
Міжнародний виробник МДФ і пиломатеріалів високої

якості



Завод МДФ - екологічно чисте виробництво МДФ і ламінату.

REZULT сьогодні - це сучасне виробництво, яке знаходиться в Україні - регіоні
багатому на природні ресурси, це широка мережа дистрибуції в країнах Європи і 

Азії, це унікальна система контролю якості
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Сучасне виробництво заводу МДФ

Обсяг виробництва

МДФ і ХДФ

900
м³ в день

300 000
м³ на рік

Повністю нове обладнання запущене тільки в 2011

Технологічна лінія МДФ німецької фірми Siempelkamp

Лінія ламінування фірми Wemhöner

Лінія різання ламінату фірми Homag

Додаткова комплектація також здійснюється компанією

Siempelkamp з використанням обладнання таких гігантів,

як Metso, Buttner і інші.

Обсяг

виробництва ламінату

6 млн
м² в рік

На заводі встановлено прес ContiRoll довжиною 35,4

метрів.

Конструкція даного преса дозволяє здійснювати процес

пресування в безперервному режимі з розподілом тиску, як

по довжині преса, так і по ширині, що призводить, в

результаті, до збільшення продуктивності, зниження

витрат сировини і матеріалів і високій якості готової

продукції.
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Підприємство включає в себе все, що необхідно для виробництва якісної

продукції, запущено власне виробництво смол з максимальною продуктивністю

150 тон на добу

Це дозволяє на 100% покрити потреби заводу, а так само дає можливість

максимально гнучко оперувати характеристиками виробленої продукції як в

співвідношенні ціна / якість, так і виконувати будь-які додаткові побажання

клієнта по міцності продукції.

Однією з сильних сторін заводу є висока якість натуральної сировини. Для

виробництва використовується тільки сертифікований, неділової ліс хвойних

порід, а не деревні відходи.

А також склад який розрахований на одночасне зберігання до 70 тис.

Кубометрів лісу, що забезпечує безперебійну роботу підприємства протягом

2-х місяців 

Сучасне виробництво заводу МДФ
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Сучасне виробництво заводу МДФ

Площа заводу

40
гектар 

Сума інвестицій

170
млн €

Крім технологічної лінії по виробництву МДФ і ламінату,

завод має великі складські приміщення,

а це більше 32 тис. квадратних

метра складів для готової

продукції.

Готовий продукт на даному етапі відправляється до

дилерів. Товар відправляється машинами, вагонами і

контейнерами.

Робочих місць

400
Безперервна

робота 

24
години на добу

Продукція повністю відповідає міжнародним стандартам
якості

ISO 9001, ISO 14001
У 2015 році успішно пройдено комплексний аудит
відповідності виробництва до ISO 9001.

У 2014 році Завод МДФ покращив виробництво.

Розпочато виробництво вологостійкого MDF (HLS).

Якість якої відповідає всім європейським стандартам.
Плита має товщини 8 мм, 10 мм, 12 мм і 16 мм.
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Завдяки цим жорстким внутрішнім стандартам, REZULT довів якість до досконалості

Якість REZULT базується на семи основних принципах

REZULT PRO Quality
Абсолютний контроль

Міжнародна команда фахівців забезпечує контроль на всіх
стадіях виробництва, від надходження сировини до поставки
кінцевого продукту споживачеві.

REZULT PRO Technology
Сучасні технології

Використання у виробництві самих інноваційних інженерних
розробок.

REZULT PRO Enterprise
Повна автоматизація

Одні з потужних та передових виробничих ліній в Європі,
повністю укомплектованих європейским обладнанням.

REZULT PRO Material
Використання якісної сировини

Вся продукція REZULT виготовляється тільки з сертифікованої
деревини

REZULT PRO Ecology
Безпека експлуатації та турбота про екологію

Безпечність і екологічність продукції та виробництва
підтверджена всіма необхідними сертифікатами та відповідає
всім вимогам міжнародних норм і стандартів

REZULT PRO Customer focus
Всі бізнес процеси побудовані від «голосу клієнта»

Ефективне задоволення потреб клієнтів і вчасне реагування на
всі їхні побажання

REZULT PRO Reliability
Чесна гарантія

REZULT Це гарантія стабільності у всьому від завжди
партнерських відносин до якості продукції та своєчасності
поставок

Результат, який забезпечує REZULT - не просто 

якісний матеріал. Результат - це гарантія, що у 

вас буде міцна основа на довгі роки. Це тверда 

впевненість, що ви зробили правильний вибір і 
зробили вигідну покупку 
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Rezult продає свій товар в Україні

і ще в 15 країнах.

Ламінат заводу можна придбати в

таких країнах як: Україна,

Білорусь, Молдова, Казахстан,

Узбекистан, Азербайджан, Іран,

Туніс.

Географія продажу



Продукція MDF
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МДФ і ХДФ

 МДФ плити ламіновані і шліфовані;

 З одностороннім і двостороннім ламінуванням;

 МДФ зі стандартною щільністю 730 - 880 кг / м3;

 Шліфовані МДФ плити товщиною від 3 до 40 мм;

 Ламіновані плити МДФ товщина:

одностороннє ламінування від 10 до 25 мм

двостороннє ламінування від 16 до 19 мм

 Повністю відповідає європейському стандарту EN622-5 по вмісту

формальдегіду, токсичністю класу Е1.

 HDF з щільністю 900 кг / м3

 HDF плити товщиною від 3 до 10 мм

 Повністю відповідає європейському стандарту 

EN 622-5 по вмісту формальдегіду, 

токсичністю класу Е1.

 Начато производство влагостойкой МДФ (HLS)

 Качество соответствует всем европейским 

стандартам.

 Плита имеет толщину 8 мм, 10 мм, 12 мм и 16 

мм.
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Характеристики ламінованих підлог

Ламінована підлога класу 31 / AC3

Розміри: 1380h191h 7 мм.

Ламінована підлога клас 32 / AC4

Розміри: 1380h191h 8 мм.

Розміри: 1292h191h 8 мм.

Ламінована підлога 33 клас / AC5

Розміри: 1380h191h 10 мм.

Розміри: 1380h191h 8 мм.

 Щільність HDF-плит для AC3, AC4, AC5 від 880 кг / м3,

 Плита відповідає всім вимогам європейського стандарту E1, відповідного

класу токсичності.

 Унікальна замкова система



Українська холдингова лісопильна компанія — екологічно чисте виробництво

пиломатеріалів та паливних гранул.

Лісопильна компанія - це сучасне виробниче обладнання, великі складські приміщеннями та мережу транспортних

комунікацій, це унікальна система контролю якості
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Сучасне виробництво лісопильної компанії

Площа заводу 

36
гектар

У 2015 році був закладений наймасштабніший

проект в Україні в області лісопереробки -

Українська холдингова лісопильна компанія, яка

буде випускати якісні пиломатеріали під

брендом REZULT.

400
робочих місць

Внутрішній автопарк

50
одиниць техніки

Лісопильна компанія буде входити в ТОП 10
найбільших лісопильних майданчиків в Східній

Європі
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Потужність лінії

розпилу

660 000
м³

пиломатеріалів

на рік

Объем 

переработки 

1,2 МЛН
м³ леса в год

Обсяг переробки

1,2 млн
м³

лісу в рік

Потужність

сушильної лінії

500 000
м³

пиломатеріалів

на рік

Потужність лінії

стругання

400 000
м³

пиломатеріалів

на рік

Сучасне виробництво лісопильної компанії
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Більше

100 млн 
євро

інвестицій в проект

Основною продукцією заводу є сортувати пиломатеріал.

Дві лінії SPRINGER сортують пиломатеріал по

перетинах, довжинах і якості так, щоб задовольнити

побажання будь-якого клієнта.

А система контролю якості MICROTEC дозволяє

уникнути помилок властивих «людському фактору».

Безперервна робота

24
години

7
днів на тиждень

Устаткування найбільшого виробника лісопильного

устаткування німецької компанії LINCK гарантує точність

пиляння ± 0,5 мм. ідеальну геометрію пиломатеріалу і

найвищий корисний вихід серед аналогічного обладнання.

Сушильні камери австрійської компанії Mühlböck
дозволяють добитися високої якості сушіння з

мінімальними енерговитратами.

Сучасне виробництво лісопильної компанії
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Готовий продукт доставляється залізницею автомобільним і морським транспортом

Лісопильна компанія має ідеальне розташування з точки зору 

логістики і доставки готової продукції в будь-яку точку світу

Дистанція до 

морського

порту Одеси

600
км

З'єднання з 

найбільшим 

залізничним вузлом 

західної України -

Коростенем

З'єднання з однією з 

основних 

автомагістралей, що  

з'єднують Європу і 

Азію - Е373

Дистанція до 

кордону з 

країнами 

Євросоюзу

315
км



Лісопильна продукція
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Пиломатеріали

Розміри Мінімальний [мм] Максимальний [мм]

Довжина 800 5100

Товщина 15 190

Ширина 45 350

УХЛК буде виробляти дошку і брус з сосни, починаючи з вересня

2016, наступних характеристик

Пиломатеріал Стругана дошка та брус (з 2017) Клеєна продукція (з 2017)

природної вологості S4S Cross laminated

камерного сушіння Profiled DuoLam

TrioLam

FingerJointed
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Паливні гранули

Види гранул вироблених пелет

пеллети 6мм

пеллети 8мм

Паливні гранули - біопаливо, сировиною для якого є 

відходи власного лісопильного виробництва. Являє 

собою циліндричні гранули стандартного розміру.

Готові гранули пакують в різну упаковку - від невеликих пакетів (2-20 кг) до біг-бегів (велика промислова 

упаковка) вагою по 1-й тонні - або доставляють споживачеві розсипом.



Дякуємо за увагу!

Web site - http://rezult.pro

http://rezult.pro/en/

