
Міжнародний виробник пиломатеріалів високої якості та 

МДФ



Українська холдингова лісопильна компанія — екологічно чисте виробництво

пиломатеріалів та паливних гранул.

Лісопильна компанія - це сучасне виробниче обладнання, великі складські приміщеннями та мережа 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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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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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/

