТ. Барлығы қасбеттік жұмыстарға арналған. Біз Құрылыс және 
қасбеттік жұмыстарға арналған қызметтердің толық кешенін ұсынамыз. Біз 
желдетілетін қасбеттік жүйелердің, қапталған материалдардың, оқшаулаудың, 
сүйреу құралдарының, кабельдік жүйелердің, биіктікте жұмыс істеуге арналған 
жабдықтардың әртүрлі түрлерін жеткіземіз. Біздің жүйелерімізді нысанға жеткізу 
бойынша жолға қойылған логистикалық тізбектеріміз бар.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-163

SlOplAST
Революция ш., 84
Санкт-Петербург, 195248, Ресей
тел.: +7 812 458 59 47
e-mail: info@sloplast.ru
web: sloplast.ru

Sloplast маркасының өнімдерін шығаратын “қабатты пластиктер зауыты” Ресей мен 
Шығыс Еуропадағы HPL-панельдердің ірі өндірушісі болып табылады.
Sloplast өнімдері интерьер дизайнының элементтерін, аспалы желдетілетін 
қасбеттерді, үстелдің үстіңгі тақтайлары мен жиһаз қасбеттерін, сондай-ақ 
жолаушылар көлігінің интерьерлерін жасау үшін қолданылады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-69

 SMART gROup KAzAKHSTAN
Түркістан көшесі, 10
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 707 800 44 44
e-mail: info@tiscontrol.kz
web: tiscontrol.kz

Tis (Texas Intelligent Systems) Control компаниясы үй мен бизнесті автоматтандыруға 
арналған “Ақылды үй” жүйелерінің әзірлеушісі және өндірушісі болып табылады. 
Компанияның кеңселері бүкіл әлемде, атап айтқанда Австралияда, Қытайда, 
Гонконгта, БАӘ-де, АҚШ-та, Қазақстанда орналасқан. Ал Қазақстандағы TIS 
Kazakhstan компаниясының өкілдіктері Маскеу, Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе 
қалаларында жұмыс істейді. TIS Control 2019 және 2020 жылдардағы Edison Awards 
сыйлығының қола жүлдегері.
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2012 жылдан бастап компания дүние жүзіндегі әртүрлі көрмелер мен сауда көрмелеріне, 
соның ішінде Вегастағы Consumer Electronics Show (CES), Амстердамдағы Integrated 
System Europe (USE) және Гуанчжоудағы Кантон жәрмеңкелерге қатысты.
Бастапқыда TIS Control жарықтандыруды, дыбысты, бейнені, климаттық бақылауды, 
домофонды және қауіпсіздікті автоматтандырылған басқаруға арналған 
жекелендірілген және бірыңғай ақылды үй жүйесін ұсынды. Атап айтқанда, өнімдер 
көптеген үшінші тарап өнімдерімен біріктіруге қабілетті және дамыған елдерде 
қол жетімді. Кейінірек TIS Control қолмен немесе қашықтан басқаруға болатын 
розеткалар, термостаттар, қабырғалық панельдер, сенсорлар, есік қоңыраулары 
сияқты көп функциялы ақылды шешімдерді жасауға кірісті.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-156

СОлтүСтік фАНЕР кОмБИНАты, ЖшС
Ярослав Гашек даңғылы, 1
Петропавл, 150009, Қазақстан
тел.: +7 701 995 27 15
e-mail: elsevireyubov@gmail.com
web: northwood.ru

“Солтүстік фанер комбинаты” ЖШС — суға төзімділігі жоғары үлкен форматты фанера 
өндіретін заманауи өршіл кәсіпорын. Кәсіпорын жоғары сапалы фанера өндірісіне 
тікелей әсер ететін жоғары дәлдіктегі заманауи жабдықтармен жабдықталған. Шикізат 
ретінде Қазақстаннан 100% қайың шпоны пайдаланылады, ол ламинатталған фанера 
өндірісі үшін ең үздік шикізат болып табылады. Кәсіпорын 2020 жылдың соңында 
іске қосылды. Осыған қарамастан, бүгінгі таңда біз комбинаттың инфрақұрылымын 
жақсарттық, 12,000 м2-ден астам өндірістік алаңдарымыз бар, сондай-ақ Еуропаға 
экспортқа шықтық және ЕО-да 15 серіктесіміз бар. Біздің өнімдеріміз құрылыс, 
Монолитті үй құрылысы, көліктік машина жасау, буып-түю, жиһаз жасау, кеме жасау, 
вагон жасау, интерьер және сыртқы безендіру сияқты салаларда қолданылады. 
Біздің басты қағидатымыз – өнім сапасы бәрінен жоғары.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-165

СПЕцПРОм INveST
Кеңес Нокин д-лы, 16б үй
Ақтөбе, 030000, Қазақстан
тел.: +7 7132 90 67 96
e-mail: sp_inv@bk.ru
web: specprom-inv.kz

Біздің компания Қазақстан өңірлері мен Ақтөбе қаласын сапалы құрылыс 
материалдарымен жабдықтау және құрылыс қызметтері кешенін көрсету бойынша 
15 жылдық жұмыс тәжірибесі бар сенімді және тұрақты серіктес ретінде өзін танытты.
Біздің команда сіздің кез келген идеяңызға — аз қабатты жеке үйлер мен 
коттедждерден бастап өнеркәсіптік және индустриялық объектілерге дейін 
жеткізуді сапалы іске асыруға қабілетті. Біз әрбір жобаға жеке кешенді тәсілдемеге, 
құрылыстың барлық кезеңдерін пысықтауға және жабдықтауға кепілдік береміз.  
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Біз өз беделімізді бағалаймыз және іргетастан шатырға дейін құрылыс 
материалдарының барлық түрлерін ұсынамыз. Кез-келген компанияның жұмыс 
сапасы көбінесе клиенттермен және серіктестермен ұзақ мерзімді және сенімді 
қарым-қатынасқа байланысты екені белгілі. Тиімді және өзара тиімді ынтымақтастық 
үшін, сенім білдіргені үшін барлық клиенттеріміз бен серіктестерімізге зор 
алғысымызды білдіреміз!

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-115

 SR-SCHINDleR MASCHINeN-ANlAgeNTeCHNIK gMbH
Hofer Strasse 24
Regensburg, 93057, Германия
тел.: +49 941 69682 0
e-mail: info@sr-schindler.com
web: sr-schindler.com

SR SCHINDLER - бірегей беткі қабаты бар жоғары сапалы бетон өнімдерін өндіруге 
арналған автономды машиналар мен желілер.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01; 
кӨшЕ ЭкСПОзИцИЯСы, СтЕНД S-02

 Ст-мАшИН
Энтузиастар Тас Жолы, 34
Мәскеу, 105118, Ресей
тел.: +7 495 136 50 95
e-mail: info@stmachine.ru
web: stmachine.ru

“СТ-МАШИН” ЖШҚ өндірістік компаниясы 2010 жылы құрылған және ЖБИ және ДСК 
зауыттарына арналған жабдықтарды өндіруге маманданған.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-164

СтАНкИ мИРА
Орловская көшесі, 11
Киров, 610002, Ресей
тел.: 8 800 700 08 46
e-mail: info@stankimira.ru
web: stankimira.ru

“Станки мира” компаниясы 15 жылдан астам уақыт бойы шыны өңдеуге арналған 
станоктар мен жабдықтарды жеткізумен айналысып келеді.
Біздің жұмысымыздың стратегиясы - клиенттерімізді әйнекті өңдеуге арналған 
өнімділігі жоғары жабдықпен қамтамасыз етуге және кәсіби техникалық қолдау 
көрсетуге негізделген сенімді және өзара тиімді қатынастар құру.
Біз клиенттер алдында нәтижеге жауап береміз, сондықтан біз тек сенімді 
жеткізушілермен жұмыс жасаймыз, ассортиментімізді үнемі техникалық 
жаңалықтармен толықтырамыз.
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Бизнесті дамытудың жоғары деңгейі бізді үнемі біліктілікті арттыру курстарын, 
қызметкерлерге арналған оқыту семинарларын өткізуге міндеттейді. Бұдан 
басқа, компания түрлі кәсіби бірлестіктердің (сауда-өнеркәсіп палатасы, шыны 
кәсіпорындары Одағы) мүшесі болып табылады.
Іскерлік байланыстарды нығайту үшін біз жеткізушілер зауыттарына шетелдік 
іссапарларды үнемі жасаймыз, сонымен қатар клиенттерімізге сапарларды 
ұйымдастырамыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-162

 STATIMpORT
Қалабаев көшесі, 27/1 үй
Тобыл, 110000, Қазақстан
тел.: +7 777 745 12 13
e-mail: statimportkz@gmail.com

Біздің компания 2020 жылы құрылған. Біз Қазақстан Республикасында ПВХ 
терезелері мен алюминий бұйымдарын өндіруге арналған станоктардың ресми 
дилерлері болып табыламыз. Біздің компания ЕО стандарттарына сәйкес келетін, 
автоматтандырылған және қолмен жұмыс істейтін 30-дан астам атаудан тұратын 
жабдықты тұрақты түрде жеткізеді. Біздің қанағаттанған клиенттеріміз-бұл терезе 
бизнесінен бастағандар, сондай-ақ өз жабдықтарын жаңартқысы келетіндер. Біз 
сіздермен ынтымақтастыққа қуаныштымыз!

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-90

 Стм
Рабочая көшесі, 77 үй
Саратов облысы, Хвалынск қаласы, 412781, Ресей
тел.: 8 800 700 90 64
e-mail: stm-markett@yandex.ru
 stm-kop@mail.ru
web: stm-rus.com

“Құрылыс технологиялары және машиналар” АҚ (СТМ) ұзын өлшемді клеттерде 
темір-бетон бұйымдарын үздіксіз виброформалау технологиясына арналған 
жабдықты жобалауды, дайындауды және монтаждауды орындайды. 200-ден астам 
жоба жүзеге асырылды.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-155

 STM TeCHNOlOgIeS S.R.l.
Via Lombardia, 6/8
Calvenzano (BG), 24040, Италия
тел.: +39 0363 545011
e-mail: stm@stm-technologies.com
web: stm-technologies.com
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STM Technologies-бұл шыны жүн мен рок жүнін өндіруге арналған толық технологиялық 
желілердің әлемдік жеткізушісі. Италияда орналасқан STM компаниясы озық 
конструкторлық жетілдірулерді және зерттеулер мен әзірлемелер саласындағы 
жаңа жетістіктерді енгізе отырып, минералды жүнді жылу оқшаулауға арналған 
өндірістік желілердің толық спектрін жеткізеді және пайдалануға береді. STM 
техникалық-экономикалық негіздемені, қондырғыны жобалауды, пайдалануға 
беруді, келісімшарттарды басқаруды және “толық аяқталған”енгізуді қоса алғанда, 
кешенді қызметтердің кең спектрін ұсынады.
STM LIME Srl-STM Technologies Srl жаңа еншілес компаниясы., оның техникалық 
қызметкерлерінің 40 жылдан астам ноу-хау тәжірибесіне негізделген ең озық 
технологияларды қолдана отырып, “кілтпен” әк өндіру желілерін жеткізеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

“СтРОИтЕлЬНыЕ НОвЕйшИЕ  
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ тЕХНОлОГИИ” ЖшҚ
9 май көшесі, вл. 27
Липецк, 398017, Ресей
тел.: +7 474 255 31 75
e-mail: info@waterinpanel.com
web: teplopanel.com

“СТРОЙНЭТ” - 52% - ға дейін үнемдеумен үй-жайларды жайлы жылытуға және 
салқындатуға мүмкіндік беретін жылу панелі сауда маркасымен Климаттық 
жабдықтың соңғы буынының ресейлік өндірушісі. Сондай-ақ, генератордың жылу 
және суық қуаты төмендейді, өрт қаупі азаяды және қызметкерлердің аурушаңдығы 
төмендейді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-150

 СтРОйтЕХ
Энтузиастар тас жолы, 7-үй
Мәскеу облысы, Балашиха қаласы, 143903, Ресей
тел.: +7 495 79 79 245
e-mail: info@stroiteh.ru
web: stroiteh.ru

Қызметтің негізгі бағыттары:
• ТБИ, ТБК және ДСК зауыттарын салу және жаңғырту
• ТБИ, бетон зауыттарын теспей қалыптаудың технологиялық желілерін, ұсақ 

даналарды дірілмен престеу желілерін, ғимарат қаңқасы элементтеріне арналған 
стендтерді және т. б. жеткізу;

• Тұрғын үйлер мен әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін жобалау
• Техникалық және технологиялық аудит, аванжобаларды әзірлеу, құрылыс 

индустриясы кәсіпорындарын жаңғырту кезіндегі технологиялық жобалау және 
консалтинг

• Құрылыс индустриясы кәсіпорындарын сервистік қолдау
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-54

 тАБыСты тЕХНОлОГИЯлАР, ЖшС
Резервтік жол жүру, 32
Татарстан Республикасы, Набережные Челны қаласы, 423800, Ресей
тел.: +7 8552 20 55 12
e-mail: info@steinblock.ru
web: steinblock.ru

STEINBLOCK - құрылыс материалдары өнеркәсібіне арналған желілер, машиналар, 
түйіндер мен жабдықтардың жетекші ресейлік өндірушісі.
STEINBLOCK Компаниясының негізгі мақсаты - заманауи әлемдік аналогтардың 
барлық талаптарына жауап беретін жоғары технологиялық автоматтандырылған 
жабдықты құру.
Біздің жабдық неміс технологиялары бойынша жобаланған және шығарылатын 
өнімнің сапасын бақылаудың жоғары стандарттарын өзгеріссіз сақтай отырып 
жасалған.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-55

твОй ГОРОД
Панфилов көшесі, 25 үй, 16 пәтер
Хабаровск, 680000, Ресей
тел.: +7 909 800 48 48
 +7 924 206 62 66
e-mail: yourcitycompany@mail.ru
web: yourcitycompany.ru

Шағын сәулет нысандарын өндіру зауыты:
• спорт алаңдары
• көше тренажерлары
• балабақшаларға арналған жабдықтар
• ойын алаңдары
• бақша-саябақ модульдік құрылымдары

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-94

 TezbuIlD ЖшС
Құлжа трактісі 1б, Панфилов ауылы
Алматы, B66H1D6 (041615), Қазақстан
тел.: +7 776 533 44 00
e-mail: tezbuild@mail.ru
web: gasoblock.kz

“TezBuild” автоклавты қатпайтын газоблоктарды шығаратын зауыт 2021 жылы 
ашылды, біз автоклавты қатпайтын газоблоктарды өндірумен және сатумен 
айналысамыз. 
“TezBuild” зауыты өз клиенттеріне Қазақстандағы газоблоктардың ірі, сондай-ақ 
ұсақ көтерме партияларын сатып алуды ұсынады. Біздің компаниямыздың басым 
бағыты ірі кәсіпорындардың да, жеке клиенттердің де құрылыс материалындағы 
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қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Көптеген клиенттер қазірдің өзінде 
тиімді серіктестікті бағалады, және Барлығы “TezBuild” өнімдерін ең тартымды ететін 
оңтайлы баға, жоғары сапа және жақсы пайдалану қасиеттері арқасында.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 THeRMOup
генерал Тюленев көшесі, 4а үй, 3 ғимарат, 206 кеңсе
Мәскеу, 117465, Ресей
тел.: +7 495 152 65 20
e-mail: info@thermo-up.com
web: thermo-up.com

Компания ThermoUp - бұл ресейлік өндіруші инновациялық шыны инфрақызыл 
жылытқыштар мен сүлгі жылытқыштар. Біздің бірегей, патенттелген және 
сертификатталған дамуымыз Ресей Федерациясында және шетелде мамандардың 
мойындауына ие болды. 
ThermoUp брендінің өнімдері үлкен экспорттық әлеуетке ие. Біздің өнімдер Германия, 
Франция, Ұлыбритания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Чехия, Чили, Қазақстан 
Республикасына экспортталады.
Біз ThermoUp инфрақызыл жылытқыштарының ағымдағы үлгілерінің қатарын кеңейту 
және жаңарту, сондай-ақ өнімдеріміздің өткізу нарықтары мен сату нүктелерінің 
санын ұлғайту үшін үздіксіз жұмыс істеп келеміз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-83

TeST INSTRuMeNTS тОО
Розыбакиев көшесі, 184 үй
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.: +7 727 379 99 55
e-mail: info@ti.kz
web: pribor.kz; ti.kz

2004 жылы Алматы қаласында құрылған және бүкіл Қазақстан бойынша өнеркәсіптік 
аспаптар мен жоғары сапалы құралдарды жеткізеді. 
Өнімдер құрылыста, энергетикада, машина жасауда кез-келген жабдықты пайдалану 
және қызмет көрсету үшін, энергия аудиті мен мониторинг үшін, техникалық 
диагностика үшін, сондай-ақ жөндеу, реттеу және алдын-алу жұмыстары үшін 
қолданылады.
Негізгі өнім: мультиметрлер, мегаомметрлер, жерге тұйықтау кедергісін өлшегіштер, 
электр қауіпсіздігі тестерлері, жылу түсіргіштер, пирометрлер, осциллографтар, 
электр энергиясының сапасын талдауыштар, сигнал генераторлары, дәнекерлеу 
станциялары, лазерлік нивелирлер және рулеткалар, әртүрлі монтаждау және 
қосалқы құрал-саймандар.
Негізгі брендтер: ACUTE, BOSCH, FLIR, UNI-T, AOYUE, Proxxon, Matrix, Pro ‘ sKit, Elspec, 
Байланыс, таңдау, Mastech және т. б.
Барлық өнімдер өндіруші зауыттардан жеткізіледі және оған зауыттық кепілдік 
қолданылады.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-93

тЕХНОСвАР кС
Псков ауданы, Неелово-1 ауылы, Юбилейная көшесі, 5 ж үй
Псков, 180006, Ресей
тел.: +7 8112 72 52 13
e-mail: market1@tehnosvar.ru
 info@tehnosvar.ru
 bem@tehnosvar.ru
web: tehnosvar.ru

“Техносвар” технологиялық орталығы құрылыс саласына арналған Электрмен 
дәнекерлеу жабдықтарын әзірлеу, өндіру және жөндеу саласында мамандандырылған. 
Дайындаймыз: машиналар нүктелік дәнекерлеу өндіру үшін жалпақ арматуралық 
қаңқаларды; машиналар мен желілер үшін қалдықсыз өндіру және жапсарлас 
дәнекерлеу арматура; қондырғылар өндіру үшін ендірілген бөлшектерді флюспен; 
роботтандырылған дәнекерлеу кешендері автоматтандыру үшін доғалық процестерді 
дәнекерлеу; трансформаторлар үшін контактной дәнекерлеу, жиынтықтаушы 
бұйымдар, қосалқы бөлшектер үшін электр дәнекерлеу жабдықтары. 
Түйіспелі дәнекерлеу жабдықтарын жаңғырту және түйіспелі дәнекерлеу жабдықтарын 
технологиялық баптау, сервистік қызмет көрсету бойынша қызметтерді көрсетеміз.
Бізбен ынтымақтаса отырып, сіз өз міндеттеріңізді шешу үшін тікелей дәнекерлеу 
технологиясы мен жабдығын таңдау жөнінде білікті кеңес аласыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-119

 тЕХНОмАш
Высоковольтная көшесі, 6
Уфа, 450069, Ресей
тел.: +7 937 364 34 67
e-mail: evgeniy@krats.ru
web: krats.ru

10 жыл бұрын жылыту саласындағы мамандар жабық жүйелерге арналған түтін 
шығарушыларға қатысты сұрақтар қойды. Олардың көпшілігі шындыққа сәйкес 
келмеді және оларды “аяқтауға”тура келді. Осыған байланысты барлық тәжірибені 
жинақтап, уақыт талабына сай келетін коаксиалды түтін мұржаларын өндіруді 
ұйымдастыру туралы шешім қабылданды. Біз өндіріске өте жауапкершілікпен 
қарадық және ең заманауи технологияларды енгіздік, олар қол жетімді бағамен 
жоғары сапаға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Роботты лазерлік дәнекерлеу, заманауи 
бояу жүйесі, шикізат пен Шығыс өнімдерін бақылау. Мұның бәрі жоғары сапа мен 
қолайлы бағаны қамтамасыз етеді. Жеке өндіріс бізге клиенттердің қажеттіліктерін 
жедел ескеруге және экологиялық таза және заманауи мұржаларды ғана емес, 
сонымен қатар эстетика мен дизайнның заманауи талаптарына жауап беретін 
мұржаларды жасауға мүмкіндік береді.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-148

“тЕХНО СтИлЬ” кОмПАНИЯлАР тОБы
тер. Зауыт, зд. 1, қабат 1 бөлме. 103
Киреевск, 301267, Ресей
тел.: 8 800 555 93 32
e-mail: info@ts-panel.ru
web: www.ts-panel.ru

“ТехноСтиль” КТ - 2008 жылдан бастап құрылыс материалдары нарығында жұмыс 
істейтін қарқынды дамып келе жатқан компания. Бүгінгі таңда Холдинг ресейлік 
сэндвич-панельдер өндірушілерінің ТОП-3 құрамына кіреді, сенімді түрде жетекші 
орынға ие.
“ТЕХНОСТИЛЬ” КТ нарықта Өнеркәсіптік, азаматтық, қоймалық, сауда, спорттық 
мақсаттағы объектілерді салу үшін сапаның әлемдік стандарттарына жауап беретін 
құрылыс материалдарының сенімді жеткізушісі ретінде өзін танытты.
Тиімді басқару, қуатты өндірістік базаның болуы, кең өткізу желісі, кәсіпқойлар 
командасы құрылыс нарығында көшбасшы орынға ие болуға мүмкіндік берді. 
Стратегиялық маңызды объектілерге жеткізу жүзеге асырылды және Ресей 
Федерациясының аумағында да, ТМД елдерінде де ірі әлеуметтік жобалар жүзеге 
асырылды.
Басқару командасы жоғары білікті мамандардан құрылған.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-152

тЕХНОтЕНт ЖшҚ
Завертяев көшесі, 1
Омск, 644086, Ресей
тел.: +7 950 950 63 63
e-mail: zakup@tehno-tent.ru
web: technotent.ru

“Технотент” компаниясы қаңқалы-тенттік құрылымдарды өндіруші болып табылады, 
сондай-ақ техникалық маталардан жасалған қуатты тігін өндірісіне ие. 
Каркасты-тенттік құрылымдар:
• сауда шатырлары;
• көлікке арналған қаңқалар мен тенттер;
• жазғы кафе;
• кез-келген мөлшердегі шатырлы ангарлар;
• кемпингке арналған шатырлар;
• сфералық және аркалы шатырлар;
• кез келген көлемдегі және мақсаттағы шатырлар;
• дәнекерлеушінің шатырлары.
Тігін өнімі:
• брезент, ПВХ, Оксфорд және басқа да техникалық маталардан жасалған жабын;
• брезент, ПВХ, Оксфорд және басқа да техникалық маталардан жасалған гараж 

перделері;
• пицца, суши, ролл және т. б. жеткізуге арналған термосөмкелер;
• әртүрлі жабдықтарға арналған қаптар мен термоқаптар;
• бұрғылау қондырғыларына арналған жабындар (бурукрытия).
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ПВХ матадан жасалған бұйымдар:
• көлікке арналған тенттер (жеңіл тіркемелер, тіркемелер, жүк көліктері, жартылай 

тіркемелер);
• жұмсақ терезелер;
• жұмсақ резервуарлар;
• бетонды қыздыруға арналған электр термоматтары.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-54

тРИС
Строительная көшесі, 10 үй
Бугульма, 423231, Ресей
тел.: +7 804 333 69 40
e-mail: armindubaev@s-tris.ru
web: tris.group

Ресейлік TRIS зауыты Құрылыс және жөндеу үшін эксклюзивті өнімдер шығарады.
Біз сіздің компанияңызды сіздің аймағыңыздағы негізгі серіктес ретінде 
қарастырамыз.
Дистрибьюторды келесі бағыттар бойынша іздейміз:
• Полиуретанды құрылыс желімдері;
• Тозаңдатылатын полиуретанды жылытқыш;
• Оттан қорғау құралдары;
• Арнайы өнімдер.
2012 жылы жылына 36 000 000 баллонға дейін өндіруге мүмкіндік беретін аэрозоль 
баллондарын толтыратын жаңа автоматты желі пайдалануға берілді. 2020 жылы 
екінші желі пайдалануға берілді.
Жаңа өнімдерді енгізу үшін TRIS зерттеу және әзірлеу орталығы құрылды және 
табысты жұмыс істеуде. Онда ұзақ уақыт бойы осы өнімнің қасиеттерін зерттеумен, 
жаңа өнімдерді әзірлеумен, жабдықтарды таңдаумен айналысатын және кәсіби 
қолдану тәжірибесі бар тәжірибелі технологтар жұмыс істейді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-115

TOp-weRK gMbH
Freier-Grund-Strasse 123
Burbach-Wahlbach, 57299, Германия
тел.: +49 2736 4976 0
e-mail: info@topwerk.com
web: topwerk.com

TOP WEEK тобы бетон өнеркәсібіне арналған жабдықтар өндірісі бойынша әлемдік 
көшбасшы болып табылады. Холдинг бір стратегиялық шатырдың астында әлемнің 
жетекші Hess GROUP, SR SCHINDLER, PRINZING PFEIFFER және HESS AAC SYSTEMS 
өндірістік компанияларын біріктіреді. Еуропа, Азия, Таяу Шығыс, АҚШ және Ресейдегі 
көптеген сауда және қызмет көрсету орталықтары клиенттерге жақын болуға кепілдік 
береді.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 тОР
Колодезный тұйық көшесі, 2а
Мәскеу, 107076, Ресей
тел.: +7 495 234 84 20
e-mail: zakaz@svarka.net
web: torus.ru

“ТОРУС” және “Викинг” брендімен дәнекерлеу жабдықтарын ресейлік өндіруші “ТОР” 
ЖШС 1992 жылы құрылды. Оның негізін қалаушылар әртүрлі өндірістік әзірлемелерде 
айтарлықтай тәжірибесі бар бастамашыл және шығармашылық ойлайтын адамдар 
болды. Компания дамуының бірінші кезеңінде де стратегиялық қондырғы ретінде 
қарапайым принцип қабылданды - дәнекерлеу машинасы халықтың ең кең топтарының 
бағасы мен пайдалану жеңілдігі бойынша қол жетімді болуы керек, бірақ сонымен 
бірге максималды қуат сипаттамаларын сақтауы керек. Өте кішкентай мөлшері 
мен салмағына қарамастан, Торус сериялы аппараттардағы дәнекерлеу тогының 
мәні 250А-ға жетеді (ДС=60%). Құрылғы үйдің әдеттегі тұрмыстық желісінен, жеке 
учаскелерде (кернеу 165 В дейін түсуі мүмкін), гараждарда, сондай-ақ өнеркәсіптік 
жағдайда жұмыс істей алады. Қазіргі уақытта дәстүрді жалғастыра отырып, “ТОР” 
ЖШС өндірістік компаниясы бірегей сипаттамалары бар кәсіби желінің дәнекерлеу 
инверторларын шығарады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

туРкОв
Ленинская слобода көшесі, 26 үй, 
А корпусы, оф 422, “Омега-2”БО
Мәскеу, 115280, Ресей
тел.: +7 495 510 32 15
e-mail: info@turkov.ru
web: turkov.ru

TURKOV - желдету жабдықтарын өндіруші. 
TURKOV - желдету саласындағы инновациялық, энергия тиімді технологияларды 
әзірлейтін ресейлік өнеркәсіптік компания.
10 жыл бойы өз жабдығымызды өндіре және жетілдіре отырып, біз жабдықтарды 
әзірлеу тарапынан ғана емес, сонымен қатар өндірісті оқшаулау, біздің компанияның 
визит карточкасы болып табылатын заманауи технологияларды қолдану тұрғысынан 
да орасан нәтижелерге қол жеткіздік. Қазіргі уақытта біздің жабдықты әзірлеу және 
жетілдіру бойынша инженерлер, бағдарламашылар, физика және математика жұмыс 
істейді.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-87/1

 “умм АлЬ кувЕйН” ЕРкіН ЭкОНОмИкАлыҚ АймАғы
One UAQ, Al Barqaa, Al Barqaa
Umm Al Quwain, P. O. Box 7072, Объединенные Арабские Эмираты
тел.: +971 6 764 72 72
e-mail: s.yeleussinova@uaqftz.com
web: uaqftz.com

UAQ FTZ - бұл индустриалды бизнес орталығы, онда прогрессивті компаниялар, 
олар жұмыс істейтін секторға қарамастан, инвесторлар үшін қолайлы ережелер 
мен ережелермен қатар, қауіпсіз, сенімді және өркендеген ортада бизнесті жүргізе 
алады. Біз стартаптар, шағын және орта бизнес және конгломераттар үшін бизнес 
құрудың тамаша шешімін ұсынамыз, өйткені біз БАӘ-ге тиімді инвестициялау үшін ең 
тартымды жағдайлардың бірін ұсынамыз.
Сонымен қатар, керемет көлік байланысы мен жол инфрақұрылымы БАӘ-нің ең ұзын 
жолы-E311 Мемлекеттік тас жолының жанында орналасқан Умм - Эль-Кувейн еркін 
сауда аймағының басты ерекшелігі болып табылады. UAQ еркін сауда аймағы-бұл 
басқа Әмірліктермен және Парсы шығанағы елдерімен біріккен кезде айтарлықтай 
логистикалық артықшылығы бар тамаша орын. Ол сонымен қатар БАӘ-нің негізгі 
теңіз порттары мен әуежайларына оңай қол жеткізуге мүмкіндік береді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

FORSAge lubRICANTS
Өнеркәсіптік өткел, 7 үй
Липецк, 398007, Ресей
тел.: +7 4742 35 35 66
 +7 905 855 95 41
e-mail: info@forsag-lipetsk.ru
 pek@forsag-lipetsk.ru
web: forsage-lube.com

Форсаж компаниялар тобы өз қызметін ЖЖМ нарығында 2001 жылы бастады, 2016 
жылдан бастап Forsage Lubricants брэндімен жоғары сапалы майлау материалдарын 
өндіруші болып табылады
200 позициядан астам Ассортимент:
• Жеңіл және жүк автомобильдеріне, шағын техникаға (Мотоциклдер, бензопила), 

автобустарға, ауыл шаруашылығы және арнайы техникаға, теміржол және кеме 
көлігіне арналған моторлы және трансмиссиялық майлар;

• Гидравликалық, редукторлық, турбиналық, компрессорлық, трансформаторлық 
майлар.

Қуаттылығы жылына 40000 тоннаға дейін толық автоматтандырылған өндіріс, 
заманауи зертхана, авто және т/ж кіреберіс.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-115

HeSS AAC SYSTeMS b.v.
Aluminiumsteden 10
Enschede, 7547 TN, Нидерланды
тел.: +31 53460 1700
e-mail: info@hess-aac.com
web: hess-aac.com

HESS AAC SYSTEMS автоклавты газдалған бетоннан (AAC) жасалған бұйымдарды 
өндіруге және әрлеуге арналған қондырғылар мен қызметтердің жетекші әлемдік 
жеткізушісі болып табылады. Компания сапаны, мамандандырылған ноу-хауды, 
жабдықты жобалау мен жаңғыртудағы икемділікті иелену құнының төмендігі үшін 
әрекет етеді. Өндірістік жабдықты жобалау мен жеткізуден басқа, компания сәтті AAC 
бизнесі үшін қолдау қызметтерін ұсынады және Тапсырыс берушіге жақын бірнеше 
қызмет көрсету филиалдарына ие.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-115

HeSS gROup gMbH
Freier-Grund-Strasse 123
Burbach-Wahlbach, 57299, Германия
тел.: +49 2736 4976 0
e-mail: info@hessgroup.com
web: hessgroup.com

HESS GROUP – жоғары технологиялық бетон құю машиналарын, мөлшерлеу және 
араластыру жүйелерін, сондай-ақ орау және тасымалдау желілерін әлемдік жетекші 
жеткізуші. HESS GROUP компаниясының жабдығы тротуар плиталары мен бетон 
блоктарының барлық түрлері мен мөлшерлерін өндіру үшін жарамды. Оның ішінде 
тұтас және қуыс қабырға блоктары мен қаптау материалдары, төбе тастары, 
фигуралы тастар, жолдар мен тротуарларды төсеуге арналған тақтайшалар, жиек 
тастар, су ағатын науалар, кабельдік науалар және арнайы бұйымдар бетоннан. 
Клиенттердің мақсаттары мен сұраныстарына байланысты HESS GROUP жоғары 
технологиялық машиналар мен жабдықтарды орнатуды ұсынады жаңа нарықтарды 
дамыту және ассортиментті кеңейту үшін негізгі жабдықтар.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-105

ХЕфЕлЕ
Adolf Hafele str. 1
Nagold, 050016, Германия
тел.: +7 727 375 12 98
e-mail: office@hafele.kz
web: hafeleshop.kz

HAFELE - ғасырлық тарихы бар неміс бренді, ол жиһаз және құрылыс фурнитураларын 
(ілмектер, жылжымалы механизмдер жүйелері, есік тұтқалары, қосқыштар, 
жарықтандыру жүйелері), сәулет жабдығы (есік фурнитурасы және электрондық 
бекіту жүйелері), қонақ үй жабдығы және жобалау бизнесін іске асыру бойынша 
әлемдік көшбасшы болып табылады. 
HAFELE  еншілес компаниялары әлемнің 150-ден астам елінде жұмыс істейді және 
8000-нан астам қызметкері бар.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-144

 цРт - кӨмЕкші
Омаров көшесі, 88м үй
Алматы, 050014, Қазақстан
тел.: +7 727 225 08 01
e-mail: liftgroup@yandex.ru
web: molift.kz

“ЦРТ-КӨМЕКШІ” компаниясы 2003 жылы құрылған. Мүгедектер көтергіштері мен 
лифтілері бойынша өндіріс Алматы қаласында орналасқан. Компанияны құрметті 
Сергей Иосифович Мальцев құрды, ол лифт саласында 45 жылдан астам уақыт 
жұмыс істейді. Көптеген жылдар бойы компания жергілікті өндіруші ретінде көптеген 
марапаттар мен алғыс хаттарға ие болды.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-11

 цСк кАзАХСтАН
Бөкейханов көшесі, 147а
Алматы, 050060, Қазақстан
тел.: +7 701 348 96 02
e-mail: info.kz@td-csk.ru
web: tdcsk.kz

“ЦСК Қазақстан” Сауда үйі ЖШС 2020 жылдан бастап құрылыс және жөндеу үшін 
кең ауқымды материалдарды жеткізуге маманданған. Біздің компания өз өнімдерін 
өндірушілер мен жеткізушілерді таңдауға жоғары жауапкершілікпен қарайды, 
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сондықтан біздің барлық өнімдеріміз сертификатталған. Компанияның негізгі 
бәсекелестік артықшылығы құрылыс материалдарын өндірушілермен тікелей жұмыс 
істеу болып табылады, соның есебінен бәсекеге қабілетті бағаны және материалды 
кез келген көлемде үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету мүмкін болады. Тапсырыстарды 
өңдеудің жоғары жылдамдығының, қызметкерлердің кәсіпқойлығының, тауарлар 
мен қызметтерге бағаның төмен деңгейінің арқасында “ЦСК” ТД ЖШҚ серіктестері 
үй құрылысы саласында жұмыс істейтін көптеген құрылыс ұйымдары, коттедж 
қалашықтарын салушылар, ірі сауда ұйымдары мен сауда желілері, ССП-панельдер 
мен аз қабатты қаңқалы үйлер өндірушілері болды.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-110

SCHeCHTl
Viehhauser Str. 4
Edling, 83533, Германия
тел.: +49 8071 5995 0
e-mail: info@schechtl.de
web: schechtl.de

Schechtl компаниясы 110 жылдан бері жұқа табақты прокатқа арналған қайшылар мен 
ию машиналарының өндірушісі болып табылады. Schechtl өнімдерінің ассортиментіне 
металдан жасалған қолмен және моторлы кескіш қайшылар, сонымен қатар металдан 
жасалған қолмен және моторлы иілу машиналары кіреді. Сонымен қатар, Schechtl 
Профильді станоктарды және металл өңдеу жабдықтары саласындағы көптеген 
басқа шешімдерді ұсынады. Барлық Schechtl машиналары Германияда шығарылады.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-103

SCHNell SpA
Via Sandro Rupoli 2
Colli al Metauro, 61036, Италия
тел.: +39 072 187 87 11
e-mail: marketing@schnell.it
web: www.schnell.it

Арматуралық сымды өңдеуге арналған машиналар: жұмыс орнындағы станоктар, 
Автоматты ию машиналары, ию машиналары, қайшылар, түзеткіштер, қалыптау 
машиналары, құрастыру машиналары, каркас жасауға арналған машиналар, торды 
электрмен дәнекерлеуге арналған машиналар, созу машиналары, бағдарламалық 
бағдарламалар және инновациялық құрылыс жүйелері.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-152

“ЭлЕктРОтЕХНИкА ЖӘНЕ АвтОмАтИкА” ЖшҚ
10 лет Октября көшесі, 221
Омск, 644031, Ресей
тел.: +7 381 291 92 10
e-mail: nts@omelta.com
web: omelta.com

“Электротехника және Автоматика” ЖШС Омбы Электротехника және Автоматика 
зауытының ресми дистрибьюторы.
Омбы “Электротехника және Автоматика” зауыты – 1995 жылдан бастап күзет-өрт 
сигнализациясы жүйелеріне арналған жабдықтарды әзірлеумен, өндірумен және 
жеткізумен айналысатын Ресейдің жетекші кәсіпорындарының бірі.   
2013 жылы зауыт параллель бағытты - жарық диодты шамдарды іске қосты.
Бас кеңсе және өндіріс Ресейде, Омбы қаласында орналасқан. Зауытта Омбы, 
Мәскеу және Санкт-Петербургте Сауда өкілдіктері мен дайын өнімдер қоймалары 
бар. Зауыт-бұл толық циклді кәсіпорын: өнімді әзірлеу, корпусты құю, құрастыру, 
өнімді құрудың барлық кезеңдері бір жерде жүреді. 
2019 жылы зауыт “Ресейде жасалған” сертификаттаудың бірінші кезеңінен өтті, 
“Russian Exporter” белгісін алды және адал экспорттаушылар тізіліміне енгізілді.
2021 жылы “Электротехника және Автоматика” зауытының өнімдері ресейлік 
радиоэлектрондық өнімдердің бірыңғай тізіліміне енгізілді.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-90

ЭлтИкОН
Қабанбай батыр д-лы, 58а үй, 112 пәтер
Нұр-Сұлтан, Z05P1T2, Қазақстан
тел.: +7 705 176 01 05
 +7 776 134 47 80
e-mail: com@elticon.ru

Толық құрастырмалы ғимараттарды, құрама темірбетон зауыттарын, үй құрылысы 
комбинаттарын, бетон араластыру кешендерін жобалау жөніндегі қызметтер.
Бетон араластырғыш зауыттар мен кешендер, бетонды мақсатты жеткізу жүйелері, 
цемент қоймалары, инертті агрегаттар қоймалары, салмақ өлшейтін кешендер. 
Сусымалы және сұйық материалдарды сақтауға, мөлшерлеуге және тасымалдауға 
арналған жабдық. Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелері.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 203

БАРыС СтРОй 2001
Аскаров көшесі / Саин көшесі
Алматы, Қазақстан
тел.: +777 1111 0090
 +7 727 311 03 03
e-mail: apple.residence@mail.ru

“Apple Residence” - бұл таулардың тынысы мен мегаполистің өшпес ырғағын сезінетін 
жерде орналасқан тұрғын үй кешені. Сіздің табысты және жайлы өміріңіз үшін күрделі 
дизайнда жасалған және ыңғайлы жерде орналасқан керемет стильде бизнес-
класс кешені! Ойын, демалыс және жаттығу алаңдары да бар. Әр үйдің терезесінен 
таңғажайып ландшафт пен тауға көрініс ашылады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 201

Жк “ДИНАСтИЯ”
Ремизовка, 1а, Бостандық ауданы 
Алматы, Қазақстан
тел.: +7 702 023 55 55
 +7 777 710 55 55
web: dinastiya-dom.kz

“Династия” тұрғын үй кешені – бұл Алматының тау етегіндегі көркем табиғатына 
заманауи инфрақұрылымның үйлесімді интеграциясы. Бұл жайлылық пен 
минимализмді таңдайтын тұрғындар үшін тамаша үй болып есептеледі.
 “Династия” тұрғын үй кешені бұл:
13 блоктардан тұратын кешен;
үйлер арасындағы 32 метр;
үйдің төбесі 3 метрді құрайды.
Тұрғын үй кешені Әл-Фарабиден үш минуттық жерде, Ремизовкада орналасқан. Бұл 
кешен тыныштық пен жалғыздықтан бас тартпай, қаланың кез келген жеріне оңай 
жетуге мүмкіндік береді.
Жақын жерде: 5 мектеп, 8 балабақша, 3 университет, дәрігерлік амбулаториялар мен 
дәріханалар, дүкендер мен мейрамханалар орналасқан.
“Династия” тұрғын үй кешенінің мүмкіндіктері: қауіпсіздік; сенімділік; террассалары 
мен лоджиялары бар пәтерлер; стильді геометрия; желдетілетін, көліктері жоқ жайлы 
аулалар; қабаттардың аз саны; дамыған спорт инфрақұрылымы; жерасты және 
қонақтарға арналған тұрақ; жеке фитнес орталығы; қоймалар; арбалар мен балалар 
көліктерін сақтауға арналған алаңдар.
DEVELOPER - MDI компаниясы (Менеджмент, әзірлеу және инвестициялау)
Бұрынғы қала құрылысы дәстүрлерін заманауи тұрақты урбанизммен сәтті үйлестіре 
отырып, тұрғын үй кешендерін салатын жас, бірақ өршіл компания.
MDI заманауи тұрғын үй туралы түсінігі сапалы құрылысқа негізделген, өйткені 
қауіпсіздік әрқашан MDI үшін бірінші орында. Сонымен қатар, MDI серуендеуге, 
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ойнауға және демалуға арналған орындарға ерекше назар аударады. Тұрғын 
үй кешенімен қамтамасыз етілген ойын алаңдары заманауи және берік, олар 
балалардың физикалық ғана емес, сонымен қатар эмоционалдық, психикалық, 
эстетикалық дамуына ықпал етеді. Компания өз жобаларында “қала ішіндегі қала” 
концепциясын жүзеге асыруға ұмтылады, барлық маңызды нәрсе жақын жерде 
болуы керек деп есептейді, өйткені тұрғындардың жайлылығы MDI-ның басты міндеті 
болып табылады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 204

к7 gROup ҚҰРылыС ХОлДИНГі
Коктем-3, 17
Алматы, Қазақстан
тел.: +7 778 118 33 33
e-mail: k7group.almaty@gmail.com
web: www.k7group.kz

К7 Group құрылыс холдингі — Батыс Қазақстандағы жылжымайтын мүлік нарығының 
көшбасшысы: 7 жыл ішінде компания 1 миллион шаршы метрден астам тұрғын 
уйлерді тапсырды. К7 Group жобаларының арасында: коттедждерден тұратын 
қалашықтар, биік тұрғын үйлер, таунхаустар, бизнес-орталықтар және клубтық 
үйлері бар.
Бүгінгі таңда K7 Group құрылыс көлемі бойынша ТОП-3 құрылыс компанияларының 
құрамына кіреді. Қарқынды жұмыс жасап, компания премиум және бизнес-класс 
дәрежесіндегі тұрғын үй кешендерін ұсына отырып, оңтүстік астананың нарығына 
шықты. Құрылыс сапасын және кәсіби деңгейін арттыра, К7 Group құрылыс холдингі 
20 000-нан астам Қазақстандық отбасылардың сүйіспеншілігіне бөленді!

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-65

ҚАзАҚСтАН ҚҰРылыС САлушылАР ҚАуымДАСтығы 
Сығанақ көшесі, 17/16 
Нұр-Cұлтан, Қазақстан
тел.: +7 771 505 64 49 
e-mail: info.azkz@mail.ru
https://instagram.com/az.kazakhstan?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/az.kazakhstan

Қазақстан Құрылыс салушылар қауымдастығы - бұл: 
1. Тек қана Құрылыс және құрылыс жанындағы салалардың жетекшілері 
2. Қатысушылардың мәселелерін барлық деңгейлерде, оның ішінде Үкімет 

деңгейінде де шешу
3. Қауымдастық қатысушысының шешілген мәселесінен тіркелген нақты 

үнемдеуінің ең жоғары сомасы 200 млн. теңгеден астам
4. Қатысушылар үшін қауымдастық деңгейінде де, мемлекет деңгейінде де 

преференцияларды қалыптастыруға және енгізуге басымдық беру
5. Эксклюзивті аналитикалық ақпарат
6. Ай сайынғы ашық есеп беру
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 202

lIDeR NOvOSTROYeK 
Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 
Алматы, Қазақстан 
тел.: + 7 777 054 8357 
e-mail: lidergroup.consalt@gmail.com 
web: lidernovostroyek.kz

Сенімді құрылысшылардың пәтерлерді сату бөлімдерінің ресми өкілі-Lider 
Novostroyek. Біз сатып алушыларға эксклюзивті ТК ішінен тек біздің ассортиментте 
қолжетімді таңдауды ұсынамыз.
Қайталанбас ұсыныстар
М2 үшін ең қолайлы бағалары бар, тікелей акциялары мен бонустары бар пәтерлер
құрылыс салушыдан.
Тиімді салымдар
Барлық талаптар мен тілектер сіздің арманыңыз ескеріліп, қалыптастырылатын 
болады
сәйкес келетін ТК жеке тізімінде.
Жеке көзқарас
Біздің компания өз арсеналында тұрғын үй кешендерінің жеткілікті санына ие, 
қаланың әртүрлі бөліктерінде және әртүрлі баға сегментінде.
Жаңартылатын мәліметтер базасы
Біздің тәжірибелі кеңесшілеріміз клиент үшін ең жақсы және тиімді төлем шарттарын 
дәл анықтайды.
Біздің қызметтер: жеке кеңес беру, онлайн кеңес беру, қаржылық кеңес беру, 
заң кеңесі, клиентке бағдарлану (Клиентті кілттерді алуға жеткіземіз) + барлық 
клиенттерге lider Novostroyek пәтерлер жөндеуге 10% жеңілдік. 
15.000-нан астам адам Lider Novostroyek-тен пәтер сатып алу арқылы бақытты 
болды.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 205

MTS COMpANY lTD  
Шевченко көшесі, 165 Б
Алматы, Қазақстан
тел.: +7 727 232 24 42
 +7 727 323 62 20
e-mail: mts_company@mail.ru

Біздің компания құрылыспен 18 жылдан бері айналысып келеді және Қазақстандық 
жылжымайтын мүлік нарығындағы ең тұрақты компаниялардың бірі болып табылады. 
Осы уақыт ішінде компания Қазақстан бойынша 50-ден астам ірі нысан және 
республикалық маңызы бар 300 км-ден астам жол салды. Меншікті паркіндегі ірі 
габаритті құрылыс техникасы 130 бірлікті құрайды. Бүгінде компанияның қызметіне 
көңілі толатын екі миллион клиент бар.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 209

“ОтБАСы БАНк” АҚ
Абылай хан даңғылы, 91 
Алматы, А05а2х0, Қазақстан
тел.: +7 727 330 9 300
e-mail: mail@hcsbk.kz
web: hcsbk.kz

“Отбасы Банк” АҚ — еліміздегі тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесін жүзеге асыратын 
бірден-бір банк. ТҚЖ жүйесі салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс 
депозиттеріне тарту және оларға тұрғын үй заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын 
үй жағдайын жақсартуға бағытталған.
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ИНтЕРЬЕР, ӨңДЕу мАтЕРИАлДАРы, 
кЕРАмИкА ЖӘНЕ тАС
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-66

 3Д кРЕСтИкИ
Севастопольская көшесі, 58 үй
Волгоград, 400012, Ресей
тел.: 8 800 505 50 38
e-mail: sale@3dsvp.ru
web: 3dkrestiki.ru

3D Krestiki өндірістік компаниясы құрылыс құралдары саласында 2013 жылдан бастап 
жұмыс істейді. 
Біздің қызметіміздің негізгі бағыты болып табылады өндіру жүйелерін теңестіру 
беттерді: свп, маяктар үшін наливного еден, бекіту үшін штукатурных маяков, 
фиксатор контур. Бүгінгі күні біздің кейсте шеберлерге өз жұмысын ыңғайлы етуге, 
процесті жылдамдатуға, ең бастысы оның сапасын арттыруға көмектесетін 30-дан 
астам өнім бар!
3D Krestiki компаниясының өнімдері тапсырыс берушілердің мінсіз төселген 
плиткалар туралы армандарын жүзеге асыруға көмектеседі!
Біздің артықшылықтарымыз:
• Толық циклді өндіріс
• Өнімнің сапасы, тиімділігі және кең спектрі
• Брендтерді тану
• Ресей мен ТМД елдері бойынша кең дилерлік желі
Компания өнімдері экологиялық таза шикізаттан ғана дайындалады, плиткаларды 
төсеу үшін классикалық құралдарды да, заманауи технологияларды да біріктіреді.
Нысанның күрделілігіне және оның ауданына қарамастан, 3D Krestiki компаниясының 
барлық өнімі шеберлер-әрлеушілердің жұмысын жеңіл, жылдам, ең бастысы барынша 
сапалы етуге бағытталған!
Бүгінгі таңда 3D Krestiki беттерді тегістеу жүйелерін шығаратын жетекші 
компаниялардың бірі болып табылады. Компания үнемі дамып келеді, сонымен қатар 
өндірілетін өнім түрлерін кеңейтеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-03

 4TIle
Office No CH-06, Survey No 42, Plot No 1 and 2, 
Eden Ceramic City, Lalpar
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 93777 51707
e-mail: export@4tile.in
web: 4tile.in

Үндістанның Морби қаласында орналасқан 4 плиткалық плиткалардың жетекші 
өндірушісі және экспорттаушысы бірқатар плиткалар үшін әмбебап шешім болды. 
Біздің 4 зауытта әртүрлі мөлшердегі импортқа қатысты кідірістер аз болады деп 
күтуге болады. Біздің уақтылы қызметтер мен сенімді желі біздің бренд үшін керемет 
беделге ие болды. Біз қиялды шындыққа айналдыруға болатынына сенеміз және осы 
сеніммен: біз өз клиенттерімізге өз армандарының кеңістігін құруға көмектесетін 
таңдау жасауға келдік. Біз қабырғалар-еден-керамогранит, - ағаш-тақталар-әр түрлі 
беттерде және өлшемдерде 200x1200-ден 800x3200-ге дейін тұтас тақтайшалар 
ұсынамыз.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-71

 IDOORS ИННОвАцИЯлыҚ ЕСіктЕР
Шелепиха жағалауы, 34 к2 / 3
Мәскеу, 123290, Ресей
тел.: +7 495 032 44 48
e-mail: markina.a@i-doors.club
web: i-doors.club

IDOORS - итальяндық Salvagnini автоматтандырылған жабдықтарында Йошкар-
Олада және Тольяттидегі өз зауыттарында жасалған ресейлік бренд. 
Компания биометриялық қол жеткізу жүйелеріне эксклюзивті келісімшарттарға ие, 
оның ішінде өзінің Morgan Secret биометриялық құлыптары бар.
I-Doors - жаңа технологиялар мен ерекше дизайн шешімдерін қолдана отырып 
жасалған инновациялық No1 есіктері. Біз премиум сегментінде материалдар мен 
компоненттердің сапасы жоғары болған кезде ең жақсы бағаны ұсынамыз.
Инновация тек әдемі ашылу болмауы керек.
Бірегей жабдық бірнеше секунд ішінде жеке жоба үшін параметрлерді өзгертуге 
мүмкіндік береді. Сонымен, сіз өзіңіздің үйіңіздің параметрлеріне сәйкес келетін 
алдыңғы есікке, конфигурацияға, әрлеуге немесе түске тапсырыс бере аласыз.

ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-131

 AIK SeNg INDuSTRIeS SDN bHD
6168 Jln Ong Yi How Kaw Perindustrian Teras Jaya
Penang, 13400, Малайзия
тел.: +60 12 513 1888
e-mail: kele@kelekitchenware.com
web: kelekitchenware.com

Тот баспайтын болаттан жасалған жуғыштар өндірісі.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-15

 Амк ҚАзАҚСтАН
Жібек Жолы даңғылы 135, б. 8B
Алматы, 000000, Қазақстан
тел.: +7 702 444 53 92
e-mail: andrey.d@kazamk.kz
web: kazamk.kz

Сәндік жабын АМК өндіріледі Ростов-на-Дону 2015 жылдан бастап және аналогтары 
жоқ, тек ұқсастығы кейбір материалдармен құрамы мен сыртқы түрі бойынша, бірақ 
айтарлықтай ерекшеленеді бірқатар артықшылықтары, сапасы мен технологиясы 
монтаждау.
Жабынның өзі - қабырғаға желіммен оңай орнатылатын 0,9 м2 дайын парақтар. АМК-
ның әр элементіндегі қорғаныс пленкасының арқасында орнату тез және ең аз еңбек 
шығындарымен жүзеге асырылады. Ол құрылымға ауыртпалық түсірмейді және 
көптеген әрлеу материалдарына қарағанда әлдеқайда арзан.
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АМК өндірісінде ұсақ мәрмәр чиптері қолданылады, ол материалға табиғи көрініс 
береді және нағыз тас сияқты көрінеді. Түстердің жеке комбинациясын жасауға 
немесе ұсынылған реңктердің біреуін таңдауға болады. Мәрмәр чиптерін бояу 
темір оксиді пигменттерімен жасалады, бұл жабынды ультракүлгін және ауа-райына 
төзімді етеді. 

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-19

ANTIeK vITRIFIeD llp
Antiek Vitrified LLP Lakdhirpur Road, Near RAK Gryphon ceramic
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 97265 68512
e-mail: export@antiek.in
web: antiek.in

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-10

 ASIA pACIFIC CeRAMIC
306, Eden Ceramic city, near Lalpar
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 96645 84488
e-mail: export2@asiapacificceramic.com
web: www.asiapacificceramic.com

Asia Pacific Ceramic - керамикалық, фарфор және ірі форматты плиталардың жетекші 
бренді. Asia Pacific Ceramic компаниясы инновациялық өнімдерді әзірлеуге және 
ерекше стильге бағытталған, тұрғын және коммерциялық үй-жайларды жобалау 
кезінде шабыт алу үшін жасалған сапалы өнімдердің бай палитрасын ұсынады.
Инновациялармен сапа тұрақтылығы өте маңызды, өйткені бұл бизнеске 
тұтынушылардың немесе клиенттердің үміттерін қанағаттандыруға көмектеседі. 
Сонымен, “тұрақтылық - бәрі”. Бұл біздің өнімдеріміздің мәні. Бүгінгі бәсекеге 
қабілетті нарықтарда, егер бизнес бәсекелестіктен бас тартқысы келсе, сапа басты 
талап болып табылады. Азия-Тынық мұхиты аймағы инновациялық өнімдердің үнемі 
жоғары сапасына кепілдік береді. Біз түпнұсқалыққа сенеміз, өйткені “түпнұсқалық 
әрқашан өз ізін қалдырады”.
Азия-Тынық мұхиты - бұл көрнекі дизайн мен технологиялық сипаттамалардың 
тамаша үйлесімі. 
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-27

СП БЕлый ДОм, ЖшС
Рысқұлов даңғылы, 101
Алматы, 050061, Қазақстан
тел.: +7 727 253 05 03
 +7 727 253 05 64
 +7 727 253 04 70
 +7 727 253 03 23
e-mail: a22n@mail.ru
web: bdkz.kz

“СП БЕЛЫЙ ДОМ” ЖШС – Қазақстан Республикасының аумағында лак-бояу 
материалдарының заманауи өндірушісі. Кәсіпорынның негізгі бағыттары “БЕЛЫЙ 
ДОМ”, “Хит”, “Di Lusso”сауда маркаларының лак-бояу өнімдерін өндіру және сату 
болып табылады. Компания лак-бояу өнімдерінің толық желісін құра алды: қасбеттік 
және интерьерлік су дисперсиялық акрил бояулары, астарлар, сәндік сылақтар, 
сумен сұйылтылатын эмальдар және арнайы мақсаттағы өнімдер. “Ақ үй” өнімдерінің 
барлығы Қазақстан бойынша дилерлік желі арқылы сатылады. Сіз “Ақ үй” өнімдерін 
еліміздің кез-келген қаласынан сатып ала аласыз. Ақ үй сонымен қатар поляк 
Sniezka компаниясының эксклюзивті дистрибьюторы болып табылады. Тұрақтылық, 
кәсіпқойлық және көшбасшылық-міне, “Белый Дом” компаниясын Қазақстан 
нарығындағы ЛБМ басқа өндірушілерінің арасында ерекшелендіреді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 БіРіНші ПРОфИлЬДі зАуыт
Дубнинская көшесі 81а с 3
Мәскеу, 127591, Ресей
тел.: +7 495 601 86 81
e-mail: info@1-stpc.ru
web: 1-stpc.ru

Бірінші Профильді Зауыт ӨК - 1999 жылдан бастап коммерциялық, өнеркәсіптік 
объектілер, көп қабатты ғимараттар мен медициналық мекемелер үшін ПВХ-дан 
құрылыс материалдарын өндіру және жеткізу, сондай-ақ кеме жасау үшін ПВХ 
погонажы саласындағы көшбасшы. Біз сіздің суреттеріңізге сәйкес сериялық 
өндіріске арналған компоненттерді шығарамыз. 
Зауыт ассортиментінде:
• Бетондағы қуыстардың пайда болуын болдырмау үшін бекіткіш тілі бар 

гидротүтікшелер
• Таза бөлмелерге арналған коннелюралық плинтус
• Таянышқа тұтқалар
• Икемді юбка тақтасы 
• Баспалдақтағы жапсырмалар
• Джек тақталары
• Тұраққа арналған бұрыштық қашағыштар
• Фаско жасаушылар
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-56

 БОкСГлАС, ЖшҚ
Максим Горький көшесі, 79, офис 326
Ижевск, 426011, Ресей
тел.: +7 499 322 99 21
e-mail: we@boxglass.ru
web: boxglass.ru

Boxglass компаниясы виртуалды шынайылық саласында шешімдер кешенін ұсынады: 
брендтелген VR/AR-көзілдіріктер шығару, 360 градустық бейне түсіру, толықтырылған 
және виртуалды шынайылық қосымшаларын әзірлеу. Біз шығармашылық шешім мен 
жарқын дизайнды ұсынамыз. Жұмыс барысында біз 700 000-нан астам ұпай, AR/VR 
қосымшалары мен шешімдерін шығардық. Біздің команда өз ісіне шын ғашық және 
инновациялық әрі сұранысқа ие жобалармен жұмыс істей отырып, әлемді өзгерткісі 
келетін кәсіпқойлардан тұрады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-34

БРЕНДлЕНтА
Декембристер көшесі, 14 үй
Екатеринбург, 620026, Ресей
тел.: +7 343 379 34 50
e-mail: at@brandtape.ru
web: brandtape.kz

Компания өнеркәсіптік гофраларға, қағазды желімдеуге, түрлі пленкаларға және 
басқа да орау жұмыстарына арналған жабысқақ таспаны шығарады, ал техникалық 
Жабысқақ Таспалар өнеркәсіпте және күнделікті өмірде кеңінен қолданылады.
• Фирмалық символикасы бар жабысқақ таспа, промо таспа, беттік және 

қабаттаспалы басып шығару әдістері;
• Орауыш, аязға төзімді түтік таспасы;
• Tpl күшейтілген түтік таспасы;
• Маска таспасы (КРЕПП);
• Алюминий түтік таспасы;
• Металлдалған түтік таспасы;
• Екі жақты таспа РЕТ, қағаз негізіндегі екі жақты таспа;
• Екі жақты мата негізіндегі скотч, екі жақты көбік таспасы;
• Шыны талшықты күшейтілген түтік таспасы.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-29

 vARMORA
8/A National Highway, At.-Dhuva, Tal.-Wankaner, Dist. Morbi
Gujarat, 363621, Үндістан
тел.: +91 9808 05628
e-mail: pradeep.patel@varmora.com
web: varmora.com
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Varmora Granito Pvt. Ltd. Үндістаннан 180000 шаршы метрден астам беті әр түрлі 
әрленген және еуропалық стандарттарға жауап беретін 11 өндірістік Бөлімшеде 
қолданылатын, айналымы 200 миллион АҚШ долларын құрайтын жоғары 
технологиялық ірі форматты керамогранит плиталары мен керамикалық плиткаларды 
шығаратын ірі өндірушілердің және жеткізушілердің бірі болып табылады және 
Үндістаннан келген плиткалардың ірі экспорттаушылары болып табылады. VARMORA 
өнімдерін 80-нен астам елге экспорттайды және Испания, Египет, Вьетнам, Қытай, 
Колумбия, Эфиопия, АҚШ, Тайвань, Иракта эксклюзивті көрме залдары бар.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 вАРтОН
Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 құрылыс
Мәскеу, 121354, Ресей
тел.: +7 495 649 81 33
e-mail: info@varton.ru
web: varton.ru, awada.ru

“Вартон” КТ — өнеркәсіптік және тұрмыстық жарықдиодты жарықтандыру саласында 
маманданған компаниялардың өндірістік тобы, 
Varton™ бренді-кәсіби жарықдиодты жарықтандыру нарығындағы жүйелік ойыншы. 
Компанияның ассортиментінде өнеркәсіптік нысандарды, кеңселерді, жол 
магистральдарын, мұражайларды, Қонақ үйлерді, білім беру және медициналық 
мекемелерді, коммерциялық үй-жайларды жарықтандыруға арналған шамдардың 
10 000-нан астам үлгісі бар. 
Жалпы ауданы 20 000 м2 Вартон өндірістік алаңы Тула облысының Богородицк 
қаласында орналасқан. 
AWADA™ - бұл Smart Building-Smart City сегментіне бағытталған интернет заттары 
нарығына арналған шешімдерді әзірлеу. 
Компания өнімдерінің негізі-жарықтандыру, жалюздер, климатика, күзет-өрт дабылы, 
бейнебақылау және басқалары сияқты әртүрлі инженерлік жүйелердің жұмысын 
бірыңғай, интеграцияланған, интуитивті-түсінікті басқару ортасына интеграциялау 
үшін пайдаланылатын бірегей тұжырымдама бойынша құрылған IT-платформа.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-44

 velSAA
Gujarat, New Jambudiya, b/h new Rto office, 8-a, National Highway
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 75739 55501
e-mail: info@velsaavitrified.com
web: velsaavitrified.com

Velsao Vitrified LP тарихы кітабы 1980 жылы, әзірлеушінің атасы Морбидегі алғашқы 
шатыр бөлімшесінің іргетасына алғашқы тасты салған кезде жазыла бастады. 
1992 жылы біз үнді керамикасының ең жақсы 10 өндірушісінің қатарына кіретін 
сантехникалық қондырғыны құрған кезде кітабымызға тағы бір керемет тарауды 
қостық
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250-ден астам дилерлік желілер
40-тан астам елге экспорттау
200-ден астам қызметкер
Өндірістік қуаты күніне 22000 ш. м.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-48

 wIN-Tel CeRAMICS pvT. lTD.
8-a National highway, Nava Jambudiya, Morbi-363642
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 99099 72228
e-mail: niraj@wintel.in
web: wintel.in

Біз өзімізді WINTEL Group ретінде таныстырғымыз келеді , оның астында біз 
керамикалық плиткалар мен фарфор плиткаларын, сондай-ақ LVT еден жабындарын 
шығарамыз және экспорттаймыз. Біз Үндістанның Морби қаласынан жетекші 
өндірушілер мен экспорттаушылардың біріміз.
Қазіргі уақытта біз 50-ден астам елде жұмыс істеп жатырмыз және біздің мақсатымыз-
алдағы екі жылда 75-тен астам елге өнім жеткізу.
Біз 1995 жылдан бастап экспортпен айналысатындықтан, өндіріс пен экспорттың 
халықаралық нормалары мен стандарттарын ғана ұстанамыз.
Бізде барлық мөлшердегі плиткаларды шығаратын бес зауыт бар, бұл бізді әмбебап 
шешім етеді, өйткені бізде плиткалардың кез-келген қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін плиткалардың кең спектрі бар. Біздің бес зауыттың көмегімен сіз әр түрлі 
көлемдегі өндіріске қатысты ең аз тапсырыс уақытын есептей аласыз. Сонымен 
қатар, біз SGS, Intertek және Bureau Veritas сияқты үшінші тарап аудиторлық 
компанияларының толық тексерілген өндірушісі болып табыламыз, бұл бізді Морбиде 
бір қадам алға басады. Біз ұзақ мерзімді іскерлік қатынастарға ұмтыламыз.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-59

 ГИПСОкАРкАС
Батыс 2, 9/3
Ақтөбе, 0300000, Қазақстан
тел.: +7 700 186 60 30
e-mail: aziz_amanbayev@mail.ru
web: gipsokarkas.kz

Біздің компания төмендегідей артықшылықтарға ие кең қабырға панельдерін 
шығарады:
• ішкі қабырғаларды жылдам жөндеу;
• орнату оңай
• тазалау оңай
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• су өткізбеушілігі
• жанбайтын
Оның 3 түрі бар, олар гипсокартон, шыны магний парағы, excelsior қосылған 
гипсокартон негізінде жасалады.
Біздің өнімді пайдалану:
• сіз уақытты үнемдейсіз, өйткені жөндеуді 5 есе жылдам аяқтауға болады
• сіз өз бюджетіңіздің 30% дейін үнемдейсіз
• мүмкін сізде шаң мен кір болмайды.
Дизайндың бірнеше түрлері бар, мысалы, ағаш құрылымы, бетон төбесі, сылақ 
эффектісі, қарапайым түсті панельдер және мәрмәрге жақсы еліктеу.
Әкімшілік ғимараттардың, мектептер мен медициналық мекемелердің, кеңселер мен 
бизнес орталықтардың, кафелер мен қонақ үйлердің ішкі қабырғаларын безендіруге 
жарайды!

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-56

 ГлОБАл РИтЕйл
Воткинское шоссе көшесі, 207
Удмурт Республикасы, Ижевск, 426039, Ресей
тел.: +7 3412 65 55 55 (доб. 219)
 +7 919 904 26 26
e-mail: kryazhev.al@izhintez.ru
web: www.izhsintez.ru

“ИЖСИНТЕЗ” компаниясы нарықта 25 жылдан астам уақыт жұмыс істейді, заманауи 
сенімді жабындардың кең спектрін ұсынады. Біз өндіреміз материалдар үшін жөндеу 
және үй-жайларды әрлеу, Ағаш өңдеу құралдары.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-22

 gRANDe FORge
Route Departementale 468
Eschau, 67114, Франция
тел.: +33 0 3 88 64 88 42
e-mail: liliana.faure@grande-forge.tm.fr

GRANDE FORGE Францияда және шетелде құрылыс саласының ойыншыларына – 
қонақүйлерге, құрылысшыларға, декораторлар мен сәулетшілерге бағытталған, 
олар металл бұйымдарын жобалауға, салуға немесе жөндеуге немесе кішкентай 
немесе үлкен серияларда сәндік металл бөлшектерін жасауға дайын. Біз уақтылы 
жеткізуді қамтамасыз ету үшін ең инновациялық шешімдер мен технологияларды 
өнімді жобалау мен модельдеуге біріктіреміз.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-30

 gRANITO ONe
Әбіш Кекілбаев көшесі, 34
Алматы, 050000, Қазақстан
тел.: +7 701 907 07 27
e-mail: info@granito.kz
web: granito.kz

RINO сәулетшілерге, интерьер сәулетшілеріне, дизайнерлерге, құрылыс 
материалдары бойынша мамандарға және соңғы пайдаланушыларға арналған 
шешімдердің жаһандық серіктесі болуға ұмтылады, оның ғаламдық тарату желісі 
және керамикалық және фарфордан жасалған плиткалардың инновациялық дамуы. 
RINO алдыңғы қатарлы технологияларды, заманауи дизайн үрдістерін, плиткаларды 
инновациялық қолдануды және эстетикалық үйлесімділікпен түстердің, өрнектер 
мен функциялардың кең таңдауын біріктіреді. Компания 60x120, 30x60, 30x75, 30x90 
сияқты әртүрлі мөлшердегі плиткаларды ұсынады, олар кез-келген қажеттіліктерге 
шешім жасайды.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 ДЕкО
Горбаня көшесі, 33 үй
Новосибирск, 630024, Ресей
тел.: +7 383 248 55 48
e-mail: info@gensvet.ru
web: gensvet.ru

ГЕНСВЕТ компаниясы жарықдиодты өнімдердің өндірушісі болып табылады. 
Біздің қызметіміздің негізгі бағыты-әр түрлі мақсаттағы жарықдиодты шамдар мен 
бактерицидтік жабдықтарды өндіру. 
Біз өндіреміз:
• Бактерицидті рециркуляторлар мен сәулелегіштер
• Кеңсе және әкімшілік бөлмелерге арналған шамдар
• Мектеп, мектепке дейінгі, медициналық мекемелерге арналған шамдар
• Сауда-өндірістік алаңдарға арналған шырақтар
• Өнеркәсіптік нысандарға арналған шамдар
• Көшені жарықтандыруға арналған шырақтар
• ТКШ саласына арналған шамдар
ГЕНСВЕТ брендінің өнімдері Ресейде және ТМД елдерінде танымал, ол жоғары 
жарық көрсеткіштері, тұрақты сапасы және қол жетімді бағалары үшін бағаланады.
Біздің компаниямыздың артықшылықтарының бірі-өз өндірісі, соның есебінен біз 
серіктестерімізге бәсекелестерге қарағанда өнімді дайындаудың ең қысқа мерзімін 
қамтамасыз ете аламыз. Жылдам әрі ыңғайлы логистиканы қамтамасыз етеміз.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 ellegO pARKeT
Большая Серпуховская көшесі, 25
Подольск, 108825, Ресей
тел.: +7 925 548 08 40
e-mail: info@ellegoparket.com
web: ellegoparket.com/

“Ellego Parket” компаниясының тарихы 1993 жылы құрылған және фирманың 
өзіндік технологиялары бойынша бағалы ағаш түрлерінен көркем паркет өндіру 
саласында маманданған “Ковчег” фирмасының пайда болуынан бастау алады. Кеме 
Ресей сарайлары мен көптеген мемлекеттік және жеке ғимараттардың едендерін 
төседі: Мәскеудегі Құтқарушы Христос шіркеуі, Царицынодағы Екатерина сарайы, 
патриархалды палаталар, Мәскеудегі Үлкен театр және Орталық сайлау комиссиясы, 
сондай-ақ Константиновский сарайы, Санкт-Петербургтегі Сенат пен Синод, Қазан 
Кремль, қазандағы Үлкен драма театры және басқалар. “Ellego Parket” бүгінде-
жоғары сұрыпты паркетті өндіру және сату бойынша бірегей кәсіпорын. Тек бізде-
конструктордың бірегей тұжырымдамасы бар, паркет модульдері басқатырғыштар, 
“elLEGO”ретінде жинақталады. Модульдік Француз шыршасы ұсынылған. Біздің 
өндіріс орналасқан Подольск, толық автоматтандырылған, барлық станоктар 
меншікті ресейлік өндіріс және патенттелген.

лАк ЖӘНЕ БОЯу СЕктОРыНың СЕРіктЕСі  
ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-08

 euROTeCH INDuSTRIeS lTD
Спасская көшесі, 68 В үй
Алматы, 050028, Қазақстан
тел.: +7 701 378 96 21
e-mail: viking@eurotechresins.com
web: eurotechresins.com

“Eurotech Industries Ltd “-Қазақстанда түрлендірілген шайырларды дайындаушы 
зауыт: алкидті, алкидті-Уретанды, термопластикалық акрилді, сондай-ақ олардың 
негізінде” VIKING “ сауда маркасының ЛБМ: Яхталы Уретанды Лак, ПФ-170 Лак, тотқа 
қарсы металл бойынша Праймер, тот бойынша 3в1 Праймер-Эмаль. 
Майлы және орташа майлы 
Біздің шайырлар жоғары жылтыр эмаль, металл праймерлер, сәндік ағаш 
жабындары, алкидті лактар, коррозияға қарсы жабындар, шыбықтар және басқа да 
ішкі және сыртқы жұмыстарға арналған бояулар жасау үшін байланыстырғыш ретінде 
қолданылады.
Олар жоғары тұтқырлыққа, мөлдірлікке, ауа-райы мен суға төзімді, керемет түске ие.
Алкидті-Уретанды шайырлар берік тозуға төзімді, тез кебетін жабындарды, паркет 
және яхталық лактарды, бетонға арналған жабындарды және т. б. дайындау кезінде 
қолданылады. 
Біздің шайырлар Қазақстанның ЛБМ өндірушілерінде сұранысқа ие, сондай-ақ 
Өзбекстан мен Қырғызстанға экспортталады.



92 • 7 - 9 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

• Қатысушылардың сипаттамалары

И
Н

т
Е

Р
Ь

Е
Р

, 
Ө

ң
Д

Е
у

 м
А

т
Е

Р
И

А
л

Д
А

Р
ы

, 
к

Е
Р

А
м

И
к

А
 Ж

Ә
Н

Е
 т

А
С

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

 ИНЖНОвА ГРуПП
9 май көшесі, вл. 27
Липецк, 398017, Ресей
тел.: +7 920 244 43 07
e-mail: engnovagroup@yandex.ru
web: engnovagroup.com

“ИнжНова Групп” ЖШҚ-төбелік жылытудың электр жүйелерін өндіретін Компания. 
Панельдердің шексіз санын басқару мүмкіндігімен, сондай-ақ мобильді қосымшаның 
көмегімен қашықтан басқару.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-57

 INTeRSTONe
Ырысты көшесі, 15Б
Алматы, 050061, Қазақстан
тел.: +7 701 610 87 00
e-mail: sm@interstone.kz
web: interstone.kz

INTERSTONE - Қазақстандағы жасанды тасты импорттаушы және таратушы. 
Монохромнан бастап таңғажайып мәрмәр үлгілеріне дейін тасты безендіруге 
арналған 200-ден астам нұсқа. Қоймада 35 000 шаршы метр қаңылтыр мен плиталар. 
Беткейлер мен интерьер дизайны үшін тек жоғары сапалы және экологиялық таза 
материалдар.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

 ИНтЕРЭкОтЕХНОлОГИИ, ЖшҚ 
9 май көшесі, вл.27 “Липецк Технопаркі”
Липецк облысы, Липецк, 398017, Ресей
тел.: 8 800 550 86 87
e-mail: info@ietcorporation.ru
web: ietc-electro.ru

“Интерэкотехнологиялар” ЖШҚ - “IETC” жарық техникасы зауыты, сапалы, энергия 
тиімді, заманауи және қолжетімді жарықдиодты шамдарды (“IETC”халықаралық 
бренді) жобалаумен, әзірлеумен және өндірумен айналысатын ресейлік өндірістік-
инжинирингтік компания. “IETC” сауда маркасымен шырағдандардың сериялық 
өндірісінен басқа, компания ірі корпоративтік және мемлекеттік тапсырыс 
берушілердің жеке жобалары бойынша шырағдандарды әзірлейді және өндіреді.
Біздің сауда маркамыздың шамдарын Көлік және өнеркәсіптік нысандарда, сауда 
және ойын-сауық кешендерінде, Медициналық және білім беру мекемелерінде, 
зауыттарда және бизнес-орталықтарда көруге болады. Компанияның барлық 
өнімдері еуропалық заңнаманың жоғары талаптарына сәйкес келеді және Ресейде 
міндетті және ерікті сертификаттаудан өтеді.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-64

ИСмАИлОв Р. Р., Жк
Шевченко к-сі, 206а, 23 кеңсе
Алматы, 050009, Қазақстан
тел.: +7 727 394 39 66
e-mail: 5-ugol@inbox.ru
web: 5ugol.kz

Алюминийден әрлеу профилін өндіру және сату.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-47

 KAlINgASTONe
Bhandup
Mumbai, 400078, Үндістан
тел.: +91 22 4140 4140

2009 жылы құрылған Калингастон Үндістандағы жасанды мәрмәр, Терразцо және 
кварцтың жетекші өндірушісі болып табылады. Көптеген дизайнды қамтитын 200-ден 
астам түстері бар Коллекция-бұл керемет стиль туралы мәлімдеме.
Жасанды тас-бұл бір-бірімен байланысқан қиыршық тастан жасалған композициялық 
құрылым. Әрбір плита мінсіз жабдықталған, жалғыз мақсат - тұрғын үй кеңістігін 
ұлғайту. Ішкі және сыртқы мақсаттарда кеңінен қолданылатын KalingaStone дизайн 
эстетикасын қайта қарастыра отырып, өзінің дәстүрлі емес дизайнымен нарықты 
жаулап алды.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-32

 KAlYAN glAzeD TIleS
8-A, National Highway, B/H Lalpar 132 K.V. 
Power House Jambudia, Morbi,  Gujarat
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 70690 66616
e-mail: sales@letina.in
 info@letina.in
web: letina.in

Біз сізге сапалы плиткаларды қолайлы бағамен ұсынамыз. Біз келесі өлшемдегі 
плиткаларды шығарамыз (барлық өлшемдер см): 30x30, 30x45, 30x60, 40x40, 60x60, 
80x80, 60x120, 80x160, 80x240, 20x100, 19,5x120. Мүмкін болса, бізге виртуалды 
кездесуге қымбат уақытыңызды беріңіз. Немесе каталогты мүмкіндігінше тезірек 
бөлісу үшін бізге плитканың қажетті мөлшерін айтыңыз.
Малай Бадодария мырза (M. Tech)
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-70

CeRAMO STONe gROup
Әуезов көшесі, 2 үй
Алматы, 050056, Қазақстан
тел.: +7 701 300 91 58
e-mail: marketing@c-s-g.kz
web: ceramostone.kz

CERAMO STONE GROUP - 2010 жылы құрылған, Қазақстан Республикасында жеке 
базасы бар, клиентке әзірлеуден бастап жоғары сапалы табиғи және жасанды 
тастардан жасалған дайын өнімді жеткізуге дейінгі өндірістің толық циклін ұсынады. 
Компания гранит, керамогранит, мәрмәр, травертин, ескерткіштер, кафель 
плиткалары және т.б. сияқты тас бұйымдарын сатуға маманданған. Сондай-ақ, 
компания экологиялық таза Декоративті қабырға панельдерін жасау және жаңа SPC 
тас және пластикалық еденді жеткізу бойынша жаңа бағытты іске қосты.  Ең заманауи 
жабдықпен техникалық жабдықтау және әсерлі тәжірибе өзінің ауқымдылығымен 
және ұлылығымен таң қалдыратын жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді. 
Өз тарихымызды 2010 жылы бастап, біз бірегей тәжірибе жинадық және әрлеу 
материалдары саласындағы мамандар тобын жинадық. Қазіргі уақытта біздің шоу-
румдар еліміздің үш ірі қаласында - Алматы, Нұрсұлтан, Шымкент қалаларында 
ұсынылған.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-50

кРАСИвыЕ ДОмА ПРЕСС
Щепкин көшесі, 29 үй
Мәскеу, 129090, Ресей
тел.: +7 495 730 55 92
e-mail: info@houses.ru
web: houses.ru

“Әдемі Үйлер Пресс” баспа үйі толық түсті мерзімді журналдарды шығарады: “Әдемі 
Үйлер”, “Әдемі  Пәтерлер”, “Ағаш Үйлер”, “Бассейндер мен Сауналар”, “Каминдер 
мен Жылыту”, “Үй мен Бақ”, “ 100 дизайн жобалары. Әдемі пәтерлер”, сонымен қатар 
сәулет, құрылыс және интерьер туралы кітаптар.
Басылымдар құрылыс, дизайн және үйді жақсарту, бақша учаскесіне күтім жасау 
бойынша практикалық ұсыныстар береді, оқырманды сәулет және құрылыс 
нарығының жаңа тенденцияларымен таныстырады.
Сонымен қатар, “Әдемі Үйлер Пресс” баспа үйі ағаш үйлерге бояулар мен әрлеу 
жабындарын ұсынады, сонымен қатар сәулет жобалары бойынша кеңес беру 
қызметтерін ұсынады.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-09

 lAXveeR CeRAMIC llp
At- Rangpar, Jetpar - Pipli road
Morbi, 363642, Үндістан
тел.: +91 99792 36566
e-mail: export@lvgranito.com
web: lvgranito.com

Lakhveer Ceramic LLP (LV Granito) - Үндістаннан Фарфор плиткаларының кең 
ассортиментінің жетекші өндірушісі және экспорттаушысы. Біз бұл салада 1995 
жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Бізде 80x160, 60x120, 80x80, 60x60 в СМ және т.б. 
өлшемдері бар. Бізде 3 арнайы серия бар: Authentic white (l мәні 90+), Caloric сериясы 
және Eszaki сериясы. Бұл LV гранитінен жасалған ерекше бұйымдар.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-63

лИкк, АҚ
Доватор көшесі, 14 үй
Липецк, 398024, Ресей
тел.: +7 4742 42 53 01
e-mail: maklakov@likk.ru
web: likk.ru

“ЛИКК” АҚ (сауда маркалары – “Электрома”, “ЛИКК”) – нарықта 25 жылдан астам 
уақыт бойы ұсынылған өздігінен жабысатын материалдардың ресейлік өндірушісі. 
Тұрақты клиенттер арасында-Ресей, Қазақстан және Белоруссияның 1200-ден астам 
компаниясы бар. Компания өнімнің сапасын жетекші халықаралық стандарттарға 
сәйкестігін бақылау үшін тамаша жабдықталған зертханаға ие. Өздігінен жабысатын 
таспалар-Ресейдегі заманауи өндіріс, біз халықаралық стандарттарға сәйкес келетін 
өнімдерді жеткіземіз. Біздің өнімдер табысты Еуропа, АҚШ және Қытайдан әкелінетін 
ұқсас алмастырады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-14

 MIlANA DeCOR
Шәріпқанов көшесі, 21 үй
Алматы, 050038, Қазақстан
тел.: +7 747 777 76 79
e-mail: milana.decor@mail.ru
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-13

мИР ПАРкЕтА
Қабдолов көшесі, 22Б үй
Алматы, 050062, Қазақстан
тел.: +7 701 766 78 55
e-mail: mail@mirparketa.kz
web: mirparketa.kz

Еден жабындарын бөлшек және көтерме сату.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-21

 мОДулЬ СЕРвИС
Орел облысы, Раздольная көшесі, 105 үй, пом.2.
Орёл, 302038, Ресей
тел.: +7 4862 39 16 65
e-mail: 391665@list.ru
web: sanflor.ru

15 жылдан астам уақыт бойы біздің компания ванна бөлмелері үшін жиһаз өндірумен 
айналысады. Компания “Sanflor” сауда маркасымен жиһаз шығарады, ол Ресейдегі 
ең жоғары сапалы болып саналады және нарықта бұрыннан қалыптасқан.Біз өз сатып 
алушыларымызға сантораптарға арналған заманауи жиһаздардың кең таңдауын 
ұсынамыз: тумбалар, қолжуғыштар, Пеналдар, жартылай шалаөткізгіштер, айналар. 
Жыл сайын біздің компания көпшілікке өнімнің жаңа түрін ұсынады. Бүгінгі таңда 
“Sanflor” брендінің ассортиментінде 25-тен астам үздік коллекциялар бар, олардың 
әрқайсысы ерекше стильде ерекшеленеді. Жиһаз бөлшектерін әрлеудің бірегей 
технологиялары біздің өнімдерімізді заманауи нарықта ерекшелендіреді. “Sanflor” әр 
түрлі сыныптағы ваннаға арналған жиһазды ұсынады: әр коллекцияның өзіндік баға 
деңгейі бар. Компания “just in time” (“дәл мерзімінде”) жүйесі бойынша тапсырыспен 
жұмыс істейді, бұл қойма алаңдарын ұстауға жұмсалатын шығындарды азайтады 
және тапсырыстарды дайындаудың қатаң мерзімдеріне кепілдік беруге мүмкіндік 
береді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-49

 MOzART vITRIFIeD pvT. lTD
164/1, 165/2, Sartanpar Road, Ratavirda Village
Morbi, 363621, Үндістан
тел.: +91 98254 95553
e-mail: export@mozartvitrified.com
web: mozartvitrified.com

Біз - МОЦАРТ
МОЦАРТТА қарапайым және қарапайым ештеңе жоқ. Әр дизайн, әр өрнек, әр 
визуалды элемент ерекше және таңқаларлық. Шөлдердің табиғатынан шабыт алып, 
біз өз коллекциямызды ұсынамыз Құм төбелер ерекше мазмұны мен дизайны бар.
Итальяндық жабдықтармен жабдықталған
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Mozart компаниясы SACMI (Италия) ұсынған техниканың соңғы сөзі бойынша 
жабдықталған әлемдік деңгейдегі бірінші класты жабдық, сондай-ақ шикізат 
пен дайын өнімнің сапасын мұқият тексеруге арналған өз сыныбындағы үздік 
зертханалық жабдық деп танылды. Сонымен қатар, бізде плиткалардың тегістігін 
тексеруге арналған Италиядан келген Calibro жалпақ машинасы бар; осылайша 
нарықтық сұранысқа сәйкес нөлдік партиялық өзгерістері мен кең ассортименті бар 
сапа бақыланады және сақталады.
Біз шикізатты дайындауға арналған машиналардың толық желісін жақсы көреміз; 
әр түрлі қосымшалар үшін сусымалы материалдарды өңдеуге арналған көптеген 
жабдықтарда.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-55

муРАвЬЕвА НИНА вАСИлЬЕвНА, Жк
Промышленная көшесі, 21 үй, кеңсе 1
Хабаровск, 680021, Ресей
тел.: +7 924 404 48 18
e-mail: rdv787@yandex.ru
web: pufoamexport.ru

Нарықта 2007 жылдан бастап.
Біз биіктіктегі жұмыстардан, жіктерді жөндеуден және қасбеттерді жылытудан 
бастадық. Біз материалдардың кемшіліктерін жиі кездестірдік. Бір өнімнің сапасы әр 
түрлі партияларда әр түрлі болды.
Бір сәтте олар қолданған герметиктің аналогтарын табуға шешім қабылдады. Бұл 
бірден жұмыс істемеді; біз тырысқанның бәрі бізге сәйкес келмеді. Нәтижесінде біз 
қажет нәрсені таптық. Дұрыс бағамен қажетті сападағы Герметик. Tektor Бренді.
Біз сата бастадық. Бұл герметикті сынап көрген құрылыс компанияларының көпшілігі 
біз сияқты керемет герметик деген қорытындыға келді.
Сатып алушылар үшін біздің ассортиментімізге “Vilatherm” бұрауышы мен монтаж 
көбігі қосылды. Барлық осы материалдар бір құрылыс циклінде қолданылады (Мен 
суретті жақсырақ түсіну үшін қосамын) және қала бойынша әртүрлі материалдарды 
жүргізу олардың барлығын бір жерде сатып алу сияқты ыңғайлы емес. Кеңсе мен 
қоймалардың ыңғайлы орналасуы.
Қазіргі уақытта біз осы тауарларды экспорттаумен айналысамыз.
Біздің артықшылықтарымыз:
• Біз тек өнімді сатпаймыз, сонымен қатар оны өз объектілерімізде де қолданамыз, 

біз оның қандай сипаттамаларға ие болу керектігін және біздің түпкілікті 
тұтынушыларымыз - біз сияқты құрылысшылар одан не күтетінін түсінеміз. 
Олардың қай елде екендігі маңызды емес.

• Жеке қойма және кеңсе үй-жайларының болуы.
• Бизнес жүргізудің жеткілікті тәжірибесі.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-67

 муРАДлы-м
Бинагадинское тас жолы, 4 Мадан көшесі, 276/1
Баку, AZ1117, Әзірбайжан
тел.: +994 12 565 00 08
e-mail: aqshin@muradli.com.az
web: muradli.com.az

“Muradli-M” ЖШҚ - Panapol бренді деп аталатын сәндік төбелік юбка тақталарын 
өндіруші.
“Muradli-M” ЖШҚ өз тауарларын әлемнің 10-нан астам еліне экспорттайтын және 
“үлкен нарықта”бәсекелестікке төтеп беретін өндіріс саласына айналды.
Қазіргі уақытта”Muradli-M” ЖШС-де сәндік төбелер мен төбелік тақталардың 
бұрыштарының 100-ден астам түрі бар.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-68

 ONvIz / eleCTRIC CuRTAINS
Ярославская көшесі, 32
Киров, 610044, Ресей
тел.: +7 900 523 77 44
e-mail: order@onviz.ru
web: karniz-onviz.ru

Біздің ONVIZ компаниясы бізбен бірге электрлік карниздерден ақша табуды бастау 
үшін ең жақсы жағдайларды ұсынады. Қазіргі уақытта электрлік карниз - бұл 
көптеген сатып алушылар үшін қызықты өнім. Біздің электрокарнизді сату арқылы 
сіз оны сатудан, оны орнатудан, сондай – ақ негізгі өніміңізді-перделерге арналған 
маталарды Сатудан табасыз. Біз басқа қалада болғандықтан, көптеген компаниялар 
біздің өнімдеріміздің сапасын тексеру үшін әдетте 1-2 карнизге тапсырыс береді, бұл 
қалыпты жағдай, біз өз өніміміздің сапасына сенімдіміз, сондықтан бәсекелестеріміз 
сияқты сатып алудың минималды партиясын шектемейміз.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-35

 pASSION vITRIFIeD pvT lTD
Survey No: 223/P1, Sartanpar Road, Near Matel,
Ta- Wankaner, Dist - Morbi, Gujarat, India
Morbi, 363621, Үндістан
тел.: +91 96248 34828
e-mail: Hardik@passiontiles.com
web: passiontiles.com

Біз, Passion Group, керамика саласында 2001 жылдан бері жұмыс істеп келеміз. Бізде 
өлшемі бойынша да, беті бойынша да плиткалардың әртүрлі түрлері бар. Біз бүкіл 
әлем бойынша 35-тен астам елдерге біздің өнімдерді экспорттауға.
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Біздің ассортиментте келесі өнімдер бар:
1. фарфордан жасалған жылтыратылған плитка 60 *120 см
2. 60 * 60 см қосарланған Фарфор плиткалары
3. Үлкен тереңдіктегі керамикалық сыртқы плитка 30 *45 см
Қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз www.passiontiles.com
Электрондық пошта: Export@passiontiles.com

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

ПОлИНОР
пер. үлкен Саввинский д. 9, ғимарат 3 қабат 7 ком. 2
Мәскеу, Ресей
тел.: +7 701 714 07 55
e-mail: info@polynor.kz
web: polynor.kz

Бүгінгі таңда біздің компания қарқынды дамуды жалғастыруда. Жылдан жылға 
сапасы үнемі жақсарып келе жатқан өндірілетін өнімді жетілдіреміз. Жинақталған 
жұмыс тәжірибесі бізге өндіретін өнімнің сапасына кепілдік беруге мүмкіндік 
береді. Қазіргі уақытта сіз біздің өнімдерімізді еліміздің барлық өңірлерінде 
сатып ала аласыз. Біз сіздерге бірлескен серіктестіктің бірегей шарттарын 
ұсынуға дайынбыз. Ресей нарығында көп жылдық жұмыс тәжірибесі-бұл 
біздің өнімімізді өткізу нарығы өсіп келе жатқандығының нәтижесі, біздің 
өнімдерімізді бір рет сынап көрген тұтынушылар саны артып, қайта сатып алады. 
Шығарылатын өнімнің сапасына үлкен көңіл бөле отырып, біз өзіміздің өнімнің 
сапасын сатып алушыларға жеке ұсына отырып, бейінді көрмелерге жиі қатысамыз.  

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-60

 “РАДуГА” лАк-БОЯу зАуыты
Әуезов көшесі, 3Г үй
Алматы, 040700, Қазақстан
тел.: +7 727 250 25 01
e-mail: info@raduga.kz
web: raduga.kz

“Радуга” лак – бояу зауыты-Қазақстандағы бояулар мен жабындардың ірі 
өндірушілерінің бірі. Зауыт өнімі нарықтың барлық заманауи талаптарына жауап 
береді және үй-жайларды және қасбеттерді әрлеуді сапалы ішкі жөндеу үшін ең 
жақсы шешім болып табылады.
1. Жеке өндіріс Қазақстан Республикасында орналасқан.
2. Нарықтың заманауи қажеттіліктеріне жауап беретін өнімдерді әзірлейтін, 

сондай-ақ клиенттің жобасына арнайы материалдар жасайтын жеке зертхана.
3. Дайын өнімді сақтауға арналған қойма үй-жайлары
4. Уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін көлік.
5. Лак-бояу материалдарының ақтығын, тұтқырлығын, жабғыштығын және ылғал 

абразияға төзімділік сыныбын бағалауға мүмкіндік беретін жабдықтың болуы; 
құрғақ қалдық бойынша бояудың құрамын анықтауға техникалық мүмкіндіктің 
болуы.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-04

 РуБИкОН-Sb, ЖшС
Бөкейханов көшесі, 47 Б
Алматы, 050014, Қазақстан
тел.: +7 701 727 6232
e-mail: hr@rubikon-sb.kz
web: www.rubikon.kz

“Рубикон-SB” ЖШС 15 жылдан астам уақыт бойы Қазақстан нарығына жетекші 
еуропалық, ресейлік және қазақстандық өндіруші зауыттардан құрылыс 
материалдарын жеткізіп келеді. Компания Орта Азиядағы ағаш плиталарын, жылу 
дыбыс оқшаулағыш материалдарды, гипсокартон мен құрғақ құрылыс қоспаларын 
ірі жеткізуші болып табылады. 
“Рубикон-SB” ЖШС — бұл Алматы қаласында жеке сауда нүктелерінің желісі 
және Шымкент пен Нұр-сұлтан қалаларында филиалдары бар, нарықтың сенімді 
қатысушысы. 
Өзін жақсы беделге ие сенімді серіктес ретінде көрсете отырып, Қазақстанның 
кез келген қаласына құрылыс материалдарының ең жақсы бағаларын және өнімнің 
жоғары сапасына кепілдік бере отырып, тікелей үздіксіз жеткізілімдерді жүзеге асыру 
мүмкіндігіне иеміз. 
Біз өз беделімізді бағалаймыз және әрқашан серіктестерімізге ең төменгі бағаны, ең 
жоғары сапаны, қызмет көрсетуді және кәсіпқойлықты ұсынуға тырысамыз. 
Көрмеге компания Kronospan концернімен бірлесіп, ОСП, ДСП, МДФ, Фанера сияқты 
өнімдерді ұсына отырып қатысады.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-02

 SANFORD vITRIFIeD
Survey No.1221/P6, 8-A National Highway, At. Sartanpar, Rajkot
Morbi, 363622, Үндістан
тел.: +91 99099 08726
e-mail: export@sanfordvitrified.com
web: sanfordvitrified.com

Біз,” Sanford Vitrified”, Үндістаннан шыққан фарфор плиткаларын алғашқы өндірушілер 
мен экспорттаушылардың бірі ретінде өзімізді таныстырғымыз келеді.
Біздің үлкен өндірістік қуаттылықтары бар өндірістік бөліміміз Морбиде орналасқан.
Біздің қуаттылығы 600x1200 ММ күніне 25000 шаршы метрді құрайды, 800x1600 ММ 
қуаты күніне 13000 шаршы метрді құрайды.
Үлкен плиталардың өнімділігі күніне 10 000 шаршы метрді құрайды, ал 200x1200 ММ 
плиталар күніне 6000 шаршы метрді құрайды.
Біз келесі өлшемдерді жасаймыз:
300x600 мм, 600x600 мм, 600x1200 мм, 600x1200 мм (қалыңдығы 5,5 мм), 800x1600 
мм, 200x1200 мм, 1200x2400 мм, 800x2400x15 мм, 1200x1800 ММ, 1200x1800x15 
ММ.
Жоғарыда аталған өлшемдер әрлеудің кең ауқымында қол жетімді, атап айтқанда: 
жылтыр, күңгірт, жоғары жылтыр, атласты, оюланған және тесілген беті бар.
Sanford Vitrified компаниясы 2010 жылы тартымды келбеті бар фарфор плиткасын 
шығару мақсатында құрылды. Ал бүгін біз үздік өндірушілердің бірі болып табылады.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-28

 SuNHeARRT CeRAMIK
Titanium One 101-102 first floor, S.G. High Way
Ahmedabad, 380054, Үндістан
тел.: +91 99099 88489
e-mail: export@sunhearrt.com
web: www.sunhearrt.com

Жылтыратылған плитка:
600x600 мм, 800x800 мм, 1200x600 мм, 200x1200 мм, 1200x1200 мм, 800x1600 мм, 
1200x1800 мм, 1200x2400 мм
Грес фарфордан жасалған бұйымдар:
200x1000 мм, 600x600 мм
Жылтыратылған керамикалық плитка
Қабырғаға арналған плиткалар 300x450 мм, 300x600 мм, 300x300 мм

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-07

СвЕтлый ГОРОД
Серебряков даңғылы, 14 үй, 15 ғимарат
Мәскеу, 129343, Ресей
тел.: +7 495 649 66 89
 +7 499 113 46 37
 +7 499 703 44 24 (доб. 100)
e-mail: info@sw-g.ru
 swg-shop@swgshop.ru
web: swgshop.ru

“СВГ” ЖШҚ жарықдиодты өнімдерді сатуға маманданған. Компания 2011 жылы 
құрылды және нарыққа жарықтандыруды басқару жүйесін алғашқылардың бірі болып 
енгізді.
Бүгін СВГ - бұл:
• Брендтер - SWGroup, Design Led, Easydim
• Мәскеу қаласындағы орталық кеңсе
• Мәскеу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владимир және Нижний Новгородтағы 

жарықдиодты жарықтандыру дүкендері
• 5 филиал - Санкт-Петербург қ., Владимир қ., Саратов қ., Новосибирск қ., 

Нижний Новгород қ.;
• Қойма кешені - Мәскеу, Мәскеу облысы
• Мәскеу және Мәскеу облысы бойынша жеткізу, Ресей мен ТМД елдерінің кез 

келген аймақтарына жіберу қызметі
• Өнімнің сапасын бақылаудың техникалық бөлімі
СВГ компаниясының өнімдері туралы:
• Сертификатталған
• 1 жылдан 3 жылға дейін кепілдік
• Кең ассортимент және жоғары сапа
• Жеткізілімдердің шексіз көлемі
• Сегменттер-Стандарт, ЛЮКС және экономика
• Жаңа өнімдердің тұрақты пайда болуы
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-56

 тПк СвЕтлый ГОРОД, ЖшҚ
Чугуевского көшесі, 9
Ижевск, 426063, Ресей
тел.: +7 909 056 44 50
e-mail: slay@izhevsk.ru
web: light.udm.ru

Компания қызметінің негізгі бағыттары: көше шамдарын, көше шамдарын және 
қасбеттік жарықтандыруды өндіру және монтаждау, Жарықдиодты шамдар мен 
прожекторларды өндіру, ландшафтық және сәндік жарықтандыру, энергия үнемдейтін 
шамдар, Жарықдиодты жарықтандыру, күн және жел энергиясына негізделген 
баламалы энергиямен жабдықтау, жобалау және монтаждау.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-25

 SIMONzA TIleS
8A National Highway, Dhuva, Wakaner, Morbi
Morbi, 363621, Үндістан
тел.: +91 95125 12557
e-mail: vasu@simonzatiles.com
web: www.simonzatiles.com

Біз әр түрлі беттері мен өлшемдері бар жылтыратылған Фарфор плиткаларын 
өндіруші және экспорттаушымыз. Қазіргі уақытта біз өз саламызда Морбиде жаңа 
технологияларды қолданамыз. Біздің зауыттың өлшемдері футбол алаңының 
шамамен 12 өлшемін құрайды.
Беті:
1. Жылтыратылған
2. Күңгірт
3. Жылтыр
4. Ағаш ою
5. Қатты күңгірт (R11)

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-27

 SNIezKA TRADe OF COlOuRS Sp z O. O.
Chlodna 51
Warszawa, 00-867, Польша
тел.: +48 22 221 93
e-mail: export@sniezka.com
web: sniezka.com, sniezka.kz

“Śnieżka” компаниялар тобы –  Польшадағы сәндік бұйымдар сегментіндегі лак-
бояу материалдары нарығындағы көшбасшылардың бірі, Венгриядағы сәндік 
бояулар нарығындағы ең ірі ойыншылардың бірі, Украинадағы бояулар өндірісіндегі 
көшбасшылардың бірі, сондай-ақ Беларусьтегі гипс тегістегіштері саладағы жетекші 
өндірушілердің бірі.



103• 7 - 9 қыркүйек, 2022 • Алматы, Қазақстан

• Қатысушылардың сипаттамалары

И
Н

т
Е

Р
Ь

Е
Р

, 
Ө

ң
Д

Е
у

 м
А

т
Е

Р
И

А
л

Д
А

Р
ы

, 
к

Е
Р

А
м

И
к

А
 Ж

Ә
Н

Е
 т

А
С

“Śnieżka” тобы төрт елде - Польшада, Венгрияда, Украинада және Беларусьте - 
орналасқан заманауи зауыттардан тұрады, олар жыл сайын шамамен 150 миллион 
кг лак-бояу өнімдерін шығарады. “Śnieżka” тобы компанияларының портфолиосында 
қабырға және қасбет бояулары, ағаш және металды бояу бұйымдары, тегістегіштер, 
ғимараттарды жылыту жүйелері бар. Бұл бұйымдар келесі сауда маркаларымен 
сатылады: Magnat, Śnieżka, Vidaron, Rafil, Foveo-Tech, Ultra biel, Beston және Poli-
Farbe.
“Śnieżka” тобы Еуропадағы 25 ең ірі лак-бояу материалдары өндірушілерінің санына 
кіреді (“European Coatings” журналының мәліметтері бойынша) және сонымен бірге 
ол континенттің орталық-шығыс бөлігіндегі саланың жалғыз өкілі. Интерьер дизайны 
саласының әлемдік трендтерін қадағалай отырып, дизайнерлер мен сәулетшілермен 
ынтымақтасып,  Топ ең жоғары сапалы бұйымдарды ұсынады

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-45

 SONeX vITRIFIeD llp
At. Andarna, Morbi-Halvad Road
Gujarat, 363642, Үндістан
тел.: +91 90731 23456
e-mail: export@sonextiles.com

Жаңа дәуір үшін прогресс пен инновацияға жол ашқан біздің компания осы салада 
40 жылдан астам уақыт жұмыс істейді. Біз керамика жасаймыз, ол сыртқы түрі мен 
ішкі беріктігі бойынша талғампаздық пен талғампаздықпен ерекшеленеді. Sonex-бұл 
әр кәсіби кеңістікке сенімділік пен қанағат сезімін беретін атау. Өз ұстанымымызды 
қорғай отырып, біз тек сынып жетекшісі болатынына сенеміз. Біз сізге көмектесу 
және қолыңыздан келгеннің бәрін жасау үшін топта жұмыс істейтін білікті адамдарды 
жинадық. Бір ғана жол бар, біз әлі де нарықты жылдар бойы сақтап келеміз және бұл 
сіз үшін ерекше және теңдесі жоқ нәрсені табуға деген құлшынысымыз.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-23

 SpOlO CeRAMIC
8A National Highway, Matel Road
Morbi, 363621, Үндістан
тел.: +91 99786 99812
e-mail: marketing@soncera.com
web: sonceratiles.com

Біз 1998 жылдан бастап Үндістанның Морби қаласынан фарфор плиткаларын / 
керамикалық плиткаларды / сантехниканы өндірушілер мен экспорттаушылардың ең 
жақсы 10-ына кіреміз.
Бізде еден плиткалары, қабырға плиткалары және сантехника үшін 4 өндірістік бөлім 
бар.
Қазіргі уақытта біз өз өнімдерімізді Парсы шығанағы, Латын Америкасы, Еуропа, 
Ресей, АҚШ және Тайваньды қоса алғанда, 30-дан астам елге экспорттаймыз.
Біздің фарфордан жасалған плиткалардың ассортименті: 30x60, 60x60, 60x120, 
80x80, 80x160, 120x120, 120x240, 80x240
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-62

 СтЕллА ПРО
Животноводов көшесі, 2 үй, 1 корпус
Екатеринбург, Балтым кенті, 624080, Ресей
тел.: 8 800 201 12 12
e-mail: info@stella-pro.ru
web: stella-pro.ru

Біздің компания МДФ және ХДФ өнімдерінің кең спектрін өндірумен және көтерме 
сатумен айналысады. Сіздерге өз өндірісінің көптеген әрлеу материалдарын 
ұсынамыз. Өндіріс ең заманауи жабдықта орындалады және ең жоғары сапа 
стандарттарына сәйкес келеді.
Біз клиенттерімізбен өзара сыйластыққа негізделген ашық және ұзақ мерзімді 
серіктестік қатынастар жасаймыз. Қалдықсыз өндірістің арқасында заманауи өндіріс 
желісі өнімді минималды өзіндік құн бойынша құруға мүмкіндік береді. Өніммен 
жұмыс жасауда біз өзімізге жоғары талаптар қоямыз. Біз қол жеткізілген нәтижені 
тек көлемде және мерзімде бағалаймыз. Нарықтың өзгеріп отыратын жағдайларына 
барынша жедел ден қоямыз және өз серіктестерімізге олардың қажеттіліктері мен 
тілектерін ескере отырып, ең тиімді ұсыныстар жасаймыз.
Бай және бақытты клиент-бай және бақытты “Стелла”

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-01

 “Стк” ғылымИ ОРтАлығы
Сущевский вал көшесі, 16 үй, 4 ғимарат
Мәскеу, 127018, Ресей
тел.: +7 499 301 01 22
e-mail: info@tsm-g.com
web: tsm-g.com

Ресейлік TSMGROUP компаниялар тобы 20 жылдан астам уақыт бойы TSMCERAMIC 
(бұдан әрі – TSMCERAMIC) брендімен энергияны үнемдеу әсері бар кешенді әрекеттің 
инновациялық қорғаныс қабатын сәтті шығарып келеді және тапсырыс берушілерге 
жобалық шешімді дайындауды, TSMCERAMIC қолдану және кепілдіктен кейінгі 
қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындауды қоса алғанда, ілеспе қызметтердің 
бүкіл кешенін ұсынады.
TSMCERAMIC - жоғары энергия үнемдейтін және коррозияға қарсы қасиеттері бар, - 
60°С-тан +260°с-қа дейінгі температура диапазонындағы кез-келген беттерге жоғары 
адгезиясы бар сұйық оқшаулағыш жабын, өрт қауіпсіздігі, абсолютті экологиялық 
таза және радио мөлдірлігі, кез-келген түске бояу мүмкіндігі. Материал диэлектрик 
болып табылады, жылу өткізгіштіктің рекордтық төмен коэффициенті және 30 жыл 
беріктігі бар.
Бұл параметрлер беделді ресейлік зертханалардың зерттеулерімен және құрылыста 
практикалық қолданумен расталады.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-65/1

 STROYSATuSNAb
Рысқұлов даңғылы, 140/4
Алматы, Қазақстан
тел.: +7 701 494 95 67
e-mail: ramadanov.nizami@mail.ru

KERAMA SATU ONE қышгранит жасалған бұйымдарды сату.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-06

 тЕХНОСОНуС
Лакин көшесі, 4 үй
Владимир, 600014, Ресей
тел.: +7 4922 49 45 95
e-mail: a.vinokurov@tn-ss.ru
web: tn-ss.ru

ТехноСонус компаниялар тобы - Құрылыс және сәулет акустикасы саласындағы 
дыбыс оқшаулау, акустикалық және дірілді оқшаулау материалдары, технологиялар 
және инженерлік консалтинг нарығындағы көшбасшылардың бірі. 
Компания 2007 жылдан бері табысты дамып келеді.
Кәсіпорынның өзінің өндірістік базасы бар, онда әртүрлі дыбыс оқшаулағыш және 
акустикалық материалдардың кең спектрін әзірлеу және шығару жүзеге асырылады. 
Өндіріс ауданы 14000 м2-ден асады, шеберханаларда ең заманауи отандық және 
шетелдік жабдықтар орнатылған.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-12

 тЕХНОСтИлЬ
Қызыл даңғыл, 222/1 үй, 1 кеңсе
Новосибирск, 630049, Ресей
тел.: +7 383 319 07 19
e-mail: sale@tehnostyle.ru
web: tehnostyle.ru

“ТехноСтиль” - бұл арнайы мақсаттағы есіктердің сенімді және инновациялық 
өндірушісі, федералды және аймақтық маңызы бар әлеуметтік нысандар үшін есік 
блоктарын жасау және орнату саласында көп жылдық тәжірибесі бар: медициналық 
клиникалар, онкологиялық орталықтар, Таза Үй-жайлар кешендері, емханалар, 
балабақшалар, мектептер, оқу орындары, А,Б класты бизнес орталықтары, 
әуежайлар, қонақ үйлер, спорт кешендері (мұз ареналары және т.б.) сенімді және 
адал жеткізуші ретінде беделге ие болды. Біздің компанияның инженерлік құрамы кез 
келген стандартты емес міндеттерді шешу тәжірибесіне ие.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-05

TIMbeRSTONe
Гагарин даңғылы, 309, н. п. 404, ТК Комфорт
Алматы, 050075, Қазақстан
тел.: +7 727 326 99 26
e-mail: store@timberstone.kz
web: timberstone.kz

Timberstone - қазіргі уақытта нарықта қол жетімді ең жоғары сапалы едендерді 
қамтамасыз ете отырып, біздің клиенттеріміздің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
тамаша қызмет көрсетуге бағытталған жетекші еден компаниясы.
Біздің Timberstone компаниясы паркет, ламинат, винил сияқты едендердің әртүрлі 
түрлерінің кең спектрін ұсынады, сонымен қатар біз сізге “COREtec”сауда маркасымен 
едендерді ұсынамыз!
Біздің өнімдеріміздің ассортименті ең заманауи жабдықтармен жабдықталған 
және өндірістік процестерде халықаралық мамандандырылған аккредиттелген 
сапа сертификаттары мен қауіпсіздік стандарттарымен расталған жаңа және 
инновациялық технологияларды қолданатын АҚШ, ЕО, Беларусь сияқты елдердегі 
еден жабындарын шығаратын әлемдегі жетекші зауыттарда шығарылады.
Timberstone өзінің көрме залдарында тек жетекші әлемдік еден өндірушілерін және 
тек эксклюзивті негізде ұсынады.  Timberstone Craft Parkett, Tarwood, Castro Wood 
Floors, Tilo Parquet, Hafro Parquet, BeFag, TerHuerne, Faus, Homflor Alsapan, Coretec-
USFloors және OneFlor сияқты брендтердің Қазақстандағы эксклюзивті өкілі болып 
табылады.
TIMBERSTONE LLC тек келесі брендтерді ұсынады:
Қолөнер паркі және Тарвуд-өндіріс Беларуссияның Брест қаласында орналасқан. 
Өндіруші ең инновациялық технологияларды пайдаланады, ал заманауи еуропалық 
жабдықтар нарыққа жоғары сапалы екі қабатты паркет жеткізуге мүмкіндік береді. 
Осының арқасында “Craft Parkett” сауда маркасымен екі қабатты паркет халықаралық 
сапа стандарттарының ең жоғары деңгейінде.
COREtec-бұл бастапқыда Америка Құрама Штаттарында құрылған және тез арада 
бүкіл әлемде еден өндірісінің ең революциялық серпілісіне айналған бренд, ол 
бірінші дәрежелі ағаш модельдеуден тұратын еденнің ерекше түрін ұсынады, бұл оны 
100% су өткізбейтін және оңай орнатуға мүмкіндік береді.
 Castrowoodfloors-100% ағаш едендер шығарады, өндіріс орындары Португалияда 
орналасқан. Компания 1970-ші жылдардан бастау алады, яғни компания еден 
өнеркәсібінде жарты ғасырдан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдар ішінде 
жинақталған тәжірибе мен шеберлік компанияны еденнің алғашқы ұлттық өндірушісі 
ғана емес, сонымен қатар нарықтағы жетекші әлемдік көшбасшы етті. Castrowoodfloors 
ассортиментіне табиғи ағаш, екі қабатты, экзотикалық, композициялық едендер 
және террассалық тақталар кіреді. Компания 40-тан астам елде және 4 континентте 
белсенді жұмыс істейді және кеңінен ұсынылған.
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ПАвИлЬОН 9, СтЕНД 9-119

uzeNS
Софья Перовская көшесі, 13/5
Уфа, 450103, Ресей
тел.: 8 800 5119298
e-mail: info@uzens.ru
web: uzens.ru

UZENS-бұл үйге Ақылды жарық шығаратын ресейлік компания. Баспалдақтарды 
автоматты жарықтандыру сегментінде көшбасшы. 
Компания өнімдері:
• Баспалдақтың Автоматты жарықтандыруы: Жарық басқару контроллері мен 

қозғалыс сенсорларынан тұрады
• Баспалдақ шамдары
• Ас үйді жарықтандыруға арналған мүгедектер арбасы
• Жарықдиодты таспа
• Қуат көзі
Артықшылықтары:
• Кез келген мәселелер бойынша техникалық қолдау
• 2 Өндіріс: Ресейде және Қазақстанда
• Әлемнің кез келген жеріне жеткізу

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-03/1

 ulTIMAX gRAvITY
Производственная көшесі, 1 үй
Иваново облысы, Кинешма қаласы, 155800, Ресей
тел.: +7 901 194 50 50
e-mail: info@ultimaxgravity.ru
web: ultimaxgravity.ru

Ultimax Gravity-саябақ аймақтарын, бау-бақша, велосипед және ландшафт жолдарын, 
Спорт және балалар алаңдарын, қаңқалы және үрлемелі бассейндерді орналастыруға 
арналған алаңдарды, авто/мото/вело көлік тұрақтарын, тротуарларды жасау, 
сондай-ақ қоғамдық аумақтарды абаттандыру және қалалық кеңістікте жайлылық 
аймақтарын құру үшін құрылыста және ландшафтық дизайнда кеңінен қолданылатын 
инновациялық полимер.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-51

 uRbANe TIle llp
Pacific Business Park, office157, 
8-A National Highway, near the Fern Residency Hotel
Morbi, 363641, Үндістан
тел.: +91 75679 25522
e-mail: export@urbane.global
web: www.urbane.global
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-31

 FlAvOuR gRANITO
No. 282, Hanuman Temple Road, Bela
Gujarat, 363642, Үндістан
тел.: +91 99252 26926
e-mail: export@flavourgranito.com
web: flavourgranito.com

Flavour Granito екі қабатты терезе өндірісінің жетекші компаниясы бола отырып, өзін 
жетекші өндіруші ретінде көрсете отырып, сәулетшілерге, интерьер дизайнерлеріне, 
декораторларға және стилисттерге қызмет етеді. Біз бүкіл әлемге еден мен 
қабырға жабындарының кең ассортиментімен қызмет етеміз, тұрғын үйлерден 
бастап коммерциялық бөлмелерге дейін, осылайша барлық сәулет және интерьер 
талаптарына сәйкес келеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-58

 шАХИНтЕкС ИНтЕРНЕшНл кОмПАНИ, ЖшҚ
Светлая көшесі, 14/11, Ростов облысы, 
Ақсай ауданы, Камышеваха х., 346715, Ресей
тел.: +7 863 219 84 48
 +7 989 511 80 06
e-mail: sale@shahintex.ru
web: shahintex.ru

“ШАХИНТЕКС Интернешнл Компани” ЖШҚ кілем бұйымдары саласында 15 жылдан 
астам жұмыс істейді. Оның өндірісі Ростов-на-Донуда, ал өнімдер әрқашан Ростов-
на-Дону мен МО-дағы тарату орталықтарында болады. Кілемшелер SHAHINTEX 
үйлесімді впишутся ғана емес, үйдің немесе пәтердің ішкі, бірақ мен үшін өте 
қолайлы әлеуметтік объектілер: сауда орталықтары, қонақ үйлер, мейрамханалар, 
кеңселер және т.б .. маңызды және визуал және износостойкость кезінде үлкен 
өткізгіштігі. Икемді шарттар мен жеке қарым-қатынас ынтымақтастықты барынша 
жайлы және өнімді етеді!

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-54

шПОНИРОвкА
Луговая көшесі, 27б, пом. 1
Лаишев ауданы, Никольское ауылы, 422627, Ресей
тел.: +7 991 667 97 17
e-mail: info@shponirovka.com
web: shponirovka.com

Компания МДФ, ЛМДФ, ДСП, фанера панельдерін жоғары сапалы қаптаумен 
айналысады. Қаптау заманауи байланыстырушы материалдарды қолдана отырып, 
ағаштың жұқа қабаттарын (қалыңдығы 0,5 мм-ден 1,5 мм-ге дейін) ағаш тақтасына 
ыстық басу арқылы жүзеге асырылады. Өнім жоғары сапалы материалдарды қолдана 
отырып, заманауи жабдықта білікті мамандармен жасалады.
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ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-53

eglO KAzAKHSTAN
Әл-Фараби даңғ., 7, “Нұрлы Тау” БО, 4А блок, 72 кеңсе, 14 қабат
Алматы, 050059, Қазақстан
тел.: +7 727 293 25 20
e-mail: mariya.nurgaliyeva@eglo.com
web: eglo.com/kazakhstan_rus

EGLO - 1969 жылы Австрияның Тироль қаласында құрылған және әлемнің 70-тен 
астам елінде ұсынылған халықаралық компания. Біздің модельдердің креативті 
дизайны австриялық дәстүрлер мен әлемнің әр түрлі елдеріндегі серіктестеріміздің 
мәдениеті әсерінен жасалады. Соңғы 50 жыл ішінде EGLO жарықтандыру өнімдерін 
шығаратын жетекші компаниялардың біріне айналды және халықаралық нарықтағы 
басты ойыншылардың бірі болды. Орталық Азия мен Күнгей Кавказдың ресми 
өкілдігі 2009 жылы Қазақстан Республикасында құрылған және Әзірбайжан, Грузия, 
Армения, Тәжікстан, Қырғызстан, Түрікменстан және Өзбекстан сияқты елдерге 
жетекшілік етеді.

ПАвИлЬОН 10, СтЕНД 10-16

 eXXARO TIleS lIMITeD
12th Floor, D-Block, Ganesh Glory 11, Near BSNL Office, 
Jagatpur-Chenpur Road, SG Highway, Jagatpur
Ahmedabad, 382481, Үндістан
тел.: +91 89805 82828
 +91 83066 40345
e-mail: drjaysingh@exxarotiles.com
web: exxarotiles.com
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“АҚЖОл-мЕДИА” ЖшС
Жібек жолы даңғылы, 50, 
“Квартал” БО, 413 кеңсе
Алматы, A25E0X4, Қазақстан
тел.: +7 727 3450801 
e-mail: akzhol_media@mail.ru
web: www.vvr.kz

“Ақжол-Медиа” ЖШС - заманауи, серпінді дамып келе жатқан мультимедиялық 
компания. Біздің компания Алматының жарнамалық және ақпараттық басылымдар 
нарығы көшбасшыларының бірі болып табылады. Біздің “В ваши руки” газетіміз, “Вся 
недвижимость.Строительство.Интерьер.Услуги” журналымыз және vvr.kz интернет 
жобамыз көлемі және өзектілігі жағынан бірегей контентті қамтиды.
Қазіргі кездегі ең тиімді медиақұралдарды - баспа БАҚ және Интернет желісі 
ресурстарын пайдалана отырып, біз Алматы қаласы және бүкіл Қазақстан 
Республикасы бойынша клиенттерімізді ең соңғы ақпаратпен қамтамсыз етеміз. 

“БАРлығы ҚҰРылыС ЖӘНЕ ЖӨНДЕу үшіН”, “ҚҰРАл-
САймАНДАР” ЖӘНЕ “gARDeNTOOlS” ЖуРНАлДАРы 
(СЕРИЯСы “тҰтыНушы”)
Новодмитровская көшесі, 5А, 1 құр
Мәскеу, 127015, Ресей
тел.: +7 916 163 8241, 
 +7 926 245 3225
факс: +7 499 519 6485
e-mail: zbor@potrebitel.ru
web: www.master-forum.ru

“Барлығы құрылыс және жөндеу үшін” журналының басты тақырыбы мыналар болып 
табылады: жылумен және сумен жабдықтау, салқындату және желдету, электр, 
санитарлық техника, құрылыстық химия, құрылыс және әрлеу материалдары.
“Құрал-саймандар” журналы электрлік және қол құрылдарына, жабдықтауға, өлшеуіш 
аспаптарға, білдектерге, генераторларға, пісіру жабдығын, компрессорларға және 
пневматикалық құралдарға арналған.
“GardenTools” журналы бау-бақша техникасы мен құрал-саймандарына бағытталған: 
көгал шапқыш, триммерлер, тракторлар, тізбекті ара, бұта кескіш, ауа үрлегіш, 
қопсытқыш, қар лақтырғыш, сорғылар, суаруға  және тоғандарға арналған жабдықтар.
Әрбір нөмір: тәуелсіз тесттерді, сараптамалық бағалауды, нарықтық шолып 
қарауды, жаңалықтарды, шеберлік-сыныптарын, талдамалы мақалаларды, 
айрықша сұхбаттарды, пайдалы кеңестерді, мамандардың  ұсыныстарын, жетекші 
компаниялар туралы мәліметтерді қамтиды.
Әрбір шығарылымның таралымы: кемінде 35 мың дана.
Журнадардың мұрағаты: http://master-forum.ru/category/magazine/ сілтемесі 
бойынша қолжетімді болып табылады.
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вАш ДОм.Kz, ҚҰРылыС ПОРтАлы (vASHDOM.Kz)
Варшавское шоссесі, 47, к. 4, 1224 кеңсе
Мәскеу, 115230, Ресей
тел.: +7 495 7907591, доб.112
e-mail: info@vashdom.ru
web: www.vashdom.kz

“Ваш Дом.KZ” құрылыс порталы тауарлар мен қызметтерді сатып алу мүмкіндігін 
беретін алаң болып табылады. 
Компаниялар бұл жерде өздері туралы ақпаратты, прайс-парақтарын, жаңалықтарды, 
акциялар мен жеңілдіктерді  орналастырады. 
Келушілердің назарына “Мақалалар”, “Жеңілдіктер”, “Тендерлер”, “Суреттер мен 
галерея бейнелері” атты пайдалы тараулар бар.
Бізде құрылыс пен жөндеуге арналғанның БАРЛЫҒЫ бар! Бізбен бірге салыңыз!

вЕСтНИк ПРОмышлЕННОСтИ, БАСПА үйі, ЖшҚ
Гостиничный өтпе жолы, 8, 1 корпус 
Мәскеу, 127106, Ресей
тел.: +7 495 6455691
e-mail: info@westnik.su
web: www.365-tv.ru
 www.vestnikprom.ru
 www.pronowosti.ru
 www.tgdaily.ru
 www.inreginfo.ru

Ақпараттық-талдау журналы “Вестник промышленности, бизнеса и финансов”  
- отандық индустрияның негізгі салалары, инновация, бизнеске арналған 
қызмет түрлері және қаржылық сараптау жөніндегі басылым, “Межрегиональная 
промышленность и торговля” - Ресей аймақтарының Қазақстан, Беларусь, ТМД 
елдері және алыс шетелмен өнеркәсіптік және сауда ынтымақтастығына арналған 
басылым. “Вестник промышленности” және “Вестник бизнеса” тар шеңберде 
мамандандырылған газеттер. Нөмірлер тақырыбы: АӨК, энергетика, машина 
жасау, металл, машина жасау, метрология, қауіпсіздік, құрылыс материалдары, 
консалтингтік қызметтер, қаржы, логистика.

“ЖЕлтыЕ СтРАНИцы кАзАХСтАНА”  
ХАлыҚАРАлыҚ БАСПА үйі
Әль-Фараби даңғылы, Нұрлы Тау БО,
5А блогы, 6 қабат, 140 кеңсе 
Алматы, 050000, Қазақстан
моб.: +7 701 7594545
e-mail: s.shin61@mail.ru
web: www.ypk.kz
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“Желтые страницы Казахстана” – бұл бүгінгі таңда ақпараттық қызметтер нарығында 
“Yellow Pages of Kazakhstan” баспа басылымы индустриялық-коммерциялық 
анықтамалығы, www.ypk.kz web-сайт түрінде және “Желтые страницы Казахстана” 
мобильдік қосымшасы арқылы ұсынылған халықаралық бренд.
Қазақстанның коммерциялық және мемлекеттік компаниялары, коммерциялық емес 
және үкіметтік емес ұйымдар бойынша өзіңізді қызықтыратын кез келген ақпаратты 
атауы, негізгі сөздері және санаттары/кіші санаттары бойынша іздеу арқылы таба 
аласыз. Сондай-ақ, сіз өз компанияңызды ақылы немесе тегін негізде тіркей аласыз 
немесе жеке хабарландыру бере аласыз. Сондықтан біздің алдымызда тұрған ең 
өзекті міндет - оқырманның тұтынушылық және ақпараттық мүдделерінің оңтайлы 
үйлесімін іздеу, бізді де, жарнама берушілерді де, жалпы қоғамды да қызықтыратын 
бірлескен қызметтің реттеушілерін іздеу. Өз мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз!

зАмАНАуИ ҚҰРылыСтыҚ ҚҰРылымДАР,  
АҚПАРАттыҚ- БАСПА ОРтАлығы 
Волжский бульвары, 13, кеңсе 279
Мәскеу, 109125, Ресей
тел.:  +7 967 0607117
факс:  +7 499 1771807
e-mail:  com@ssk-inform.com
web: www.ssk-inform.ru

“Заманауи Құрылыстық құрылымдар”, “Терезелер және Есіктер”, “Жаппа және 
оқшаулау”, “Қасбеттік жүйелері”, “Терезелер мен еісктер үшін құрамдас бөлшектер” 
мамандандырылған журналдар сериясы. Талдамалы есептер, нарық  мониторингі, 
сараптау әрбір журналда қамтылған.
www.ssk-inform.ru порталы – құрылыс индустриясының жаңалықтары, сараптау, 
бейне репортаждар.

IDeAS (ДИзАйН ИДЕЯлАРы), ішкі кӨРіНіС ЖуРНАлы
Айманов көшесі, 70/91 
Алматы, Қазақстан 
моб.: +7 777 239 14 10
web: www.idmaward.kz

Дизайн, сәулет және сән саласындағы жетекші қазақстандық түрлі-түсті басылым.
IDEAS  2008 жылы құрылды және Қазақстан дизайнын, сәулет және сән нарығын 
дамытуды,  сондай-ақ жаңа өнімдер мен қызметтерді әзірлеуде және біріктіруде 
кешенді кәсіби қадамдарды дәріптеуді өзіне міндет етіп қойды.
Қазіргі таңда IDEAS Group Қазақстандағы дизайн, сәулет және сән саласындағы 
жетекші маркетинг интеграторының бірі болып табылады  және мынадай жобаларды 
біріктіреді:
• IDEAS журналы
• IDEA дизайыны және сәулет саласындағы жылсайынғы Қазақстан сыйлығы.
• Қазақстанның жетекші кәсіпқой мамандар қоғамдастығы - IDEAS Club
• Дизайн және сәулет индустрия қатысушыларымен кездесу және бейінді 

семинарлар ұйымдастыру
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• IDEAS DESIGN ACADEMY академиясы
13 жыл жемісті еңбек еткен жылдар ішінде IDEAS GROUP жобалар аудиториясы 
0,5 млн. оқырмандарды және қатсушыларды құрады, сондай-ақ 150 оқиғаны, 
қазақстандық шетелдік көрмелерді қамтыды.  

кАБЕлЬ.Рф®
Б. Саввинский тұйық көшесі, 9с1 
Мәскеу, 119435, Ресей 
тел.: +7 495 6460858
e-mail: press@cable.ru
web: cable.ru

Кабель.РФ® бүгінде Ресейде және ТМД елдерінде электр және жалпы өнеркәсіптік 
өнімдерді сатуға арналған жетекші интернет – жобалардың бірі болып табылады.
Сенімді өндірушілермен және жеткізушілермен ресми ынтымақтастық Cable.ru 
тауарлардың кең спектрін сататын мультибрендтік алаңға айналу: кабельдік-өткізгіш 
өнім, кабельді монтаждау және төсеуге арналған өнім, кабельді лотоктар мен 
қораптар, кабельді муфталар, жарықтандыру тіректері, төмен вольтты жабдық, электр 
қозғалтқыштар, мойынтіректер, транспортер таспалары, жеңдер мен шлангілер, 
сорғылар, желдеткіштер, редукторлар, жылу техникасы, шынжырлар, жұлдызшалар, 
жетек белдіктері.

кАПИтАл, АГЕНттік, ЖшС
Сатпаев көшесі, 88, Т. Озала бұрышы, кеңсе 2
Алматы, A15P5M8, Қазақстан
тел.: +7 727 3924363, 3924364
e-mail:  capital_ag@mail.ru
 capitalinf@mail.ru
web: www.capitalinf.com

“Капитал агенттігі” – Қазақстандағы жалғыз компания, сондай-ақ ТМД-ғы 
компаниялардың бірі ғана, яғни компания МАМАНДАРҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ 
АНЫҚТАМАЛЫҚ ӘДЕБИЕТТЕР сериясын авторлық әзірлеу, дайындау және басып 
шығару қызметін қоса атқарады. 
Сериялар “ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ” және “ҚҰРЫЛЫС” жеке анықтамалар және 
электрондық кітапханалар біріккен  жалпы атауымен шығарылады.
Серияны басып шығару бағасы – құрылыс және әрлеу материалдары, бұйымдар, 
фирмалар, жабдықтар, әр түрлі технологиялар және технологилық шешімдер 
туралы жеке-жеке ақпараттарды мүмкіндігінше  бірге жинау, оларды жүйеге келтіру 
және жинақтау, пайдаланушылардың кеңейтілген аудиториясы үшін ақпараттарды 
қолжетімді ету.
Басты міндеті – жобалық, құрылыстық, жабдықтау және коммерциялық ұйым 
қызметкерлерін құрылыс, энергетика, мұнай және газ тасымалдау, экология, 
өндірістік санитария, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы әр түрлі 
нормативтік-анықтамалық құжаттармен таныстыру.
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кОмПОзИт XXI ғАСыР, ЖшҚ
Нансен асуы, 1, кеңсе 34
Мәскеу, 129343, Ресей
тел./факс: +7 495 231 44 55
e-mail:   info@stroymat21.ru
web: www.kompozit21.ru
 www.stroymat21.ru

“КОМПОЗИТ XXI ғасыр” ЖШҚ (Мәскеу қ.) ақпараттық ғылыми-техникалық жазылып 
алатын журналдарды шығарады:
“XXI ғасыр құрылыс материалдары, жабдықтар, технологиялар”, таралымы 15 мың 
дана. 
“Бетондар технологиясы”, таралымы 15 мың дана.
“Жаппа және оқшаулау материалдары”, таралымы 15 мың дана.
“Құрғақ құрылыс қоспалары”, таралымы 15 мың дана. 

“кРАСИвыЕ ДОмА ПРЕСС” БАСПА үйі АҚ
Щепкин көшесі, 29 үй
Мәскеу, 129090, Ресей 
тел.: +7 495 730 55 92
e-mail: info@houses.ru
 avk@weg.ru
web: houses.ru

“Красивые дома пресс” баспа үйі мерзімді журналдарды шығарады: ““Красивые 
дома”, “Красивые квартиры”, “Деревянные дома”, “Бассейны и сауны”, “Камины 
и отопление”, “Дом и сад”, “100 дизайн-проектов. Красивые квартиры”, сонымен 
қатар Сәулет, Құрылыс және интерьер туралы кітаптар. Басылымдар құрылыс, 
дизайн және үйді абаттандыру, бақша учаскесіне күтім жасау бойынша практикалық 
ұсыныстар береді, оқырманды сәулет-құрылыс нарығының жаңа тенденцияларымен 
таныстырады.
“Красивые дома пресс” БҮ ағаш үйлер үшін арнайы жасалған жоғары сапалы 
өнімдерді ұсынады: бояулар мен әрлеу жабындары. Компанияның жоғары білікті 
кеңесшілері ағаш үйді күту бойынша ұсыныстар береді. Мамандар ағаш үйге 
арналған ең жақсы әрлеуді таңдауға көмектеседі.
Сондай-ақ, “Красивые дома пресс” БҮ сәулет жобаларын әзірлеу бойынша кеңес 
беру қызметтерін ұсынады.

күРДЕлі ҚҰРылыС, БАСылымДАР тОБы
а/я 79, Киев, 04205, Украина
тел.: +38 044 4516408
факс: +38 044 5815950
e-mail: kapstroy@kapstroy.kiev.ua
web: www.kapstroy.kiev.ua
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“КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС” Украиндық басылым тобы тәуелсіз баспа жобасы – “Күрделі 
капитал” журналын, “Бетон&Асфальт” журналын және “ТМД-ғы арнайы техника” 
каталогын,сондай-ақ екі Интернет-ресурсты қамтиды.
 “Күрделі капитал” журналы – нарық құрылысы оқиғасын кәсіби талдау және оның 
келешегі. 
“Бетон&Асфальт” журналы– екі маңызды тақырыпты жарықтандыратын басылым – 
бетон саласы және жол құрылысы саласы.
“ТМД-ғы арнайы техника” каталогы– украин нарығында қолжетімді арнайы 
техниканы, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді құрамдас бөлшектерді өндіретін 
әлем өндірушілердің анықтамалығы.
www.specmash.com.ua – арнайы техниканы өндірушілердің интернет-каталогы: 
құрылыс, жол, коммуналдық,  көтеруші, карьерлік жабдықтар, қосалқы бөлшектер, 
құрамдас бөлшектер.

ҚҰРылыС АҚПАРАты
Жибек Жолы көшесі, 64/47, 7 қабат, кеңсе 700-10
Алматы, A25E1D7, Қазақстан
тел.: +7 727 2612113
факс: +7 727 2612113
e-mail: stroyinfo@yandex.ru
web: www.stroyinfo.kz

НАРЫҚТА - Журнал 23.02.2003 ж. бастап шығады және Қазақстанның ақпараттық 
нарығында 15 жылдан астам уақыт бойы бар. 2009 жылы “Мінсіз”сапа белгісімен 
марапатталған.
АҚПАРАТ-Журналдағы ақпарат жарнамалық мақалалар, модульдік және 
кіші жарнамалық ақпарат түрінде ұсынылған, бұл сізге сатылатын тауарларды, 
қызметтерді, технологияларды және т.б. толық ұсынуға мүмкіндік береді.
Таралымы мен кезеңділігі-Журнал әр айдың 15 және 30-күндері 10 000 дана 
таралыммен шығады.
Тарату-Қазақстан Республикасының аумағында қолданылады.
* “Қазпошта” АҚ және “Қазбаспасөз” АҚ жазылымы бойынша. Жазылу индексі 75207.
Ақпараттық ПОРТАЛ – WWW.STROYINFO.KZ -құрылыс нарығының жаңалықтары, жаңа 
технологиялар, жаңа материалдар.

ҚҰРылыС ОРБИтАСы, БАСПА үйі, ЖшҚ
Ярославль тас жолы, 26Б, құр. 3, кеңсе 23
Мәскеу, 129337, Ресей
тел.: +7 495 6626996
e-mail: info@stroyorbita.ru 
web: www.stroyorbita.ru 

“Құрылыс Орбитасы” журналы – елдегі құрылыс саласының мемлекеттік, қоғамдық 
және жетекші коммерциялық құрылымдардың ақпараттық серіктесі. Басылым 
құрылыс кешені мамандары мен олардың әлеуетті тапсырыс берушілері арасындағы 
тікелей байланыстарға бағытталған. Журнал ірі құрылыс форумдарының, ассамблея, 
саммиттердің ақпараттық серіктесі болып табылады. 
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ҚҰРылыС САРАПшыСы, ЖшҚ 
Мир даңғылы, 101, кеңсе 224
Мәскеу, 129085, Ресей
тел.: +7 495 3803700
e-mail: info@ardexpert.ru 
web: www.ardexpert.ru

ҚҰРЫЛЫС САРАПШЫСЫ ұсынады:
“Құрылыс сарапшысы” – салалық сәулет-құрылыс интернет-порталы, кәсіби 
мамандар мен тұтынушылар, яғни құрылысшылар, сәулетшілер, жобалаушылар, 
девелоперлер, инженерлер, дизайнерлер, бизнес, ғылым, білім беру өкілдері, 
қоғамдық бірлестіктер және сәулет-құрылыс саласын реттеуші орган өкілдері, 
сондай-ақ жеке тұтынушылар және копоративтік тапсырыс берушілер үшін 
ақпараттық алаң болып табылады. 
“Құрылыс технологиясы” –  қызметі жаңа құрылыс технологияларын, әзірлемелерді, 
жабдықтар мен материалдарды қолданумен байланысты құрылыс ұйымдарының 
басшылары, құрылыс-мамандары, жобалық ұйымдардың басшылары үшін құрылыс 
индустириясы бойынша мамандандырылған басылым, журнал. Журнал 1998 
жылдан бастап шығарылады. Басылым оқырмандарды ең жаңа құрылыс және 
әрлеу материалдарымен, технологиялармен, жабдықтармен және құралдармен, 
құрылыстың заңды және қаржылық аспектілерімен таныстырады. 

MYD pRODuCTION
Жекебатыр көшесі, 31
Нұр-Сұлтан, 010000, Қазақстан
тел.: +7 776 4446444
e-mail: info@myd.kz
instagram: @mydproduction

MYD Production – Қазақстанның әуежайлары мен теміржол вокзалдарында 
эксклюзивті жарнама операторы.
Компания әлемнің ірі әуежайларының жарнамалық стратегиясының халықаралық 
тәжірибесін пайдалана отырып, объектілердің имиджін жаңғыртумен, 
инновацияларды, заманауи технологияларды енгізумен айналысады. Бұл тез дамып 
келе жатқан компания, онда жарнама нарығында 10 жылдан астам тәжірибесі бар 
пікірлестер мен мамандар жұмыс істейді.

ПРОЕктАНт
e-mail:  marketing@proektant.by
 marketing@proektant.ru
 marketing@proektant.kz
 marketing@proektant.ua
 biz@proektant.org 
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“ПРОЕКТАНТ” – әріптестері мен техникалық мамандар үшін жобалаушылар жасаған 
жетекші халықаралық Интернет қор: 
Ай сайын “ПРОЕКТАНТ” Интернет қорына шамамен 525 000 пайдаланушы кіріп, 840 000 
рет беттерді қарап шығады. Жобаға күн сайын кіру саны 18 000 ерекше пайдаланушыдан 
астам.    
www.proektant.org – Беларусь, Ресей, Украина, Қазақстан жобалаушыларына арналған 
форумдар (жобалаудың кез келген бағыттары бойынша 14 халықаралық форум)
www.proektant.by – Беларусь жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ru – Ресей жобалаушыларының сайты.
www.proektant.kz – Қазақстан жобалаушыларының сайты.
www.proektant.ua – Украина жобалаушыларының сайты.

САПА ӘлЕмі ХАлыҚАРАлыҚ ГАзЕт
Байзаков көшесі, 299
Алматы, A15G7P5, Қазақстан
тел.: +7 727 2505060
факс: +7 727 2755935
e-mail: gazeta@standard.kz
web: www.standard.kz

“Сапа әлемі” халықаралық газеті “Қазақстандық сапа және инновациялық 
менеджмент ұйымы” АҚ-мен (СИМҚҰ) 2002 жылғы қыркүйектен бастап шығарылады. 
Газет Қазақстан Республикасында сапа менеджментінің халықаралық стандарттарын 
енгізу, қазақстандық экономиканың өзекті проблемалары, қоршаған ортаны қорғау, 
сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік және энергия үнемдеу мәселелері бойынша 
материалдарды үнемі жариялап отырады.  Авторлар ретінде Қазақстанның, Ресейдің, 
Беларусьтің сапа саласындағы жетекші мамандары, сондай-ақ Сапа әлеміндегі 
беделдер әрекет етеді.
Жиілігі-айына 1 рет. Пішімі - А3. Көлемі-16 жолақ. Басылымның таралымы-5 мың 
дана. Жазылу, елдің барлық аумағы бойынша адрестік тарату бойынша таратылады, 
сондай-ақ мемлекеттік органдарға (министрліктер мен комитеттер), бизнес-
орталықтарға, ғылыми-өндірістік орталықтарға, қонақ үйлерге, кәсіпорындарға, 
Алматы, Нұр-сұлтан және Қазақстанның басқа да ірі қалаларының білім беру 
мекемелері мен ұйымдарына жеткізіледі, міндетті түрде түрлі көрмелерге қатысады.

TeRRA-eXpO
40 -лет Победы даңғылы, 330
Ростов-на-Дону, 344082, Ресей
тел.: +7 499 7031791 
 +7 961 4032221
e-mail: terraexpo.world@gmail.com 
web: www.terra-expo.com 

Портал TERRA-EXPO.com - көрмеге келушілер мен экспоненттердің кездесу орны 
жылына 365 күн. Жаңа клиенттерді, жеткізушілерді, серіктестерді немесе іскери 
қарым-қатынастың басқа түрін табу үшін порталға тіркеліп, жыл бойы бір жерде 
сатылым, маркетинг және қоғаммен байланыс жоғарылайды. Сіздің іскерлік 
табысыңыз біз үшін маңызды!
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ЭлЕктРОтЕХНИкА НАРығы, АНыҚтАмАлыҚ ЖуРНАл
Полковая көшесі, 3, құр. 6, кеңсе 305
Мәскеу, 127018, Ресей
тел.:  +7 495 5405276
факс:  +7 495 5405276
e-mail:  reklama@marketelectro.ru
web:  www.marketelectro.ru

Бірегей салалық журнал-мақаланың әрбір нөмірінде электротехникалық нарық туралы 
шолу және талдау материалдары, сондай-ақ электротехникалық компаниялардың 
мекенжай-Телефон анықтамалығы қамтылған анықтамалық. Саладағы ең үлкен 
таралым.
Пішімі: А4
Көлемі: 200 бет
Түсі: толық түсті
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Таралымы: 20 000 дана.
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БӨлмЕ АРАСы ЕСіктЕР
ТЕХНОСТИЛЬ ................................................................... 10-12 ...............105
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70

ЕСік ЖЕткізГіштЕРі
БИ-МОДУЛЬ ..................................................................... 9-166 .................18
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70

ЕСік ілмЕктЕРі
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70
ООО “МОДУЛЬ СЕРВИС” .................................................. 10-21 .................96

ЕСік кӨзі
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70

ішкі ҚАлҚАлАР
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
SLOPLAST ......................................................................... 9-163 .................57

кіРЕтіН ЕСіктЕР
ЗАУЫТ МЕТАЛИКС СҮ ....................................................... 10-12 .................29
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
IDOORS ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕСІКТЕР .................................. 10-71 .................83

кӨлікЖАй, ӨНЕРкӘСіПтік ҚАҚПАлАР
KRYWALD-PLAST SP. Z O.O. ............................................... 10-26 .................38

ҚОРшАулАР ЖӘНЕ шАРБАҚтАР
АГРАН ................................................................................. 9-81 .................12
БИ-МОДУЛЬ ..................................................................... 9-166 .................18
GENTAS DEKORATIF YUZEYLER SAN. VE TIC. A.S. ................ 9-151 .................25
КЕШЕНДІ МЕТАЛЛ ШЕШІМДЕР ЗАУЫТЫ ........................... 10-24 .................34
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83

ҚҰлыПтАР
БИ-МОДУЛЬ ..................................................................... 9-166 .................18
WIZDOM............................................................................ 10-52 .................22
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70

ҚҰРЫШПЕН ҚАПТАЛҒАН ЕСІКТЕР
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

ЛИФТТЕР, ЭКСКАЛАТОРЛАР
МИНИМАК ЛИФТ .............................................................. 10-42 .................45
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55
ЦРТ - КӨМЕКШІ ................................................................ 9-144 .................70

ӨРткЕ ҚАРСы ЖАРыҚ ӨткізГіш вИтРАЖДАР, ЕСіктЕР, 
тОСҚАуылДАР
ЗАУЫТ МЕТАЛИКС СҮ ....................................................... 10-12 .................29

Сым тОРлАР
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54

тЕміР ЕСіктЕР
ЗАУЫТ МЕТАЛИКС СҮ ....................................................... 10-12 .................29
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
IDOORS ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕСІКТЕР .................................. 10-71 .................83

тЕРЕзЕлЕРГЕ ЖӘНЕ ЕСіктЕРГЕ АРНАлғАН фуРНИтуРАлАР
БК, ООО ........................................................................... 10-12 .................19
KRYWALD-PLAST SP. Z O.O. ............................................... 10-26 .................38

фАНЕРА, фАНЕРАлыҚ АРАлыҚтАР
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ШПОНИРОВКА ................................................................. 10-54 ...............108
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
ПЛАЙТЕРРА ........................................................................ 9-84 .................49
СОЛТҮСТІК ФАНЕР КОМБИНАТЫ, ЖШС ........................... 9-156 .................58

ЖАБДыҚ, БілДЕктЕР, тЕХНИкА
АғАш ӨНДЕу ЖАБДыҚтАРы
ELLEGO PARKET ................................................................ 10-01 .................91

АҚАукӨРГіш ЖӘНЕ БАлҚытыП БіРіктіРуГЕ АРНАлғАН 
ЖАБДыҚтАР
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
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PROGRESS GROUP ........................................................... 9-117 .................52
ТОР .................................................................................. 10-01 .................67

ӘйНЕ ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47
СТАНКИ МИРА .................................................................. 9-164 .................59
ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70

ӘйНЕк ПАкЕттЕРДі ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
СТАНКИ МИРА .................................................................. 9-164 .................59

ӘйНЕкті ӨНЕРкӘСіПтік ӨНДЕуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47

БАйлАНыС ЖүйЕлЕРі
APATOR POWOGAZ S.A ...................................................... 10-26 .................14

БАҚылАу-ӨлшЕу АППАРАтуРАлАРы
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
TEST INSTRUMENTS ........................................................... 9-83 .................63
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

БЕтОН АРАлАСтыРғыштАР, БЕтОНҚОСПАлАуыш 
ҚОНДыРғылАР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
EUROMECC SRL ................................................................ 9-102 .................28
QUANGONG MACHINERY CO., LTD ..................................... 10-41 .................40
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
MASA GMBH ..................................................................... 9-111 .................42
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
PRENSOLAND SA .............................................................. 9-125 .................51
PROGRESS GROUP ........................................................... 9-117 .................52
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

БЕтОН тӨСЕГіштЕР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
PROGRESS GROUP ........................................................... 9-117 .................52
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59

БілДЕктЕР, ЖАБДыҚтАР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
СТАНКИ МИРА .................................................................. 9-164 .................59
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
ТОР .................................................................................. 10-01 .................67
SCHECHTL ........................................................................ 9-110 .................71
SCHNELL SPA ................................................................... 9-103 .................71
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

БҰғылАу ЖАБДыҚтАРы
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13

ДЕРБЕС ЭНЕРГИЯ кӨзДЕРі
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51

ДРЕНАЖ ЖӘНЕ СуАРу ЖүйЕлЕРі
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51

Жуу ЖАБДыҚтАРы
ZHONGSHAN JIAYOU HARDWARE PRODUCTS CO.,LTD ....... 10-43 .................29

ЖылтыРАту мАшИНАлАРы
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13

ИНЖЕНЕРлік ЖАБДыҚтАР
WIZDOM............................................................................ 10-52 .................22
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
LEIRIMETAL ....................................................................... 9-126 .................41
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
TEST INSTRUMENTS ........................................................... 9-83 .................63
ТУРКОВ ............................................................................ 10-01 .................67

кАССЕтАлыҚ ҚОНДыРғылАР
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59

кіРПіш ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
QUANGONG MACHINERY CO., LTD ..................................... 10-41 .................40
LEIRIMETAL ....................................................................... 9-126 .................41
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55
САБО ................................................................................ 9-101 .................55

кОмПРЕССОРлАР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

кӨтЕРГіштЕР
МИНИМАК ЛИФТ .............................................................. 10-42 .................45

кРАНДАР ЖӘНЕ кӨтЕРГіштЕР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55

ҚАлыПтАСтыРушы СтЕНДтЕР
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
М-КОНСТРУКТОР ............................................................. 9-128 .................44
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТМ.................................................................................... 9-90 .................60
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61

ҚОймА ЖАйлАРыНА АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
“ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ” ЖШҚ ...................................... 10-63 .................92

ҚОРАмАлАу ЖАБДығы
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
М-КОНСТРУКТОР ............................................................. 9-128 .................44
ПРОФИИЛИКЕСКУС ОЮ ................................................... 9-130 .................53
РЕСИМАРТ ....................................................................... 9-127 .................54
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТМ.................................................................................... 9-90 .................60
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

ҚҰРылыС ЖАБДыҚтАРы
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
APATOR POWOGAZ S.A ...................................................... 10-26 .................14
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EUROMECC SRL ................................................................ 9-102 .................28
QUANGONG MACHINERY CO., LTD ..................................... 10-41 .................40
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
PROGRESS GROUP ........................................................... 9-117 .................52
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТМ.................................................................................... 9-90 .................60
ТАБЫСТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР, ЖШС ................................... 10-54 .................62
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

ҚҰРылыС ЖАБДыҚтАРыНА АРНАлғАН ҚОСАлҚы 
БӨлшЕктЕР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
SUNLONG ......................................................................... 9-145 .................55
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРыН ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН 
ЖАБДыҚтАР
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
WEHRHAHN....................................................................... 9-123 .................21
WKB SYSTEMS GMBH ........................................................ 9-107 .................22
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
LEIRIMETAL ....................................................................... 9-126 .................41
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
MASA GMBH ..................................................................... 9-111 .................42
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
М-КОНСТРУКТОР ............................................................. 9-128 .................44
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47
PETRO BUILDING SYSTEMS ............................................... 9-146 .................48
PRENSOLAND SA .............................................................. 9-125 .................51
ПРОФИИЛИКЕСКУС ОЮ ................................................... 9-130 .................53
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТМ.................................................................................... 9-90 .................60
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРыНың БЕРіктіГіН РЕттЕу ЖӘНЕ 
тЕкСЕРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40

ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРыНың САПАСыН СыНАу ЖӘНЕ 
БАҚылАуғА АРНАлғАН АСПАПтАР ЖӘНЕ ЖАБДыҚтАР
ГРИН-ТЕХ ......................................................................... 10-56 .................27
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40

Қыш тАҚтАйшАлАРДы ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
CLEIA ................................................................................ 9-122 .................35
LEIRIMETAL ....................................................................... 9-126 .................41
САБО ................................................................................ 9-101 .................55
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72

ОҚшАулАу мАтЕРИАлДАРыНА АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG ........................ 9-109 .................21
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56

ӨлшЕуіш ЖАБДыҚтАР
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
TEST INSTRUMENTS ........................................................... 9-83 .................63

ПвХ СығыП шығАРу
KRYWALD-PLAST SP. Z O.O. ............................................... 10-26 .................38
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
БІРІНШІ ПРОФИЛЬДІ ЗАУЫТ ............................................. 10-01 .................85

СПОРт АлАңДАРыНА АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
ПРОСПЕКТ ....................................................................... 9-119 .................52
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
“ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ” ЖШҚ ...................................... 10-63 .................92

тББ зАуыттАРы (тЕміР БЕтОН БҰйымДАРы)
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
М-КОНСТРУКТОР ............................................................. 9-128 .................44
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
PRENSOLAND SA .............................................................. 9-125 .................51
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
РЕСИМАРТ ....................................................................... 9-127 .................54
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61
ТАБЫСТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР, ЖШС ................................... 10-54 .................62
TEZBUILD ЖШС .................................................................. 9-94 .................62
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
ЭЛТИКОН ........................................................................... 9-90 .................72
БІРІНШІ ПРОФИЛЬДІ ЗАУЫТ ............................................. 10-01 .................85

тЕРЕзЕ ӨНДіРуГЕ АРНАлғАН ЖАБДыҚтАР
WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG ........................ 9-109 .................21

шПАл зАуыты
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

ЭкСтРузИЯлыҚ ЖАБДыҚтАР
KRYWALD-PLAST SP. Z O.O. ............................................... 10-26 .................38
MAX-TRUDER GMBH ......................................................... 9-124 .................42
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59

ЭлЕктР ЖАБДыҚтАР
UZENS .............................................................................. 9-119 ...............107
WIZDOM............................................................................ 10-52 .................22
OFFSHORE INDUSTRIES SDN BHD ..................................... 9-131 .................48
TEST INSTRUMENTS ........................................................... 9-83 .................63
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
ТОР .................................................................................. 10-01 .................67
“ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ” ЖШҚ ...................................... 10-63 .................92

ЭлЕктР ЖЕтЕктЕР
WIZDOM............................................................................ 10-52 .................22

ЭНЕРГИЯ үНЕмДЕуші ЖАБДыҚтАР
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
“СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОВЕЙШИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ” ЖШҚ ........................................................ 10-63 .................61
“ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ АВТОМАТИКА” ЖШҚ ............... 9-152 .................72
ВАРТОН ............................................................................ 10-01 .................87
“ИНТЕРЭКОТЕХНОЛОГИИ” ЖШҚ ...................................... 10-63 .................92
ИНЖНОВА ГРУПП ............................................................. 10-63 .................92

ЖАРыҚтАНДыРу ЖӘНЕ ЭлЕктРИкА
“АҚЫЛДЫ ҮЙ” ЖҮЙЕЛЕРІ
WIZDOM............................................................................ 10-52 .................22
DAEHAN DUCT .................................................................. 9-142 .................27
SMART GROUP KAZAKHSTAN ............................................ 10-69 .................57
ВАРТОН ............................................................................ 10-01 .................87
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БАғДАРлАмАлыҚ ЖАСАҚтАмА
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
LESTARI HIJAU PROJECT MANAGEMENT SDN. BHD. ........... 9-131 .................41
PROGRESS GROUP ........................................................... 9-117 .................52
СИСОФТ-ҚИЫР ШЫҒЫС .................................................. 10-55 .................56
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
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ХЕФЕЛЕ ............................................................................ 9-105 .................70
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PASSION VITRIFIED PVT LTD .............................................. 10-35 .................98

Қыш тАҚтАшАлАР, ҚАБыРғАлыҚ
SANFORD VITRIFIED .......................................................... 10-02 ...............100
SUNHEARRT CERAMIK ...................................................... 10-28 ...............101
SIMONZA TILES ................................................................. 10-25 ...............102
SONEX VITRIFIED .............................................................. 10-45 ...............103
FLAVOUR GRANITO ............................................................ 10-31 ...............108
EXXARO TILES LIMITED ...................................................... 10-16 ...............109
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
4TILE ................................................................................ 10-03 .................82
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83
ASIA PACIFIC CERAMIC ...................................................... 10-10 .................84
ANTIEK VITRIFIED LLP ........................................................ 10-19 .................84
VELSAA ............................................................................. 10-44 .................87
WIN-TEL CERAMICS PVT. LTD. ............................................ 10-48 .................88
GRANITO ONE ................................................................... 10-30 .................90
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93
LAXVEER CERAMIC LLP ...................................................... 10-09 .................95
MOZART VITRIFIED PVT. LTD............................................... 10-49 .................96
PASSION VITRIFIED PVT LTD .............................................. 10-35 .................98

ҚышГРАНИт
SONEX VITRIFIED .............................................................. 10-45 ...............103
STROYSATUSNAB ........................................................... 10-65/1 ...............105
EXXARO TILES LIMITED ...................................................... 10-16 ...............109
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
4TILE ................................................................................ 10-03 .................82
VELSAA ............................................................................. 10-44 .................87
WIN-TEL CERAMICS PVT. LTD. ............................................ 10-48 .................88
GRANITO ONE ................................................................... 10-30 .................90
INTERSTONE ..................................................................... 10-57 .................92
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93
LAXVEER CERAMIC LLP ...................................................... 10-09 .................95
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MOZART VITRIFIED PVT. LTD............................................... 10-49 .................96
PASSION VITRIFIED PVT LTD .............................................. 10-35 .................98

мОзАИкА, ПлИткА
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56

ХАуызДАРғА АРНАлғАН ПлИткАлАР
EXXARO TILES LIMITED ...................................................... 10-16 ...............109
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15
4TILE ................................................................................ 10-03 .................82
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93

ҚҰРылыС ҚОСПАлАРы ЖӘНЕ ОҚшАулАу
АРҚАулАу ПРОфИлі ПРОфНАСтИлі, СЭНДвИЧ ПАНЕлДЕР
АГРАН ................................................................................. 9-81 .................12
КЕШЕНДІ МЕТАЛЛ ШЕШІМДЕР ЗАУЫТЫ ........................... 10-24 .................34
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т ........................................................ 9-129 .................50
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70

ӘйНЕк тАлшыҚтАН ЖАСАлғАН ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРы
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83
ГИПСОКАРКАС ................................................................. 10-59 .................88

ӘйНЕк тАлшыҚтАН ЖАСАлғАН ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРы
СПЕЦПРОМ INVEST .......................................................... 9-165 .................58

ӘйНЕк тАлшыҚтыҚ БҰйымДАР
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100

ГЕОтЕкСтИлЬ
GEOSM ............................................................................... 9-85 .................25
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65

ГЕРмЕтИктЕГіш мАтЕРИАлДАР, кӨБіктЕР
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG ........................ 9-109 .................21
KRYWALD-PLAST SP. Z O.O. ............................................... 10-26 .................38
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
БРЕНДЛЕНТА .................................................................... 10-34 .................86

ГИДРООҚшАу
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
“СТК” ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ .............................................. 10-01 ...............104
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
GEOSM ............................................................................... 9-85 .................25
INN-T GROUP .................................................................... 10-54 .................31
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
PROTAN TURKEY ............................................................... 9-153 .................53
СПЕЦПРОМ INVEST .......................................................... 9-165 .................58
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
БІРІНШІ ПРОФИЛЬДІ ЗАУЫТ ............................................. 10-01 .................85
БРЕНДЛЕНТА .................................................................... 10-34 .................86

ГИПС
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
ГИПСОКАРКАС ................................................................. 10-59 .................88

ДРЕНАЖ ЖүйЕлЕРі ЖӘНЕ мАтЕРИАлДАРы
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51

ДыБыСОҚшАулАғыш
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ТЕХНОСОНУС ................................................................... 10-06 ...............105
ВЗТМ ЖШҚ ...................................................................... 10-56 .................20
STM TECHNOLOGIES S.R.L. ............................................... 9-155 .................60
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

ЖылылыҚты ОҚшАулАу
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
“СТК” ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ .............................................. 10-01 ...............104
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
БАРОН ................................................................................ 9-97 .................17
ВЗТМ ЖШҚ ...................................................................... 10-56 .................20
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56
STM TECHNOLOGIES S.R.L. ............................................... 9-155 .................60
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

ҚОРғАНыС  ҚАПтАмАСы
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83
БРЕНДЛЕНТА .................................................................... 10-34 .................86
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

ҚОРғАНыС ҚАБыҚшАСы
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65
БРЕНДЛЕНТА .................................................................... 10-34 .................86

ҚҰРғАҚ ҚОСПАлАР
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70

ҚҰРылыС ЕРітіНДілЕРі ҚОСПАлАРы
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

мАСтИкАлАР
СПЕЦПРОМ INVEST .......................................................... 9-165 .................58
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

мОНтАЖ кӨБіГі
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16

ОҚшАулАу мАтЕРИАлДАРы
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
“СТК” ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ .............................................. 10-01 ...............104
ТЕХНОСОНУС ................................................................... 10-06 ...............105
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
ВЗТМ ЖШҚ ...................................................................... 10-56 .................20
INN-T GROUP .................................................................... 10-54 .................31
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
PROTAN TURKEY ............................................................... 9-153 .................53
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56
STM TECHNOLOGIES S.R.L. ............................................... 9-155 .................60
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89
ЛИКК, АҚ .......................................................................... 10-63 .................95

ОттӨзімДі мАтЕРИАлДАР
СПЕЦПРОМ INVEST .......................................................... 9-165 .................58
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ОттӨзімДі мАтЕРИАлДАР
“СТК” ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ .............................................. 10-01 ...............104
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
БАРОН ................................................................................ 9-97 .................17
ВЗТМ ЖШҚ ...................................................................... 10-56 .................20
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65
ТРИС ................................................................................ 10-54 .................66
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

СӘНДік СылАҚ
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83

СуғА тӨзімДі мАтЕРИАлДАР
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
ПЛАЙТЕРРА ........................................................................ 9-84 .................49
PROTAN TURKEY ............................................................... 9-153 .................53
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93

тЕНттЕР, шАтыРлАР ЖӘНЕ мАРкИзДЕР
ТЕХНОТЕНТ ЖШҚ ............................................................. 9-152 .................65

ХИмИЯлыҚ ӨНімДЕР
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG ........................ 9-109 .................21

ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРы, кОНСтРукцИЯлАР ЖӘНЕ 
ЭлЕмЕНттЕРі
АЛЮМИНИЙ
ДЕФЕРО ........................................................................... 10-01 .................27
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

АРҚАулАу ПРОфИлі
АГРАН ................................................................................. 9-81 .................12
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

Атт мАтЕРИАлДАР (АғАш-тАлшыҚты тАҚтАлАР)
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ПЛИТНЫЙ МИР, ЖШҚ ....................................................... 10-18 .................49
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70

БЕтОН
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
EUROMECC SRL ................................................................ 9-102 .................28
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
PRINZING PFEIFFER GMBH ................................................ 9-115 .................52
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
SR-SCHINDLER MASCHINEN-ANLAGENTECHNIK GMBH..... 9-115 .................59
TOP-WERK GMBH .............................................................. 9-115 .................66
HESS GROUP GMBH.......................................................... 9-115 .................69
HESS AAC SYSTEMS B.V. ................................................... 9-115 .................69

БЕтОН ҚОСПАлАРы ЖӘНЕ ҚҰРылыС ЕРітіНДілЕРі
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89

БОлАт
АГРАН ................................................................................. 9-81 .................12
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

ЖАБыНДы мЕтАлДАР
КЕШЕНДІ МЕТАЛЛ ШЕШІМДЕР ЗАУЫТЫ ........................... 10-24 .................34
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57

ЖЕңіл ЖіңішкЕ ҚАБыРғАлы тЕміР кОНСтРукцИЯлАР
ВСО ПРОФИЛЬ ................................................................. 10-63 .................24

ЖылтыРАту
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93

ілмЕкті-РЕттЕуші АРмАтуРА
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

кіРПіш, ҚҰРылыС БлОктАРы
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15
DOWLETLI-DOWRAN ............................................................ 9-91 .................28
CLEIA ................................................................................ 9-122 .................35
QUANGONG MACHINERY CO., LTD ..................................... 10-41 .................40
QUATROMATIC .................................................................. 9-167 .................40
СПЕЦПРОМ INVEST .......................................................... 9-165 .................58
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
TEZBUILD ЖШС .................................................................. 9-94 .................62

ҚАлыПтАР, АкСЕССуАРлАРы
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
ИНВЕСТСТРОЙМОДУЛЬ-2030 .......................................... 9-157 .................31
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
М-КОНСТРУКТОР ............................................................. 9-128 .................44
PETRO BUILDING SYSTEMS ............................................... 9-146 .................48
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
СОЛТҮСТІК ФАНЕР КОМБИНАТЫ, ЖШС ........................... 9-156 .................58
СТРОЙТЕХ ........................................................................ 9-150 .................61

ҚҰймА
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH .......................................... 9-106 .................23
MOLDTECH ......................................................................... 9-99 .................45
NAMTAS CONCRETE BLOCK MACHINES ............................ 9-154 .................46

ҚҰРАСтыРылмАлы кОНСтРукцИЯлАР
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
КЕШЕНДІ МЕТАЛЛ ШЕШІМДЕР ЗАУЫТЫ ........................... 10-24 .................34

ҚҰРылыС АғАштАРы
MECA LTD ......................................................................... 9-147 .................43
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57

ҚҰРылыС мАтЕРИАлДАРы
“РУБИКОН-SB” ЖШС ........................................................ 10-04 ...............100
SUNHEARRT CERAMIK ...................................................... 10-28 ...............101
SIMONZA TILES ................................................................. 10-25 ...............102
“СТК” ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ .............................................. 10-01 ...............104
АГРАН ................................................................................. 9-81 .................12
ANMOPYC ......................................................................... 9-121 .................13
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15
ASSAN STP PANEL ............................................................ 9-141 .................16
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
ВЗТМ ЖШҚ ...................................................................... 10-56 .................20
B.T. INNOVATION GMBH ..................................................... 9-124 .................20
WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG ........................ 9-109 .................21
GREEN BEAMS SDN. BHD. ................................................. 9-131 .................26
ID TRADE LTD, ТОО ........................................................... 9-160 .................30
ИНВЕСТСТРОЙМОДУЛЬ-2030 .......................................... 9-157 .................31
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
KME GERMANY GMBH ....................................................... 9-113 .................36
QUANGONG MACHINERY CO., LTD ..................................... 10-41 .................40
ОЛИВОТТО ГЛАСС ТЕКНОЛОДЖИС .................................... 9-82 .................47
P.P.U.H. SPOLKA JAWNA SIGMA LI ...................................... 10-26 .................51
СИНИКОН......................................................................... 10-01 .................56
SEPEHR DONYA ................................................................... 9-80 .................56
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SLOPLAST ......................................................................... 9-163 .................57
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
ЦСК КАЗАХСТАН ............................................................... 10-11 .................70
4TILE ................................................................................ 10-03 .................82
АМК ҚАЗАҚСТАН .............................................................. 10-15 .................83
БІРІНШІ ПРОФИЛЬДІ ЗАУЫТ ............................................. 10-01 .................85
ГИПСОКАРКАС ................................................................. 10-59 .................88
WIN-TEL CERAMICS PVT. LTD. ............................................ 10-48 .................88
ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ .............................................................. 10-56 .................89
INTERSTONE ..................................................................... 10-57 .................92
KALYAN GLAZED TILES ....................................................... 10-32 .................93
ЛИКК, АҚ .......................................................................... 10-63 .................95
PASSION VITRIFIED PVT LTD .............................................. 10-35 .................98

мЕтАл ПРОкАт
КЕШЕНДІ МЕТАЛЛ ШЕШІМДЕР ЗАУЫТЫ ........................... 10-24 .................34
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
ПРОФИИЛИКЕСКУС ОЮ ................................................... 9-130 .................53
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

мыРыш
KMK TRADE COMPANY ...................................................... 9-158 .................36
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57

мыС
KME GERMANY GMBH ....................................................... 9-113 .................36
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

САтылАР ЖӘНЕ ЖАРтылАй САтылАР
ASG .................................................................................... 9-92 .................14
ASIA KLINKER ................................................................... 9-161 .................15

тЕміРБЕтОНДы кОНСтРукцИЯлАР
АФИНИТАС А/С ................................................................ 9-100 .................16
NORDIMPIANTI.................................................................. 9-120 .................46
РОДЕН ............................................................................. 10-12 .................54
СТ-МАШИН ...................................................................... 10-01 .................59
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64
БІРІНШІ ПРОФИЛЬДІ ЗАУЫТ ............................................. 10-01 .................85

тОт БАСПАйтыН мЕтАлДАР
СЛ СИСТЕМ ...................................................................... 10-12 .................57
ТЕХНОСВАР КС .................................................................. 9-93 .................64

цЕмЕНт
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