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Варто відвідати
Новини

Технології

Дверний ринок в обличчях
• Андрій Ракул. Мережа магазинів Дверний Олімп
• Олександр Мевший. Міжкінатні двері ТОВ «Термінус»

Дослідження
• Ера інтернет-продажів, або Чи навчилися дверні компанії прода-

вати онлайн
• Що чекає на дверний ринок України у 2019-2020 роках, або Чи збу-

дуться прогнози гравців ринку?!
• Тенденції, аналіз і прогнози в розвитку ринку сталевих дверей України

Продажі
• Скоротити відстань від виробника до споживача. Marketplace для 

дверного бізнесу   
• Зміна бізнес-моделі! Чи потрібно? З чого розпочати? Яку модель 

вибрати?
• Еволюція бізнес-моделі від примітивної «дистрибуції» у кінці 90-х до 

власника торговельної марки і мережі дистрибуції і оптових про-
дажів дверної фурнітури

Бізнес рекомендації
• Мотивація, яка справді працює у відділі продажів

Асоціація
• Дверній асоціації бути, або Хто, як не ми?! Чому, для кого і як ство-

рення асоціації може змінити дверний ринок?

Каталог дверних компаній
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18-21

22-29

40-41

Зміст
«Хто сьогодні будує економіку України? Тільки 

підприємці. І від того наскільки успішним буде кожен 
із гравців ринку залежить загальне благо країни. Ми 

ініціювали створення клубу - Лідери дверного ринку, 
який має на меті посилення дверних компаній. Рух 

вперед можливий за рахунок спілкування, обміну 
досвідом, навчання, партнерства та пошуку нових 

можливостей. Над цим і працюємо!»

Ірина Большук - керівник проекту Лідери 
дверного ринку

Мета проекту

Лідери дверного ринку - це клуб спеціалістів 
дверного ринку, мета якого створити майданчик 
для спілкування всіх учасників галузі: виробників 
і продавців дверей, постачальників комплектую-
чих, матеріалів та обладнання для виробництва. 

Огляд важливих питань ринку, аналітична ін-
формація дверної галузі, комунікація з іншими 
гравцями ринку, навчання та бізнес-поїздки - це 
те, що точно зацікавить компанію, яка хоче ро-
звиватися.

Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на місці!
 
Задум 

Створити ресурс, який даватиме можливість 
учасникам дверного ринку:

• просувати свій товар та знаходити нових 
партнерів;

• доносити свої ідеї іншим учасникам ринку;
• брати участь у спеціалізованих заходах; 
• користуватися базою контактів, які зби-

рає журнал; 
•  користуватися перевіреною аналітичною 

інформацією, яка друкується в журналі.

Проект включає: 

— журнал — портал — зустрічі — навчання — 
спільні поїздки — каталог компаній.

Євген Потьомкін - власник компанії Модус, 
ініціатор створення клубу Лідери дверного ринку

Ірина Большук - керівник проекту Лідери 
дверного ринку. Тел.: (093) 517-09-68, 
e-mail: bolshukirina@gmail.com

Тетяна Поліщук - керівник відділу по роботі з 
клієнтами проекту Лідери дверного ринку.
Тел.: (093) 501-65-46, e-mail: liderdr@ukr.net

Юлія Єнько - менеджер проекту Лідери 
дверного ринку. Тел.: (063) 674-76-07, 
e-mail: y.liderdr@gmail.com

4-е видання журналу «Лідери дверного ринку». Формат 210х295. Бумага мелована. 
Друк офсетний. Тираж 1500 шт. Дизайн РА «Bigudi».  Друк ФОП «Дєєв К.І.»  Електронна 

версія на сайті www.ldr.com.ua

Команда

42-75

38-39

30-37
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26.11.2018 – 
29.11.2018

The Big 5 Show 2018 
- міжнародна широ-
копрофільна виставка 
будівництва

Дубай, ОАЕ
Dubai World 
Trade Centre

https://www.
thebig5.ae/

28.11.2018 – 
02.12.2018

Heim+Handwerk 2018 - 
виставка будівництва і 
меблів 

Мюнхен, 
Німеччина

Messe 
München

https://www.heim-
handwerk.de/

14.01.2019 – 
19.01.2019

BAU 2019 - міжнародна 
спеціалізована виставка 
архітектури та будівни-
цтва 

Мюнхен, 
Німеччина

Messe 
München

https://bau-
muenchen.com/

05.02.2019 – 
08.02.2019

BUDMA 2019 - міжна-
родна виставка бу-
дівельної галузі 

Познань, 
Польща

Poznan 
International 
Fair

https://www.
budma.pl/

19.03.2019 – 
22.03.2019

InterBuildExpo 2019 -  
міжнародна будівельна 
виставка 

Київ, Україна
Міжнародний 
виставковий 
центр

http://www.
buildexpo.kiev.ua/

13.03.2019 – 
16.03.2019

IDAExpo 2019 - міжна-
родна дверна виставка 

Індіанаполіс, 
США

Indianapolis 
Convention 
Center

http://idaexpo.org/

07.02.2019 – 
10.02.2019

Bauen+Wohnen Salzburg 
2019 - виставка будівни-
цтва, дизайну інтер'єру 
та енергозбереження 

Зальцбург, 
Австрія

Salzburg 
Messezentrum

http://www.bauen-
wohnen.co.at/

13.03.2019 – 
16.03.2019

MADE Expo 2019 - між-
народна виставка будів-
ництва та архітектури 

Мілан, Італія Fiera Milano Rho
http://www.
madeexpo.it/

УЧАСТЬ ПЛАТНА. СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ДЛЯ ПЕРШИХ 10-И УЧАСНИКІВ. 
ОБОВ’ЯЗКОВА ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ. 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ПАКЕТІВ 
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.: (093) 501 65 46 - ТЕТЯНА, LIDERDR@UKR.NET.

ТЕЛ.: (063) 674 76 07 - ЮЛІЯ, Y.LIDERDR@GMAIL.COM.
WWW.LDR.COM.UA

ДЕНЬ ЛІДЕРІВ ДВЕРНОГО РИНКУ
5-А ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДВЕРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

1 БЕРЕЗНЯ 2019 Р.

Facebook YouTube Реєстрація

Варто відвідати

ЛИСТОПАД 2018 – БЕРЕЗЕНЬ 2019

YUTL&JORGE - ПРЕДСТАВНИК
ТМ КАЛЕ В СХІДНОМУ РЕГІОНІ

В КОМФОРТІ ДРІБНИЦЬ НЕ БУВАЄ!

тел.: +38095 203-01-58
тел.: +38096 550-77-98

e-mail: yutl.office@gmail.com
https://yutl.kharkov.ua
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це для оператора. При не-
великих габаритах робочого 
місця, все, з чого воно скла-
дається, дозволяє закривати 
оператору всі питання, пов’я-
зані з наданням сервісу.

Відеоспостереження за 
аналогією з рентгенівськи-
ми променями. Не бійтеся, 
звісно, ніхто не запускає ра-
діоактивних променів. Каме-
ра бачить об’єктив периме-
тра через стіни. Це справді 
круте рішення, коли камера 
бачить усе наскрізь. 

Я взагалі така людина, для 
якої дуже важливе оформ-
лення та візуалізація. Тому, 
звісно, для мене було важ-
ливим перейняти практи-
ку європейських компаній 

щодо подачі та оформлен-
ня виставкових майданчиків 
і виставкових стендів, досвід 
роботи на виставкових май-
данчиках.

Що ж до кількості відвіду-
вачів виставки, то я навряд чи 
можу вам про це сказати, 
оскільки у мене немає такої 
статистичної інформації. Чи 
є цікавим український ри-
нок для європейського ви-
робника? Звісно, так. Однак, 
наскільки він може бути ці-
кавими – необхідно говори-
ти на підставі наших локаль-
них виставок. 

Із того, що я побачив цьо-
горіч, ринок захисної фур-
нітури активно розвивається 
як в електронних, так і в ме-

ханічних системах. Це під-
тверджується продукцією, 
яку було представлено на 
стендах. Електроні системи 
дедалі більше й більше ру-
хаються в напрямі – smart. 
Механічні системи продов-
жують підвищувати рівень 
безпеки. Циліндр стає дуже 
зручним інструментом для 
вирішення багатьох завдань, 
пов’язаних з обмеженням 
і розмежуванням доступу. 
Тому, на мою думку, ринок 
й надалі рухатиметься в на-
прямі інтеграції електронних 
систем із механічними сис-
темами. І, звісно, усе що 
пов’язано зі Smart & Easy.

Андрій Омельченко –
директор Української 

Торгової Групи ЛІОМ

Новини

Відразу хочу сказати, що 
SECURITY ESSEN – це головна 
виставка європейського рин-
ку з безпеки комерційного 
та приватного майна. Про 
всі новини та тенденції рин-
ку безпеки в Європі, й навіть 
світового ринку, можна діз-
натися саме на цій виставці. 
Тому я вважаю, що саме це 
зумовлює ї ї високу популяр-
ність. Варто зазначити, що 
виставка широкопрофіль-
на й складається з різних те-
матичних напрямів. Основні 
напрями, які представлені 
на SECURITY ESSEN, це ІТ-без-
пека, відеоспостереження, 
контролі доступу, пожежна 
безпека, банківське облад-
нання, фізична безпека (охо-
ронні компанії), механічні та 
електронні системи захисту 
приміщень, обмеження до-
ступу на території, облад-
нання для сервісних органі-
зацій. Оскільки моя компанія 
працює виключно з європей-
ським продуктом високого 
класу безпеки, сьогодні в на-
шому портфелі шість євро-
пейських брендів, тому я про-
сто зобов’язаний бути в курсі 
будь-яких новинок ринку.

Звісно, оскільки це євро-
пейська виставка, то й основ-
ні учасники – це європейські 
компанії. Є велика кількість й 

азіатських компаній (Китай, 
Корея, Японія), особливо в 
секторах електроніки. Гео-
графія європейських компа-
ній – це в основному країни 
північно-західної частини Єв-
ропи, Італія, Туреччина, мені 
особисто було приємно ба-
чити учасників із України, і це 
свідчить, що ринок відкритий 
для українського виробника. 
Традиційно на виставці при-
сутні всі важливі та ключові 
гравці ринку: DOM SECURITY 
Group, ASSA ABLOY group, 
EVVA, ABUS, SILCA, KEY LINE, 
JMA, GEZE, WILKA, Mottura, 
ISEO, G-U. 

Порівнюючи виставку два 
роки тому і нині, хочу за-
значити, що активізувались 
італійські бренди – італій-
ських компаній побільшало. 
І сама виставка стала біль-
шою, і це помітно.

Що я помітив на виставці у 
цілому. Якщо минула вистав-
ка була перенасичена елек-
тронними рішеннями, то цьо-
горіч виставка показала, що 
виробники впроваджують но-
вації як в електронних, так і в 
механічних системах.

Зокрема, компанія iLOQ 
представила механічний ци-
ліндр, в якому функцію ко-

дування зчитують вбудовані 
електронні елементи. Однак 
працюють вони не від бата-
рейки, а від імпульсу, який 
створює ключ під час того, як 
входить у отвір циліндру. Ана-
логічно працює кноб, який 
підзаряджається від контакту 
зі смартфоном телефоном 
через NFC.

Шведська компанія Urban 
Alps AG підкорила своїм диво-
вижним ключем невидимкою 
– Stealth Key. Ключ справді ці-
кавий і має всі шанси стати 
поруч з такими ексклюзива-
ми, як DOM Diamant та EVVA 
MCS. Цей ключ треба бачити 
наочно, оскільки на словах та 
на фото не можливо переда-
ти його специфіку фіксації 
коду ключа.

Німецький бренд DOM пре-
зентував відразу дві цікавин-
ки. Перша – це унікальний 
циліндр пінового типу з ви-
соким класом безпеки DOM 
TwinStar. Цікаве в цьому цилін-
дрі дві речі – велика кількість 
висот на профільному ключі 
та кількість активних елемен-
тів кодування у маленькому 
корпусі циліндра. DOM, як 
завжди, вражає. Друга – це 
презентація зручного рішен-
ня для сервісних організацій 
– ергономічне робоче міс-

Smart & Easy. Тенденції на ринку 
безпеки з виставки Security Essen 2018

Зовсім нещодавно, у Одесі відкрився са-
лон вхідних та міжкімнатних дверей Bona. 
Варто відмітити, що це вже третій салон ме-
режі і команда компанії не планує зупиня-
тися на досягнутому. 

Bona Doors розпочали свою роботу в 
2013 році. Компанія займається реалізаці-
єю міжкімнатних дверей, вхідних дверей 
та фурнітури. Перший магазин Bona було 
відкрито за адресою вул. Середньофон-
танська, 12-А, у ТЦ ГіпермаркетДверей. 
Другий, у 2014 році запрацював за адре-
сою вул. Толбухіна, 135, у ТЦ МегаДом. Зав-
дяки професіоналізму працівників сьогодні 
компанія Bona готова презентувати третій 
магазин мережі, що відкрив свої двері в ТЦ 
DecorHose. Команда компанії пропонує 
своїм клієнтам не лише широкий вибір 
моделей, а і повний комплекс послуг від за-

міру до монтажу дверей. Також у салонах 
постійно проводиться оновлення модельно-
го ряду та активуються цікаві акційні пропо-
зиції.

Співробітництво з такими відомими вироб-
никами як Korfad, Wood-Way, Двері Таврії та 
іншими дозволило компанії не лише задо-
вольнити питливий одеський ринок, а і досяг-
ти висот у своїй справі. До речі, компанія є 
офіційним дилером фабрики «Korfad», та 
має ексклюзивні права на продаж дверей 
тернопільської фабрики Wood-Way. 

Любов та відданість своїй справі, постій-
не вдосконалення та пошук нових рішень 
дозволило компанії Bona Doors отримати 
декілька нагород за якість наданих послуг. 
Компанія цінує своїх клієнтів та завжди гото-
ва прийти на зустріч найвибагливішим по-
бажанням! 

Відкриття нового салону 
вхідних та міжкімнатних 
дверей Bona Doors у Одесі!
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25 і 26 вересня у Києві пройшла четверта 
всеукраїнська конференція День лідерів 
дверного ринку. Вкотре в одному місці зібра-
лись активні гравці дверної галузі для обго-
ворення, навчання та розширення бізнесу в 
Україні та за ї ї межами. Вереснева конфе-
ренція пройшла у дещо новому форматі: 
два робочих дні, тематично-практичні групи 
та діалог із партнерами. Під час проведен-
ня заходу було відкрито виставкову зону, де 
представники компаній-партнерів проводи-
ли майстер-класи, презентували новинки 
асортименту і ділилися планами. Упродовж 
двох днів до нас завітали близько 300 гостей 
з різних куточків України. Також були присут-
ні представники дверних компаній з Білорусі. 

День лідерів дверного ринку перш за все 
є майданчиком для спілкування. Виробни-
ки, продавці, постачальники комплектуючих, 
обладнання та матеріалів активно обгово-
рювали важливі питання та обмінювалися 
контактами. Серед відвідувачів можна було 
познайомитися з представниками наступних 
компаній: Cortez, Doorclub, FlatWood, Kedr 
& Class, Korfad, La-Con, MaxiLux, MetrDoor, 
MoDoors, Paolo Rossi, REDFORT, Smart People, 
TП Grand, VPorte, Абвер, Альбiон, Альянс-
БЦ, Андромеда, Артiз, Барви Швидкості, 
Бастioн-БЦ, Блумі, Брама, Броньовик, Ваш 
Вид, Город дверей, Дiм Дверей, Дверi Біло-
русії, Дверi+,  Дверной Маркет, Дилайн, Ди-
стриб’ютор Термінус, ДОК 7, ЕКО-БУД БЦ, 

Еко-комплект, Єкатеринославська Дверна 
Артель, Каскад, КAle Kilit, Lux-Art, Контур, КП 
«Мавіс», Крiсталcтiл, KOMMUNAR, Медведь, 
Хата Ламінату, МІКО Трейдінг, Місто дверей 
та підлоги, Модус, Моулiн Україна, НІКА-М, 
Новацiя, Ваша Рамка, Артіль ЛТД, ОПТмар-
кет дверей, Патріот, Поли і двері, Рiал Дорс, 
Comfort House, СВР Маркет вікон та дверей, 
Статус, Стройбум, Строй-Трейд, СТРОЙМИР, 
Cучасний світ, Тicо Трейд, Термопал, Термоп-
ласт Плюс, Перфект, Техно-Альянс, Stojka, 
Вундер Груп, Гефелє Україна, Меркс Інтеріо, 
СЕВI-ТРЕЙД, Вінкхаус Україна, Крона МВД, Мі-
німаксі, Хольц Рiтейл Україна, Хьорман-УА, 
ЕКСПРЕС ЛОК, ФД Гранд, Феран, ФОП Наза-
рюк В.М.

Традиційно конференцію відкривала Ірина 
Большук – керівник проекту Лідери дверного 
ринку. Вона підбила підсумки роботи та анон-
сувала готовність до створення Української 
Дверної Асоціації.  Це буде значним кроком 
у розвитку не лише проекту, а й країни. Моде-
ратором заходу виступив Євген Потьомкін – 
головний ініціатор створення проекту Лідери 
дверного ринку та власник компанії Модус. 

Уся програма заходу була присвячена темі 
перезавантаження бізнесу та інструментам, 
які можуть в цьому допомогти. Першим спі-
кером був Андрій Шпетний (Гіпермаркет 
Город Дверей), який розкрив тему співпраці 
між виробником і продавцем та розповів, як 

Новини

Перезавантаження дверного ринку 
України. Як зрости в продажах і 
масштабувати дверний бізнес

можна розвивати продажі разом. Він підняв 
гострі питання галузі та назвав кілька інстру-
ментів, якими сьогодні активно користується 
його компанія. Як обрати ідеальних канди-
датів до своєї команди розповів Антон Бовт 
(експерт зі створення та розвитку резуль-
тативних команд у бізнесі). Він розповів, хто 
такий робітник класу «А» та де його шукати, 
назвав інструменти, за допомогою яких по-
трібно мотивувати та втримувати персонал, 
і як створити стратегію розвитку персоналу в 
компанії. Для висвітлення теми продажів ми 
запросили Іллю Рейніша (керівника відділу 
продажів в освітній платформі LABA). Це був 
дуже жвавий виступ, який отримав найвищу 
оцінку серед учасників. Ілля давав прикла-
ди з життя та розповідав про реальні інстру-
менти, якими він особисто користується при 
наймі та менеджменті відділу продажів. Осо-
бливості маркетингу та нові інструменти у 
його застосуванні розкрила Іванна Євсєєва 
(засновник навчально-тренінгового центру 
Auspex Academy). Вона розповіла про те, де 
сьогодні потрібно шукати клієнта та скільки 
це коштує. Як приклад було надано практичні 
інструменти та практичні поради. 

Другий день конференції був повністю при-
свячений спілкуванню. Ми працювали в неве-
ликих групах за круглими столами та слухали 
презентації партнерів. Для всіх бажаючих вхід 
був вільний, що дозволило взяти участь у кон-
ференції багатьом учасникам, які не змог-
ли бути присутніми 25 вересня. Партнерами 
конференції День лідерів дверного ринку 
25–26 вересня 2018 виступили наступні ком-
панії: Гефелє Україна, La-Con, Lux-Art, Він-
кхаус Україна, ЕКО комплект, Барви Швид-
кості, Модус. Протягом презентації компанії 
демонстрували слухачам новинки продукції 
та переваги співпраці. Компанія La-Con пре-
зентувала новітні матеріали для дверного 
виробництва. Вінкхаус Україна – електронні 
системи контролю доступу. Гефелє Україна 
представили розсувні системи та приховані 

петлі. Компанія Lux-Art демонструвала дверні 
ручки, петлі та циліндри італійського виробни-
цтва. Новинки фурнітури 2018 року презенту-
вала компанія ЕКО комплект. Компанія Барви 
Швидкості підготувала презентацію про си-
стему лакофарбових покриттів, обладнання 
для ламінації та клейові системи. Завершу-
вала партнерські виступи компанія Модус із 
новинками фурнітури та Kale Kilit. Кожна з 
компаній партнерів на завершення виступу 
проводила розіграш цінних подарунків серед 
присутніх. 

У перервах між виступами партнерів про-
ходили круглі столи, присвячені бізнес-інтер-
есам та обговоренню проблематик галузі. 
Ми побудували співпрацю зі спікерами та-
ким чином, щоб вона була максимально 
результативною. Андрій Мар’ясов предста-
вив CRM-систему як інструмент автоматиза-
ції бізнесу. З Юлією Бойко відвідувачі вивчали 
Time management керівника. Олександра 
Потьомкіна провела майстер-клас на тему 
компетентності у продажах. Дискусії були на-
стільки жвавими, що продовжувалися навіть 
поза межами відведеного часу. Павло Ха-
раман розповів, як потрібно шукати клієнтів 
за кордоном, Ольга Іванченко – про інвесту-
вання у бізнес від ЄБРР, а Григорій Бердніков 
розкрив тему, як принести максимальну цін-
ність клієнту, витрачаючи при цьому мінімаль-
ний обсяг ресурсів. У третьому блоці круглих 
столів відвідувачі працювали з Олександром 
Борисом та слухали про систему управління, 
яка приведе компанію до успіху. Святослав 
Амелін відповів на запитання: «Чи існує межа 
між онлайн та офлайн бізнесом?», а Сергій 
Єщенко надав практичні інструменти управ-
ління бізнесом.

Ця конференція знову показала, що двер-
ний бізнес України та кожний його гравець 
може і хоче розвиватися. Нам є куди зроста-
ти, головне – робити це разом. 

Юлія Єнько – менеджер проекту 
Лідери дверного ринку
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просто виводиться з обігу і позбавляється прав 
доступу до всіх дверей. А завдяки відсутності 
хмарного сховища даних blueCompact, вся 
інформація, що стосується системи, зберіга-
ється тільки на ключі, що забезпечує надійний 
захист призначених для користувача даних в 
разі втрати або крадіжки смартфону.

Замки з високим рівнем захи-
сту від зламу

Додаток Winkhaus blueCompact App роз-
роблено за стандартами безпеки застосову-
ваними в банківських електронних системах 
і захищений від несанкціонованого доступу, 
в тому числі внутрішнім firewall. blueCompact 
не зберігає файли з інформацією ні в хмарі, 
ні в Додатку. При втраті або крадіжці смарт-
фона немає ризику, що права доступу мо-
жуть бути використані для несанкціоновано-
го вторгнення. Додаток функціонує виключно 
як інструмент для презентації даних, які збе-
рігаються в ключі Майстер, де вони надійно 
захищені від крадіжки і маніпуляцій шифру-
ванням 128-бітовим ключем в стандартному 
варіанті AES. Встановивши Додаток на смарт-
фон, система blueCompact працює в режи-
мі offline. Інтернет не знадобиться ні для того 
щоб замкнути двері, ні для програмування 
ключів. Інтернет необхідний виключно для дис-
танційної відправки прав доступу через елек-
тронне E-mail повідомлення з зашифровани-
ми даними щодо доступу.

Циліндри, якими легко керу-
вати

• Монтаж циліндрів blueCompact не вима-
гає проведення електропроводки і спеціаль-
них професійних знань, встановити їх можна 
самостійно, витративши всього 10 хвилин.

• Форма і розмір циліндрів blueCompact 
ідентичні своїм механічним аналогам, у них 
немає виступаючих комплектуючих, які пору-
шували б естетику дверей.

• Циліндр оснащений акумуляторною ба-

тареєю зі строком служби понад 5 років. 
Рівень заряду батареї завжди можна легко 
перевірити через Додаток смартфону або 
застосовуючи ключ Майстер.

• Про низький заряд батареї також нагадає 
Додаток, або сам Smart-Ключ при повороті в 
циліндрі. При повній розрядці батареї, елек-
тронний циліндр відкривається в аварійному 
режимі за допомогою ключа Майстер або 
будь-якого іншого Активного ключа в системі 
blueCompact.

У підсумку, варто відмітити, що новітні тех-
нології розвиваються дуже швидко. Система 
blueCompact – це саме той продукт, який не 
варто ігнорувати. Простий у використанні, 
але складний технічно він може значно полег-
шити та убезпечити життя. Запропонуйте сво-
їм клієнтам те, чого немає у Ваших конкурен-
тів, адже майбутнє вже настало.

  Базовий комплект системи blueCompact 
складається з майстер-ключа, 4-х користу-
вальницьких ключів, адаптера і 2-х карт безпе-
ки. Базовий комплект можна розширити: кіль-
кість циліндрів і ключів може варіюватися від 1 
до 25 циліндрів і від 5 до 99 ключів.

ТОВ «Вінкхаус Україна»

Технології

Розумні ключі blueCompact - один з нова-
торських продуктів компанії Winkhaus, ство-
рений для просунутих користувачів, що ак-
тивно застосовують IT-технології в системі 
розумний будинок. Це одна з перших техно-
логій на ринку систем захисту, яка дозволяє 
контролювати і управляти доступом через 
Додаток - blueCompact App на смартфоні 
або планшеті. Технології blueCompact опти-
мальні для застосування на невеликих бу-
дівельних об’єктах: в приватних будинках, 
котеджах, квартирах, невеликих офісних 
будівлях. Вони дозволяють в електронному 
форматі захищати, контролювати і управля-
ти доступом. Конструктив blueCompact ба-
зується на системі електронних циліндрів і 

ключів, які мають цілий спектр функціональ-
них переваг, що вигідно відрізняють їх від ме-
ханічних аналогів.

Тепер можна забути про зв’язки ключів, за-
мінивши їх на один єдиний ключ, яким можна 
гнучко і оперативно змінювати права доступу 
в конкретні приміщення. Повний контроль за-
безпечується за допомогою зручного користу-
вацького додатку blueCompact App - для всіх 
маніпуляцій не потрібні фахівці, користувач 
може зробити все самостійно за допомогою 
свого смартфону. Користувач сам програ-
мує доступ для всіх членів сім’ї, робочого пер-
соналу, охорони. Легко вирішується питання 
втрати ключа (або його крадіжки) - цей ключ 

Механічна 
система 

замикання
blueCompact

Захист доступу + +
Організація системи доступу + +
Зміна повноважень без додаткових ви-
трат +

Журнал подій – вхід/вихід +
Присвоєння назв дверям і ключам +
Легкий і зручний доступ до інструкції +
Свобода при проектуванні і можливість 
модифікації залежно від індивідуальних 
побажань користувачів

+

Сучасний та інноваційний дизайн +
Дистанційні права доступу і планування 
доступу +

Часові профілі +

Майбутнє, яке вже настало
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ТОВ «Барви ШВИДКОсті» – одна з провідних 
оптових компаній в Україні, яка вже понад 10 
років представляє на ринку широкий спектр 
товарів для деревообробної та меблевої про-
мисловості, у тому числі оздоблювальні ма-
теріали для декорування різноманітних по-
верхонь. Це такі продукти, як НPL панелі, лаки, 
фарби, клеї та абразивні матеріали від про-
відних світових виробників.

З січня 2015 року компанія «Барви ШВИД-
КОсті» стала ексклюзивним представником  
в Україні провідного італійського виробника 
НPL панелей АBET LAMINATI.

Ідея дизайну є основою для створення про-
дукції АBET LAMINATI. Концерн, розташований 
в регіоні П’ємонте, заснований в місті Бра, 
провінція Кунео, наприкінці п’ятдесятих років, 
є одним зі світових лідерів із виробництва де-
коративних HPL панелей.

Завдяки компанії АBET LAMINATI HPL пане-
лі стали по-справжньому індивідуальними 
та неповторними, набуваючи нових аспектів 

нескінченних варіацій. У виробництві HPL па-
нелей компанія АBET LAMINATI завжди була 
суворо спрямована на творчість і новаторські 
ідеї. Це, разом із міцними зв’язками з італій-
ськими та світовими дизайнерами, дозволяє 
АBET LAMINATI пропонувати різноманітні види 
HPL панелей та найширшу кольорову гаму, 
стилі та текстури. АBET LAMINATI запускає у 
виробництво велику кількість абсолютно но-
вих видів панелей, що сприяє створенню не-
обмеженого вибору для архітекторів і диза-
йнерів інтер’єрів. 

В асортименті АBET LAMINATI присутня ко-
лекція DOORSPRINT для виробництва дверей.  
Колекція може бути виконана в однотонних 
кольорах, які є класикою АBET LAMINATI та 
завжди в тренді: у декорах під деревину, які 
завжди актуальні та елегантні;  у декорах, що 
імітують метал, як альтернативне дизайнер-
ське рішення. Якість HPL панелей від АBET 
LAMINATI визнано на міжнародному рівні. 
Вишукана естетика, увага до найдрібніших 
деталей та підбір поверхонь, які найбільш по-
казують характер кожного дизайнерського 
рішення, усе це відрізняє декори відібрані до 
колекції DOORSPRINT. Широкий спектр функ-
ціональних рішень, спроможних задовольни-
ти різні потреби та індивідуальний стиль і бути 
джерелом натхнення для створення дверей 
як елемента інтер’єру, також може надати 
певного характеру та прикрасити навколиш-
ній простір.

Декори в колекції DOORSPRINT представле-
но в трьох текстурах та близько 70 кольорах, 
Формат – 225х100 см, завтовшки 0,9 мм, дає 
змогу виробникам виготовляти двері з міні-
мальними відходами матеріалу. 

HPL панелі застосовують у виробництві вхід-
них броньованих дверей, міжкімнатних ди-
зайнерських дверей, а також для дверей у 
громадських і дитячих закладах, лікарнях та 
інших місцях, де необхідно дотримуватися 
якості поверхні, протипожежної безпеки, гігіє-
ни та естетики.

HPL панелі від АBET LAMINATI – італійська 
якість у всьому, від дизайну до практичності.

ТОВ «Барви швидкості»,
м. Київ, вул. Електриків, 26. 
(044) 351-00-35, (050) 488-25-20
www.barvyshvydkosti.com
info@barvyshvydkosti.com

За останні кілька років кінцевий споживач 
став ще вибагливішим до дизайну інтер’єру, 
в тому числі й до дверей. Виготовляти як учора 
на базі існуючого обладнання не найуспішні-
ший варіант, оскільки ринок диктує свої пра-
вила, і задля того, щоб стати конкурентоспро-
можними зі своїм продуктом потрібно йти в 
ногу з часом. А без використання нових техно-
логій у виробництві – це неможливо. Для того 
щоб збільшити естетичну привабливість две-
рей, почали застосовувати різні матеріали й 
технології виготовлення дверей.

Компанія ТОВ “Артіль” ЛТД представляє тех-
нології та обладнання для меблевого, дверно-
го, панельного та віконного виробництв, завдя-
ки яким можна отримати продукцію високої 
якості при оптимальних цінах на процес виго-
товлення виробів. 

Нещодавно компанія презентувала новин-
ку – лінію для облицювання плівок ПВХ. 

У чому особливість даного 
обладнання

 
Нова лінія відрізняється багатофункціо-

нальністю, технологічністю і водночас своїм 
коротким терміном окупності. Обладнання 
повністю автоматизоване, дає можливість 
управляти процесами максимально ефек-
тивно, що впливає не тільки на собівартість 
самої продукції, а й на широкий асортимент 
готової продукції. Велика кількість відтінків плів-
ки ПВХ допоможе максимально догодити на-
віть найвимогливішому клієнту. Обладнання 
надійне в експлуатації та характеризується 
довговічністю. 

Кого зацікавить це облад-
нання

Обладнання для ламінування МДФ профі-
лю у зв’язку з невисокою вартістю та високою 
продуктивністю буде цікаве як для компаній, 
що мають великий досвід в дверному і ме-
блевому виробництві, так і невеликим під-
приємствам, які тільки налагоджують вироб-
ництво виготовлення міжкімнатних дверей і 
профільних фасадів. 

Геннадiй Пономарьов
тел.0679586673

e-mail:g.ponomaryov.artelltd@gmail.com

Технології

У комплект обладнання входять:
Установки для нанесення (PUR) клею
• система ЧПУ контролює швидкість подачі, висоту 

та ширину профілю, швидкість нанесення (PUR) клею 
на поверхню;

• пристрій подачі рулону ПВХ із пневматичної віссю 
діаметром 76 мм, завдовжки 300 мм;

• система попереднього нагріву матеріалу;
• панель управління, яка включає систему аварій-

ного відключення.

Транспортувальний вузол
Призначений для обкутування профілю плівкою ПВХ 

або папером.
До комплекту верстата входять 2 робочі столи. Рухо-

ма частина верстата складається з 18 пар транспор-
тувальних коліс.

Вузол ПУР (PUR) клею
Призначений для нагріву (PUR) клею до потрібної тем-

ператури та його подачі для нанесення на профіль:
• максимальна ширина нанесення клею: 300 мм;
• висока поверхнева міцність клейової головки запо-

бігає ї ї зношенню в результаті тертя фольги, що збіль-
шує робочий ресурс;

• рівномірне нагрівання головки. Це запобігає спа-
люванню клею від перегріву.

Сервісне обслуговування та навчання здійснюють співробітники фірми ТОВ Артіль ЛТД. 
www.artelua.com
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Технології

Виробничий цикл столярної майстерні роз-
починається з закупівлі деревини, сушіння та 
подальшої обробки. Цей факт не новий, об-
тяжений значними фінансовими інвестиція-
ми та часом. Чи можливо виготовляти дверне 
полотно швидше, не вкладаючи колосальних 
бюджетів у склад матеріалів? 

На сьогодні є продукт, який може повністю 
задовольнити потребу сучасного виробни-
цтва дверей – столярна плита. Вона вже за-
рекомендувала себе на меблевому ринку як 
легкий, стабільний і натуральний матеріал 
для виготовлення полиць, стінових і стельових 
декорів, корпусних меблів. 

Столярна плита удвічі легша, ніж МДФ, і в 
результаті цього дає удвічі менше наванта-
ження на фурнітуру. 

Столярна плита дверного формату – це 
п’ятишарова плита, яка складається з двох 
шарів переклеєних між собою брусків яли-
ни (смереки) і трьох шарів сейби (афри-
канська порода дерева). Ця технологія за-
безпечує стабільність плити та ї ї стійкість 
до вигинання. 

Для замовлення доступні 3 дверні фор-
мати – 2800х2100х38мм, 2100х900х38мм 
і 2800х1048х38мм із різноманітними варі-
антами покриття натуральним шпоном 
виробництва компанії Ескада-М або без 
декорації. Також для переклеювання та потов-
щення можна використовувати столярну пли-
ту 2500х1250х16мм і 2500х1250х18мм. 

Столярна плита сертифікована для вико-
ристання всередині житлових приміщень і 
має клас емісії Е1. У поєднанні з натураль-
ним шпоном та фінішним покриттям від Ес-
када-М ваші двері можуть використовува-
тися навіть для дитячих кімнат. Екологічність 
перевірено! 

Виготовляти двері – просто!
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Що, на Вашу думку, є запорукою успіху?
Чітка орієнтація на клієнта та робота команди сьогодні допомагають компанії ДВЕРНИЙ 

ОЛІМП розвиватися. Недаремно наша місія звучить наступним чином: «Щасливий клієнт че-
рез щасливого співробітника у кожному куточку України». Ми ніколи не дивимося на конку-
рентів, бо нам це не потрібно. Є чітке розуміння, якого сервісу потребує споживач, і вже від 
його потреб ми рухаємося та вдосконалюємо кожний процес. 

Також я вважаю, що великі справи не робляться в одиночку. Якби не наша команда, такого 
результату ми не досягли б. Але якщо до нашого головного секрета, то покохайте свого клієн-
та, поважайте своїх партнерів та робітників і безумовно багато працюйте.

Продажі 
Двері без сервісу для клієнта, це лише сировина. Ми будуємо свою роботу таким чином, 

щоб надавати клієнту готове рішення відповідно до його потреб та бюджету. У нас не існує 
поняття – неможливо замінити тощо. 

Варто зазначити, що одна з ключових проблем дверного ринку, на мою думку, це закінчен-
ня відповідальності виробника після відвантаження дверей з виробництва. Для більшого розу-
міння слід розглядати весь ланцюг від виробництва до утилізації кінцевим клієнтом так, щоб 
було зручно саме кінцевому клієнту. Про все це потрібно думати вже на етапі виготовлення. 
1) Виробництво – 2) представлення – 3) сервіс – 4) постгарантійне обслуговування мають ле-
жати в одній площині, й кожний має будувати свої бізнес-процеси таким чином, щоб спро-
стити виробництво та допомогти іншим етапам. Наприклад, якщо під час транспортування 
було пошкоджено продукт, не важливо виробником або сервісною компанією, то виготовити, 
замінити і встановити його потрібно максимально швидко та якісно, щоб не чекав кінцевий 
клієнт, а вже потім розподіляти відповідальність. Шлях відписки для клієнта та виправдань без 
швидкого вирішення проблеми веде у нікуди. Кінцевий споживач не має страждати від збою 
на будь-якому з етапів виробництва або етапів сервісного обслуговування. 

Постачальники
Сьогодні майже всі українські виробники досягли якісного рівня виробництва свого продук-

ту. Принаймні для пересічного клієнта різниця між дверима виробників у одному ціновому 
сегментів не видима оку. Відповідно, завдання нашого менеджера чітко виявити потребу клі-
єнта, знайти шляхи вирішення цієї проблеми та надати саме той продукт який вирішить кон-
кретну проблему конкретного клієнта і в такий спосіб зробить клієнта щасливим. На шальки 
терезів під час підбору постачальників, партнерів лягає ряд критеріїв обумовлених якісними 
характеристиками товару та бажанням постачальника зробити щасливим саме кінцевого 
споживача.

Маркетинг
Як написано в настанові по користуванню автоматом Калашникова “АК — 74” служить для 

знищення живої сили противника вогнем, багнетом і прикладом”. Відповідно, ми ретельно 
працюємо над місцем розташування магазину, вітриною та брендуванням торговельних то-
чок, і разом із цим розвиваємо продажі через інтернет-магазин. 

Що ж до нестандартних інструментів, то ми є відкритою компанією і постійно знімаємо 
відеоролики, де показуємо свою команду такою, якою вона є, – позитивною, молодою та з чіт-
кою орієнтацією на клієнта. Ми принципово в усіх наших роликах залучаємо тільки власний 
персонал, без жодних акторів і найманих маркетологів. 

Плани
 Куди ми далі плануємо рухатися? У якість в усьому! Це і якість роботи з постачальниками, 

якість бізнес-процесів, якість сервісу. У нашому бізнесі все залежить виключно від клієнта та 
загальної ситуації в Україні. Наприклад, мої спостереження показали, що з 2014 року близько 
30% ринку, які купували двері сегменту середній мінус, почали купувати двері рівня середній 
плюс. Цьому сприяло зростання кредитної спроможності населення України. 

 Ми чітко розуміємо, що найбільш цінне, за що ми завжди вдячні клієнтам, – це зворотній 
зв’язок, незалежно від того, хороший він для нас чи поганий. Чого чекати нам та куди рухатися 
– покаже клієнт. Кінцевий споживач — наш єдиний наставник, бізнес тренер та бос.

Дверний ринок в обличчях 

Андрій Ракул - керівник компанії 
«Дверний Олімп»

Досягнення
Мережа магазинів ДВЕРНИЙ ОЛІМП розпочала свою діяльність на ринку 2006 

року з маленької торговельної точки площею 8 кв.м, коли ми представляли тільки 
одного виробника. Сьогодні 18 магазинів під ТМ Дверний олімп із програмою 
представлення найкращих постачальників можна зустріти в Києві, Київській об-
ласті та Одесі. Чи не найважливішим досягненням, я вважаю, є довіра клієнтів, які 
нас обирають і як результат, це дозволяє динамічно зростати нашій торговельній 
мережі. Це може бачити кожний. Також варто зазначити, що за ці 12 років діяль-
ності ми закрили лише один магазин. І географія мережі салонів зростатиме.

Мережа магазинів 
ДВЕРНИЙ ОЛІМП
Діяльність: торгово - сервісна компанія з продажу 
міжкімнатних і вхідних дверей.
На ринку з 2006 року.
Штат налічує понад 100 чол.
Географія продажу: Київ і Київська область, 
Одеська область.
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Досягнення
ТОВ «Термінус» – це підприємство повного циклу, яке займається виробництвом між-

кімнатних дверей з 2005 року. Сьогодні над створенням продукці ї ТМ Terminus працює 
команда, яка включає майже триста фахівців. Від 2005 року виробничі площі компані ї 
зросли від 2 тис. до 21 тис. кв. м. Сьогодні потужності фабрики дозволяють виготовляти по-
над 500 дверних полотен на добу, а каталог готової продукці ї складається з семи серій у 
різних стилях та з різними матеріалами облицювання: Fashion, Elit, Caro, Classic, Modern, 
Urban, Sweet Doors. 

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху Вашого бізнесу?
Успішно стартувати компані ї допомогло те, що на момент початку роботи виробничі 

потужності дозволяли виготовляти велику кількість продукці ї за короткі терміни. Компа-
нія від самого початку роботи орієнтувалася на масовий продукт середнього сегменту. 
Звичайно, на фоні імпортної продукці ї аналогічної якості та з постійним ї ї дефіцитом 
наша більш приваблива ціна, зручність логістики та робота з національним виробником 
допомогли зайняти своє стабільне місце на ринку.

Компанію вперед рухає команда людей – це команди виробничників, продавців, парт-
нерів. А якщо говорити більш чітко, то звичайно розвитком усієї компані ї керує кінцевий 
споживач. Те, за що готовий платити споживач, виробник має виготовити і забезпечити 
ринок цим продуктом. 

Орієнтир на споживача та прагнення здобути позицію лідера в цій галузі допомогли 
компані ї створити величезну кількість різноманітних моделей з натуральної деревини. 
Спочатку це були невеликі обсяги. Але, як стверджують в компані ї, спрацювала «спо-
живацька реклама», коли замовники почали рекомендувати «Термінус» своїм друзям, 
партнерам і знайомим. 

 
Продажі
Від 2009 року компанія співпрацює з мережами «Епіцентр-К» і «Нова лінія». Також серед 

партнерів – низка дистриб’юторів Західного та Південного регіону. Саме з ними «Термінус» 
пережив чимало позитивних і негативних моментів (дестабілізації курсів валют, зниження купі-
вельної спроможності покупців тощо). 

2017 року компанія розпочала співпрацювати з лідером роздрібної спеціалізованої торгівлі 
в Україні – мережею «Всі двері». Крім цього, минулого року з’явилося чимало приватних під-
приємців, котрі виявили бажання розвивати монобрендову мережу салонів. Завдяки цьому 
компанія планує в 2018–2019 роках значно розширити географію монобрендових салонів по 
Україні, які вже сьогодні працюють майже в кожному обласному центрі. 

 
Маркетинг
На сьогодні найдієвішим інструментом із популяризаці ї продукці ї є мережа Інтернет. 

Цього року ми розпочали розробку плану просування торговельної марки та продукці ї у 
цілому. Уклали контракти з відомими компаніями з SEO просування, реальні результати 
очікуємо на сезон 2019 року. Що ж до участі у виставках, то галузеві виставки в Україні, на 
мою думку, втратили той потенціал, який був ще 3–5 років тому. 

Постачальники
 
В асортименті продукці ї нашої компані ї представлено три основні напрями в оздо-

бленні: шпон, штучне покриття та фарбоване. Що ж до шпонованої продукці ї, то 70% 
ї ї виготовляється зі шпону дуба. Штучне покриття – використовуємо майже всі види цієї 
продукці ї, крім ПВХ. На рахунок врізки фурнітури – даний напрям важливий лише для 
експорту, і ми вже прийняли кілька важливих рішень у даному напрямі, але ринок про 
це дізнається згодом. 

 
Плани
Цьогоріч ми плануємо розширити географію експорту: нашу продукцію вже чекають 

в Ізраїлі, Іраку та Канаді. 
До речі, щодо асортименту, ми плануємо оптимізацію асортиментного ряду до по-

треб кінцевого споживача, а саме – збільшення асортименту продукці ї в світлих відтін-
ках, запуск нової торговельної марки, запуск серійно дверних полотен в емалі, та, зви-
чайно, розширення модельної лінійки нашої сері ї «Urban». 

Дверний ринок в обличчях 

ТОВ «Термінус»
Діяльність: виробництво та продаж міжкімнатних дверей.
На ринку з 2005 року.
Штат налічує близько 300 чол.
Географія продажу: Україна та експорт до Молдови,
Румунії, країн Прибалтики, Іспанії, Франції.

Олександр Мевший - комерційний директор 
ТОВ «Термінус»
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 Купити, не 
виходячи з дому

Саме за таким принципом 
працюють інтернет-магазини, 
життя без яких сьогодні не уяв-
ляють пересічні українці. Ще 
років п’ять тому консерватив-
ний дверний ринок навіть не 
уявляв, що продавати двері 
онлайн можна, але карти-
на сьогодні досить швидко 
змінюється. Аналіз кількості 
запитів «купити двері вхідні/
міжкімнатні», починаючи з 
2014 року до сьогодні, зріс 
вдвічі, що свідчить про готов-
ність купувати навіть такий 
непростий технічний продукт, 

як двері, онлайн. Водночас 
значно зростає і кількість 
пропозицій, але є явні лідери 
онлайн-перегонів, які на крок 
попереду за інших гравців. Та 
про них згодом.

Як сьогодні 
виглядає портрет 
українського 
споживача, який 
шукає товар в 
Інтернеті?

На сьогодні кількість 
онлайн-користувачів в Україні 
досягла 20 мільйонів чоловік. 

З них 36% регулярно купують 
товари в мережі, а це близько 
7 млн осіб.

При цьому гендерне спів-
відношення серед покупців 
в Україні практично рівне: 
кількість чоловіків – 48%, жінок 
– 52%. Найчастіше споживачі 
в мережі – це люди віком 26–
35 років. Відповідно, основна 
кількість клієнтів все-таки за-
лишається консервативними 
користувачами «аналогово-
го телебачення». Проте є ін-
ший бік питання, адже відсо-
ток прогресивних покупців у 
Інтернеті з року в рік зростає, 
і саме молодь, яка сьогодні 

практично живе у мережі, 
через 10 років може карди-
нально змінити цю картину.

Найактивніші 
регіони

Найактивніші регіони на 
сьогодні відповідно до запиту 
«купити двері» — це Київська, 
Кіровоградська, Миколаїв-
ська, Чернігівська, Херсон-
ська, Харківська області. 

Топ сайтів із 
продажу дверей.

Ми проаналізували най-
популярніші сайти, які сьо-
годні пропонують двері. 
Розрив між кількістю вхід-
ного потоку дуже серйоз-
ний. Проаналізована ТОП 
виглядає так (відвідувачів на 
місяць). Дані усереднені та 
сформовані на основі ана-
лізу відкритих лічильників та 
даних на Alexa Internet (кіль-
кість відвідувачів на місяць).

• dveribelorussii.com.ua 
14,3 тис. 

• dvernoyolimp.com.ua 
12,5 тис. 

• market-dveri.ua 
7,7 тис. 

• 1-giper.com.ua 
6,6 тис. 

• triodveri.com
5,9 тис.

• gipermarket-gorod-dverej.ua 
5,6 тис 

• holz.ua 
5,4 тис. 

• vsedveri.com.ua 
3,6 тис. 

На сайт привели, 
що далі?

Це звичайно тільки крок но-
мер один привести людей на 
сайт, і багато компаній на-

вчилися створювати трафік, а 
ось що відбувається далі, це 
найцікавіше. 

Ми вирішили особисто 
перевірити, що далі відбува-
ється з запитом залишеним 
на сайті, та наскільки чітко 
відпрацьовано механізм 
продажу. Для цього провели 
власне дослідження з таєм-
ним покупцем, яким із задо-
воленням поділимося з Вами. 

Варто зазначити, що ми не-
зацікавлена сторона і не від-
стоюємо інтереси будь-якої з 
компаній, а лише прагнемо 
показати вузькі місця галузі 
та хочемо спрямувати Вашу 
увагу туди, де справді є недо-
опрацювання.

Для оцінки ми вибрали 9 
сайтів, які, на нашу думку, за-
ймають активну позицію в ін-
тернет-продажах. До списку 
дослідження потрапили сай-
ти компаній: «Дверний олімп», 
«Город дверей», «Маркет 
двері», «Всі двері», «Хольц», 
«Дверний дім», «Двері Біло-
русії», «Гіпермаркет дверей», 
«Тріо двері».

Забіг на швидкість

Ми сформували замовлен-
ня на придбання 5-ти дверей, 
відправили онлайн заявку та 
стали чекати. Зізнаємося, до-
чекались зворотного зв’язку 
не від усіх. Лише 6 компаній 
оперативно почали опрацьо-
вувати отриману заявку. Ліде-
ром із швидкості виявилися 
менеджери компанії «Всі две-
рі», які за 17 хвилин зв’язалися 
з нашим таємним покупцем. 
За 18 хвилин було оброблено 
нашу заявку компанією «Го-
род дверей». Нас приємно 
порадували такі результати. 

Усі інші не надто поспішали 
й зателефонували впродовж 
1–2 годин. 

Чим готові 
заманити клієнта?

Наступним кроком була 
задача виявити, на що ладні 
піти компанії, щоб усе-таки 
отримати дане замовлення. 
На останній конференції ми 
піднімали проблематику без-
коштовних замірів та обгово-
рювали, наскільки доцільно 
пропонувати такий сервіс 
клієнту сьогодні. І, що ви ду-
маєте, все-таки знайшлися з 
даного переліку три компанії, 
які готові запропонувати про-
вести заміри без будь-яких 
додаткових оплат. Інша гру-
па компаній все-таки оцінює 
дану послугу в середньому 
по 200 грн за заміри.

Знижку всім!

Наступною була наша 
провокація, яка стосувалася 
можливості отримати додат-
кову знижку на замовлення. 
Зізнатися, ми не очікували, 
що більшість із задоволен-
ням готові віддати кожному 
онлайн-покупцю на його 
прохання від 3 до 7% знижки. 
Категоричним виявився лише 
продавець компанії «Двер-
ний олімп», який був не таким 
щедрим і відмовив у знижці. 

Чекати на двері 
потрібно… 

Більшість компаній зазна-
чили, що в середньому на 
виготовлення нашого замов-
лення потрібно чекати від 2 
до 4 тижнів. Удалося нам по-
трапити також і на позиції

Читайте далі 
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дверей, які були на складі, та 
їх можна було вже забирати. 
Три компанії з досліджуваних 
заявили, що все у наявності.

Доставка
Дослідження показало, що 

сьогодні середня вартість до-
ставки коштуватиме клієнту 
близько 400 грн. Тут цифри 
були майже однаковими в усіх 
за винятком двох компаній, які 
готові транспортувати замов-
лення на 50 грн дешевше за 
ринкову ціну.

Сервіс замовляли?!
Тут картинка була досить 

цікава. Розрив у вартості вста-
новлення досить суттєвий. 
Одні компанії готові були вико-
нати роботу за 550 грн/блок, 
тоді як інші просили 1500 грн/
блок. При цьому середня вар-
тість послуги становить близь-
ко 800 грн/блок. Знайшлися і 
в досліджуваному переліку 
компанії, які взагалі не пропо-
нують сервісу зі встановлення. 
Вкотре переконуємося, що 
у сервісі зариті можливості, 
якими ще не всі навчились 
користуватися.

Мислити 
як покупець
Ми спробували поставити 

себе на місце звичайного 
покупця, який не знає про 
двері нічого, окрім того, що 
вони мають закривати «дір-
ку» в стіні, й ось що зазначи-
ли для себе.

Перебуваючи в ролі замов-
ника, я для себе виявила мо-
менти, які були незручними 
або взагалі неприємними. 
Що хочу зазначити від самого 
початку, – замовлення дверей 

для пересічного громадяни-
на, який не має відношення 
до ремонтних робіт, – це тем-
ний ліс. Здавалося б, на виборі 
дверного полотна все закінчу-
ється. Та ні. Потрібно ще доп-
латити за короб, наличники та 
фурнітуру. Я розумію, що це 
все є окремими продуктами, 
і плюсувати їхню вартість на 
сайті неправильно. Але було 
б набагато зручніше, якби на 
сайтах з’являлися підказки, які 
надавали б покупцю можли-
вість хоча б приблизно зрозу-
міти кінцеву вартість продук-
ту. Майже на кожному сайті 
вартість замовлення після кін-
цевого прорахунку зростала 
на 30%. І це без урахування 
фурнітури, замірів, вартості 
доставки та монтажу. Якщо 
ж підсумувати всю суму, то 
потрібно було додавати ще 
100% до початкової суми. По-
годьтеся, коли з 10 000 грн 
вартість зростає до 20 000 
грн, це неприємно вражає 
будь-якого покупця. 

Наступний момент – не-
відповідність ціни. При зво-
ротному дзвінку з магазину 
мене відразу попередили, 
що на сайті ціна не актуаль-
на. І, звичайно, вона не змен-
шилася ☺. Здогадайтеся, чи 
захоче клієнт продовжити за-
мовлення? 

Далі – ціна монтажу. Тут зда-
лося, що кожен формує ціну 
за власною методикою, але 
розуміння, чому один монтаж 
коштує 550 грн, а інший – 1500 
грн навіть після спілкування 
з продавцем не з’явилося. Є 
над чим попрацювати.

 Наступний момент – про-
цедура замовлення. Було кіль-
ка сайтів, які помічали поля 
для заповнення прізвища та 
електронної адреси як не-
обов’язкові. Після натискання 
кнопки «оформити покупку» 
виявлялося, що ці поля все-та-
ки необхідно заповнити, і до-

водилося розпочинати все з 
початку, оскільки інформація, 
яку було попередньо введено, 
анулювалася. Це не займало 
багато часу, але до цих мага-
зинів повертатись не хочеться. 

Підбиваючи підсумки, слід 
зазначити, що дверний бізнес 
в Інтернеті має чималі масш-
таби. У відповідь на пошуко-
ві запити виводяться десятки 
сайтів із величезним різнома-
ніттям дверей. Чесно кажучи, 
навіть завеликим для легкого 
вибору. Але найбільше радує 
те, що описані вище заува-
ження не можна поєднувати з 
кожним інтернет-магазином. 
На деяких сайтах було більше 
ніж зручно працювати.

Звичайно, ці зауваження не 
відносяться до кожного сай-
ту. Мені, як покупцю, було 
приємно відразу бачити, які 
є додаткові матеріали, їхню 
вартість і можливості. Не всі 
компанії потішили часом від-
гуку на замовлення, але маю 
надію, що більш швидшій ре-
акції завадила велика кількість 
замовлень. 

Юлія Єнько (Таємний по-
купець ☺)

Отже, сподіваємося, що 
наше маленьке дослідження 
стало корисним як для ком-
паній, які потрапили під наш 
приціл (вони про це дізна-
ються лише прочитавши дану 
статтю), так і всіх дверних 
компаній. Ми жодного разу 
тут не говорили про якість 
продукту, дизайн, покриття та 
комплектуючі, адже акцен-
тували увагу на сервісі, який 
сьогодні пропонують гравці 
ринку дверей. Розвиватися та 
вдосконалюватися є куди. 

Ірина Большук – керівник 
проекту Лідери дверного ринку,

Юлія Єнько – менеджер
проекту Лідери дверного ринку

Сергій Панченко – 
директор компанії 

ТОВ «ТВК «Єкатеринослав-
ська Дверна Артель»

ВИРОБНИК ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ

2019–2020 роки будуть дуже 
цікавими в галузі вхідних две-
рей України. Ми щороку ка-
жемо, що наступний рік буде 
роком переділу ринку, і ось 
цей наступний рік настав, 
але не факт, що це буде 
2019-го, може, й 2020 року, 
але сенс у виході на наш ри-
нок найбільшого виробника 
вхідних дверей з Росії. Це за-
вод Фероні, компанія «Цита-
дель» (Краснодар). На ринку 
України цю продукцію пред-
ставлено компанією «Тарі-
мус». Ми постійно говоримо 
про те, що Росія – ворог, од-
нак імпорт та експорт із цим 
«ворогом» гарно процвітає. 
І це добре, тому що це має 
змушувати нас розвиватися, 
видозмінюватися, ставати ін-
шими, більш конкурентними. 
Особисто я дуже радий, що 

так відбувається. За 2018 рік 
«Тарімус» завіз понад 4000 
дверей російського вироб-
ництва. Крім цього обсягу, так 
само в Україну заходять ки-
тайські двері від компанії «Ци-
тадель» (Краснодар). Плани 
заводу Фероні – наполеонів-
ські, за серпень 2018 року за-
вод виготовив близько 65 000 
дверей, вересень – 77 000.

Стратегія Всеросійської 
дверної біржі «Цитадель» на-
ступна: на території Росії та-
кий обсяг щомісяця продати 
буде важко, потрібний екс-
порт. На експорт даємо су-
пер дешеву ціну, а на своєму 
ринку ціну тримаємо – заро-
бляємо. 77 000 дверей на мі-
сяць – це не межа, я думаю, 
що потужності прораховува-
лися на обсяг у 100 000 две-
рей на місяць. Отже, я не бачу 
майбутнього в українських 
заводах вхідних дверей, які 
виробляють менше 7 000–10 
000 дверей на місяць. Тільки, 
якщо це не «крафтові» двері, 
чи в заводу плани на експорт. 
У дешевому та середньому 
сегментах буде дуже важко 
конкурувати з «Тарімусом» за 
умови запланованого ними 
розвитку. Нині в них двері 
«Гарда» – метал/МДФ, але 
не за горами поява дешевої 
МДФ/МДФ за низькою ціною у 
великій кількості. Гроші в Росії 
дешеві. Всеросійська дверна 
біржа «Цитадель» бере де-
шеві кредити за програмою 
імпорт заміщення. Два роки 
тому основним обсягом їхніх 

дверей були китайські двері, 
але вони одержали кредит 
на створення заводу, і тепер 
завод Фероні – найбільший 
виробник дверей у СНД, він 
уже перевищив обсяги таких 
заводів, як: «Торекс», «Гарді-
ан» «Бульдорс» та інших. На 
території України буде агре-
сивне захоплення ринку з їх-
нього боку, про прибуток ні-
хто не думатиме, головне – це 
захопити ринок для того, щоб 
було куди «зливати» надлиш-
ки виробництва, тобто те, що 
не продали в Росії. При цьому 
українським заводам, які ви-
робляють лише по 500–1500 
дешевих дверей на місяць, 
на ринку робити буде нічого. 
Усім вдалого 2019 року! 

Світлана Бортник –  
заступник директора 

ТзОВ «Брама» ВИРОБНИК 
МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

Розвиток дверного ринку 
тісно пов’язаний з обсягом 

Що чекає на дверний ринок України у 2019–
2020 роках, або Чи збудуться прогнози гравців 
ринку?!
Добігає кінця 2018 рік, і про результати та досягнення галузі ми будемо готові з вами погово-

рити вже в лютому наступного року на черговій конференції День лідерів дверного ринку. На-
томість ми вирішили провести опитування серед передових гравців ринку та допомогти вам 
сформувати картинку того найближчого майбутнього, якого, на думку експертів, нам варто 
чекати. Для цього ми провели опитування серед виробників вхідних дверей, виробників міжкім-
натних дверей та представників дверного ритейлу. Ми поцікавилися думками як у представни-
ків великого, так і середнього та малого бізнесу. Що з цього вийшло – читайте далі.

Читайте далі
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індивідуального будівництва і 
проведенням ремонтних ро-
біт у житловій та комерційній 
нерухомості. В свою чергу, на 
фінансову спроможність фі-
зичних і юридичних осіб впли-
вають коливання курсу валют, 
умови іпотечного кредиту-
вання та багато інших фак-
торів. Таким чином, значне 
зростання продажу дверної 
продукції можливе за умови 
збільшення обсягів будівниц-
тва і зростання реальних до-
ходів населення.

2017 року індекс будівниц-
тва виріс на 26,3%, у житло-
вому секторі лише на 16,3%, 
а вже в першому півріччі 2018 
року інтерес інвесторів до 
житлового будівництва впав 
на 3,5%. За неофіційними 
прогнозами, тенденція збе-
рігатиметься та посилюва-
тиметься до кінця 2019 року. 
Дані прогнозу дають можли-
вість припустити, що ринок 
дверей 2019 року повторить 
динаміку будівельного ринку.

З метою зростання обсягів 
продажів виробники дверей 
спрямовують зусилля на за-
доволення потреб споживачів 
і на зміцнення конкурентних 
позицій за рахунок високої 
продуктивності, нового мо-
дельного ряду та високої яко-
сті продукції. Саме такий 
шлях в поєднанні з турботою 
про довкілля – використання 
передових зелених технологій 
у виробництві, є запорукою 
успіху в дверного ринку.

Марина Акопова – 
директор департаменту 

розвитку персоналу та 

комунікацій, бізнес-тренер, 
коуч компанії «Двері Білорусії»

ВИРОБНИК
 МІЖКІМНАТНИХ ДВЕРЕЙ

Дверний ринок України так 
само, як і інші ринки, схильний 
до зовнішніх загальних світових 
факторів впливу. Але є і вну-
трішні особливості.

До зовнішніх факторів я 
віднесла би швидкий вплив 
європейських модних тен-
денцій і трендів на смаки і пе-
реваги широких мас в Украї-
ні з моменту, як ввели «безвіз».

У 2019–2020 роках європей-
ський дверний ринок здебіль-
шого орієнтуватиметься на 
екологічність, поєднання різ-
них натуральних матеріалів 
із використанням сучасних 
технологій, які дозволяють гра-
ти кольорами, фактурами, 
формами з акцентами на 
деталях. Основні пріоритети в 
тенденціях і трендах в дверях 
перегукуються з інтер’єрами 
в цілому.

Особливе конкурентне зна-
чення матиме високий рівень 
сервісу: швидкість, якість об-
слуговування і повний спектр 
послуг, оскільки портрет клі-
єнта з року в рік змінюється 
в бік вимогливості та смаку. 
Дедалі частіше увагу спрямо-
вано, крім функціональності, 
на їхню технологічність і есте-
тичні достоїнства як важливу 
частину всього інтер’єру.

До внутрішніх факторів я 
віднесла б особливість дея-
ких підприємців захоплювати 
ринки за рахунок демпінгу, 
невиправданих обіцянок клі-
єнту та/або «чорного піару». 
Це шлях в нікуди, такі компа-
нії так чи інакше підуть, зако-
ну «бумеранга» ніхто не ска-
совував. Подібних прикладів 
у світовій практиці багато. Це 
призведе до перерозподілу 
часток ринку.

Усім на нашому ринку ба-
жаю використовувати конку-
ренцію для поліпшення якості 
та сервісу, кожному гідно за-

йняти свою нішу і вносити свій 
вклад в розвиток смаку в на-
шого споживача.

Ксенія Гончаренко – 
керівник відділу 

продажу будівельних 
товарів компанії AGT 

ВИРОБНИК МІЖКІМНАТНИХ 
ДВЕРЕЙ

Стрімко зростає кількість 
забудов у мегаполісах, саме 
це сприяє активізації ди-
зайн-мислення у власників 
новобудов. Майже кожний 
хоче відчути себе дизайне-
ром та облаштувати свою 
оселю відповідно до світових 
тенденцій. Тому дедалі ча-
стіше люди звертають увагу 
на компанії, які пропонують 
комплексне рішення. 

Двері в інтер’єрі відіграють 
не головну, однак ключову 
роль. Як показують підсумки 
2018 року, хоча мінімалізм і 
відходить з головної арени, 
двері залишаються відігра-
вати другорядну роль саме 
в мінімалістичному стилі. Ак-
центи ставлять за рахунок 
різноманітних фактур і тек-
стур. Двері не виділяються, а 
швидше, служать фоном для 
гри декору та інтер’єрних рі-
шень. У тренді на 2019–2020 
роки залишаються двері при-
хованого монтажу, при цьому 
звичне рішення – під фарбу-
вання – відходить на другий 
план, а трендом стає поєд-
нання дверей з інтер’єром за 
допомогою фактур і форм. 
Цікавим рішенням буде ви-
користання стінових панелей 
разом із дверима як інстру-
менту в поєднанні простору 

в єдине ціле. Дверний ринок 
України розростається з кож-
ним роком, але в 2019–2020 
необхідно зосередитися на 
якості продукції та індивіду-
альних рішеннях. Клієнт стає 
дедалі вибагливішим та ви-
могливішим, звертає увагу 
на будь-які дрібниці та може 
робити вибір, який не підда-
ється логіці. Тому виробни-
кам дверей слід докласти 
зусиль, аби догодити спожи-
вачам майбутнього.

Олександр Бартко – 
керуючий партнер PomiDOOR 

ПРОДАВЕЦЬ ДВЕРЕЙ

Я виділив би дві основні при-
чини, через які ринок вхідних і 
міжкімнатних дверей буде 
значно перерозподілено до 
2020 року.

Перший тренд – глобаль-
ний: весь споживчий ринок 
прагне в оnline.

Другий – маркетинг в двер-
ній справі поки що значно 
відстає від маркетингу інших, 

більш конкурентних ринків.

Обидва критерії – провіс-
ники значного зростання од-
них і швидкого краху інших.

До 2020 року вплив залучен-
ня людей у віртуальну мережу 
Internet у багато чому поси-
литься.

Ми прийдемо до всеосяж-
ного інтернет-споживання. Та 
це зовсім не означає, що всі 
двері скоро продаватимуться 
тільки через інтернет-магази-
ни, як може здатися на пер-
ший погляд. Зовсім навпаки. 
Ті, хто вже створив дверний 
online-shop, знають, що кое-
фіцієнт конверсії відвідувачів 
такого сайту в покупців мізер-
но малий.

«Матрас выбирают задни-
цей!»

За допомогою інтернет-ін-
струментів салони дверей 
генеруватимуть лише трафік 
відвідувачів – людей, які фізич-
но зайшли в дверний мага-
зин. Словом, інтернет-трафік 
необхідно перетворити на 
офлайн-відвідувачів. І ця кон-
цепція стане основним «по-
лем бою» за покупця. Двері 
– це товар, який потрібно по-
тримати.

Часи, коли виробник за 50–
100 гривень із двері може «ку-
пити» продавця в торговельно-
му залі будівельного маркету, 
закінчуються.

У боротьбі за покупця ви-

граватимуть ті виробники, які 
за основу роботи з дилера-
ми візьмуть якість продукції, 
дотримуватимуться оголоше-
них термінів поставок і упако-
вуватимуть B2B продажу. У цю 
упаковку має входити весь 
асортимент сейлз-підтримки 
– від опису портрета покуп-
ця і грамотної маркетингової 
стратегії в конкретному регі-
оні, до стандартів обслугову-
вання та їхнього контролю.

Як стати лідером дверного 
ринку до 2020 року

Стратегічний вибуховий 
інтернет-маркетинг. Досвід 
інших ринків.

Упаковка B2B у «франши-
зу».

Розробка програмного 
забезпечення – CRM для ди-
лера.

Стандартизація і контроль 
сервісу.

Збір і аналіз відгуків покуп-
ців.

P.S.: Варто було б назвати і 
третій тренд – значне збіль-
шення експорту дверей. Але, 
на превеликий жаль, цей 
критерій надто залежить від 
політичної ситуації всередині 
країни, що робить неможли-
вим будь-який прогноз екс-
портних обсягів.

Що ж насправді чекає ри-
нок дверей – покаже час! 
Отже, нарощуйте конкурент-
ні переваги, слухайте і чуй-
те свого клієнта, розвивайте 
сервіс і рухайтеся вперед. 
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що й формує ринковий попит. Покупець під-
бирає двері як елемент в контексті кухні, між-
кімнатних дверей (які теж в контексті), меблів, 
дизайну інтер’єру.

 
Дизайнерські та ринкові тренди, які можна 

було б зазначити на сьогодні, наступні:
● Світлі кольори сталевих дверей
● Сірий колір (антрацит) як тренд
● Неординарні моделі
● Дорожча (якісна) фурнітура як тренд
● Вбудовування елементів каменю в де-

кор накладки
● Підвищення технологічності виробів
● Попит на більш вдосконалені моделі 

(товстіші короб і полотно, кращі замки і си-
стема безпеки)

● Брендування виробів
● Використання натуральних матеріалів 

(шпонування).

Продажі
На сьогодні місць, де покупець може ви-

брати продукт, досить багато, дверні салони 
ростуть, як гриби після дощу, і так само бла-
гополучно закриваються (деякі застигли на 
місці й деградують), прикладів цього багато в 
Києві та на периферії. Зросла роль профе-
сіоналізму менеджменту роздрібних мереж і 
поодиноких салонів. Зростає роль місця роз-
ташування, ергономіки, впізнаваності брен-
ду, дизайну салону і підготовки кадрів. Думаю, 
через 5 років ми побачимо ринок роздрібної 
торгівлі зовсім по-іншому, разом із новими 
гравцями.

Вагому роль у розвитку рітейлу відіграє Ін-
тернет. Це нове «інформаційне цунамі», яке 
ще не набрало повної сили на ринку, і всі ка-
таклізми та перетрубації чекають на нас по-
переду. Вважаю, що компанія осідлала цей 
«вихор» змін і отримає право на життя і благо-
получний розвиток на якийсь проміжок часу. 
Який саме – подивимося, швидкість процесів 
збільшується разом із ризиками і викликами.

З 2003 року ринок формувався за прин-
ципом ІМПОРТЕР–КРУПНИЙ ОПТ–ДРІБНИЙ 
ОПТ–РОЗДРІБ, потім на зміну прийшла мо-
дель ВИРОБНИК–ОПТ–РОЗДРІБ, на сьогодні ми 
спостерігаємо зміну парадигми, це тренд 
ВИРОБНИК–РОЗДРІБ (кінцевий клієнт). Це ще 
не повсюдно, ще не так помітно і, звичайно, 
можна це оскаржити як загальний невірогід-
ний факт, але як тренд це незаперечно.

Показником професіоналізму оптового 
рітейлера є його вміння працювати з роз-

дробом системно і навіть як виклик нового 
часу створювати власний роздріб. Сила опто-
вого рітейлера в стабільному, об’ємному та 
контрольованому каналі продажів, і прикла-
дом цього може бути власна роздрібна ме-
режа і системний підхід. Рітейлери, не маючи 
даного козиря, ризикують просто перетвори-
тися на паразитуючі відростки, претендують 
на частку прибутку виробника і постійно ви-
чавлюють із нього додаткові знижки, не зали-
шаючи шансів на розвиток у майбутньому та 
знижуючи компетенцію виробника.

Деякі виробники вже зараз забезпечують 
завантаження свого виробництва за допо-
могою своїх салонів. На підтвердження даних 
висновків можу навести приклади наступних 
компаній в Україні, які працюють над побудо-
вою роздрібної мережі, – це Двері Білорусії, 
Аплот (Чернівці), Разом (Тернопіль), Саган 
(Одеса). Даний тренд тільки посилюватиметь-
ся. Наприклад, у Білорусі – мережа фран-
чайзинг-салонів виробника Сталева Лінія, у 
Росії – Тorex.

Підбиваючи підсумки аналізу історич-
них перипетій, потрібно зазначити основні 
фактори, які слід очікувати від ринку най-
ближчими роками:

1. Стабільності не буде. Буде складніше;
2. Інтернет диктуватиме умови ринку та 

змінюватиме споживчу поведінку;
3. Виробнику потрібно буде шукати свою 

унікальну бізнес-модель, щоб у перспективі 
ставати цікавим і конкурентоспроможним;

4. Дизайнерські тренди диктують смакові 
переваги;

5. Чи зміниться роль оптового і роздрібного 
рітейлера? Йому теж потрібно буде шукати 
свою бізнес-модель. Постійно підвищува-
ти свої компетенції. Завдання буде цікавим, 
в авангарді ринку. Приклад для зміни, біло-
руські колеги – компанія Юркас;

6. У міру стабілізації обстановки конкурен-
ція зростатиме;

7. Зросте роль в спеціалізації компаній;
8. Відбуватиметься відплив робочої сили з 

країни, зростання зарплат, податків та інших 
витрат, підвищення собівартості виробів;

9. Ризики країни, нестабільність економіки 
і політичної системи;

10. Загальний напрям трансформацій 
вказує на рух у бік цивілізованих відносин, 
«відбілювання економіки», хоча до цього, на 
жаль, ще далеко.

Ігор Дробітько – 
власник компанії ТМ АБВЕР

Ринок сталевих дверей України досить мо-
лодий, але як і будь-якому молодому організ-
му йому притаманні помилки підліткового пе-
ріоду. Хтось порівнює вік ринку з віком нашої 
держави, коли домінуючими гравцями були 
імпортери, а хтось відраховує вік від злощас-
них подій 2014 року. Мають рацію і ті, й інші. 
Ринок був завжди, завжди був той продукт, на 
який є попит.

Короткий екскурс в минуле
Етап 1. Наш ринок розпочався з перших 

дрібноштучних виробників сталевих дверей 
понад 25 років тому, коли в дев’яності роки під 
час розрухи, безробіття та розгулу бандитизму 
цей продукт став затребуваним. Аналогічне 
формування ринку ми можемо спостеріга-
ти і в інших країнах (Ізраїль, Нігерія, Колумбія, 
Росія, Білорусь та ін.) Робилося це примітивно 
і без урахування дизайнерських акцентів.

Етап 2. На зміну цьому хаотичному і не дов-
гостроковому святу життя некомпетентних 
виробників прийшли імпортери з Китаю, які 
змогли запропонувати більш технологічний 
продукт («крабовий» замок, внутрішні петлі), 
яскравий, небачений до того часу дизайн і 

за рахунок міцної гривні – нижчу ціну. Усі ці 
фактори практично поховали дрібноштучних 
виробників сталевих дверей за винятком кіль-
кох, які пережили це «азіатське цунамі». Це 
представники високого цінового сегмента, які 
від початку й були зоорієнтовані на більш ви-
могливого споживача з індивідуальними запи-
тами щодо товщини сталі та замків. Найбіль-
шим імпортером у період 2002–2008 рр. була 
чернігівська компанія New Well і TM Fortezza. 
Упродовж тривалого часу вони і були моно-
полістами, людьми, які привнесли на ринок 
правила та показали всім, що таке систем-
ність. Але часи змінюються ...

Етап 3. Після девальвації 2008 року пра-
вила гри на ринку змінилися, з’явилося вікно 
для українських виробників більш дешевого 
сегмента, і ринок повільно, але почав тран-
сформуватися аж до 2014 року. Вже напевно 
можна казати про це, але, попри всі перипетії 
для компанії Абвер, цей проміжок був найре-
зультативнішим у нашій роботі як імпортера. 
З ринку пішли або істотно скоротилися мон-
стри, і ті правила, які виникли в вакуумі, вони 
не змогли підтримувати і нарощувати темп. 
Українські виробники на той момент ще не 
були помітні на всеукраїнському масштабі.

Етап 4. Його початок 2014–2015 рік. Черго-
ва зміна правил гри! Усі імпортери 2-го і 3-го 
періодів канули в Лету. Розпочався період 
системного українського виробництва стале-
вих дверей. Багато виробників, багато пропо-
зицій.

На сьогодні обсяг ринку ми оцінюємо у 
850–900 000 сталевих дверей на рік.

Звичайно, аналізуючи минулі періоди, по-
трібно сказати, що сьогодні ринок носить 
більш системний і структурований характер, 
ніж раніше. Зросла роль знань і маркетингу. 
Виробник націлений на створення популяр-
ного продукту.

Існує думка, що завжди цей продукт відо-
бражав смаки і купівельну спроможність на-
селення, так відбувається і сьогодні. Виробник 
намагається створювати товар, який буде по-
добатися покупцю, і він зможе собі його доз-
волити. У цій, здавалося б, простій формулі й 
створюється низка перешкод для обох сторін. 
Покупець не знає, чого він хоче. Про це мож-
на дискутувати і сперечатися. Напевно, знай-
деться маса зворотних прикладів, але зде-
більшого це так. Ринок смаків покупців йде 
за загальними трендами в дизайні інтер’єрів, 
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Дверний ринок України 
досить консервативний. Усі 
маркетингові інструменти, які 
успішно використовуються 
сьогодні у продажах техніки, 
меблів, косметики та інших 
товарів, для нашого бізнесу 
незрозумілі й часом здається, 
що їм немає місця у засто-
суванні. Однак ніхто не запе-
речить, що клієнт змінюється, 
його вимоги та очікування теж 
змінюються. Він цінує свій час 
й хоче максимум інформа-
ції в одному місці, максимум 
вибору та інтерактивність. 

Традиційний дверний ри-
нок можна умовно розділити 
на наступні моделі:

● Виробник–оптові про-
давці–роздрібний ритейл–
споживач

● Виробник–роздрібний 
продавець/DIY–споживач

● Виробник–споживач
Останній варіант перед-

бачає відкриття виробником 
власних торговельних точок. 
Практика показує, що моно-
брендовим магазинам вижи-
вати непросто за рахунок об-
меженого асортименту, хоча 
виключення є.

Чи існує модель бізнесу, 
яка може скоротити відстань 
від виробника до спожива-
ча і при цьому мінімізувати 
ризики, адже власний са-
лон – це оренда/придбання 
приміщення, ремонт і торго-
вельне обладнання, вітрина 

й створення вхідного потоку 
потенційних клієнтів, сервісне 
обслуговування та ще низка 
обов’язкових задач, які стоять 
перед виробником. Саме 
тому далеко не кожний ви-
робник спрямовує свою увагу 
й кошти на відкриття власних 
брендових торговельних то-
чок та іде за принципом 1 та 
2 моделей. При цьому ніхто не 
скасовував конфлікту інтере-
сів двох сторін у таких відно-
синах. Виробник ніби й надав 
зразки, і маркетинговими ма-
теріалами забезпечив, і пере-
конаний, що маржа у 30% це 
саме те, але точка не дає очі-
куваних продажів. Натомість 
продавець зацікавлений, щоб 
у його салоні був достойний 
вибір, і загальні продажі його 
точки забезпечували життєді-
яльність і давали змогу розви-
ватися. Досягти успіху спільно 
можливо лише, якщо розро-
бити взаємовигідну партнер-
ську програму, що вдається 
далеко не всім. 

Чи має місце 
модель marketplace 
для дверного ринку? 
Готові розібратися!

Важливо зазначити, що це 
страшне для багатьох слово 
можна назвати удосконале-
ним варіантом усім зрозуміло-

го формату Базар, Торговель-
ний центр. Marketplace – такий 
собі базар нового часу, який 
самостійно створює потік по-
тенційних клієнтів та умови для 
роботи напряму виробника з 
кінцевим споживачем. Гарним 
прикладом онлайн-варіанта є 
Rozetka.ua, Prom.ua. Їхні темпи 
розвитку просто вражають, і 
лозунг останнього «Майбутнє 
за marketplace» спрямовують 
і наші думки в цьому напрямі.

Віднедавна було заявлено 
про зміну формату роботи 
Гіпермаркету «Город дверей» 
(Київ). Ми спробували розі-
братися, що може надати ви-
робнику та покупцю така мо-
дель продажів та чи має місце 
дана ідея для дверного бізне-
су. Для цього ми поспілкува-
лися з головним ініціатором 
змін – Андрієм Шпетним, і ось 
які висновки зробили для себе 
й готові поділитися з вами.

Чому виникла ідея 
рухатися в тому 
напрямі, та чому 
виробнику має бути 
цікаво розпочати 
роботу в наступному 
форматі?

По-перше, це формат по-
стійно діючої виставки, де 

Скоротити відстань від виробника 
до споживача. Нова модель 
Marketplace для дверного бізнесу

представлено надійних ви-
робників і, що найголовніше, 
замість менеджера широко-
го профілю там консультує 
кваліфікований експерт від 
фабрики.

По-друге, це оптимальне 
середовище для особистого 
спілкування покупця з вироб-
ником. «Город дверей» висту-
пив тут як свого роду незалеж-
не агентство знайомств, де 
виробник може знайти свого 
покупця.

По-третє, це розумна ви-
года для всіх! Для представ-
лених тут фабрик – безпе-
рервний потік зацікавленого 
цільового клієнта. Для гостей 
торговельного майданчика 
– найширший асортимент 
безпосередньо від виробни-
ка в найкращому співвідно-
шенні ціна та якість.

Що при цьому 
отримує споживач!

Нагадую про головне. Най-
ціннішою вигодою для відвід-
увачів «Городу дверей» стала 
можливість придбання про-
дукції без посередників. Ця 
важлива деталь забезпечує 
покупцеві цілий ряд відчутних 
переваг:

– значний асортимент, а 
це традиційно 300 експози-
ційних зразків дверної про-
дукції виключно від пере-
вірених часом фабрик. До 
оновленого «Городу дверей» 
увійшли тільки ті виробники, 
до яких гіпермаркет має осо-
бливу довіру, перевірену по-
передньою співпрацею;

– експертну консультацію 
від представника фабрики. 
Обізнаність такого фахівця 
набагато вища, ніж рядового 
менеджера без вузької спеці-
алізації. Тільки експерт від ви-
робника володіє необхідним 
багажем знань про всі ета-
пи виготовлення виробів, про 
використані під час вироб-
ництва матеріали та їхні осо-
бливості в експлуатації, отже, 
спроможний надати вичерп-
ну відповідь на будь-яке запи-
тання покупця;

– скорочений цикл оформ-
лення замовлення. При пе-
реході до нового формату 
вдалося вдвічі оптимізувати 
процес обробки кожного за-
мовлення, значно скоротити 
при цьому ймовірність по-

милки та мінімізувати цим 
людський чинник;

– оптимальну вартість виро-
бів. Можливість безпосеред-
ньо з фабрикою домовитися 
про більш вигідні умови купівлі, 
а як приємний бонус – на одну 
з представлених моделей кож-
ний виробник регулярно на-
дає супервигідну ціну;

– сервісні зобов’язання від 
виробника. Відтепер замір, 
доставку і монтажні роботи 
бере на себе виключно фа-
брика. Завдяки цьому ключо-
ва роль у всіх питаннях опра-
цювання замовлення завжди 
зберігається за виробником, 
що однозначно мінімізує ри-
зики покупця.

Однак при цьому не слід 
забувати, що клієнтський 
сервіс як і раніше залиша-
ється за гіпермаркетом «Го-
род дверей». Усіх відвідува-
чів зустрічає хостес, який 
орієнтується в асортименті 
гіпермаркету і завжди підка-
же, куди краще звернутися з 
тих чи інших питань. До того 
ж кожне звернення, кожний 
вхідний дзвінок проходить че-
рез очі та вуха «Городу две-
рей». Упродовж короткого 
часу клієнт отримує кваліфі-
ковану відповідь із будь-якого 
приводу. Адміністрація завж-
ди надає підтримку в будь-
якій позаштатній ситуації та 
відстоює, насамперед, інте-
реси покупця.

Що отримує 
виробник від такого 
партнерства!

Однією з найбільш важли-
вих переваг є потужний по-
тік цільового трафіку, який 
гарантує гіпермаркет. Ця 
особливість кардинально 
відрізняє «Город дверей» від 
традиційних торговельних 
центрів, які пропонують ба-
нальну оренду торговельного 
місця та дуже абстрактного 
покупця. Отже, для виробни-
ка оновлений «Город дверей» 
приготував не менше вигод, 
ніж для відвідувача. А це:

– можливість цілий рік роз-
поряджатися індивідуальної 
динамічною експозицією, 
яку раніше було можливо 
бачити тільки двічі на рік на 
профільних виставках. До 

того ж адаптивні стенди вже 
встигли довести свою геніаль-
ність і всіляко допомагають ви-
робнику вхідних і міжкімнатних 
дверей в реалізації будь-яких 
експозиційних задумів;

– жодних обмежень в об-
сягах виставкових виробів. 
Навіть найбільші виробни-
ки дверної продукції можуть 
презентувати стільки моде-
лей, скільки дозволяє їм со-
вість і об’єктивні можливості;

– оперативне реагування 
на зміни ринку, адже саме 
ефективне перетворення 
асортименту та своєчас-
на відповідь на споживчий 
попит, який раптом виник, 
спроможні принести вироб-
нику великі гроші;

– презентаційний майдан-
чик для новинок. Тут зруч-
но здійснювати свого роду 
спліт-тестування, визначати 
переваги цільового спожи-
вача, виявляти в асортимен-
ті більш вдалі моделі, на які в 
подальшому можна сміливо 
підвищувати виробничі став-
ки;

 – розумна орендна плата 
на рівні елітних торговельних 
майданчиків, але при цьому 
орендар отримує більш «те-
плу» цільову аудиторію, у якій 
готовність здійснити покупку 
набагато вища, а запити – 
конкретніші;

– повний пакет даних для 
докладного аналізу. «Город 
дверей» в обов’язковому по-
рядку надає орендареві ви-
черпну статистику відвідувань 
торговельного простору, дані 
по трафіку з офіційного сай-
ту, вхідних дзвінків та опра-
цьованих заявок. Абсолютно 
будь-які показники можна 
отримати для підрахунку кон-
версій та іншої аналітики.

Ось така складається кар-
тинка Marketplace по-двер-
ному. За яким принципом 
працювати, залежить лише 
від вас, ваших цілей, потен-
ціалу та можливостей. Роз-
вивайтеся швидше, ніж ваші 
конкуренти!

Андрій Шпетний –
Гіпермаркет Город дверей

Ірина Большук –
керівник проекту Лідери 

дверного ринку
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У цій статті я хочу поділитися з вами своїми 
думками і спостереженнями щодо бізнесу в 
наші дні.

Буквально кілька слів про те, хто я, який у 
мене досвід, і чому я сьогодні пишу цю статтю.

Я, Євген Потьомкін, власник компанії «Мо-
дус» (дверна фурнітура). У дверному бізне-
сі я з 1996 року, розпочинав із виробництва та 
продажу вхідних дверей в компанії «Робус». 
2000 року я купив компанію «Модус», тоді це 
була маленька київська компанія з продажу 
дверної фурнітури вроздріб зі штатом п’ять 
чоловік. Сьогодні «Модус» – одна з найбіль-
ших компаній з дистрибуції дверної фурні-
тури зі штатом майже в 100 чоловік і склада-
ми в 3000 кв.м. У дверному бізнесі я 22 роки, 
пройшов усі стадії, кризи тощо.

Отже, перейдемо до першого питання – 
про зміну бізнес-моделі: Чи потрібно?

Я людина досить прагматична й намагаюся 
спиратися на дані та цифри, Отже, для жод-
ної людини не є секретом, що будь-який біз-
нес можна класифікувати залежно від його 
доходу за останній рік на

Якщо ваш бізнес розвивається, і темпи його 
розвитку вас влаштовують, не втрачайте часу, 
закривайте журнал і просто продовжуйте ро-
бити те, що ви робили.

Ця стаття більше про мою ситуацію. 2018 
року дохід моєї компанії демонструє дуже 
повільне зростання. При цьому витрати і зу-
силля на те, щоб домогтися цього зростан-
ня, просто колосальні. Отже, якщо вам усе 
ще цікаво, абстрагуйтеся від ваших бізнесів 
і давайте подивимося на моєму прикладі, 
куди рухатися і що робити. Якщо ви знаєте 
«Модус» трохи глибше, то ви в курсі, що ми 
дуже просунуті, у нас впроваджено систе-
му відстеження результатів на кожному етапі 
роботи, персонал компанії регулярно навча-
ється, ми ретельно стежимо за ефективністю 
співробітників тощо. І питання, які мене мучать 
цього року, наступні:

– Що я роблю не так?
– Що необхідно змінити?
– Куди необхідно докласти зусилля, щоб 

домогтися реального зростання?

Скажу, що я працюю над цими питаннями 
не один, у мене чудова команда менеджерів, і 
ми цього року перепробували масу варіантів. 
Понад те, ми зараз впроваджуємо ще кілька 
процесів, які точно покращать нашу роботу і 
дадуть стабільне зростання (20–30% на рік).

Чим же я незадоволений? Просто я хочу до-
сягти зростання як на першому графіку. Мені 
потрібне справжнє зростання! Що далі я за-
мислююся про поточний стан справ, то більш 
очевидною для мене стає думка, що прости-
ми косметичними змінами я цього не досягну.

Читайте далі

Зміна бізнес-моделі! Чи потрібно? 
З чого розпочати? Яку модель вибрати?

Розвивається Замерз Падає 

®
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Отже, висновок. Якщо бізнес демонструє 
дуже повільне зростання або падає і при 
цьому випробувані всі можливі способи його 
підняти, то, найшвидше, потрібно змінити біз-
нес-модель.

При цьому це абсолютно не означає, що 
ми перестанемо працювати в рамках ста-
рої моделі. «Модус» як був, так і залишається 
надійним постачальником фурнітури для ви-
робників і продавців дверей.

Наступне запитання. З чого 
розпочати?

Тут є багато різних варіантів: розпитати клі-
єнтів, провести аналіз компанії, розробити 
стратегію, впровадити нову систему управ-
ління, запросити консультантів і т.п. Понад 
те, кожний варіант по-своєму правильний і 
може підійти в тому чи іншому випадку, але 
я запропонував би у першу чергу зробити 
прогноз майбутнього. Погодьтеся, що будь-
яка стратегія спирається на те, як зміниться 
ситуація в найближчому майбутньому. Зви-
чайно, ми не зможемо передбачити розвиток 
подій дуже точно, але спираючись на основні 
тренди, які вже видно, і оцінку ситуації на най-
ближчих ринках (наприклад європейських), 
які нас випереджають у розвитку, ми може-
мо побудувати досить непоганий прогноз. Є 
багато прогнозів щодо діджіталізаціі нашого 
світу і бізнесів, щодо того, що через 10 років 
зникнуть 50 спеціальностей, в яких зайнято 
понад 20% усього населення тощо. Зверніть 
увагу, як «Розетка» змінила розклад в торгівлі 
електронікою, як «Убер» і «Уклон» вплинули на 
сферу таксі, як зникають журнали і газети, які 
замінили новинні сайти і Фейсбук, і таких при-
кладів тисячі. Є цілі галузі, які процвітали ще 10 
років тому, а сьогодні вони вже на кладовищі.

Як думаєте, що чекає дверний бізнес? Що 
буде з 2000 офлайн-магазинами з продажу 
дверей (приблизно стільки їх по всій Украї-
ні)? Скільки коштуватиме клік «Купити двері 
в Києві»? Що буде з установниками дверей 
через кілька років? З продавцями? Які у них 
мають бути зарплати, щоб вони не виїхали 
до Польщі? Як ми конкуруватимемо з інтер-
нет-магазинами, які продають без виставки та 
накладних витрат? Ви знаєте, можна присвя-
тити окрему конференцію Лідерів Дверного 
Ринку цій темі. Тут точно є з чим попрацювати!

Отже, майбутнє дещо лякає, чи не так? Ну 
що ж, у нас є два варіанти: заховати голову в пі-
сок і нічого не змінювати, або подивитися цим 
змінам в очі й заточити під них наші компанії. 
Отже, розпочинаємо з прогнозу майбутнього!

Третім пунктом в статті 
має йти питання, яку модель 
вибрати?

Я вас розчарую, тут не буде відповіді. Кожно-
му, хто дочитав до цього місця, доведеться заду-
матися над своєю власною моделлю бізнесу.

Найголовніше, не ховати голову в пісок і не 
робити вигляду, що завтра все налагодиться! 
Я вас розчарую, бо не налагодиться! Якщо ви 
не побудуєте свій бізнес таким чином, щоб 
ваша мережа могла вистояти проти Епіцентру, 
ви не вистоїте. Наприклад, «Всі двері» вибра-
ли для себе не протистояти Епіцентру, а зро-
стати за рахунок нього. Якщо вашої маржі не 
вистачатиме на рекламу в Інтернеті та зарп-
лати на рівні польських, то прогноз може бути 
сумним. Якщо ви не працюватимете кожного 
дня над збільшенням своєї маржі, і навчанням 
менеджерів, як продавати, а навпаки, будете 
заохочувати надання знижок і акцій на кшталт 
«фурнітура в подарунок», то бійтеся інтер-
нет-магазинів. Вони собі це можуть дозволити, 
а ви ні! Якщо ви підбираєте собі постачальни-
ків виключно за параметром «хто дасть біль-
шу знижку», а не за критерієм «хто допоможе 
мені розвинути мій бізнес», завтра ці поста-
чальники запропонують вашу ціну роздрібно-
му клієнтові. Ну й тому подібне.

Я, наприклад, дуже добре розумію, що мо-
дель «Модус» житиме недовго. Нині ми вико-
ристовуємо модель, яку можна умовно наз-
вати «класичний дистрибутор» і працюємо у 
B2B. Понад те, ми свою модель ускладнили, 
оскільки для себе вибрали роботу з якісною 
фурнітурою з Європи, а не з дешевим Кита-
єм. Тут ми зі шкіри пнемося, щоб менеджери 
дверних салонів продавали наш дорожчий 
продукт. Що ми з цим робитимемо? За ра-
хунок інтернет-просування ми будемо пра-
цювати з кінцевими клієнтами таким чином, 
щоб у них було хороше розуміння, чому по-
трібно вибирати європейську фурнітуру. Де 
вибирати? У точках наших партнерів, адже 
фурнітура без дверей майже не продається! 
Тобто ми продаватимемо ідею купівлі якісної 
фурнітури безпосередньо кінцевому спо-
живачеві й будемо спрямовувати його в точ-
ки продажів, а нашим клієнтам (магазинам 
дверей) залишиться тільки взяти з клієнта гро-
ші. Тут працюватиме досить складний (а для 
когось простий) інтернет-маркетинг із висо-
ким бюджетом! Отже, здрастуй ДІДЖИТАЛ!

Вибирайте модель, яка 
приведе вас до зростання!

Євген Потьомкін - власник 
компанії «Модус»

Афоризм із далеко-
го закордоння «Думай 
глобально, дій локаль-
но» довів свою спра-
ведливість у моїй прак-
тиці. Це розповідь про 
мою історію еволюції 
від бізнес-моделі при-
мітивної «дистрибуції» 
в кінці 90-х із кількома 
торговельними точка-
ми, через стадію опто-
вого продавця з відван-
таженнями і ціною в 
ролі основного чинни-
ка конкуренції, до біз-
несу власника торго-
вельної марки і мережі 
дистрибуції і оптових 
продажів. Це значною 
мірою відрізняється 
від того, що написано 
в літературі з марке-
тингу. І річ не тільки в 
специфіці вітчизняно-
го ринку, а й в реаліях 
«глобального бізнесу» 
з незалежними вироб-
никами продукції для 
твого бізнесу.

Замковий бізнес я розпочи-
нав у кінці 90-х. Спочатку бу-
дувалася примітивна дистри-
буція вузького асортименту 
одного виробника і співпраця 
з 30–50 конкретними торго-
вельними точками, потім усе 
перетворилося на баналь-
ні оптові відвантаження для 
найбільших 2–3 торговців на 
ринку, коли ціна визначала 
все для твоєї компанії та тво-
го клієнта. Асортимент був 
уже усталений, роздрібні точ-
ки продажу (магазини) стали 
вже не цікавими.

І хоч яким був би привабли-
вий ринок замків і фурнітури 
за своїм обсягом і стабільним 
попитом, якогось моменту я 
починав розуміти, що займа-

юся не бізнесом, а перело-
пачуванням «брухту». Однак 
модель бізнесу вже склалася, 
і ти сидиш на голці стабільно-
го грошового потоку.

Ти бачиш, як розвиваються 
конкуренти, і розумієш, що 
необхідно зробити свою тор-
говельну марку. Розумієш, 
що, продаючи замки і руч-
ки від відомих виробників, ти 
просуваєш їхню торговельну 
марку, і якщо виробник пра-
вильно будує свої продажі по 
територіях і каналах прода-
жів, то ти зможеш заробити і 
створити правильний, але ло-
кальний бізнес. «Правильний» 
означає з адекватною модел-
лю бізнесу, заснований не на 
ціновій конкуренції, а на від-

мінностях від інших.
Перші спроби організувати 

поставки товару з Китаю я до-
вірив своїм співробітникам. 
Вони літали до Китаю на ви-
ставки, привозили каталоги, 
ціни, враження, але не приво-
зили реального бізнесу. Кож-
ного разу після повернення 
вони показували кипучу діяль-
ність  листування з фабрика-
ми, але результат був один, 
– усе дорого і незрозуміло, як 
товар привозять інші.

Потім я з’ясував, вони про-
сто їздили розважатися. Їм це 
більше подобалося.

Першу свою «усвідомлену» 
торговельну марку «Аван-
тек» я зробив по навісних 
замках 2010 року. Приблиз-
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себе, домагаючись лояль-
ності, просто нереально без 
сильних аргументів. Ці аргу-
менти даєш ти, але доносити 
їх має твій партнер.

Однак не все було так глад-
ко, реальність завжди поруч зі 
своєю ложкою дьогтю. Якщо з 
алюмінієвими ручками про-
блеми були тільки з наявністю 
на складі (вони розліталися, 
як гарячі пиріжки), то з цин-
ковими проблема була сер-
йознішою. Ми не вгадали з 
кольорами покриття окремих 
моделей.

Ти цієї ситуації при аналізі 
відразу не побачив і отримав 
склад товарів на кілька сотень 
тисяч гривень, які погано купу-
вали. Так тобі й треба! Казали 
мама, учися, синку!

Ок! Оголосили акцію, зни-
зили ціну – залишки зменши-
лися. Але відкрилася істина, 
яка не лежить на поверхні. 
Будь-який (йдеться тільки про 
якісний товар) продукт можна 
продати, якщо продавцеві він 
подобається. І ця бронзового 
кольору ручка на квадратній 
розетці спокійно продава-
лася і до білих дверей, і до 
кольору венге, до сучасних і 
класичних форм. Чому так? 
Усе просто, ми з вами не мо-
жемо розбиратися у всьому, 
це неможливо. Ми розбира-
ємося в замках, ручках, две-
рях, а наші покупці розбира-
ються краще за нас в яйцях, 
лампах, манікюрі тощо. Наш 
покупець, приходячи до нас, 
сподівається отримати ін-
формацію, пораду та реко-
мендацію. Покупця не можна 
обманювати, йому потрібно 
давати інформацію про на-
явний вибір. І якщо продавцю 
подобається продукт, він його 
продаватиме.

Уважно подивилися на ри-
нок дверей, побачили, що 
є тенденція збільшення про-
дажів світлих і білих дверей. 
Швидко організувалися і при-
везли білі ручки. Але знову 
проблема. Нібито всі хотіли, 
а товар лежить на складі три 
місяці без руху. Що не так? 
Знову, все просто. Прийшла 
розсилка, продавець отри-
мав інформацію про новин-
ки і поклав ї ї в стіл, а потім 
забув, він не напружується! А 
продажів немає у тебе.

Що робимо? Беремо валі-
зу зі зразками та їдемо по са-
лонах, даємо в руки продав-
цеві живий зразок ручки, щоб 

він сам підставив ручку до 
дверей і переконався, що це 
ідеальний варіант, а по суті – 
100% готове рішення для його 
покупця.

Багато моїх колег кажуть, 
що треба купувати якомога 
дешевше і продавати дорож-
че, і ти завжди матимеш мож-
ливість продати дешевше, 
якщо щось піде не так. Мені 
казали, треба зосередитися 
тільки на алюмінієвих ручках, 
тому що людям нічого їсти, 
криза. Я, у таких випадках, 
запитую опонента: «Де ти ба-
чив людину, яка робить ре-
монт за власний кошт, який 
він відклав на їжу?».  Немає 
таких! Ми маємо справу з по-
купцями, які приходять купу-
вати двері та фурнітуру не за 
останні гроші, хоче купувати 
один раз і надовго.

Нині наша торговельна 
марка щільно стоїть на по-
лицях в салонах із продажу 
дверей. І часто можна зустрі-
ти ситуацію, коли салон зали-
шає тільки твій стенд, припи-
няючи працювати з іншими 
торговельними марками. Ця 
лояльність дорогого варта! 
Було дивно, що буквально че-
рез чотири місяці з початку 
продажів, ми перейшли кор-
дон $100 тис. на місяць. Хоча 
розраховували на 50–60 тис.

Середня націнка по всіх 
групах товару становить при-
близно 40%. Коли немає про-
блем із наявністю товару на 
складі, продажі на місяць 
становлять $170–200 тис.  і це 
при тому, що ми покриваємо 
лише один канал і лише на 
50–60%.

На своїй практиці та досвіді 
я вкотре переконався, що не 
ціна є визначальною в прода-
жах. Цікавіше займатися, ста-
вити на полицю і просувати 
продукт середнього цінового 
сегмента, який несе покупцю 
певні цінності.

Резюме про те, що важливо 
при будівництві бізнесу зі сво-
єю торговельною маркою, 
зробленої в Китаї.

1. Бачення ніші на ринку, 
оцінка маржинальної при-
бутковості продуктів і потреби 
в операційному капіталі.

2. Вибір асортименту дуже 
важливий! Товарні позиції ви-
бираються так, щоб лінійка 
продуктів виглядала концеп-
туально завершеною, але 
уникати ризику з екзотичними 
продуктами. 

3. Довге логістичне плече 
виробництва і доставки това-
ру з Китаю вимагають адек-
ватного фінансування. На той 
випадок, якщо не все піде так 
швидко, як було задумано, і 
частину товару все-таки буде 
продано не так скоро, як пла-
нувалося, слід передбачити 
джерела резервного капіта-
лу для фінансування касових 
розривів на першому етапі.

4. Дотримання мінімальних 
рекомендованих роздрібних 
цін. Це ще важливо, щоб не 
вбити торговельної марки.

5. Розуміння відмінностей 
форматів роботи посеред-
ників – оптовиків різних типів, 
дистриб’юторів, їхньої моде-
лі прибутковості, роль у про-
дажах нашого асортименту. 
Підтримка хороших стосун-
ків із партнерами та вміння їх 
чути в усьому.

6. Контроль залишків і актив-
ний управлінський прозорий 
облік. Розділити інвестиції в 
торговельну марку, марке-
тинг, торговельне обладнання 
для партнерів-посередників 
і операційні витрати на ве-
дення бізнесу. Чітко розуміти 
внесок кожної продуктової 
групи і кожної товарної пози-
ції в маржинальний прибу-
ток. Розуміти, де знаходиться 
те «місце» в асортименті та в 
каналах, де заробляється ос-
новний маржинальний при-
буток, і як розвивати успіх но-
вими продуктами/товарними 
групами. 

7. Переконатися в тому, що 
у нашій торговельній мережі 
досить хороше покриття роз-
дробу. Немає потреби праг-
нути до 100% присутності на 
полицях усіх торговельних 
точок, але важливо бути там, 
де наш товар має бути пред-
ставлений.

8. Працювати з продавця-
ми/консультантами в точках, 
розповідати їм про товар, 
прив’язати їх емоційно, дати 
впевненість у тому, що вони 
знають товар і вміють його уя-
вити.

9. Оновлювати асортимент-
ний ряд, не зупиняючись на 
досягнутому. Торговельна 
марка виграє від появи в про-
дуктовому портфелі новинок, 
які хоча й не відразу, але по-
вертають ринок, формують 
новий тренд.

 
Ігор Волков – власник 

ТМ GAVROCHE

но у 2008–2011 роки на ринку 
виникла досить очевидна ва-
кансія з різними замковими 
групами, тому що основні 
гравці як і раніше продовжу-
вали боротися між собою, не 
помічаючи, що відбувається 
навколо.

Ситуація була пара-
доксальною. Усім твоїм клі-
єнтам постійно був потрібний 
замок, недорогий за ціною, 
але достатньо якісний, тобто 
сегмент економ плюс був по-
рожній. Вітчизняні виробники 
не могли задовольнити цей 
попит, імпортери з Китаю не 
могли зробити якісної пропо-
зиції для покупця. 

І що тепер? Треба ж запов-
нювати цей вакуум! Думаємо 
глобально, діємо локально. 
Летимо до Китаю, ходимо по 
виставці, заходимо в кожний 
павільйон, де є навісні замки, 
збираємо валізу каталогів та 
інформації, вночі в готелі об-
робляємо інформацію, і вже 
наступного дня знову йде-
мо до відібраних компаній 
спілкуватися. Адже потрібно 
дізнатися про менталітет го-
сподаря фабрики, як він по-
водитиметься, виконуючи твої 
замовлення. Ціна тут не ви-
значальна. Низьку ціну знайти 
дуже легко, як і проблеми в 
майбутньому з цією низькою 
ціною на свою «грамотну» і 
ощадливу голову!

Вибрав, залишив п’ять-шість 
фабрик і вже з них вибрав 
того, хто підходить під твої кри-
терії надійного постачальни-
ка, хто спроможний викону-
вати твої вимоги до продукту.

Підібрав асортимент, замо-
вив яскраву, гарну на вигляд, 
упаковку, додав фішечки, – 
продукт готовий. За словами 
менеджера великої торго-
вельної мережі, асортимент 
був «вгаданий» на 80%. Але 
тут, найшвидше, зіграла роль 
правильна планограма роз-
міщення замків на полиці. Ми 
дали можливість кінцевому 
покупцеві не гіпнотизувати віт-
рину з замками, де зазвичай 
повний бардак. Вітрина чи-
талася покупцем дуже легко, 
і покупці обходилися без лі-
нійних консультантів. Продажі 
в мережі по цій групі товару 
через місяць згідно зі статис-
тикою, виросли на 50%.

Прийшов перший кон-
тейнер. А ти, як завжди, не 
цілком готовий до початку 
продажів і починаєш швид-

ко робити стенди, буклети, 
прайси тощо. Для продажу 
я вибрав відразу два основні 
канали: торговельну мережу 
будівельних маркетів і опто-
вик на регіональному ринку, 
причому не крупний, а той, 
хто хотів вирізнятися за това-
ром, працювати і заробляти 
без демпінгу. Через вісім мі-
сяців після початку продажів 
усі великі оптовики просили 
продати їм наш замок, він їм 
був цікавий, і вони його хоті-
ли продавати тільки тому, що 
про нього почали питати у 
них клієнти з регіонів. Це за-
йвий раз підтверджує відому 
теорію PULL/PUSH.

Не варто винаходити вело-
сипед. У цьому бізнесі вже 
все всім давно відомо і приду-
мано, треба тільки грамотно 
використовувати цю інфор-
мацію і вірити в свій успіх.

Трохи пізніше я продав цю 
марку замка (2013) і став ди-
витися на ринок, де є вільне 
місце для наших напрацю-
вань. Час не змусив на себе 
чекати, до нас звернулася 
зарубіжна компанія з про-
позицією вивести на ринок 
нову торговельну марку по 
дверній фурнітури 2015 року. 
І знову в бій! Цей ринок по-
більше, клієнт багатший, ніж 
у навісних замках.

Та це ж дверна ручка... Чим 
ти можеш переплюнути відо-
мих італійців або усталені ві-
тчизняні компанії? Які відмін-
ності тут можна знайти?

Покриття надійне? Клієнту 
це глибоко все одно, тому що, 
купуючи цей продукт за свої 
гроші, він вже знає і розрахо-
вує на те, що ця ручка працю-
ватиме і з нею нічого не ста-
неться мінімум три роки.

З чим ми залишаємося? 
Якість, ціна, покриття, будь-які 
інші технічні дані не є визна-
чальними факторами у ви-
борі продукту та відмінними 
рисами для нової торговель-
ної марки дверної ручки! Глу-
хий кут?!

Та ні, звичайно. Дивимося 
на проблему ширше і пропо-
нуємо перевести сприйняття 
простого технічного продукту, 
яким є дверна ручка, в пло-
щину людських емоцій. 

У нашому випадку ми ста-
ли відштовхуватися від історії 
створення торговельної мар-
ки. Ви пам’ятаєте статую Джу-
льєтти у Вероні з ї ї правою, 
просто сяючою, груддю? Ту-

ристам сказали – тріть, і у вас 
буде кохання! Усі труть. Люди 
вірять. У кожної людини є свої 
проблеми, які вона хоче вирі-
шити, і якщо їй дати невелику 
надію оригінальним спосо-
бом, для неї це буде досить 
сильним емоційним аргу-
ментом, щоб зробити вибір 
на користь твоєї торговельної 
марки.

Ми сказали, що ця ручка – 
щастя, і повісили ї ї в кожному 
салоні з продажу дверей. До-
торкнешся – буде тобі щастя.

Але до цього ми вибрали 
асортимент. Хотіли зупинити-
ся тільки на середньому ці-
новому сегменті – цинкових 
ручках, але специфіка на-
шого ринку і загальна плато-
спроможність населення го-
ворила, що економ-сегмент 
теж необхідний. Так з’явилися 
11 моделей алюмінієвих ру-
чок і 11 моделей цинкових ру-
чок нової торговельної марки, 
які вирізнялися емоційним 
сприйняттям, правильністю 
форм і ідеальним підбором 
кольорів. Форми в сегментах 
не повторювалися. Моделі се-
реднього цінового сегмента 
не повторювали наявні моде-
лі на ринку. 

Основний канал, на яко-
му вирішено було сконцен-
трувати свою увагу і роботу, 
– салон із продажу дверей. 
Саме тут торговельна марка 
і емоційні відмінності мати-
муть значення. Більше шан-
сів на те, що ручка буде не 
«смиренно чекати на увагу» 
на стенді, серед стендів кон-
курентів, а просуватися і про-
даватися. І тут потрібно буде 
витратитися на інвестиції для 
своїх майбутніх продажів. І 
дуже важливою є подача.

Організацію продажів по-
будували через партнерство в 
кожному регіоні з однією-дво-
ма компаніями, які могли б 
проводити навчання продав-
ців і виконувати своєчасно 
їхні замовлення. Партнерів 
ти вибираєш приблизно так 
само, як і постачальника. По-
трібні палаючі очі. Якщо вони 
є, бізнес буде. Якщо їх немає, 
ти витратиш даремно багато 
часу, вислуховуючи кожно-
го разу казки про те, що за-
раз вже все точно зміниться. 
Треба вміти вчасно зупинити 
співпрацю з такими партне-
рами.

Конкуренція в цьому бізнесі 
досить висока, і заявити про 
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На ринку праці стало модно говорити про 
велику плинність кадрів, не надто мотиво-
ваних співробітників, мілленіалів і тренди, 
що постійно змінюються. Тому власникам 
і топ-менеджерам необхідно шукати аб-
солютно нові методи мотивації персоналу. 
Якщо ми говоримо про відділ продажів, – це 
вдвічі актуальніше. 

Відділ продажів – це єдиний відділ у ком-
панії, що приносить гроші, усі інші їх витра-
чають. Тому нам потрібна система, яка доз-
волить утримувати орлів і не заводити качок, 
які вічно крякають. 

Нині місія, цінності компанії, система 
нематеріальної мотивації та, звичайно, 
гейміфікація набагато важливіші за прості 

бонуси й зарплати. 

Варто зізнатися, я надто довго не звертав 
уваги на ці речі, вважав місію та цінності не 
дуже важливими. Але нове покоління, так зва-
не Y, дедалі більше робить на цьому акцент. 
Подивіться на відео, коли Ілон Маск запускав 
ракету в космос, на реакцію його співробіт-
ників. Тепер люди не просто хочуть заробляти 
гроші, а прагнуть бути причетними до чогось 
дуже крутого, драйвового, нестандартного. 

Перше правило, яке реально працює, – 
мати місію, що надихає людей, і транслюва-
ти ї ї. Продажники обожнюють, якщо власник і 
керівники компанії прихильні до ідеї компанії 
та цим заражають інших. Прийдіть завтра на 
роботу та запитайте, скільки ваших співро-

бітників знають місію компанії. Думаю, ви 
дуже засмутитеся. 

Друге правило: так само я рекомендую 
продумати філософію компанії за допо-
могою різних статей: я, припустимо, ви-
користовую відому теорію розбитих вікон, 
статтю Бодо Шефера про качок та орлів. 
Людям подобається таке читати, це Вас ви-
ділить на тлі інших, і не потрібно буде ніколи 
говорити про чистоту, порядок на робочо-
му столі тощо, а можна буде просто на-
діслати статтю про теорію розбитих вікон, 
й усі все зрозуміють без слів)).

Третє правило: Мотивація. Хочу поді-
литися кількома основними правилами 
при підході до мотивації. Найважливіше 
пам’ятати просту теорію Дарвіна: «Вижи-
ває найсильніший». Ваша мотивація має 
втримувати сильних за допомогою того, 
що вони отримують зарплату вищу, ніж на 
ринку, та відсівати слабких. Тобто слаб-
кі мають отримувати нижчу зарплату, ніж 
на ринку. У такому разі, якщо вам буде 
складно через Ваш характер когось звіль-
нити, ці люди підуть самі. 

Найчастіше запитання, яке мені ставлять 
на різних моїх виступах, – це ставка у відді-
лі продажів. Я вважаю, що ставка має бути 
мінімальною. Її буквально повинно виста-
чати на проїзд. Найбільшу свою зарплату 
як менеджер по продажах я одержав зі 
ставкою 0. Єдине виключення, – якщо ви 
продаєте в «холодну» на англомовний ри-
нок, тоді ставка може бути близькою навіть 
до $400, або якщо у вас цикл угоди дуже 
довгий, припустимо півроку. Тоді, звичай-
но, менеджер з продажів помре від голо-
ду без ставки. 

В інших випадках, ставка – це розкіш, 
яка розслаблює менеджерів із продажів. 
Продажника годують ноги, тому понад 90% 
його доходу має становити % від обороту 
або чистого прибутку, залежно від бізнесу. 

Обов’язковою умовою має бути розпо-
діл продажів. Тому що часто продає бренд 
компанії, а не ї ї менеджер.

Ми в компанії розділили продажі на:

– вхідні продажі: це будь-яка ініціатива 
клієнта (дзвінок в офіс, лист на пошту, за-
мовлення на сайті або до вас зайшли в ма-

газин). За це ви платите найменше;
– вихідні продажі: будь-яка ініціатива ме-

неджера за контактом (дзвінок відмовни-
ка, дзвінок успішному клієнту для повтор-
ного продажу тощо).

Оскільки при цьому ви не витрачаєте 
жодної копійки на залучення клієнта, то 
платимо більше;

– upsell/crossell: більш простим підви-
щенням середнього чека. 

Для нас це головна цінність, тому за 
це ми платимо трохи більше, ніж вихідні 
продажі.

Тепер до бонусів.

Стандартно всі платять певний бонус за 
виконання плану.

Часто менеджер десь 22 числа робить 
план, розслабляється й починає перено-
сити оплати на наступний місяць, а ком-
панія на цьому втрачає. 

Для цього ми впровадили бонус за ви-
конання плану понад 130% і сталося диво 
– майже всі менеджери, які завжди вико-
нували план, стали перевиконувати його 
на 130%. 

Тепер найважливіше правило для відділу 
продажів – це гейміфікація. 

Правильний менеджер із продажів має 
прагнути виграти всі бонуси, призи, навіть 
якщо вони незначні. Продажникам важ-
ливе визнання, важливо відзначати їх на тлі 
інших. Саме тому ми створили гейміфіка-
цію з візуалізацією.

Ми вибрали ключові kpi для нашого біз-
несу, які ведуть до закриття успішної угоди, 
та зробили на них гейміфікацію.

Один із прикладів: за кожний день, коли 
менеджер здійснює найбільше розмов за 
день, він отримує приз. У відділі продажів 
є екран, який оновлює щомиті кількість 
усіх дзвінків, й тоді ми йдемо в режимі гри 
наввипередки.

Приз мінімальний, але часто продажни-
ки залишаються до 20-ї години, щоб його 
виграти, а я як керівник радію, що зміг по-
будувати відділ продажів, який мотивова-
ний добре заробляти. І це означає, що ме-
неджер із продажів постійно зростає над 
собою, прагне досягти більшого, а водно-
час і компанія, у якій він працює.

Ілля Рейніш - керівник відділу продажів 
навчальної платформи LABA

Ілля Рейніш - керівник відділу продажів 
навчальної платформи LABA
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ми у цьому чітко переконані. 

Найвищим доказом того, що нам все-таки 
щось справді вдалося, стали відгуки компа-
ній, які на наших заходах знайшли партнерів, 
змогли донести колегам власну позицію та 
ідеї. Про нашу спільноту почули суміжні галузі.

Нас вже і без папірця вважають асоціацією, 
адже ми змогли об’єднатися, але...

Однак, не зареєструвавши асоціації, ми як 
проект Лідери дверного ринку залишаємося 
лише проектом і не маємо право представ-
ляти думку галузі на загальнодержавному рів-
ні, не можемо вплинути на місцевому, дер-
жавному рівні, не можемо претендувати на 
гранти, щоб представити українських вироб-
ників на міжнародних виставках, не можемо 
зібрати аналітичні дані тощо. А ці можливості 
є в інших галузей, оскільки хтось їх об’єднав 
раніше та ініціював створення асоціації. Без-
глуздо не скористатися тим, що лежить на по-
верхні, потрібно тільки простягнути руку. Тож 
хто, як не ми?!

Наступний логічний крок
За два роки діяльності ми вже склали кар-

тинку того, який же він, дверний ринок, із се-
редини, хто основні гравці, що може допо-
могти розвиватися дверному ринку швидше. 
Потрібний наступний логічний крок, який до-
поможе робити ще більше для галузі, розви-
ватися швидше та відкривати нові можливості. 

Не потрібно далеко ходити, адже хорошим 
прикладом об’єднання є Українська Асоціа-
ція Меблевиків. Завжди з якоюсь білою заздрі-
стю дивлюся на їхні успіхи та досягнення, на 
торговельні місії меблевиків до інших країн, 
величезні стенди під лозунгом Made in Ukraine 
на міжнародних виставках, відкритий обмін 
досвідом. До речі, вони нам неодноразово 
пропонували об’єднатися та попрацювати 
спільно, але уже на рівні асоціація–асоціація. 
Нарешті ми зробили цей крок й Українській 
Дверній Асоціації бути, і всі формальності 
реєстрації ми пройшли, тепер маємо наро-
щувати масштаби та розпочати цей не менш 
складний та відповідальний етап. 

Що дасть асоціація ринку?
Місія Дверної Асоціації України – сприяти 

розвитку дверної галузі України та захисту під-
приємств на державному рівні, посилення 
дверного бізнесу всередині країни та розвит-
ку експортної торгівлі українськими дверима. 

Мета: створити простір для комунікації 
представників дверного ринку, забезпечити 

доступ до цінної та перевіреної інформації, 
яка допоможе розвиватися підприємствам, 
реалізувати спільні програми, сприяти захи-
сту інтересів членів асоціації, відкрити нові 
можливості для членів асоціації, а саме, 
представництво на міжнародних виставках, 
доступ до грантів, державних програм, фі-
нансової підтримки бізнесу.

Ми виділили наступні блоки переваг від 
членства в Українській Дверній Асоціації:

Загальнодержавні:
– Участь у підготовці законопроектів, які 

сприятимуть розвитку підприємств дверної 
галузі;

– Захист інтересів бізнесу на державному 
рівні та перед контролюючими органами;

– Доступ до вітчизняних і міжнародних 
програм підтримки бізнесу;

Зовнішньоекономічна діяльність:
– Участь у програмах виходу на нові екс-

портні ринки;
– Можливість участі у міжнародних ви-

ставках у рамках групового стенду членів 
асоціації;

– Доступ до бази потенційних закордон-
них замовників та включення до бази укра-
їнських експортерів Дверної Асоціації, яких 
буде презентовано в ході візитів та участі в 
міжнародних виставках.

Розвиток бізнесу:
– Сприяння залученню міжнародних парт-

нерів та інвесторів для Вашого бізнесу;
– Доступ до спеціалізованого інформа-

ційного простору та аналітичних даних;
– Участь у клубних зустрічах асоціації;
– Розміщення рекламних матеріалів на 

стенді УДА під час участі у профільних ви-
ставках України.

Чого не варто очікувати
Потрібно чітко розуміти, що створення асо-

ціації – це не чарівна пігулка, яка відразу вирі-
шить усі Ваші проблеми та роздаватиме бла-
га кожному, хто має відношення до дверей. 
Асоціація, це, по-перше, об’єднання компа-
ній задля досягнення загальної мети, це права 
та обов’язки, це спільна робота. Але результа-
ти того варті.

Нещодавно на одному з телеканалів по-
бачила результати голосування на тему, чи 
вміють українці об’єднуватися. Результати 
наступні: 63% серед опитуваних вважають, 
що саме об’єднавшись можна досягти гло-
бальної мети. Отже, відлік діяльності Укра-
їнської Дверної Асоціації розпочато. При-
єднуйтеся та давайте разом робити галузь 
більш успішною!

Ірина Большук – керівник проекту 
Лідери дверного ринку

Сьогодні ємність дверного ринку можна 
оцінити у 5 млн. дверей/рік. І знайдуться скеп-
тики, які скажуть, що ці цифри значно менші. 
Шукати правди годі, оскільки будь-яка аналі-
тика, яка є сьогодні, базується на думках де-
сятків людей, котрі на своєму рівні проводили 
певні дослідження. І чия думка реальна, мо-
жемо тільки здогадуватись.

Погодьтеся, що виготовляти та реалізову-
вати всередині країни дверей можна більше, 
адже частину продажів відтягують на себе ім-
портні двері. Наші виробники вже створюють 
досить конкурентний продукт, але на захист 
вітчизняного виробника годі й сподіватися. 
Експортувати можна більше, але експорт 
сьогодні для основної маси виробників – це 
інша галактика, бо у нас виробник або гігант, 
або це мікробізнес. Конкуренція може бути 
чесною, але не сьогодні, бо правила гри на 
ринку відсутні, й спокійно можна забрати чу-
жий дизайн, присвоїти або купити собі звання 
«Кращий виробник» і т.п. Працювати у білу ре-
ально, але законодавча база, м’яко кажучи, 
цьому не надто сприяє, і складений історич-
но формат бізнесу в тіні важко зламати.

Що сьогодні не дає можливості розвивати-
ся дверному ринку так швидко, як ми цього 
хочемо? Тут набереться досить багато фак-
торів, які змінити самостійно надто складно, а 
подекуди й неможливо. Готові поборотися за 
те, щоб розвиватися стало легше, тоді читайте 
до кінця.

 
Хто, як не ми?!
Розпочинаючи діяльність проекту Лідери 

дверного ринку, ми чітко розуміли, що ста-
вимо перед собою непросте завдання. Ми 
взялися створити майданчик для фахівців 
дверного ринку від виробників дверей до по-
стачальників обладнання та комплектуючих. 
Першим нашим досягненням стала конфе-
ренція у лютому 2017-го, коли ми зібрали 
більш як 240 учасників із різних куточків Укра-
їни та сусідніх країн. Таким чином ми пер-
шими ініціювали створення так званої спеці-
алізованої «тусовки» дверних компаній задля 
того, щоб ви більше спілкувалися та відкри-
вали для себе нові можливості, виносили 
свої проблеми на загал та шукали шляхи ви-
рішення, адже в усіх проблеми однакові, й 

Дверній асоціації бути, або Хто, як не ми?!
Чому, для кого і як створення асоціації 
може змінити дверний ринок?

Асоціація
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Фабрика дверей Milano
просп. Визволителів, 5,
м. Київ, Київська область, 02000
(044)390-30-36, (044)592-21-44
sales@milano.com.ua

Фабрика дверей Gold Line Style 
вул. Вікентія Хвойки, 10, оф. 8,
м. Київ, Київська область, 04080 
(050)163-40-56, (093)480-53-29, 
(098)742-71-90 
info@goldlinestyle.com

Фабрика дверей Астек 
вул. Кайсарова, 1, 
м. Київ, Київська область, 03022 
(044)503-83-25, (050)252-88-66, 
(067)321-56-59 
sale11@astek.ua

МЖК «Rodos» 
вул. Пухівська, 1-Д,
м. Київ, Київська область
(044)507-01-30
sales@rodoors.com

Деревообробний комбінат №7 
вул. Богатирська, 9, 
м. Київ, Київська область, 04209 
(044)412-76-67, (044)412-02-33 
dok_7@ukr.net

Фабрика дверей Легіон 
вул. Бiлоруська, 10/18, оф. 48,
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)360-00-92, (096)735-34-41, 
(063)237-13-14 
legion700@gmail.com

Фабрика Нова Де Луччі 
вул. Булаховського, 2/1, 
м. Київ, Київська область, 03164 
(095)380-43-02, (067)236-72-72 
snab.nova@gmail.com

Фабрика дверей Aprio 
вул. Глибочицька, 72, 
м. Київ, Київська область, 04655 
(044)232-44-02, (097)500-50-44, 
(050)849-35-97 
info@aprio.com.ua

Фабрика дверей Неман 
вул. Новокостянтинівська, 22/15,
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)607-97-19, (093)957-50-59 
neman.tm@gmail.com

Компанія з автоматизації 
дверного бізнесу «IT Artel»
просп. Соборності, 7-А, офіс 105,
м. Київ, Київська область, 02160
(044)495-45-37
sale@it-artel.com.ua

Фабрика дверей Ваш Стиль 
вул. Полярна, 12-А, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)596-29-88 
info@vashstyl.com

ТОВ «АВАНТ-ГРУП»
вул. Семена Скляренка, 1, 
м. Київ, Київська область, 04073
(044)221-22-12, (098)221-22-12
info@tura.ua

Фабрика дверей ТМ SteelGuard 
просп. Перемоги, 67, корпус D, 
м. Київ, Київська область, 03062 
(097)787-18-18, (095)787-18-18, 
(063)787-18-18 
info@steelguard.ua

Фабрика дверей Майстерня Кассоне 
вул. Алма-Атинська, 8, 
м. Київ, Київська область, 02090 
(044)599-23-93, (096)947-15-51 
info@maisternia-kassone.ua

Фабрика дверей УНІК 
вул. Миколи Василенка, 7, оф. 402,
м. Київ, Київська область, 03124
(044)223-13-19, (050)525-65-77, 
(098)819-44-03

ТМ Сталеві двері 
вул. Сверстюка, 21, оф. 407, 
м. Київ, Київська область, 02002 
(044)221-50-50, (044)466-90-02, 
(067)466-90-00 
s-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Світ дверей 
вул. Світлицького, 35, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)229-26-18, (067)905-04-13, 
(093)586-86-60 
mirdverei@i.ua

ТМ Київ Спецсталь 
вул. Набережно-Хрещатицька, 14,
м. Київ, Київська область, 04070
(044)228-23-97, (044)223-96-05, 
(044)428-83-25 
kievstal@gmail.com

Фабрика дверей Металеві двері 
вул. Світлицького, 35, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)599-27-69, (097)178-50-37 
ps75@i.ua

Фабрика вікон та дверей ЕСКО 
пров. Радищева, 18, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(067)441-00-98, (099)608-23-98, 
(073)107-11-77 
sales.esko@gmail.com

Фабрика дверей Ваші Двері 
вул. Волинська, 48/50, оф. 307,
м. Київ, Київська область
(044)245-80-86, (044)245-80-78, 
(067)403-22-13 
office@vashidveri.com.ua

Фабрика дверей Монолiт 
вул. Вiскозна, 3-Б, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)223-15-03 
info@vzlom.kiev.ua

Фабрика дверей Arbo 
вул. Маршала Гречка, 1/9, 
м. Київ, Київська область, 04136 
(044)238-24-74, (044)238-24-75, 
(097)222-49-49 
info@arbo.com.ua

Фабрика дверей Альбіон 
вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(066)233-50-85, (063)820-70-29 
albiondveri@ukr.net

Фабрика дверей Центр Сотіс 
вул. Радищева, 3, оф. Б-203, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(044)206-33-82, (044)206-33-83 
office@sotis.com.ua

Фабрика дверей DIS 
б-р Вацлава Гавела, 1-Б, 
м. Київ, Київська область, 03124 
(097)777-61-33, (066)777-61-33 
dismebel@ukr.net

 
 Компанія «Техно-Альянс»
 вул. Голосіївська, 13-А, 
 м. Київ, Київська область, 03039 
 (068)975-32-33, (044)223-35-77
 tadoor7@gmail.com

Фабрика дверей IDEAL 
вул. Магнітогорська, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)223-70-45, (067)507-84-32, 
(063)100-05-02 
ideal@dveri-ideal.com.ua

 ТОВ «Торгово-виробнича компанія
 Андромеда» 
 вул. Славгородська, 47, 
 м. Київ, Київська область, 02091 
 (097)781-96-55
 info-andromeda@ukr.net

Фабрика дверей STATUS DOORS 
вул. Полярна, 12-А, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)596-29-88, (067)468-06-03 
zinchenko@statusdoors.com

Фабрика дверей Власт 
вул. Магнітогорська, 1, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(068)338-27-37, (096)338-27-37 
info@vlast.com.ua

Фабрика дверей Деко Люкс 
вул. Стеценка, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 04136 
(044)427-10-45, (044)427-10-46, 
(067)402-10-07 
dekoo1@ukr.net

Фабрики Каталог компаній

М. КИЇВ

ФабрикиКаталог компаній

Фабрика дверей AXIOMA 
вул. Ставкова, 4, 
с. Борисів, Васильківський район, 
Київська область, 08606 
(098)458-06-32, (050)575-54-70 
vz_ua@i.ua

Фабрика дверей Бастiон-БЦ 
вул. Гайок, 218, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09110 
(068)968-32-32, (067)217-29-49, 
(063)729-56-99 
salon@bastion-bc.ua

Фабрика дверей Двері Україна 
вул. Фастівська, 23, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(097)353-81-10, (098)566-71-23 
dveriukraine.ap@ukr.net

Фабрика дверей Справжній майстер 
вул. Гагаріна, 11, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)924-24-00, (073)035-95-85, 
(093)510-46-10 
derevo80@ukr.net

Фабрика дверей УКРДВЕРІ 
вул. П. Запорожця, 359,
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)467-06-68, (067)226-84-02

Фабрика дверей Альянс-БЦ 
б-p Олександрівський, 106,
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(093)291-09-79, (095)844-84-23, 
(068)650-06-23
alyansbc@gmail.com

Фабрика дверей Ganus 
вул. Шевченка, 123, 
с. Білогородка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08140 
(067)438-88-83, (063)338-88-83 
ganus.dv@gmail.com

Фабрика дверей Doorclub 
вул. Садова, 20, 
с. Горенка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08105 
(097)873-97-55, (093)344-28-53 
doorclub2017@gmail.com

Pride 
вул. Лугова, 6-Г, 
смт. Гостомель, 
Київська область, 08289 
(050)377-77-67 
pride.door@gmail.com

 R-Тcompany
вул. Київська, 14-Б, 
м. Бровари, 
Київська область, 07400 
(044)223-95-29, (097)818-51-65, 
(097)975-77-09 
r-tcompany@ukr.net

Фабрика дверей Vporte, 
ПП Пінчук В.В. 
вул. Чкалова, 2, 
м. Буча, Київська область, 08292 
(098)568-74-67, (050)433-05-55 
development@vporte.com.ua 
sales@vporte.com.ua

ТОВ «Алюiнт»
б-р Незалежності, 18, 
м. Бровари, Київська область, 07400 
(044)338-25-23, (066)145-25-40 
info@aluint.com

М. КИЇВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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 ТОВ «ТВК «Єкатеринославська
 Дверна Артель», 
 ТМ «Міністерство дверей» 
 просп. Гагаріна, 97/44, 
 м. Дніпро, 
 Дніпропетровська область, 49010 
 (067)626-28-06
 borchan.n@dnepr-doors.com.ua

Cтолярна майcтерня «Столяра» 
вул. Робоча, 8-Б,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49006
(056)378-17-18, (067)563-47-20 
info@ua.fm

LuxDom 
б-р Cлави, 46, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49126 
(068)219-80-20, (050)589-70-40 
luxdom.in.ua@gmail.com

Фабрика дверей KING DOORS 
просп. Пушкіна, 20, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(097)364-12-04, (095)902-92-65 
mail@kingdoors.com.ua

Фабрика дверей Altezza 
вул. Дернова, 1, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49010 
(067)636-52-80, (067)566-66-57 
altezza.in.ua@gmail.com

Фабрики Каталог компаній

Фабрика дверей Crystallit 
вул. Володимирівська, 22-A, 
м. Васильків, 
Київська область, 08600
(095)574-29-97, (097)536-46-37 
crystallit@ukr.net

Мегапласт 
вул. Запорізька, 9, 
м. Бровари, 
Київська область, 07400 
(044)337-26-37, (096)964-19-65 
office@megaplast.kiev.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаній

Фабрика дверей АРТ ДОР 
просп. Івана Мазепи, 34, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)790-45-24, (068)906-54-78, 
(067)393-37-57 
td-artdoor@ukr.net

Фабрика дверей Бронепласт 
вул. Новобудівельна, 5-Б, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 48089 
(050)340-32-71, (056)788-04-38, 
(067)109-01-22 
info@broneplast.dp.ua

Фабрика дверей МД Металлдвер 
просп. Олександра Поля, 102-В, 
м. Дніпро,
Днiпропетровська область, 49000 
(056)796-55-22 
dnepropetrovsk1@metalldver.com.ua

Фабрика дверей Wakewood 
вул. Філософська, 84-А, 
м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49006 
(099)757-86-76, (067)628-11-29 
info.wakewood@i.ua 
wakewood.dp@i.ua

Фабрика дверей FADO 
вул. Суворова, 14, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49089 
(067)245-55-42, (056)753-00-72 
fadoalina@gmail.com

НПФ СВК 
б-р Слави, 62-Г, 
м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49126 
(056)790-12-81 
info@woodworking-svk.com.ua 
svk-sales@ukr.net

ТОВ Ріал Дорс
вул. Джамбула, 32-Д, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область
(044)384-32-36, (098)161-60-98
office@realdoors.com.ua

Фабрика вікон та дверей SteKo 
вул. Артільна, 11, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49081 
(050)050-55-00, (067)301-55-00, 
(073)301-55-00 
mail@steko.com.ua

Фабрика дверей Verto 
вул. Терешкіна, 9, 
м. Павлоград, 
Дніпропетровська область, 51400 
(056)320-93-80, (056)320-93-85 
info@verto-doors.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Metr Door 
просп. Перемоги, 24, 
м. Луцьк, Волинська область, 43005 
(033)278-93-00, (033)278-46-77, 
(067)334-33-68 
metrnametr@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Антарес 
вул. Академіка Янгеля, 4, оф. 104,
м. Вінниця, Вiнницька область, 21007 
(067)433-07-12, (067)433-03-58 
antares-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Megapolis 
вул. Хмельницьке шосе, 82, оф. 510, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21036 
(068)861-70-66, (043)246-89-37 
megapolis510@ukr.net

Фабрика вхідних дверей «Портала»
 вул. Академіка Янгеля, 4, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21007 
(097)237-58-85, (050)942-05-01, 
(097)229-81-66
miheeff1@gmail.com

ТОВ Тарімус Груп
вул. Немирівське шосе, 76, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21034 
(096)693-59-95, (066)953-77-35 
vin_doors@i.ua

Фабрика дверей Terminus 
вул. Механізаторів, 1-Д, 
с. Іванів, Калинівський район, 
Вінницька область, 22432 
(043)250-91-00, (067)430-18-46 
sales@terminus.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Віндзор 
вул. Баранова, 85-А, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10001 
(067)472-11-44, (050)472-11-44 
sales@windzor.com.ua

Фабрика дверей Статус 
вул. Гранітна, 16, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10031 
(067)630-33-22 
manager@dveristatus.com 
fabrika_status@mail.ru

Фабрика дверей Росток 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300 
(097)690-18-52 
vitaliy1977@ukr.net

Фабрика дверей DW 
вул. Низгурецька, 100, 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300 
(067)500-82-55 
dw@dw.ua

Малинська меблева фабрика 
вул. Грушевського, 43, 
м. Малин, 
Житомирська область, 11600 
(041)335-35-43, (067)238-76-06 
office@mmf.net.ua 
marketing@mmf.net.ua

Фабрика вікон та дверей «Океан»
вул. Заводська, 13, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10025
(067)410-15-19, (097)000-02-04

Фабрика дверей TT Wood
вул. Житомирська, 63,
м. Малин, 
Житомирська область, 11601
(098)637-77-67, (050)298-57-56 
ttwood.com.ua@gmail.com

Фабрика «MIRT»
вул. Лесі Українки, 1-А,
м. Новоград-Волинський, 
Житомирська область
(041)415-33-21
nv@mirt.ua

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Фрезер 
вул. Миру, 10/13, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(095)033-80-45, (095)334-65-55, 
(099)971-21-61 
info@frezer.in.ua

Столярна майстерня Platzer 
вул. Берегівська, 110, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600
(068)994-38-80, (095)255-42-00 
platzer29@gmail.com

ТзОВ «Атлант»
вул. Колгоспна, 3-А, 
м. Хуст, 
Закарпатська область, 90400
(031)425-13-05, (096)277-56-40 
atlant5@ukr.net

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ



46 47

 Фабрика дверей ТМ Патріот 
 вул. Антенна, 11, 
 м. Запоріжжя, 
 Запорізька область, 69057 
 (050)347-80-58, (067)567-80-64
 mail@patriotdoors.com.ua 

Фабрика дверей МSМ 
вул. Феодосійська, 5, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69008 
(067)610-18-77 
msmdoor@gmail.com

Фабрика дверей Форт-Нокс 
вул. Перемоги, 48, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(067)632-27-19, (099)092-95-10, 
(061)270-12-07 
mail@fort-nox.com.ua

Фабрика дверей Кедр Люкс 
вул. Кольорова, 20, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69084 
(050)484-79-38 , (097)774-61-90 
kedr.lux@gmail.com

Фабрика дверей Шпон-Сервіс 
вул. Перемоги, 20, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(097)280-68-50, (050)678-59-16 
v80972806850@gmail.com

Фабрика дверей Олександрівські двері 
вул. Південноукраїнська, 2, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69037 
(067)167-98-88, (061)233-39-19, 
(050)428-82-82 
vikondazpua@gmail.com

Фабрика міжкімнатних 
дверей Фенікс 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69057 
(095)692-11-39 
fenix.zp2017@gmail.com

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаній Фабрики Каталог компаній

Фабрика дверей WoodTechnic
вул. Шевченка, 313, 
м. Львів, Львівська область, 79069 
(032)242-22-60, (067)340-30-19 
woodtechnic@ukr.net

Фабрика дверей Хвоя-Будсервiс 
вул. Кукурудзяна, 4, 
м. Львів, Львівська область, 79056 
(032)294-50-55, (032)294-50-54 
hvoyalviv@bigmir.net

Фабрика дверей ЮА 
вул. Городоцька, 357, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)247-60-07, (067)340-08-53 
fabrykavd5@gmail.com

Фабрика дверей Nika Doors 
вул. Городоцька, 357, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)294-98-65, (067)489-58-29, 
(093)170-23-51
info@nikadoors.com.ua

Фабрика дверей Львівські двері, 
вікна, меблі 
вул. Зелена, 51, 
м. Львів, Львівська область, 79017 
(032)247-68-65, (068)614-63-80, 
(067)491-71-36 
lesh.nataliya@ukr.net

Фабрика дверей UniQue 
вул. Смольського, 6, 
м. Львів, Львівська область, 79008 
(032)276-65-49, (097)380-88-64 
vikna.dveri.lv@gmail.com

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей PERFECT 
вул. Зелена, 149-Б, 
м. Львів, Львівська область, 79035
(095)228-28-74 
o.sirman@gk.te.ua

ТзОВ Галтінко 
вул. Чигиринська, 42, 
м. Львів, Львівська область, 79037 
(032)291-76-44, (067)252-86-73, 
(067)700-76-37 
galtinko@ukr.net

Фабрика дверей Гранд 
вул. Б. Хмельницького, 65, 
м. Червоноград, 
Львівська область, 80100
(067)672-20-02 
grandlviv@i.ua

ТзОВ Тесля 
вул. Дитяча, 1, 
смт. Брюховичі, 
Перемишлянський район, 
Львівська область, 81244 
(032)234-67-27, (067)682-32-48 
teslya.br@gmail.com

Фабрика дверей Брама 
вул. Свободи, 25, 
с. Рясне-Руське, 
Яворівський район, 
Львівська область, 81085 
(032)235-11-90, (032)235-11-98 
office@brama.ua

Фабрика дверей Броньовик 
вул. Вокзальна, 4, 
с. Малехів, 
Жовківський район,
Львівська область, 80383
(068)242-69-88, (067)67-64-200 
bronovuk@gmail.com

Завод дерев’яних 
конструкцій RoyalWin 
вул. Шкільна, 71-А, 
с. Пили, Жовківський район, 
Львівська область, 80337 
(067)777-76-69 
royalwinoffice@gmail.com

Фабрика дверей VDIM 
вул. Ходорівська, 8, 
м. Новий Розділ, 
Львівська область, 81652 
(067)153-54-04, (099)662-39-34 
office@vdim.info

Фабрика дверей Paolo Rossi 
вул. Володимира Великого, 12-А, 
м. Стебник, Львівська область, 82172 
(032)444-55-54, (032)444-55-11, 
(032)444-55-22 
office@paolorossi.ua

«VDV» - виробник вхідних дверей 
та дверних накладок
вул. Грушевського, 9, 
м. Стебник, 
Львівська область, 82172
(096)031-29-99, (067)370-30-63 
market.vdv@gmail.com

Фабрика дверей Термопласт плюс 
вул. Дрогобицька, 11, 
смт. Меденичі, 
Дрогобицький район, 
Львівська область, 82160 
(067)167-76-33, (050)163-10-56 
termo.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей «Левгурт»
вул. Городоцька, 105,
м. Львів, Львівська область, 79016 
(066)513-79-80, (097)960-31-39 
levhurt@ukr.net

Фабрика дверей «КОРОНА ЛЕВА»
вул. Шевченка, 315,
м. Львів, Львівська область, 79069 
(098)119-94-82, (032)239-58-05
korona-leva@korona-leva.lviv.ua

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Гранд 
вул. Бельведерська, 54, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76010 
(050)109-99-88, (067)344-66-08

Фабрика Перший віконний завод ІФ 
вул. Польова, 2-В, 
м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківська область, 76005 
(050)338-90-70, (098)538-90-70
svyatoslav.danylyuk@pvz.if.ua

ТзОВ Декор 
вул. Баронська, 1, 
с. Хутір-Будилів, 
Івано-Франківська область, 78302 
(034)767-16-76, (034)767-13-45, 
(050)670-58-45 
dekor_sn@ukr.net 
info@dekor-mebel.com.ua

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей 
Майстерня затишку 
вул. 6-а Повздовжня, 12, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54024 
(050)182-88-24, (068)517-39-57, 
(066)340-64-47
masternia.com@ukr.net

Фабрика дверей Fort Lock 
просп. Героїв Сталінграду, 13-В, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54025 
(051)243-00-98, (067)991-00-50
dvfortlock@gmail.com

ТОВ Артель ЛТД 
вул. Чкалова, 20, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54017 
(051)250-05-35 
gena@artel.mk.ua

Фабрика дверей ТЕД-МАЙСТЕР 
вул. Цiлинна, 17/3, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54046 
(050)208-15-29, (067)669-73-94 
ted-master@ukr.net

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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ФабрикиКаталог компаній Фабрики Каталог компаній

Фабрика дверей Домберг 
вул. Раскидайлівська, 69/71, 
м. Одеса, Одеська область, 65110 
(048)784-01-96, (067)484-78-91 
sales@domberg.ua

Фабрика дверей Aldi 
м. Одеса, Одеська область 
(067)484-13-92, (066)536-64-12, 
(068)256-47-98 
albi.df13@gmail.com 
albi.df@ukr.net

Фабрика дверей CONEX 
вул. Отамана Чепіги, 50, 
м. Одеса, Одеська область, 65003 
(048)716-64-86, (048)716-60-74 
dveri@conex.ua

Фабрика дверей ELDOOR 
вул. Толбухіна, 135/2, 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)703-15-50 
info@elnova.od.ua

Фабрика дверей Страж 
вул. Мала Арнаутська, 32, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)787-81-81 
dveristraj@gmail.com

Фабрика дверей Art Grant 
м. Одеса, Одеська область, 65038 
(048)759-95-65, (067)710-50-50, 
(093)035-18-62

ТОВ «ФЕРАН» 
21-й км. Старокиївської дороги, 45,
м. Одеса, Одеська область, 65111 
(048)750-31-07

Фабрика дверей Берез 
вул. Прістанціона, 11, 
м. Березiвка, 
Одеська область, 67300 
(048)795-57-00, (067)480-74-81 
dveri_berez@ukr.net

Фабрика дверей Саган 
вул. Паустовського, 13/2, 
с. Крижанівка, 
Комінтернівський район, 
Одеська область, 67562 
(048)738-95-85, (067)828-80-24, 
(067)517-04-94
info@sagan.com.ua

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Сумська фабрика 
теслярних виробів 
вул. Перекопська, 13, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(054)277-16-89, (095)586-48-56 
sfsi.okna@gmail.com

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Сталь-М 
вул. Соборна, 370-Д, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)268-33-33, (096)630-69-80, 
(050)905-32-32
vzbut@stal-m.ua

Фабрика дверей АКСБУД 
вул. Данила Галицького, 19, 
м. Рівне, Рівненська область, 33027 
(067)762-88-88, (036)246-09-46 
aks@rivne.com

Столярне Ательє Мельника 
вул. Київська, 92-А, 
м. Рівне, Рівненська область, 33000 
(067)354-10-75 
430075@gmail.com

Фабрика дверей Столярний 
цех на Присадибнiй
вул. Присадибна, 5, 
м. Рівне, Рівненська область, 33001 
(067)363-20-60, (050)375-52-77 
stolar.com.ua@gmail.com

Фабрика УКРАЇНСЬКА 
ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ
вул. Степанська, 13, 
м. Костопіль, 
Рівненська область, 35000 
(036)572-47-03, (067)363-35-84 
office_ ydk@ukr.net

Фабрика дверей Mario Doors 
вул. Сагайдачного, 47-А, 
м. Острог, 
Рівненська область, 35800 
(067)337-88-55, (067)108-57-57 
fabrika_dverey@i.ua

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей InWood 
пров. Спортивний, 4-Б, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36014 
(053)261-60-04, (053)261-60-05 
sales@inwood.com.ua

Фабрика дверей КвантПром 
пров. Спортивний, 4-Б, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36014 
(053)267-80-70, (067)535-17-15, 
(050)304-63-30
sbytkvantprom@gmail.com

Фабрика Вікна від заводу Мтермо 
вул. Вокзальна, 76, 
м. Миргород, 
Полтавська область, 37600 
(053)555-53-52, (050)305-02-26, 
(050)400-54-11
office.mtermo@gmail.com

ТОВ «Європласт»
вул. Майора Борищака, 16, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(067)540-90-97 
evroplast.kremen@gmail.com

Фабрика дверей Олбіс 
вул. Небесної Сотні, 12,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36020
(053)261-37-10

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Агата-Буд 
вул. С. Бандери, 33, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46020 
(035)251-38-88, (067)350-95-05 
office@agatabud.com.ua

Столярна фабрика ПП «Віктор і Я» 
вул. С. Крушельницької, 35, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46003 
(035)240-03-35, (067)208-07-48
stolyarna.fabrika@gmail.com

Столярний Дім Тернопіль 
вул. Коновальця, 5, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46020 
(067)353-25-53, (097)624-62-36, 
(050)672-46-18
stolar.dim@gmail.com

Фабрика дверей WoodWay 
вул. Гайова, 38, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)243-11-50, (067)208-50-60, 
(066)118-32-01
woodway@ukr.net

Меблева фабрика Акант 
просп. Злуки, 53, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46023 
(035)226-73-25, (050)339-54-39, 
(067)352-30-75
info@akant.te.ua

Фабрика вікон та дверей Панорама 
вул. Об’їзна, 12, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)242-30-60, (067)351-44-63

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика Дверей ПАПА КАРЛО 
вул. Новгородська, 14, 
м. Харків, Харківська область, 61145 
(057)702-02-28, (057)345-25-25, 
(067)575-18-08
papacarlomail@gmail.com

Фабрика дверей Броненосець 
вул. 23 Серпня, 51, 
м. Харків, Харківська область, 61103 
(063)570-24-44, (095)737-33-55, 
(096)353-52-27
info@bronenosec.com.ua

Фабрика дверей Коммунар 
вул. Державинська, 2, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(097)700-01-02, (073)700-01-00, 
(066)700-01-01
snab@kommunar.ua

Фабрика дверей Дорум 
вул. Короленко, 25, 
м. Харків, Харківська область, 61003 
(057)757-32-10, (063)313-68-33, 
(067)539-50-70
info@dorum.com.ua

Фабрика дверей Новий Стиль 
вул. Ак. Павлова, 120, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)761-94-44, (067)922-94-44, 
(093)763-44-49 
nsdoors.kh@gmail.com

Фабрика дверей Лана 
вул. Червоножовтнева, 7-А, 
м. Харків, Харківська область, 61012 
(057)712-08-10, (050)641-64-90, 
(067)571-41-30 
lana1@ukr.net

Фабрика WoodOK (Східноукраїнський 
деревообробний комбінат) 
вул. Іскринська, 37-А, 
м. Харків, Харківська область, 61093 
(098)399-00-11 
woodok.doors@gmail.com

Фабрика дверей Qualita 
пров. 1-й Лісопарковий, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61070 
(057)717-26-12, (067)579-11-72 
info@qualita.com.ua

 Виробнича компанiя «Медведь»
 вул. Василя Стуса, 9-А, 
 м. Харків, Харківська область 
 (066)301-37-57, (067)983-54-97 
 sale@dveri-medved.com.ua

Фабрика дверей ОМіС 
вул. Киргизька, 19, 
м. Харків, Харківська область, 61105 
(057)751-37-36, (057)721-11-71, 
(095)076-61-98
sales@omis.com.ua

Фабрика дверей PROFESSIONAL-M 
просп. Московський, 257, 
м. Харків, Харківська область, 61099 
(057)758-24-86, (067)900-40-56, 
(093)124-00-08 
profmdoors@ukr.net

Фабрика дверей STDM 
вул. Миколаївська, 13, 
с. Хроли, Харківський район, 
Харківська область, 62480 
(068)585-76-50, (050)020-47-45 
info@stdm.net.ua

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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 Фабрика дверей ARTIZ
 вул. Івана Мазепи, 230, 

 м. Чернігів, 
 Чернігівська область, 14001 

 (044)221-97-49, (098)188-06-16
 artizdoor@gmail.com

Фабрика дверей НСД 
вул. Залінійна, 12-В, 
м. Новгород-Сіверський, 
Чернігівська область, 16000 
office.nsddoors@gmail.com

 ТОВ «МоДорс»
 пров. Гомельський, 17-А, 
 м. Чернігів, 
 Чернігівська область, 14037 
 (097)504-03-24, (063)982-01-31
 info.modoors@ukr.net
 dzendzero@ukr.net

Фабрика дверей Korfаd 
пров. Вокзальний, 13, 
м. Корюківка, 
Чернігівська область, 15300 
(046)572-10-16, (046)573-17-83, 
(098)696-74-33 
info@korfad.com.ua

 ТОВ «АРМА - ЧЕРНІГІВ»
 вул. 1-го Травня, 166-Б,
 м. Чернігів, 
 Чернігівська область, 14000 
 (067)460-14-53 
 arma-chernihiv@ukr.net

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Двері Булат» 
вул. Курсанта Єськова, 14, к.1, оф. 42, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14029 
(046)293-33-93, (050)312-99-89, 
(067)312-99-89 
bulat.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей Стимул-Інвест, 
ТМ Абвер 
вул. І. Мазепи, 66/21, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14017 
(063)752-22-02, (067)460-37-97 
abwehrihor2@gmail.com 
natashapodobriy@ukr.net

ТОВ «М І КО ТРЕЙДІНГ» 
вул. Ціолковського, 24, 

м. Чернігів, Чернігівська область, 14001 
 (067)532-60-14

 yuramolko@gmail.com
www.magda.com.ua

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаній Фабрики Каталог компаній

Компанія «Все із дерева» 
вул. Чигиринська, 58,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18030
(047)271-69-41, (067)266-58-48 
karnayshenko86@mail.ru

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Двері від Гаджука 
пров. Північний, 5, 
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька область, 32300 
(098)429-34-69, (067)381-39-67 
office@dveri.km.ua

Фабрика дверей RODOS
вул. Сагайдачного, 3-Б,
м. Славута, 
Хмельницька область, 30000

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Берислав 
вул. Комарова, 15, 
м. Берислав, 
Херсонська область, 74300 
(055)467-53-33 
berislav@meta.ua

ТОВ «Товарно-виробнича 
компанія «Новий Свiт» 
вул. Паризької Комуни, 2-Д, 
м. Нова Каховка, 
Херсонська область, 74900 
(055)497-11-11 
market@novyj-mir.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Термо+ 
вул. Чкалова, 21-Б, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58009 
(095)203-00-23, (097)077-82-77, 
(096)330-30-37
termoplus.ua@gmail.com 
d-y-s-4@ukr.net

Фабрика дверей WinLock 
вул. Заводська, 37-В, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58007 
(037)254-98-87, (050)376-73-33, 
(050)431-52-09 
winlocksmirnov@gmail.com

ТОВ Медіа-Пласт Україна 
вул. Першотравнева, 28-А, 
смт. Лужани, 
Чернівецька область, 59342 
(037)364-44-00, (099)727-90-37, 
(097)855-42-48 
info@mediaplast.com.ua

ТОВ Аплот 
вул. Головна, 24-Л, 
с. Великий Кучурів, Сторожинецький 
район, Чернівецька область, 59052 
(037)356-76-63, (067)374-12-08, 
(050)374-73-43 
inna.semenyuk@aplot.ua
olena.yarema@aplot.ua

Фабрика меблів та дверей Транд 
вул. Гагаріна, 81,
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58008 
(037)290-08-00, (095)883-44-14 
office@trand.cv.ua

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
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 Фірмовий салон-магазин 
 ТОВ «Термінус»
 вул. Вацлава Гавела, 8, 
 м. Київ, Київська область, 03127
 (044)223-09-69, (067)236-79-07,
 (067)236-38-15 
 salon_kiev@terminus.ua

Магазин Puerta 
вул. Михайла Ломоносова, 50/2, 
м. Київ, Київська область, 03191 
(098)767-86-55, (093)131-17-70, 
(066)733-12-17

Магазин Дверний Проект 
вул. Драгоманова, 2, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(093)568-51-51, (095)568-51-51, 
(096)568-51-51 
dvernoyproekt@gmail.com

Салон Арка Studio 
вул. Кирилівська, 117, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(098)105-63-63, (066)105-63-63, 
(093)105-63-63 
arka.salon1@gmail.com

Салон Секрет 
вул. Петропавлівська, 6, ТЦ «4Room», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)274-00-25, (098)785-77-13 
4room@secret.dp.ua

 Оптовий склад  REDFORT 
 вул. Новокостянтинівська, 1-Г, 
 м. Київ, Київська область, 04080 
 (098)554-05-52, 
 (097)635-23-80
 redfort.info@gmail.com

Магазин вікон та дверей Веданта 
вул. Автозаводська, 24/2, 
м. Київ, Київська область, 04074 
(044)351-18-01, (067)446-95-86

Салон Інтер’єр Комплекс 
вул. Метрологічна, 14-Б, 
м. Київ, Київська область, 03143 
(067)366-07-10, (093)525-03-08, 
(066)171-98-38 
komplexkiev@gmail.com

Магазин Ваші Двері 
вул. Волинська, 48/50, оф. 307,
м. Київ, Київська область
(044)245-80-86, (044)245-80-78, 
(067)403-22-13 
office@vashidveri.com.ua

Фірмовий салон Rodos 
вул. Кільцева, 110, ТЦ «Аракс», 
м. Київ, Київська область, 03134
(050)425-69-19 
araks.km@aquarodos.com

Фірмовий магазин Rodos 
вул. Соборна, 6, ТЦ «4ROOM», 
м. Київ, Київська область, 08130
(050)468-00-18
4room@aquarodos.com

Дизайн-студiя дверей Superdveri 
вул. Анни Ахматової, 30, 
м. Київ, Київська область, 02095 
(044)575-25-75, (050)412-22-99 
superdveri.info@gmail.com

Салон-магазин Академія Інтер’єра 
пров. Політехнічний, 4, 
м. Київ, Київська область, 03035 
(044)277-33-66, (050)411-48-68, 
(063)600-64-25 
larina@yuna96.com.ua

Салон магазин InteriorWood 
вул. Княжий Затон, 4, 
м. Київ, Київська область, 02095 
(044)573-78-47 
prodveri@ukr.net

Магазин Граф-Стиль 
вул. Дніпровська Набережна, 3-A, 
м. Київ, Київська область, 02152 
(044)361-38-66, (044)361-39-66, 
(050)348-13-19 
grafparket@mail.ru

Салон-магазин VsiDveri.kiev.ua 
просп. Визволителів, 5, 
м. Київ, Київська область, 02125 
(093)149-30-53, (096)625-01-77 
dverka1@ukr.net

Салон-магазин Ладні двері 
просп. Науки, 4, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)502-47-72, (067)442-43-91, 
(063)233-22-66 
ladnidveri@gmail.com

Салон дверей Фаворит 
вул. Драгоманова, 6-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(044)227-98-48, (098)524-95-70, 
(063)999-26-97 
favoritdveri@ukr.net

Салон Центр Дверей та Інтер’єру 
просп. Степана Бандери, 8, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)277-91-12, (097)323-05-33, 
(050)910-00-96 
info@vhodnye-dveri.com.ua

Салон дверей Fort-Lock 
вул. Михайла Ломоносова, 50/2, 
м. Київ, Київська область, 03191 
(044)355-02-18, (096)378-93-51 
dvfortlock@gmail.com

Шоу-рум KapRem 
б-р Вацлава Гавела, 31, 
м. Київ, Київська область, 03065 
(044)455-48-73, (067)509-95-05, 
(093)012-60-20 
info@kaprem.com.ua

КИЇВ
Салон Двері Маркет 
просп. Степана Бандери, 8, 
ТЦ «Декор Сервіс», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)383-93-17, (068)327-93-18, 
(093)846-60-50 
superdveri@ukr.net

Склад-магазин Very Dveri 
вул. Мельникова, 46-А, 
м. Київ, Київська область, 04119 
(096)626-60-09, (093)718-35-37 
verydveri@gmail.com

Салон-магазин Holz 
вул. Новокостянтинівська, 2-А, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)694-92-32, (050)415-18-83 
call-centre@holz.ua

Салон інтер’єрних рішень AGT-Plus 
вул. Сортувальна, 2, 
м. Київ, Київська область, 02081 
(044)501-09-24, (096)903-43-00, 
(093)903-43-00 
sales@agtplus.ua 
nesterova@agtplus.ua

Салон дверей Studio Doors 
просп. Перемоги, 4, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(096)188-44-77 
info@studio-doors.com.ua

Салон дверей APRIO 
вул. Глибочицька, 72, 
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)222-61-16, (044)332-44-02, 
(097)500-50-44 
info@aprio.com.ua

Салон-магазин Вашi дверi 
вул. Волинська, 48\50, оф. 307, 
м. Київ, Київська область, 03151 
(044)245-80-86, (044)245-80-78, 
(067)403-22-13 
office@vashidveri.com.ua

Магазин ODV 
просп. Повітрофлотський, 32, 
м. Київ, Київська область, 03186 
(044)222-59-64, (044)331-39-60, 
(099)560-39-69 
odv2008@ukr.net

ТОВ РУСТ 
вул. Шолуденка, 1-А, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(044)481-28-51, (044)481-28-61, 
(044)483-25-98 
rustlock@gmail.com

Магазин Соло Дверi 
вул. Раїси Окіпної, 4-А, 
м. Київ, Київська область, 02002 
(044)353-11-53, (067)353-11-54, 
(093)205-05-98 
solo-dveri@ukr.net

Магазин-салон Лука-Дверi 
вул. Толстого, 16, 
м. Київ, Київська область, 02088 
(044)234-73-61, (097)493-07-13, 
(093)499-63-45 
spsh@luka-dveri.com.ua

Салон Еко ДВЕРІ 
б-р Марії Приймаченко, 8, оф. 70, 
м. Київ, Київська область, 01042 
(044)232-69-65, (067)964-64-61, 
(063)561-09-65 
gluzdakov@ukr.net

Салон Belwooddoors 
вул. Алма-Атинська, 35-А, 
м. Київ, Київська область, 02090 
(044)500-78-01, (067)320-85-16 
belwood.kiev1@belwood.ru

Фірмовий салон WakeWood 
вул. Богдана Гмирі, 8-Б, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(095)275-00-75 
wakewood.info@gmail.com

Фірмовий салон Папа Карло 
вул. Єлизавети Чавдар, 1, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)575-25-75, (067)440-88-15, 
(095)213-77-77 
info_superdveri@ukr.net

Магазин Двері Підлога 
Меблі RONDO
вул. Олени Пчілки, 8,
м. Київ, Київська область, 02000
(067)171-75-23, (093)297-63-43
mail@rondo-dveri.com.ua

Салон Дверляндія 
просп. П. Григоренка, 38-В, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)383-47-58, (067)415-08-02, 
(067)403-12-22
info@dverliandia.com.ua

Склад-магазин dveri123.com.ua 
вул. Віскозна, 4-В, 
м. Київ, Київська область, 02660 
(068)171-48-60, (093)506-49-92

Салон-магазин Дверний Олімп 
вул. Закревського, 21, 
м. Київ, Київська область, 02217 
(044)221-28-66, (044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Всi дверi 
просп. В. Лобановського, 119, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)332-77-91, (050)446-86-86 
info@vsedveri.com.ua

Салон-магазин ДВЕРКО 
вул. Стадіонна, 6, 
м. Київ, Київська область, 03035 
(044)383-32-53, (044)248-79-74, 
(067)993-97-38 
diul1@ukr.net

Салон дверей ТМ SteelGuard 
просп. Перемоги, 67, корп. D, 
м. Київ, Київська область, 03113 
(097)787-18-18, (063)787-18-18, 
(095)787-18-18 
d1@dooroom.com.ua

Гіпермаркет Город Дверей 
просп. Степана Бандери, 26-В, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)393-32-19, (067)465-27-31, 
(093)188-81-37 
1@door.city

Парус-двері 
просп. Петра Григоренка, 39, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)575-26-21, (066)996-64-20 
parus-dveri@ukr.net

ПродавціКаталог компаній Продавці Каталог компаній
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ПродавціКаталог компаній Продавці Каталог компаній

КИЇВ
ДВЕРІ НАЙКРАЩИХ ВИРОБНИКІВ 
просп. Степана Бандери, 8, 3-й по-
верх (навпроти Альта-Центру), 
м. Київ, Київська область, 04073
(098)596-94-96, (099)641-77-30 
dvnv.ua@gmail.com

Салон-магазин Лео Кераміка 
вул. Глибочицька, 53, 
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)225-05-00, (063)254-98-68 
leo@leoceramika.com

Салон дверей PORTE’S 
просп. Степана Бандери, 8, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)331-35-45, (067)467-28-77 
info@portes.com.ua

Онлайн-маркет дверей El Porte 
вул. Мечникова, 2, 
м. Київ, Київська область, 01133 
(066)781-98-99, (096)919-11-33 
elporte.ua@gmail.com

Магазин дверей Domtexnik 
вул. Галицька, 1, 
м. Київ, Київська область, 04123 
(044)333-48-65, (096)334-32-84, 
(095)257-29-38 
domtexnik@gmail.com

Салон-магазин ТОРН 
вул. Щусєва, 4, 
м. Київ, Київська область, 04060 
(044)353-15-68, (067)555-01-01, 
(093)300-74-19 
torn3@i.ua

Салон дверей Русанівка 
вул. Ентузіастів, 5, 
м. Київ, Київська область, 02154 
(073)928-28-22 
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин Domosvit 
просп. Степана Бандери, 8, корп. 
16-А, ТЦ «Декор Сервіс»,
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)587-74-45, (096)335-51-77 
info@domosvit.net.ua

Магазин Dveri.ua 
просп. Петра Григоренка, 38-А, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)577-07-77, (050)411-98-11 
kiev@dveri.ua

Салон Підлога та Двері 
просп. Героїв Сталінграду, 6, корп. 6, 
м. Київ, Київська область, 04211 
(044)337-53-30, (067)518-82-89 
info@poly-dveri.ua

Продуктивна компанія Халес 
вул. Волинська, 48\50, оф. 307, 
м. Київ, Київська область, 03151 
(044)245-80-86, (067)403-22-13 
info@hales.com.ua

Салон FREEDOM LUXURY HOME 
Столичне шосе, 101, 
ТЦ «Домосфера»,
м. Київ, Київська область, 03045 
(044)259-31-10, (067)468-29-09 
info@freedom.ua

Салон EURODOORS 
вул. Мала Кiльцева, 6, 
м. Київ, Київська область, 08131 
(068)928-28-22 
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон Підлога та Двері 
вул. Булаховського, 2/1, 
ТЦ «Агромат», 
м. Київ, Київська область, 03164
(044)337-53-80, (067)518-51-53 
info@poly-dveri.ua

Салон-магазин ТРІО ДВЕРІ 
вул. Кільцева, 110, ТЦ «Аракс»,  
м. Київ, Київська область, 08131 
(044)501-16-77, (067)633-60-05 
araks@triodveri.com

Магазин дверей Саме Те 
вул. Щербакова, 4, 
м. Київ, Київська область, 03062 
(044)361-26-99, (096)729-43-31, 
(093)243-30-44 
dveri-samete@ukr.net

ТМ «Галерея дверей»
вул. Новокостянтинівська, 2-А, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(067)325-70-90 
galery_doors@ukr.net

Магазин дверей Lemard 
вул. Котовського, 9/27-А, 
м. Київ, Київська область, 04060 
(044)233-20-25, (063)233-20-25 
i@lemard.com.ua

Салон Замки Двері
вул. Анни Ахматової, 14-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(044)570-17-41, (068)410-46-68, 
(093)483-76-86 
zmdshop@gmail.com

Магазин Двері 
вул. Миропільська, 4-А, маг. 53-А,
м. Київ, Київська область, 02192 
(044)353-39-10, (067)506-15-30, 
(096)204-64-34 
kievdoors@gmail.com

Перший Гіпермаркет дверей
вул. Мала Кільцева, 6,
м. Київ, Київська область, 08131
(044)353-21-44

Салон Підлога та Двері 
просп. Перемоги, 20,
м. Київ, Київська область, 03055
(044)337-53-40, (067)577-92-97
info@poly-dveri.ua

Салон-магазин ЄВРОДВЕРІ 
просп. Московський, 8, корп. 16-А, 
оф. 710, ТЦ «Декор Сервіс», 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)592-05-07, (044)228-24-28, 
(098)124-01-34 
sales@evrodveri.com.ua

Салон Термопласт плюс 
б-р Чоколівський, 20, 
м. Київ, Київська область, 03186 
(067)167-76-33, (050)163-10-56 
termo.zakaz@gmail.com

Магазин Дверний Дім 
вул. Кирилівська, 86, 
м. Київ, Київська область, 04080 
(044)227-54-75, (097)820-52-32, 
(093)475-64-25 
info@dvernoydom.com.ua

Салон Підлога та Двері 
б-р Дружби народів, 18/7,
м. Київ, Київська область, 01103
(044)337-53-01, (067)575-92-77
info@poly-dveri.ua

Салон Просто Двері 
вул. Курська, 4-А, 
м. Київ, Київська область, 03049 
(044)362-24-08, (098)607-60-60, 
(073)607-60-60 
prostodveri.com.ua@gmail.com

OUTLET Підлога та Двері 
Харківське шосе, 46,
м. Київ, Київська область, 02160
(044)337-53-90, (067)692-97-92
info@poly-dveri.ua

Салон Ваш Вид 
вул. Вербова, 24, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(044)228-98-26 
info@wid.in.ua

Салон дверей ET Group 
вул. Златоустівська, 30, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(095)493-44-33 
kiev@et-group.com.ua

Салон дверей Бережа 
просп. Голосіївський, 17, 
м. Київ, Київська область, 03039 
(044)258-25-48, (067)442-55-32, 
(066)507-10-17 
info@berezha.com

Салон Підлога та Двері 
просп. Валерія Лобановського, 94-В,
м. Київ, Київська область, 03138
(044)337-53-10, (067)577-90-02
info@poly-dveri.ua

Фірмовий салон Новий Світ 
вул. Олени Теліги, 3, 
м. Київ, Київська область, 04112 
(044)456-26-11, (044)456-26-21 
(099)424-44-44 
kiev@novyj-mir.ua

Салон дверей DVM 
просп. Бажана, 12, оф. 10, 
м. Київ, Київська область, 02140 
(044)502-58-87, (097)097-54-39, 
(066)443-37-29 
dvm@dvmdoors.com.ua

 ТОВ «Барви ШВИДКОсті»
 вул. Електриків, 26, 
 м. Київ, Київська область, 04176 
 (044)351-00-35, (044)351-00-36
 info@barvyshvydkosti.com

Магазин Новосіл 
вул. Анни Ахматової, 14-А, 
м. Київ, Київська область, 02068 
(067)324-71-73, (093)496-00-01, 
(095)589-78-78 
novosel-kiev@ukr.net

Двері ТМ Cortez
вул. Депутатська, 3,
м. Київ, Київська область, 03115
(067)540-78-88, (098)108-98-35
cortez.in.ua@gmail.com

Магазин MEGA-DVERI 
вул. Жмеринська, 24-В, 
м. Київ, Київська область, 03148 
(044)360-91-62, (097)955-83-95, 
(095)307-62-68 
woodmaster@i.ua

Інтернет-магазин HomePoint 
вул. М. Майорова, 7, оф. 1012, 
м. Київ, Київська область, 04201
(044)502-99-91, (068)440-60-44 
safitalocks@gmail.com

Інтернет-магазин 0443622812.com 
м. Київ, Київська область 
(044)362-28-12, (096)272-63-48, 
(063)818-23-71 
info@0443622812.com

Інтернет магазин Механiк Груп
б-р Лепсе, 8, 
м. Київ, Київська область, 03067 
(044)332-99-20, (067)899-59-09, 
(067)329-59-87 
mgdveri@gmail.com

Інтернет-магазин Alcatraz 
вул. Здолбунівська, 7, 
м. Київ, Київська область, 02081 
(044)221-67-20, (068)622-13-35, 
(063)652-84-69 
alcatraz.ua@ukr.net

Інтернет магазин ЮСА 
просп. Маяковського, 26-Д, маг. 41, 
ТЦ «Маяк», 
м. Київ, Київська область, 02217 
(044)596-12-00, (067)404-99-53, 
(063)143-00-03

Інтернет-магазин Assist 
39 Andriya Malishka St.
Kyiv, Kyiv Region 02192
(044)232-06-98, (067)907-24-14 
assist.kiev.ua@gmail.com

Інтернет-магазин SuperMart 
вул. Бережанська, 22, 
м. Київ, Київська область, 04201 
(044)362-59-72, (067)128-57-89, 
(097)377-15-26 
info@supermart.com.ua

Інтернет-магазин Двері Оберіг 
вул. Михайла Бойчука, 44, 
м. Київ, Київська область, 01103 
(044)332-08-64, (097)185-02-05, 
(073)041-80-68 
profesional@ukr.net

Інтернет-магазин Doorshop.com.ua 
м. Київ, Київська область 
(044)222-97-31, (097)736-99-73, 
(093)230-75-95 
sales@doorshop.com.ua

Інтернет-магазин Union 
вул. Братиславська, 3, 
м. Київ, Київська область, 02156 
(044)360-95-86, (067)703-73-25, 
(093)552-00-14

КИЇВ
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Салон ПанДор 
вул. Задворецька, 1-А, 
м. Луцьк, Волинська область, 43000 
(033)228-66-82, (050)438-68-86, 
(050)674-56-14
pandoor@ukr.net

Магазин Справжнi дверi 
вул. Карпенка-Карого, 15-А, 
ТЦ «Європа», 
м. Луцьк, Волинська область, 43024 
(099)434-56-57, (098)796-51-18 
helicon.lutsk@gmail.com

Салон-магазин www.DVERI.lutsk.ua 
вул. Рівненська, 11, 
м. Луцьк, Волинська область, 43020 
(068)777-06-33, (095)777-06-33 
dverilutsk@ukr.net

Салон-магазин Вiксiс 
вул. Львівська, 63-Г, 
м. Луцьк, Волинська область, 43018 
(033)262-665, (097)146-59-74, 
(095)483-12-68 
viksis17@gmail.com

Салон-магазин ЕкоТренд 
просп. Волі, 54, 
м. Луцьк, Волинська область, 43010 
(066)474-30-61 
t0664743061@gmail.com

Салон-магазин Євродек 
вул. Ковельська, 66, 
м. Луцьк, Волинська область, 43001 
(033)229-14-00, (050)372-80-40 
smlutsk1ua@gmail.com

Салон HORMANN 
вул. Ковельська, 22, 
м. Луцьк, Волинська область, 43001 
(033)277-65-90, (097)770-11-15, 
(050)223-22-41 
igor.vorota@ukr.net

Салон KVG Group 
вул. Кравчука, 11-А, 
м. Луцьк, Волинська область, 43026 
(097)304-02-32, (050)658-92-90, 
(093)840-40-42 
k3.vggroup@gmail.com

Магазин дверей Metr Door
просп. Перемоги, 24, 
м. Луцьк, Волинська область, 43005 
(033)278-46-77, (067)334-33-68 
metrnametr@ukr.net

Магазин-салон Гранд 
вул. Левицького, 2-А, ТРЦ «Брістоль»,
м. Ковель, Волинська область, 45001 
(099)106-73-00 
dverikovel@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ Хьорман
вул. Чумацька, 4, 
м. Бориспіль, 
Київська область, 08300 
(044)406-10-00, (044)406-10-01 
info.kie@hoermann.com.ua

Магазин Дверний Олiмп 
вул. Нове шосе, 8, 
м. Буча, Київська область, 04114 
(044)221-28-66, (044)223-76-65, 
(067)403-55-16 
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Дверi Бiлорусiї 
вул. Київська, 33, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(067)509-63-87 
info@dveribelorussii.com

 Інтернет-магазин «Еко-Буд БЦ»
 вул. Київська, 33, 
 м. Біла Церква, 
 Київська область, 09100 
 (098)08-09-000, 
 (050)08-09-000, 
 (073)08-09-000
 ecobud-bc@ukr.net

Салон-магазин Дверний Олiмп 
вул. Соборна, 118/19, 
м. Ірпінь, Київська область, 08205 
(044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

Салон Супермаркет дверей 
вул. Київський шлях, 98/Г, 
м. Бориспіль, 
Київська область, 08300 
(093)111-44-77 
dveriborispol@ukr.net

Салон Двоє Дверей 
вул. Чубинського, 4, 
с. Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08131 
(044)383-06-74, (068)126-24-69, 
(093)846-50-07

Салон Full House 
вул. Шолуденка, 6-В, 
м. Вишгород, 
Київська область, 07300 
(066)777-50-15, (096)777-50-20 
fullhouse.vyshgorod@gmail.com

Салон-магазин Дверний Олiмп 
вул. Київська, 265, 
м. Бровари, Київська область, 04114 
(044)221-28-66, (044)223-76-65 
dvernoyolimp@gmail.com

LOFT market 
вул. Миру, 9-В, 
м. Обухів, Київська область, 08700 
(096)461-19-19 
mebli9b@bigmir.net

Салон дверей Miron House 
вул. В. Стуса, 4, 
м. Вишневе, Київська область, 08132 
(096)447-65-55, (096)080-72-22 
mironhouse@gmail.co

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Склад Дверей №1 
вул. Родіона Скалецького, 15-А,
м. Вінниця, Вінницька область, 21018 
(043)257-58-59, (097)500-70-86 
vinstraj@ukr.net

Салон дверей Фарес 
вул. 600-рiччя, 17, 
м. Вінниця, Вінницька область, 20121 
(043)250-55-92, (067)390-94-50 
faresdveri@mail.ru

Магазин дверей та сервісу 
PomiDOOR
вул. Київська, 29,
м. Вінниця, Вінницька область

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Дверi комфорту 
вул. Брацлавська, 29, оф. 2, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21000 
(043)261-28-20, (097)239-41-07, 
(093)770-12-73 
kngvin@ukr.net

Магазин Дверна Хата
вул. Князів Коріатовичів, 194, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21018 
(068)083-70-60, (093)749-90-43 
vin-dveri@ukr.net

Магазин Екостиль 
вул. Київська, 16, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21009 
(096)938-96-28 
olegkostiuk@ukr.net

Магазин «Імперія дверей»
вул. Костянтина Василенка, 9, 
ТЦ «Атом»,
м. Вінниця, Вінницька область, 21037 
(096)555-79-55 
vipartwood@gmail.com

Двері Ексклюзив 
вул. Зодчих, 18, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21037 
(063)255-18-88, (067)115-57-77 
dveriexclusive@gmail.com

Салон-магазин Страж 
вул. Магістратська, 82, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21050 
(043)255-55-40, (096)302-67-83 
vinstraj@ukr.net

Салон стальних і міжкімнатних 
дверей «KOMMUNAR»
вул. Київська, 29, 
ЖК «Набережний Квартал-1»,
м. Вінниця, Вінницька область, 29000
(043)250-26-02, (066)972-85-15, 
(098)989-32-91, (063)015-12-63
kommunar.vinnytsia@gmail.com

Салон вхідних і міжкімнатних 
дверей KVOD
вул. Магістратська, 64, 
м. Вінниця, Вінницька область
(068)015-22-27, (067)430-08-70, 
(098)693-95-67
kvod.vin@gmail.com

Двері Білорусії
вул. Київська, 16, 
м. Вінниця, Вінницька область,21009
(093)502-50-52
vin@dveripolese.com.ua

Двері Полісся
вул. Князів-Коріатовичів, 168-А, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21018
(067)412-05-00, (093)700-71-80
vn_dveri@dveripolese.com.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин Арт Двері 
м. Київ, Київська область 
(044)361-82-86, (096)116-95-95, 
(063)245-95-95 
art.dveri@ukr.net

Інтернет-магазин 100 дверей 
вул. Петропавлівська, 16, 
м. Київ, Київська область, 04086 
(067)514-65-71, (063)220-04-59 
100dverey@ukr.net

Інтернет-супермаркет 
DEADLINE market 
м. Київ, Київська область
(067)973-77-53, (097)693-15-66

 Фірмовий салон STATUS DOORS
 вул. Зарічна, 1-В, 
 м. Київ, Київська область, 02132
 (067)994-79-13
 odm.doors@gmail.com

Оптовий склад 
«ОПТмаркет Дверей» - ТМ «ПОРТАЛА»
Петропавлівська площа, 1,
м. Київ, Київська область, 04073
(067)904-06-04, (095)016-17-44, 
(097)237-58-85
miheeff1@gmail.com

ПродавціКаталог компаній Продавці Каталог компаній
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Магазин дверей Гарант Пласт-КР 
вул. Адмірала Головко, 40, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)401-33-15, (068)401-33-15 
garplast@yandex.ru

Салон Двері 
вул. Мелешкіна, 43-Д, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(067)395-08-00

Супермаркет Двері+ 
вул. Мелешкіна, 1-А, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(068)029-06-65 
info@septima-ds.com.ua

Дверний салон СептіМа 
вул. Електрозаводська, 1-А, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)495-25-14, (097)356-28-58 
info@septima-ds.com.ua

Салон-магазин Окошко 
вул. Соборності, 45, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)401-89-00, (067)541-54-04

Магазин ДоВЕРИе 
просп. Миру, 2-А, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(068)850-12-82 
bestdveri@mail.ua

Салон вікон та дверей WDS
вул. Курчатова, 1,
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000
(056)401-26-65, (098)501-91-50

ТПГ «ОселяБуд» 
вул. Берегова, 164/А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область
(056)794-33-20, (056)372-76-09 
info@oselyabud.com

Магазин Домовик
вул. Заводська, 16,
м. Жовті Води, 
Дніпропетровська область, 52200
(056)522-95-94

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин Дверi Полiсся 
вул. Вітрука, 9, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10024 
(093)333-96-43 
dveri4@dveripolese.com.ua

Магазин дверей Антураж 
вул. Покровська, 18, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029 
(067)591-87-60, (063)401-71-80 
zt.in@ukr.net

Новобуд
вул. Щорса, 63, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002
(041)244-93-21, (093)315-01-67

Склад-магазин ComplektDoors 
пров. 1-й Корольова, 7-А, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10025 
(067)657-21-37, (098)232-34-42, 
(063)453-21-37

Фабрика дверей Alexdoors 
вул. Покровська, 63, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002 
(067)920-04-57 
director@alexdoors.com

Двері Полісся
вул. В. Бердичівська, 72, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10002
(093)145-59-90, (041)246-62-66
dveri3@dveripolese.com.ua

Двері Білорусії
вул. Київська, 74, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10030
(041)246-65-59, (063)050-22-55
pol2@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Грушевського, 93, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029
(041)246-65-66, (063)463-73-32
dveribelorus@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Карла Лібкнехта, 56, 
м. Бердичів, 
Житомирська область, 13300
(041)434-75-74, (093)346-45-08
berdichev@m-ok.com.ua

Двері Білорусії
вул. Кірова, 27/1, 
м. Коростень, 
Житомирська область, 11501
(093)653-35-33, (063)463-71-26
korosten@m-ok.com.ua

Будівельний магазин «Комора»
вул. Шевченка, 50, 
м. Новоград-Волинський, 
Житомирська область, 11700
(093)657-20-39

ТРІО ДВЕРІ 
просп. Олександра Поля, 59, 
м. Дніпро, Дніпропетровська об-
ласть, 49054 
(056)790-48-13, (067)562-00-75, 
(050)420-12-71 
dnepr@triodveri.com

Магазин OUTLET 
просп. Богдана Хмельницького, 148-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49051 
(067)654-67-87 
outlet@tdk.net.ua

Магазин Комфорт-Хата 
просп. Героїв, 12, 
м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49100 
(056)785-57-58, (098)785-57-58, 
(095)785-57-58

Салон вікон та дверей Rama 
вул. Героїв Громадянської війни, 11, 
м. Дніпро, 
Дніпровська область, 49125 
(056)789-75-92

DoorHan 
вул. Руденка, 77, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(056)790-56-86 
dnepropetrovs@doorhan.net

Салон-магазин Майстер 
Донецьке шосе, 122-К, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49130 
(050)130-80-02 
dveri-mayster@yandex.ru

Магазин Interio 
вул. Михайла Грушевського, 9, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(067)748-34-43, (067)611-41-10 
interio-dp@mail.ru

Салон-магазин Леонардо 
просп. Олександра Поля, 48-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49054 
(056)790-01-60, (056)790-01-61 
leonardo@gt.com.ua

Фiрмовий салон дверей Прокс 
вул. Новосільна, 15-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49054 
(056)741-48-66, (067)541-58-20, 
(067)541-67-88 
dverdpua@ua.fm

Салон дверей Дверi на Плеханова, 7 
вул. Князя Володимира Великого, 7, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)234-69-06, (067)985-99-31 
plehanova7@ukr.net

ET Group 
вул. Михайла Грушевського, 4-Б,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(095)230-22-66, (068)234-69-24 
info@et-group.com.ua

Салон-магазин Дверний Бум 
просп. Слобожанський, 37, 
м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49083 
(067)225-54-54

 «Двері Оптом» 
 вул. Краснопiльська, 17, 
 м. Дніпро, 
 Дніпропетровська область, 49066 
 (098)219-50-08
 sale.dnepr@dverioptom.com.ua

Салон дверей МаксЛория 
вул. Миронова, 17, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)788-56-22, (068)840-71-77, 
(095)670-94-20 
7885622@gmail.com 
info@ml.dp.ua

 ТОВ «Севі-Трейд» 
 вул. Запасна, 7,
 м. Дніпро, 
 Дніпропетровська область, 49000 
 (066)669-89-92, (068)786-98-66
 sale@sevi-trade.com

Інтернет магазин Дверний центр 
вул. Михайла Грушевського, 55-А,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49069 
(056)789-29-39, (056)233-94-14, 
(067)635-41-55 
dvernoi_centr@mail.ru

Decorum
вул. Ярослава Мудрого, 57-А,
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000
(067)567-23-74
decorum.dp@gmail.com

Інтернет-магазин TopZamok 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область
(056)732-40-50, (096)753-00-85, 
(063)753-00-85 
topzamok@gmail.com

Інтернет-магазин Нова Будова 
вул. Робоча, 23-М, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49006 
(066)692-55-26, (068)719-93-47, 
(093)248-54-37 
kml3848@ukr.net

Супермаркет вікон та 
дверей SWD.IN.UA 
вул. Соборності, 73, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)443-02-00, (096)025-71-11, 
(095)785-62-27 
sale@swd.in.ua

Магазин Дверi оптом 
вул. Телевізійна, 2/12, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(067)565-62-97

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Аплот 
пл. Ш. Петефі, 31, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 
(050)950-40-77 
domis-uzh@ukr.net

Салон дверей Тріель
вул. О. Блистіва, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88001 
(050)519-68-19 
trieldoor@gmail.com

Салон-магазин Нашi Дверi 
вул. Л. Толстого, 44, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88018 
(068)815-54-08, (095)072-93-41 
nashidveri.uzh@gmail.com
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Салон дверей Safe Home 
вул. Новобудов, 3, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000 
(061)242-48-11, (096)702-19-37, 
(099)354-08-93

Салон Паритет-Запоріжжя 
вул. Трегубенко, 11, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(061)220-30-39, (096)768-15-15, 
(095)768-15-15 
mail@paritet.zp.ua

Магазин ДверiПан 
вул. Яценко, 1, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69057 
(067)709-15-53, (093)218-62-72 
dveripan@gmail.com

Салон-магазин Zimen 
просп. Соборний, 216, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69032 
(061)212-06-43, (097)166-77-06, 
(099)070-40-28

Магазин ЛоксМайстер Запоріжжя 
вул. Лермонтова, 18, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69005 
(067)619-18-14, (050)950-86-80

Салон Сейфи-Двері 
вул. 12 квітня, 5, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)220-87-45, (096)760-30-98, 
(066)687-87-51 
metalmeb2005@ukr.net

 Стройбум 
 просп. Соборний, 17-А, 
 м. Запоріжжя, 
 Запорізька область, 69063 
 (067)444-55-56, (095)444-55-56 
 info@stroibum.com.ua

Магазин Затишний Дім 
вул. Приходська, 45-А, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69014 
(061)270-51-41, (066)647-46-08, 
(067)870-67-78 
sergei-kr77@mail.ru

Салон-магазин Doors&Floors 
вул. Перемоги, 52, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)224-16-14, (066)879-24-13, 
(097)531-77-85 
inna@stroibum.com.ua

Перше віконне бюро 
вул. Українська, 36, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69095 
(061)707-13-30, (066)149-01-71, 
(067)850-20-02 
pershevikonne@gmail.com

Інтернет-магазин РемСтройДом 
вул. Олександрівська, 61, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69002 
(061)707-92-94, (095)703-77-22, 
(096)369-72-72 
info@rsdom.com.ua

Салон 100 дверей 
просп. Богдана Хмельницького, 66-А, 
м. Мелітополь, Запорізька область, 
72309 
(061)943-73-95, (067)613-19-27 
dekor-prestige@mail.ru

Салон дверей VERTO 
вул. Перемоги, 19, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)224-03-77, (063)584-15-87 
dveri_opt_zp@ukr.net

Салон-магазин  «Двері + Підлога»
просп. Ювiлейний, 14, 
м. Запоріжжя, З
апорізька область, 69114 
(061)224-95-15, (067)140-05-70, 
(050)422-11-77
merbau@ukr.net

Фірмовий салон
фабрики дверей «ПАПА КАРЛО»
просп. Соборний, 173, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)32-00-07, (067)660-04-60
papacarlo.zp@ukr.net

 ТОВ «Севі-Трейд»
 вул. М. Корищенка, 34, 
 м. Запоріжжя, 
 Запорізька область, 69084
 (097)724-02-02, (066)539-94-97
 zakaz.zp@sevi-trade.com

Салон дверей Меранті-плюс 
вул. Перемоги, 44, 
м. Запоріжжя, 
Запорiзька область, 69001 
(061)232-69-60, (095)770-01-59
merbau@ukr.net

Салон-магазин «ДВЕРНИЙ МАРКЕТ»
вул. Перемоги, 61, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)219-07-19, (067)612-03-99
merbau@ukr.net

Фірмовий салон «ДВЕРІ БІЛОРУСІЇ»
просп. Соборний, 13, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69000
(061)222-31-80, (067)170-01-10, 
(050)870-68-99
merbau@ukr.net

Салон-магазин Майстер ключ 
вул. Лобановського, 10, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(098)303-31-41, (066)766-36-37, 
(063)568-57-22

Cалон-магазин Vist 
вул. Перемоги, 48, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)213-33-63, (061)213-33-83 
natalya.guzir@vist.zp.ua

Салон-магазин Porta 
вул. Перемоги, 48,
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69001 
(061)213-52-00, (061)213-33-63, 
(050)486-16-45

Інтер’єр-салон House 
вул. Лермонтова, 23, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69005 
(061)701-72-24, (096)680-73-24, 
(066)501-68-08 
house.market@ukr.net

Фірмовий салон Віконда 
просп. Соборний, 179, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69006 
(061)701-67-70 
i.suhova@vikonda.zp.ua 
info@vikonda.zp.ua

Фірмовий салон дверей Прокс 
вул. Перемоги, 65, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)220-54-02 , (067)541-88-01, 
(067)541-58-21 
proks_modern@i.ua

Магазин Все для ремонту 
вул. Запорізька, 2-В, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69002 
(098)535-08-74

Салон-магазин Ярмарка дверей 
просп. Ювілейний, 29, 
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69076 
(061)224-93-62 
yarmarka.dwerei@yandex.ru

ПродавціПродавціКаталог компаній Каталог компаній

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Студія дизайну інтер’єрів 
Villa Grande 
вул. Собранецька, 46, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88000 
(031)261-37-23, (067)312-57-76, 
(099)525-67-83 
villagrande.uz@gmail.com

Магазин Водограй 
вул. Капушанська, 10, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88018 
(031)264-04-40, (050)702-30-20

Салон-магазин Світ дверей 
вул. Шумна, 32, 
м. Ужгород, 
Закарпатська область, 88002 
(050)432-19-74 
fakt@list.ru

Салон Дверей Тук Тук 
вул. Стуса, 6, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(031)313-84-31, (050)432-37-49 
tuk-tukdveri@yandex.ru

Салон вікон та дверей ТермоПлюс 
вул. Матросова, 19, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(050)649-73-37, (097)192-44-37 
termoplus.m@ukr.net

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Галерея Дверей плюс 
вул. Вовчинецька, 191, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76007 
(034)271-23-95
galerydoor.if@mail.ru

Салон дверей Елім 
вул. Вовчинецька, 124, корп. 2, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76007 
(034)250-80-44, (050)734-66-31 
elim1.if@gmail.com

Гіпермаркет Дверей 
вул. Василіянок, 22, 
м. Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська область, 76018 
(066)806-51-68, (067)580-05-38 
termooleg@mail.ru

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Браво 
вул. Соборна, 30, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25013 
(052)227-08-97, (095)321-00-08, 
(068)068-10-25 
bravoteplo@gmail.com

Магазин Глобус 
вул. Луначарського, 21, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25006 
(052)236-10-66, (067)520-93-99 
zakupki@globusbm.com

Магазин Mirodveri 
вул. Велика Перспективна, 84, 
м. Кропивницький, 
Кіровоградська область, 25001 
(068)343-09-54, (093)935-35-99, 
(095)392-95-74 
info@mirodveri.com

ТД Домовой 
вул. Дружби, 15-Б,
м. Світловодськ, 
Кіровоградська область, 27500 
(096)271-27-25, (067)610-65-53
svetlodomovoy@gmail.com
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Демидов Груп 
вул. Велика Морська, 62, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(093)944-71-68, (066)407-42-52 
info@demidovgroup.com.ua

Салон Vikra 
просп. Центральний, 112, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)271-27-59, (093)180-32-36 
office@vikra.mk.ua

Магазин VDK 
просп. Богоявленський, 234-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54050 
(051)267-57-68, (051)267-57-40, 
(050)318-60-81 
vdkshop001@gmail.com

Салон Prosto 
вул. Потьомкінська, 13, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(051)272-77-27, (095)572-57-27, 
(067)172-77-27 
info@oknaprosto.com.ua

Магазин Вікна Дворик 
вул. Херсонське шосе, 96/2, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(051)271-17-08, (096)499-99-69, 
(066)734-87-62 
okonniy.dvorik@gmail.com

Інтернет магазин Dveri.nikolaev.ua 
вул. Лазурна, 20-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54058 
(051)271-90-17, (099)503-04-44, 
(063)122-84-44 
dveri.nik@i.ua

Супермаркет дверей Аванті 
вул. Космонавтів, 81/24, 
ТЦ «Dream House»,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(052)258-94-02, (067)515-21-38, 
(063)044-51-40 
valchuk.od@avanti.com.ua

Добробуд+
вул. Космонавтів, 96,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(050)877-87-14

ТД «Свєтлий»
вул. Космонавтів, 65, маг. 245,
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54028 
(051)258-11-29, (093)705-15-97

Салон Паркет та Двері 
вул. Шнеєрсона, 37, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54001 
(051)247-67-59, (051)247-33-96, 
(097)999-77-02 
palladio.karla@gmail.com

Салон дверей Grande Piccoli 
вул. Бузника, 5, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54046 
(051)236-24-46, (067)510-13-41 
grandepiccoli@mail.ru

Бест Протекшн 
вул. Погранична, 95-Б, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)272-35-35, (068)269-76-90, 
(051)272-36-36 
salon@bestprotection.com.ua

Міленіум-Люкс 
просп. Центральний, 107/1, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)267-03-05, (066)790-36-50, 
(063)853-97-92 
millenium-20001@yandex.ru

Салон НОВІКОН 
вул. Спаська, 52, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54001 
(051)237-13-69, (067)512-53-54, 
(073)133-61-10 
nikolaev@novikon.com.ua

Салон-магазин Дверний Двір 
вул. Пушкінська, 31, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54029 
(051)276-74-85, (050)083-32-22, 
(098)083-32-22 
mail@dverdvor.com

Салон-магазин Rich 
вул. Пушкінська, 1, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54030 
(051)259-36-03, (063)287-22-17, 
(066)291-34-30 
richcompany2@gmail.com

Магазин Термоокна 
вул. Чкалова, 55, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)247-74-58, (093)741-82-56, 
(066)173-76-50 
termo-okna@ukr.net

Салон ДоброБуд 
просп. Центральний, 149, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)271-09-51, (050)663-64-00, 
(063)195-72-27 
zhaleik@mail.ru

Фірмовий салон Palladio 
вул. Погранична, 69-А, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54055 
(051)258-49-62, (097)999-77-05, 
(099)437-29-99 
palladio2013@mail.ru

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Вишукані двері 
вул. Порохова, 20-А, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
(067)654-06-04

Салон дверей та вікон Лео Порте 
вул. В. Великого, 123, 
м. Львів, Львівська область, 79071 
(067)673-15-66, (097)247-77-05 
leoporte@mail.ru

Салон Інтеріо 
просп. Червоної Калини, 76, 
м. Львів, Львівська область, 79049 
(032)223-56-39, (032)223-56-40, 
(067)223-56-40 
papacarlo.lviv@gmail.com

Салон Lvivski 
просп. Чорновола, 39, 
м. Львів, Львівська область, 79058 
(032)255-44-44, (067)340-08-54 
lvivski.info@gmail.com

Магазин СтарДизайн 
вул. Луганська, 18, 
м. Львів, Львівська область, 79034 
(032)295-85-00, (097)513-63-32

Ательє Вікон та Дверей Метеора 
вул. Наукова, 2-Б, 
ТЦ «Панська Оселя»,
м. Львів, Львiвська область, 79053 
(032)245-49-84, (067)675-93-79 
meteora-vip@i.ua

Фірмовий салон «Корона Лева»
вул. Шевченка, 376-А,
м. Львів, Львiвська область, 79069 
(067)373-44-04
salon.korona-leva@i.ua

Фiрмовий салон Болема 
вул. Сихівська, 4, 
м. Львів, Львівська область, 79066 
(032)232-01-84, (067)373-57-31, 
(050)434-28-18 
vikna@bolema.ua

Фабрика воріт 
вул. Б. Хмельницького, 228, 
м. Львів, Львівська область, 79037 
(032)253-82-04, (067)611-02-22 
fabrykavorit@gmail.com

Салон Door&Floor 
вул. Героїв УПА, 77, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
(032)242-50-22, (067)620-00-22

Салон Двері плюс 
вул. Героїв УПА, 73, 
м. Львів, Львівська область, 79015 
door_plus@ukr.net

Магазин Гуртом 
вул. Городоцька, 357/4, 
м. Львів, Львівська область, 79040 
(032)242-32-71, (067)340-55-22 
gurtom.manager@gmail.com

Салон Альберо 
вул. Городоцька, 172, 
м. Львів, Львівська область, 79022 
(032)232-91-12 
sikora.zoryana@leoceramika.com 
reklama.kerama_centr@ukr.net

Гіпермаркет дверей 
та підлоги Практик 
вул. Городоцька, 286-Б, 
м. Львів, Львівська область, 79022 
(032)295-07-08, (067)341-62-88, 
(095)919-40-84 
a.dzyurbil@interior-expert.com

Салон Центр Дверей 
вул. Перфецького, 2-А,
м. Львів, Львівська область, 79053 
(067)949-99-01, (097)994-82-13, 
(067)260-50-45

Центр дверей Salvadoor 
вул. Моршинська, 1, 
м. Львів, Львівська область, 79044 
(032)232-99-64, (067)314-48-07 
office@salvadoor.com

Салон дверей Зебрано 
вул. Шевченка, 87, 
м. Львів, Львівська область, 79039 
(032)232-52-10, (097)247-77-04 
zebrano-lviv@mail.ru

Салон Iнтер ДІМ 
вул. Княгині Ольги, 100-К, 
м. Львів, Львівська область, 79053 
(032)244-30-62, (032)238-96-31, 
(096)368-10-40 
interdom81@mail.ru

Салон дверей ANDI 
вул. В. Великого, 35, 
м. Львів, Львівська область, 79053 
(032)263-92-90 
andi.door@gmail.com

Магазин Віконний ряд 
вул. Сихівська, 2, 
м. Львів, Львівська область, 79066 
(032)245-08-37, (067)340-10-91 
vik.ryad@gmail.com

Салон Дiм Пiдлоги та Дверей 
вул. Щирецька, 36, ТЦ «Будмаркет», 
м. Львів, Львівська область, 79071 
(032)295-67-06, (067)259-76-11, 
(097)085-35-24 
dimpidlogi@ukr.net

Салон Троянда 
вул. Стуса,
с. Ходорів, Жидачівський район, 
Львівська область, 81750 
(068)691-74-72, (097)660-82-64, 
(063)028-85-18 
troianda_vdp@ukr.net
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Мінімаксі» 
вул. Заводська, 10, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36007 
(053)251-91-59, (050)305-82-73
shafranskiy@minimaxi.pp.ua

Фірмовий салон Двері Полісся 
вул. Панянка, 65-Б, 
м. Полтава,
Полтавська область, 36022 
(067)410-20-12 
pl@mmf.net.ua

Салон-магазин Галерея Дверей 
вул. Небесної Сотні, 86-А, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36022 
(053)257-13-08, (095)288-58-48 
gallerydoors@ukr.net

Полтава-Колор
вул. Шевченка, 27, оф. 2, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36039 
(053)261-56-44, (053)269-09-56, 
(066)391-00-01 
poltava_color@mail.ru

ТОВ «Мінімаксі», Спеціалізований 
магазин «Dveri & Pol» 
вул. Європейська, 107, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36000
(050)450-41-07
kriulin@minimaxi.pp.ua

Салон Бестмастер 
вул. Стрітенська, 34, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36020 
(053)222-17-45, (099)554-22-99, 
(097)545-46-95 
bestmaster.pl@gmail.com

ТВК Крайт 
вул. Маршала Бірюзова, 51-А,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36007 
(095)590-00-44, (098)590-00-44 
zakaz@krait.ua

Салон InWood 
вул. Конституції, 13, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36000 
(053)260-09-64, (099)073-38-68 
info@inwood.com.ua

Салон дверей Doors 
вул. Степового Фронта, 7, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36021 
(053)261-37-00, (067)326-00-07, 
(050)734-33-00 
doorspoltava@gmail.com

Магазин Бронедвері Мілана 
вул. Калиніна, 14,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36000
(053)263-24-74, (093)315-01-73

«Хата Ламінату»
вул. Небесної Сотні, 86-А,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36022
(097)965-78-14, (053)265-59-07
nykonenko.vadym@gmail.com

«Хата Ламінату»
вул. В. Тирнівська, 29/2,
м. Полтава, 
Полтавська область, 36034
(095)431-67-60, (068)375-56-41
nykonenko.vadym@gmail.com

«Хата Ламінату»
вул. Кашинського, 4,
м. Миргород, 
Полтавська область, 37600
(095)677-95-63
nykonenko.vadym@gmail.com

«Хата Ламінату»
вул. Я. Мудрого, 42,
м. Лубни, 
Полтавська область, 37500
(099)509-07-41
nykonenko.vadym@gmail.com

Салон дверей Кращі 
двері та підлога 
вул. Соборна, 40/2, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(068)228-28-22 
kremen@eurodoors.com.ua

Європласт 
вул. М. Борищака, 16, 
м. Кременчук, 
Полтавська область, 39600 
(067)540-90-97 
evroplast.kremen@gmail.com

Салон Віконда 
вул. Гоголя, 6, 
м. Миргород, 
Полтавська область, 37600 
(053)554-14-30 
mirvikonda@gmail.com

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон-магазин Модуль-Гласс
вул. Рекордна, 25-Б, 
м. Одеса, Одеська область, 65017 
(067)440-21-75, (067)625-20-30 
modulglass@gmail.com

Салон Студiя-58 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)734-39-58, (050)495-30-77 
sdi-sdi@mail.ru

Салон Центр Дверей 
вул. Мала Арнаутська, 60, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)796-81-80, (067)908-18-48, 
(050)511-15-99 
info@centerinterior.com.ua

ТОВ Блумі 
вул. Київське шосе, 2, 
м. Одеса, Одеська область, 65031 
(048)736-82-74 
a.guniya@globalabc.com.ua

Салон-магазин Хто там 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)734-39-25, (099)712-17-77 
ktotamodessa@gmail.ru

Салон дверей Ірбіс 
вул. Старопортофранківська, 119, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)799-11-01, (097)498-44-84, 
(073)441-31-11 
irbis_td@ukr.net

Салон Conex
вул. Мала Арнаутська, 52, 
м. Одеса, Одеська область, 65012 
(048)784-60-66, (067)484-22-28 
dveri@conex.ua

Ательє-магазин «Добрий дом»
вул. Скісна, 19, 
ринок Старокінний, пав. КП-9, 
м. Одеса, Одеська область, 65091 
(048)702-55-45, (048)700-53-34, 
(067)716-31-43 
dveri@clavis.com.ua

Салон-магазин Трiо Дверi 
вул. Середньофонтанська дорога, 12-А, 
м. Одеса, Одеська область, 65039 
(048)737-84-88, (067)620-61-26 
odessa@triodveri.com

Фірмовий салон Авантi 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(098)035-16-32, (066)342-04-05, 
(073)478-38-68 
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Двері та Підлога 
вул. Б. Хмельницького, 42, 
м. Одеса, Одеська область, 65007 
(048)775-25-10, (098)288-41-42, 
(063)033-85-26 
info@dv.od.ua

Салон Bona Doors 
вул. Середньофонтанська, 12-А, 
ТЦ «ГіпермаркетДверей»,  
м. Одеса, Одеська область, 65039 
(067)953-47-74
bona-doors@ukr.net

Салон Eldoor 
вул. Толбухіна, 135/2, 
ТВЦ «Мегадом», 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)703-15-50 
info@elnova.od.ua

Салон дверей Двері-Акварелі 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(068)928-28-22 
odessa@eurodoors.com.ua

Магазин Aldi 
вул. Малиновського, 
Малиновський ринок, Р/8, 
м. Одеса, Одеська область, 65017 
(067)483-93-34, (096)579-72-28, 
(095)937-11-29 
albi.df13@gmail.com 
albi.df@ukr.net

Салон АртГранд 
вул. Толбухіна, 135, 
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(048)759-95-65, (096)506-96-06

Салон Bona Doors 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080 
(067)953-44-45, (067)953-44-42 
bona-doors@ukr.net

Салон Dverkov 
вул. 1 Травня, 48, 
м. Чорноморськ, 
Одеська область, 68004 
(048)685-70-37, (097)639-22-66, 
(093)639-22-66 
dverkov@gmail.com

Habitare interiors 
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,  
м. Одеса, Одеська область, 65080
(048)737-34-83, (068)825-44-35 
info@habitare.ua

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Маркет дверей Престиж 
вул. Мельника, 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33016 
(096)010-14-14

Салон-магазин Зодчий 
вул. Богоявленська, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(036)224-56-47, (050)435-37-03, 
(096)999-09-19 
zodchiy-dveri@ukr.net

«Comfort House» салон дверей, 
вікон, воріт та супутніх товарів
вул. Макарова, 16, 
м. Рівне, Рівненська область, 33010 
(066)223-44-33, (097)053-35-33, 
(067)753-35-33
c.h-rivne@ukr.net

Салон-магазин Лiдер 
вул. Відінська, 48, 
м. Рівне, Рівненська область, 33018 
(036)262-93-42, (096)552-25-04, 
(068)712-97-68 
lacosstarivne@ukr.net

Фірмовий магазин Сталь-М 
вул. С. Крушельницької, 77, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(036)263-74-84, (096)630-69-03 
stalm_best@ukr.net

Центр меблів та декора Інтеріо 
вул. Мельника, 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33016 
(036)246-05-00, (097)460-50-05, 
(099)251-47-10 
manager@interio.rv.ua

Магазин Буд Декор 
вул. Київська, 44-А, ТЦ «Андріївський», 
м. Рівне, Pівненська область, 33027 
(036)243-19-16, (098)543-09-30 
buddekor.2011@gmail.com

Магазин Радонiт 
вул. Гагарiна, 39, 
м. Рiвне, Рiвненська область, 33003 
(036)246-05-10, (067)351-80-70 
radonit.rivne@gmail.com

Супермаркет дверей Avanti 
вул. Відінська, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(036)223-33-37, (067)382-83-71, 
(066)652-47-65
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Салон PERFECT 
вул. Митрополита Шептицького, 15, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46008 
(097)338-84-05, (097)210-92-67, 
(098)635-73-55 
i.cherniy@gk.te.ua 
o.havryshko@gk.te.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Коцюбинського, 6, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46002 
(067)243-98-80, (098)243-98-83 
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Обї’зна, 12/25,  
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400
(068)038-04-89
info@svrmarket.com.ua

Салон Місто Дверей та Підлоги 
вул. Шептицького, 5, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46008 
(035)256-17-01, (032)294-98-77, 
(096)702-04-69 
info@misto-dverey.com

Салон Командор Тернопіль
вул. Тарнавського, 8, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46024 
(035)243-47-14, (067)487-84-84, 
(095)875-24-24 
komandor-te@outlook.com

Салон дизайну ART FUSION 
вул. 15 квітня, 6-А, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(067)146-59-62 
mail@art-fusion.com.ua

Салон ЦеКо 
вул. Стадникової, 1, 
м. Тернопіль, 
Тернопiльська область, 46006 
(035)225-77-38, (067)352-83-02, 
(067)352-83-01 
kv@tseko.ua

Магазин Акант 
вул. Текстильна, 28-Ч,
ТРЦ «Подоляни»,  
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400 
(035)226-73-15, (067)351-67-55

Салон Княжі дверi i меблi 
вул. Медова, 18, 
м. Тернопіль, 
Тернопiльська область, 46008 
(035)252-46-04, (097)504-56-82 
bila58@mail.ru

Дистрибуційна компанія «Контур»
з продажу міжкімнатних 
та вхідних дверей
вул. Подільська, 1, 
м. Тернопіль, 
Тернопільська область, 46400
(035)225-05-22, (067)838-33-22
kontyr.ter@gmail.com

Салон вікон та дверей ТМ Аплот 
вул. Володимира Великого, 10-А, 
м. Чортків, 
Тернопільська область, 48501 
(067)685-38-51 
chortkivstyle@ukr.net

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Аптечна, 9,  
м. Чортків, 
Тернопільська область, 48501
(067)325-79-57
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Князя Василька, 74, 
м. Теребовля, 
Тернопільська область, 48101
(067)325-79-43
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Шухевича, 5, 
м. Бучач, 
Тернопільська область, 48402
(067)577-95-44 
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Незалежності, 15,
смт. Гусятин, 
Тернопільська область, 48201
(067)577-64-55 
info@svrmarket.com.ua

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон дверей Титул 
пл. Незалежностi, 1, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(050)346-34-62, (097)805-87-02 
zolotarevds@bigmir.net

Супермаркет Вiста 
вул. Я. Мудрого, 9, 
м. Суми, Сумська область, 40009 
(054)267-99-09, (050)307-91-29 
vitaly_vista@ukr.net

Магазин Сучасні двері 
вул. Петропавлівська, 49, 
м. Суми, Сумська область, 40000 
(094)971-16-34, (098)961-31-21, 
(066)598-27-00 
dveri-sumy@mail.ru

Салон-магазин Мегастиль 
просп. Курський, 22, 
м. Суми, Сумська область, 40020 
(054)266-16-11, (099)965-55-04 
salon2.megastyle@ukr.net

Салон-магазин Мегастиль 
вул. Ільїнська, 12/2, 
м. Суми, Сумська область, 40000
(054)279-13-91, (099)723-41-29

Салон-магазин Дiса 
вул. Л. Татаренко, 1, 
м. Тростянець, 
Cумська область, 42600 
(054)464-28-53, (098)439-32-72, 
(095)409-10-21 
dimadisa@i.ua

Салон Двері України 
вул. Конотопських дивізій, 26, 
м. Конотоп, Сумська область, 41600 
(067)966-71-89, (099)688-14-04 
zatolokin_a@ukr.net

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Фірмовий салон Вікнова 
вул. Соборна, 364, 
м. Рівне, Рівненська область, 33001 
(036)246-06-60, (067)363-10-54

Салон-магазин Сезон Плюс 
вул. Небесної Сотні, 24, 
м. Рівне, Рівненська область, 33013 
(036)226-02-60, (066)487-69-65, 
(098)332-97-60 
sezonplus2015@gmail.com

Салон-магазин Milano 
просп. Миру, 15, 
м. Рівне, Рівненська область, 33013 
(036)263-30-99, (093)692-92-27 
milano.rivne@mail.ru

Магазин ВДВО 
вул. Гагаріна, 30, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(036)224-00-12, (067)307-28-97, 
(097)733-46-96 
vdvo.mex@ukr.net

Салон Дверна Гільдія 
вул. Богоявленська, 28, 
м. Рівне, Рівненська область, 33022 
(067)335-73-56 
dverna.g@gmail.com

Салон дверей TERMINUS 
вул. Степана Бандери, 63, 
м. Рівне, Рівненська область, 33014 
(067)676-76-17 
terminus.office@gmail.com

EPSILON 
вул. Гагаріна, 39, 
м. Рівне, Рівненська область, 33003 
(036)246-01-01 
office@okna-epsilon.com

Салон Двері та Підлога 
вул. Макарова, 21, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)243-20-35, (098)841-48-16, 
(093)870-95-44

Салон Файні Двері 
вул. Курчатова, 18-Є, 
м. Рівне, Рівненська область, 33018 
(098)172-98-88 
faini.dveri.rivne@gmail.com

Салон-магазин 
Перший банк дверей 
вул. Орлова, 46, 
м. Рівне, Рівненська область, 33027 
(093)447-70-08, (098)807-70-08 
bankdverej@gmail.com

Салон-магазин A-Mira 
вул. Княгині Ольги, 4, оф. 1, 
м. Рівне, Рівненська область, 33028 
(036)243-24-25, (097)408-22-00, 
(066)408-55-50

Гіпермаркет дверей на Щасливому 
вул. Щаслива, 14, 
м. Рівне, Рівненська область, 33000 
(095)250-06-59, (097)005-15-69 
dverishaslyve@ukr.net

Салон дверей Юна 
вул. Широка, 16, 
м. Рівне, Рівненська область, 34500 
(067)270-71-67

Салон-магазин Мастер-ключ 
вул. Клима Савура, 28, 
м. Рівне, Рівненська область, 33023 
(067)363-20-96, (096)167-73-43 
master-klyuch@ukr.net

Салон-магазин Маєток 
вул. Корольова, 2, 
м. Рівне, Рівненська область, 33024 
(036)268-20-44, (096)745-32-42, 
(050)527-86-86 
maetok-v@ukr.net

Магазин Євродах 
вул. Руданського, 2, 
м. Костопіль, 
Рівненська область, 35000 
(097)552-08-17 
vera_kostopil1@ukr.net

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Фiрмовий салон дверей Прокс 
вул. Сумська, 77/79, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)751-76-54 , (050)570-13-05
sumskaja_77_79@mail.ru

Салон Sklo+Glas 
вул. Гіршмана, 9, 
м. Харків, Харківська область, 61002 
(057)714-30-00, (050)343-98-83 
info@sklo-plus-glas.com

Салон-магазин Valero 
вул. Молочна, 38, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)756-94-21, (050)566-41-79, 
(068)343-71-65 
valero02@ukr.net

Фабрика дверей Лана 
вул. Червоножовтнева, 7-А, 
м. Харків, Харківська область, 61012 
(057)712-08-10, (050)641-64-90, 
(067)571-41-30 
lana1@ukr.net

Студія дверей DIMIR 
просп. Гагаріна, 19, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)759-85-11, (095)606-69-23

Салон-магазин Дверi & Замки 
просп. Гагаріна, 20, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)704-06-46, (050)302-96-29, 
(095)926-91-82 
dveriizamki@gmail.com
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Дверний Двiр 
вул. Нафтовикiв, 5, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73009 
(055)233-77-40, (099)047-55-65, 
(096)777-48-98 
mail@dverdvor.com

Магазин Зодчий 
просп. 200 років Херсону, 3-А,
м. Херсон, 
Херсонська область, 73034 
(055)233-40-77, (050)396-04-21, 
(068)171-00-80
magazin@zodchiy.ks.ua

Салон Інва 
вул. Перекопська, 87, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73002 
(055)234-22-09, (095)278-60-01, 
(067)551-30-55 
inva_conditioner@mail.ru

Магазин Титан 
вул. Кулика, 131, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73013 
(055)239-91-50, (066)883-91-14

Магазин Glassok 
вул. Я. Мудрого, 38, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73003 
(050)952-66-13, (067)556-26-32 
kherson@glassok.ua

Салон-магазин Poliform
просп. Ушакова, 89, 
м. Херсон, 
Херсонська область, 73026 
(055)245-40-70, (050)585-32-67, 
(097)272-66-10 
sm-poliform@mail.ru

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Barausse 
вул. Зарiчанська, 11-М, 
м. Хмельницький,
Хмельницька область, 29017 
(067)361-14-22 
salonbarausse@gmail.com

Салон Лідер 
вул. Грушевського, 39, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001 
(038)278-74-20, (068)052-27-89, 
(068)030-85-00

Салон-магазин Олiмп 
вул. Свободи, 9-Б, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29017 
(038)263-0573, (098)721-22-08 
info@dveriolimp.com.ua 
bingo3@list.ru

Салон AmbassaDoor 
вул. Зарічанська, 57/1, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29019 
info@ambassadoor.com.ua

Салон дверей та вікон WinDoor 
вул. Панаса Мирного, 18-В, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29027 
(097)849-21-66 
windoor_salon@ukr.net

Галерея Viknaroff 
вул. Матросова, 19, 
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29026 
galereyaviknaroff@mail.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Музейна, 2,
м. Волочиськ, 
Хмельницька область, 31202
(067)577-41-39 
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Привокзальна, 28/4,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельни-
цька область, 32307
(067)243-98-79
info@svrmarket.com.ua

СВР Маркет вiкон та дверей 
вул. Привокзальна, 28/4,
м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька область, 32307
(067)243-98-79
info@svrmarket.com.ua

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Маркет Дверей 
просп. Т. Шевченка, 352, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18016 
(067)145-46-18 
papakarlo2004@ukr.net

Магазин «Наші Двері»
вул. Дашковича, 19, 
ТРЦ «Хрещатик-Сіті»,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(073)481-20-56

Магазин «Наші Двері»
вул. Благовісна, 184, база ОПС корп. 
1, склад 42,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(098)429-50-81

АСКЕНН
вул. Героїв Сталінграду, 22,
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000
(047)272-31-20, (050)447-22-67

Салон Вікна Дверi 
вул. Велика фонтанна, 32, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(047)444-64-64 
bessarab_i@mail.ru

Салон дверей Наші двері 
вул. Смілянська, 163/7, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18007 
(067)829-40-05, (063)305-79-00 
nashidveri_ck@ukr.net

Салон дверей WіDіS 
вул. Благовiсна, 296, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18007 
(047)250-53-01, (093)770-58-80, 
(096)987-89-73 
widis.magaz@gmail.com

Салон-магазин ІНТЕР’ЄР БУТІК 
вул. Пушкіна, 67, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18007 
(067)473-18-73 
office@mgroupltd.com.ua

Будівельний супермаркет ЄвроДім 
вул. Велика фонтанна, 2/38, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(047)443-68-24 
evrodom@mediat.com.ua

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин дверей Стиль 
просп. Московський, 137, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)755-07-04, (057)732-47-76, 
(067)485-07-04 
dveri@dveritut.com.ua 
alex@dveritut.com.ua

Салон-магазин Дверний Дозор 
Салтівське шосе, 49, 
м. Харків, Харківська область, 61038 
(050)325-89-29, (093)181-43-07, 
(096)039-20-29 
dozor2605@gmail.com

Салон Підлога та Двері 
просп. Науки, 25, 
м. Харків, Харківська область
(057)781-87-42, (067)575-90-08 
info@poly-dveri.ua

Салон-магазин DOORS 
вул. Громадянська, 14, 
м. Харків, Харківська область, 61057 
(057)731-32-92, (096)129-13-59, 
(066)574-31-88 
doorsm.mdf@gmail.com

Інтернет магазин 7 Дверей
просп. Петра Григоренко, 2/146, 
ТЦ «Велта Сіті»,
м. Харків, Харківська область, 61082
(057)392-49-51, (099)751-87-35, 
(098)038-97-57
7doors.kh@gmail.com

Салон-магазин Центр Світла 
вул. Вернадського, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61010 
(096)169-26-34, (066)542-47-28 
shop@altera.ua

Салон-магазин Трiо Дверi 
просп. Московський, 48-А, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)717-10-80, (067)571-86-51, 
(067)563-95-77 
kharkov@triodveri.com

Салон Підлога та Двері 
вул. Героїв праці, 14, 
ТЦ «Джокер», 2-й поверх,  
м. Харків, Харківська область
(057)781-87-40, (067)579-22-27
info@poly-dveri.ua

 ТОВ КОМПАНІЯ «СТРОЙ-ТРЕЙД»
 просп. Науки, 5, кімната 1,  
 м. Харків, Харківська область, 61058
 (066)313-41-67 
 (097)386-37-42
 (093)941-44-60
 info@stroy-trade.com.ua

Дельта 
вул. Сумська, 71, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)714-10-61, (096)000-10-11, 
(093)000-10-11 
office@delta.kharkov.ua

Салон ZIMEN 
вул. Героїв Сталінграду, 183, 
м. Харків, Харківська область, 61105 
(067)482-49-42, (067)513-38-00 
info@zimen.ua

Салон Арт Дверi 
вул. Богдана Хмельницького, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)755-77-52 
d-doors@mail.ru

Салон дверей DVERMAN 
вул. Академіка Павлова, 120, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)761-43-33, (093)938-33-93, 
(066)938-33-93 
dverman.doors@gmail.com

Салон-магазин Шервуд 
вул. Академіка Павлова, 120-А, 
м. Харків, Харківська область, 61054 
(057)715-25-17, (093)033-71-72, 
(099)066-72-59 
vse-stroy@i.ua

Фабрика дверей Winart 
вул. Суздальські ряди, 9, 
м. Харків, Харківська область, 61158 
(057)756-05-83, (096)699-12-21, 
(050)818-06-86 
winart@i.ua 
winartws@gmail.com

Салон-магазин ДВЕРНОФФ 
просп. Льва Ландау, 2/2, 
м. Харків, Харківська область, 61162 
(096)622-34-54, (063)842-05-90 
eaa.dvernoff@gmail.com

Інтернет-магазин Альтаїр 
вул. Дружби Народів, 236, 
м. Харків, Харківська область, 61183 
(067)683-37-02, (093)253-57-65, 
(099)620-43-74 
bt.altair@gmail.com

Салон Плитка & Двері 
вул. Сумська, 77/79, 
м. Харків, Харківська область, 61023 
(057)717-33-11, (050)402-72-20 
info@standswork.com.ua

Спеціалізований салон 
Підлога та Двері 
просп. Гагаріна, 1, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)781-87-38, (067)541-25-25 
info@poly-dveri.ua

Салон ASKO.UA 
просп. Перемоги, 62,
м. Харків, Харківська область, 61204 
(057)755-12-01, (067)574-22-46, 
(063)341-34-48 
info@asko.ua

Салон «Двері «Піонер» 
вул. Шевченка, 6, 
м. Харків, Харківська область, 61013 
(057)706-13-05, (096)959-79-29, 
(050)323-73-91 
dveri.pioner@gmail.com

Інтернет-магазин Апекс 
вул. Мельникова, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61082 
(057)706-47-96, (068)533-02-34, 
(050)991-13-33 
hline@apecs.com.ua

Магазин Апекс 
вул. Морозова, 21,
м. Харків, Харківська область, 61105
(095)692-36-02
golozubova-j@apecs.com.ua
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Салон Дверi України 
вул. Всіхсвятська, 5, 
м. Чернiгiв, 
Чернiгiвська область, 14030 
(046)293-33-72, (050)461-81-23, 
(063)620-22-24 
dveriukraine@gmail.com

Магазин Дім на замок 
вул. Рокосовского, 51, 
м. Чернігів, 
Чернігівcька область, 14027 
(046)260-65-90, (097)670-65-65 
as-key@yandex.ua

Магазин «Двері+»
вул. Щорса, 25,
м. Чернігів, 
Чернігівcька область, 14000
(046)261-36-03, (097)949-76-35

ТМ АБВЕР ДВЕРІ 
вул. Шевченка, 4, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14000 
(063)752-22-02, (067)460-37-97 
abwehrihor2@gmail.com 
natashapodobriy@ukr.net

Гіпермаркет ВЕНА 
вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14034 
(099)012-30-73 
i0990123073@ukr.net

 ТОВ «АРМА - ЧЕРНІГІВ»
 вул. 1-го Травня, 166-Б,
 м. Чернігів, 
 Чернігівська область, 14000 
 (067)460-14-53 
 arma-chernihiv@ukr.net

Салон Двері+Вікна 
вул. Рокосовського, 70, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14034 
(046)297-25-90, (097)812-65-00 
dveriplus@email.ua

Салон дверей
вул. Івана Мазепи, 25, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14000 
(046)261-36-03, (097)949-76-35
dveriplus@email.ua

Магазин 100 дверей 
вул. Красносільського, 59-А, 
м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14026 
(066)343-03-13, (096)931-11-70, 
(093)124-95-92 
serg.kandyba2012@gmail.com

Фірмовий салон Korfаd 
вул. Дудка, 37, 
м. Корюківка,
 Чернігівська область, 15300 
(050)266-49-75 
korfad@ukr.net

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

 Імпортер дверної фурнітури 
 ТОВ «ТД Експресс Лок»
 вул. Попудренка, 52, оф. 47, 
 м. Київ, Київська область, 02660 
 (044)494-28-04, (050)469-21-52
 info@expresslock.com.ua

Магазин КупиЗамок 
просп. Соборності, 7-Б, 
м. Київ, Київська область, 02160 
(098)300-74-17 
kupizamok@ukr.net

 Салон-магазин Модус 
 вул.Татарська, 27/4, 
 м.Київ Київська область, 04107
 (044)255-13-00, 
 (067)234-62-84 
 info@modus.com.ua

Компанія RSC Ukraine офіційний 
дилер компанії ISEO 
вул. Деревообробна, 3-В, 
м. Київ, Київська область, 01013 
(044)379-24-59, (096)779-60-10 
info.iseolocks@gmail.com

Інтернет-магазин Декс 
б-р Гавела Вацлава, 8, 
м. Київ, Київська область, 03067 
(044)321-00-50, (050)374-02-70, 
(067)373-47-41 
zal22deks@gmail.com 
zal45deks@gmail.com

Магазин Безпека 
вул. Мельникова, 6,
м. Київ, Київська область, 04050 
(044)490-91-58, (067)523-87-57 
info@bezpeka.com.ua

 
 ТОВ «ЕКО комплект»
 вул. Петрівська, 19, 
 м. Київ, Київська область, 04071 
 (044)360-09-26, (068)717-03-94,
 (066)260-76-23 
 ecokomplekt85@gmail.com

Дверна фурнітура на Подолі 
вул. Григорія Сковороди, 1-В, 
м. Київ, Київська область, 04070 
(044)501-74-57, (044)599-35-20, 
(096)463-90-20 
bondarenkoyf@gmail.com

ТОВ «Геце Україна» 
вул. Віскозна, 17, корп. 93-Б, оф. 12, 
м. Київ, Київська область, 02660 
(044)501-22-25, (050)441-97-59 
office-ukraine@geze.com

Магазин Дверних ручок 
вул. Миропільська, 4-А, 
ринок «Юність», 
м. Київ, Київська область, 02192 
(097)269-41-11, (093)269-41-11, 
(066)269-41-11 
ruchki.org@ukr.net

Українська Торгова Група ЛІОМ 
вул. Гната Хоткевича, 22, 
м. Київ, Київська область, 02094 
(044)209-40-13, (067)551-19-79 
office@liom.com.ua

Магазин ЛоксМайстер 
вул. Гоголівська, 48, 
м. Київ, Київська область, 04053 
(044)486-11-68, (044)484-39-05 
info22@locksmaster.ua

Фірмовий магазин Valcomp 
просп. С. Бандери, 21, 
м. Київ, Київська область, 04073 
(096)796-29-10, (066)480-33-05 
kiev@ultradom.com.ua

Магазин Zamki 911 
вул. Пестеля, 1, 
м. Київ, Київська область, 01135 
(095)353-33-56, (068)399-28-46, 
(063)443-98-84

ТОВ «Інтердекор» 
вул. Якутська, 8-Ю, оф. 216, 
м. Київ, Київська область, 03680 
(050)245-51-11 
info@interdekor.com.ua

Chezam 
м. Київ, Київська область
(044)332-25-12, (067)983-81-41,  
(093)964-54-41 
office@chezam.com.ua

 Магазин Lux-Art 
 просп. Перемоги, 123, оф. 218, 
 м. Київ, Київська область, 03179 
 (044)221-32-88, (096)888-11-81,
 (063)888-11-81 
 info@lux-art.ua

Інтернет-магазин KapRem 
б-р Гавела Вацлава, 31, 
м. Київ, Київська область, 03065 
(044)455-48-73, (067)509-95-05, 
(093)012-60-20 
info@kaprem.com.ua

МКП «Новацiя» 
вул. Волкова, 20, 
м. Київ, Київська область, 02166
(044)331-72-11, (044)518-57-19 
info@novacia.com.ua

Локсмастер-Центр 
«Локсмайстер Київ-Центр» 
вул. Гоголівська, 48, 
м. Київ, Київська область, 04053
(044)486-11-68, (067)403-53-43 
info22@loksmaster.ua

Меблеві Технології 
вул. Фрунзе, 102,
м. Київ, Київська область, 04080
(044)492-30-00, (095)492-30-00, 
(067)692-30-00 
info@mt.ua
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КИЇВ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Мегапласт 
вул. Гагаріна, 40, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58000 
(095)787-85-55, (098)787-85-55 
megaplast.cv@gmail.com

Магазин-салон дверей Etalon 
просп. Незалежності, 91, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58005 
(097)101-10-07, (099)730-98-37 
excellentdoors1@gmail.com

Салон Новий Стиль
вул. Головна, 189, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58018 
(037)257-74-49, (095)044-47-13 
nsdoors189@gmail.com

Салон-магазин Вітраж. 
Вікна та двері
вул. Головна, 132, 
м. Чернівці, 
Чернівецька область, 58018 
(050)215-97-87, (068)906-54-65 
vitrag-bc@ukr.net

Магазин Стройка 
вул. Енергетична, 11, 
м. Умань, Черкаська область, 20300 
(067)518-01-91 
skachok.stroyka@mail.ru

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
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 ТзОВ Гефелє Україна 
 вул. Богдана Хмельницького, 200, 
 1 поверх, 
 м. Львів, Львівська область, 79037
 (032)235-15-53, (032)235-15-60,
 (050) 372 74 14, (0800)500-970
 info@hafeleshop.com.ua 
 

Магазин «Якісні замки»
вул. Щирецька, 36, ТЦ «Будмаркет», 
м. Львів, Львівська область, 79071
(032)295-26-84, (067)720-66-36 
igorvoitovyh@gmail.com

СПД Ковалишин Г.В.
вул. Городоцька, 357,
м. Львів, Львівська область, 79040
(032)242-13-48, (067)374-29-28, 
(067)371-35-40
zamki.lviv@gmail.com

Інтернет-магазин
www.ultradom.com.ua
просп. Степана Бандери, 21,
вхід через «Дім Кави», 
м. Київ, Київська область, 04073
(096)796-29-10, (066)480-33-05 
kiev@ultradom.com.ua

Аквацел - офиційний дистриб’ютор 
Oro&Oro 
вул. Антоновича, 62-Б, 
м. Київ, Київська область, 03150
(044)200-80-53, (066)965-71-65, 
(098)040-76-46 
oroandoro.ukr@gmail.com
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інвестиційна компанія МВМ 
вул. Соборна, 2-А, 
с. Петропавлівська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08130 
(044)406-58-87, (067)547-25-77 
info@mvm.ua

Магазин ДомоСвіт 
вул. Соборна, 118, 
с. Софіївська Борщагівка, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08131 
(098)642-96-83, (068)789-78-97, 
(067)537-70-09 
domosvit7@gmail.com

ТБМ Україна 
просп. Незалежності, 23, 
м. Бровари, Київська область, 07400 
(044)499-10-90 
office@tbm.ua

Салон-магазин Замок 
вул. Олеся Гончара, 6, 
м. Біла Церква, 
Київська область, 09100 
(066)829-67-89, (097)408-80-81 
zamok-b.ts@meta.ua

Forte Aluminium 
вул. Балукова, 1-А, 
с. Крюківщина, 
Києво-Святошинський район, 
Київська область, 08136 
(044)379-06-27, (067)384-75-35, 
(063)234-83-35 
forte_al@amtt.ua

 ТОВ «Вінкхаус Україна» 
 вул. Свято-Покровська, 68,
 смт. Гостомель, 
 Київська область, 08290
(044)390-29-93, (044)390-29-95

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МС Комплект 
вул. Берегівська-Об’їзна, 25-Е, 
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(096)714-44-11, (099)928-88-02, 
(066)905-58-47 
onlybrend@gmail.com 
besa13@ukr.net

Магазин «Фрезер» 
вул. Миру, 10,
м. Мукачево, 
Закарпатська область, 89600 
(067)157-70-05 
info@frezer.in.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Виробничо-комерційна 
фірма ЛАІРА 
просп. Юності, 61, 
м. Вінниця, Вінницька область, 21030 
(043)251-13-49, (043)243-82-28, 
(067)280-33-98 
0432slavik@gmail.com

Магазин «Темп»
вул. Папанiна, 12,
м. Вінниця, Вінницька область,21001
(043)226-10-16, (096)634-90-08 
irina.irina.9008@gmail.com

ЛОКСМАСТЕР-ЦЕНТР Замковий світ 
вул. Святослава Хороброго, 21, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)232-39-51, (067)598-33-33 
zamki777@mail.ru

Магазин Дім Маркет 
вул. Святослава Хороброго, 28, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(067)652-44-52, (050)364-30-05 
info@dom-market.com

ДМ Україна 
вул. Січових Стрільців, 52/2, 
м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49029 
(056)236-21-75, (056)236-21-74 
info@dm-ukraine.com

Axor 
просп. Праці, 32, 
м. Дніпро, 
Днiпропетровська область, 49000 
(056)766-07-66, (067)500-77-79, 
(067)554-27-77 
info@axorindustry.com
shop@axorindustry.com

Магазин DACK-ЦЕНТР 
вул. Ярослава Мудрого, 85/1, 
м. Кривий Ріг, 
Дніпропетровська область, 50000 
(056)440-06-93, (056)440-06-94, 
(067)626-38-36 
site@dc-dask.com

Інтернет-магазин Сiрiус 
вул. Херсонська, 9-А, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49101 
(056)790-01-00, (067)460-90-26, 
(095)383-03-83 
info@sirius-ltd.com.ua

Інтернет-магазин Замочники 
вул. Пастера, 4-В, оф. 303, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49038 
(097)704-62-12, (066)799-73-66 
zamochniki@mail.ua

S.A.P. design 
просп. Гагаріна, 97, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49010 
(067)633-83-79 
rm@dnepr-doors.com.ua

Полімерсервіс 
вул. С. Хороброго, 28, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(056)790-88-81, (056)790-88-89 
polyserv@polyserv.dp.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон-магазин Днепролок 
вул. Святослава Хороброго, 48, 
м. Дніпро, 
Дніпропетровська область, 49000 
(098)195-98-97 
zamkidp@gmail.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин Замки 
вул. Хлібна, 32, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029 
(041)251-78-36, (097)991-64-07 
zamkizhitomir@gmail.com

Магазин «Замок» 
вул. Грушевського, 93, 
м. Житомир, 
Житомирська область, 10029
(093)323-19-39 
salon@3amok.com.ua

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Магазин Замки Ключі Ручки 
вул. Незалежної України, 62,
м. Запоріжжя, 
Запорізька область, 69035 
(061)213-52-48

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ТК Базис 
вул. Електронна, 81/24, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54031 
(051)258-23-77, (051)258-24-77, 
(067)514-24-25 
dveselovsky@bazistk.com.ua

Магазин Мастер Лок 
просп. Центральний, 28, 
м. Миколаїв, 
Миколаївська область, 54029 
(051)258-22-22, (067)733-80-31, 
(066)647-42-91 
masterlock@i.ua
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон-магазин Титан
вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом»,
м. Одеса, Одеська область, 65080
(067)480-21-50, (093)654-13-65, 
(048)737-77-60

Салон-магазин Grand
вул. Середньофонтанська 12-А, 
ТЦ «Гіпермаркет дверей»,
м. Одеса, Одеська область, 65039
(067)480-21-50, (093)654-13-65, 
(048)737-77-60
svbelokurenko@gmail.com

Celeste Trade 
м. Одеса, Одеська область
(048)737-58-65, (067)922-07-75, 
(095)845-61-71 
celeste.trade@celeste.com.ua

Салон-магазин Джокер 
вул. Контр-Адмiрала Лунiна, 2, 
м. Одеса, Одеська область, 65010 
(048)787-69-37 
jokerodessa@i.ua

Магазин Arles Строймаг 
вул. Бугаївська, 21/49, 
м. Одеса, Одеська область, 65005 
(098)750-75-76, (093)581-73-73, 
(095)589-76-76 
servise@arles.com.ua

Red Lock 
вул. Академіка Вільямса, 59-В, 
м. Одеса, Одеська область, 65038 
(048)796-93-30 
info@redlock.com.ua

Магазин Броньовик 
вул. Шевченка, 62, 
м. Полтава, 
Полтавська область, 36011 
(097)415-71-91, (066)993-13-68 
bronevik.pl@gmail.com

Палладіум-Україна 
просп. Московский, 64-А, 
м. Харків, Харківська область, 61001 
(057)732-95-25, (050)323-06-51 
palladium@palladium.ua

Укрінвест 3000 
вул. Отакара Яроша, 18-Г, оф. 207,
м. Харків, Харківська область, 61045 
(050)405-11-47 
wwwsale@ui.kh.ua
borsuk@ui.kh.ua

Магазин Замки-Фурнітура 
вул. О. Стасової, ТЦ «Барабашово»,
м. Харків, Харківська область, 61161 
(050)325-65-55, (067)589-46-36, 
(050)680-09-49 
mongooselock@mail.ru

 
 Салон-магазин Модус 
 просп. Московський, 27, 
 м. Харків, Харківська область, 61003 
 (057)731-62-09, (067)324-63-11 
 alex-lockspoint@yandex.ua

Інтернет-магазин 
www.ultradom.com.ua
вул. О. Стасової, ТЦ «Барабашово», 
магазин 21-01-278,
м. Харків, Харківська область, 61161 
(097)708-73-78, (066)940-45-00, 
(063)948-75-25 
zamki.zakaz@gmail.com

Інтернет-магазин FZB 
м. Харків, Харківська область
(057)764-47-76, (067)571-38-00, 
(050)773-35-55 
f.z.b.786@mail.ru

ProfitLock 
м. Харків, Харківська область
(057)780-85-00 
info@profitlock.com.ua

Інтернет-магазин APECS 
вул. Мельникова, 23, 
м. Харків, Харківська область, 61002 
(057)706-47-96, (098)824-60-17 
hline@apecs.com.ua

 YUTL&JORGE
 вул.О.Стасової, ТЦ «Барабашово»,
 магазин 10-84-06
 м.Харків, Харківська область, 61161
 (095)203-01-58, (096)550-77-98,
 (063)060-39-87
 yutl.office@gmail.com

 ТОВ МОУЛІН УКРАЇНА
 просп. Науки, 56, 
 м. Харків, Харківська область, 61002 
 (057)764-64-31
 info@gr-gavroche.com

Інтернет-магазин ВТВ 
просп. Перемоги, 55, 
м. Харків, Харківська область, 61174 
(097)407-17-40 
ekf@ukr.net

ТМ BARRERA 
вул. Загородня, 68, оф. 317,
м. Харків, Харківська область, 61054 
vsezamki@ukr.net 
(057)717-05-55, (050)400-33-43

Магазин Kedr & Class
вул. Халтуріна, 46, 
м. Харків, Харківська область, 61038 
(063)456-78-90 
andriy.prykhodko2016@gmail.com

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПП Замок 2015 
вул. Героїв Майдану, 48,
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001 
(067)122-65-32 
lock2015@email.ua

«Замкова Мода» 
вул. Героїв Майдану, 1,
м. Хмельницький, 
Хмельницька область, 29001
(038)265-35-73, (067)383-23-76 
pso@ic.km.ua

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин ELITLOCK 
вул. Благовісна, 213, 
м. Черкаси, 
Черкаська область, 18000 
(097)321-46-43, (093)499-59-01, 
(050)277-44-07 
korn8881@ukr.net




