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REZULT 

Korosten MDF factory is an ecologically certified, clean and environmentally 
friendly production of MDF/HDF boards and laminate flooring under commercial 
brand Rezult according to high quality 
standards.

Brand new equipment of worldwide known German companies 
Siempelkamp, Homag and Wemhoner was commissioned in 2011. 
Auxiliary equipment is also supplied by company Siempelkamp. 

REZULT 

Коростенський завод МДФ – це екологічно чисте виробництво плит 
MDF/HDF та ламінованих підлогових покриттів під торговою маркою Rezult.
  
Обладнання і технічний контроль спеціалістів всесвітньо відомих 
німецьких компаній Siempelkamp, Homag и Wemhoner дозволяє зберігати 
високий стандарт якості продукції.

Quality
Absolute control

An international team of experts 
provides control at all stages of the 
production, starting from raw material 
input to the final product delivery to a 
Customer. 

Ecology
Safe operation

Safety and ecological properties of 
products and production units are 
confirmed by the appropriate certificates 
and meet all the requirements of interna-
tional norms and standards. All REZULT 
products are made of certified timber 
only.

Technology
Full automation.

The most powerful and progressive 
MDF/HDF production line in Ukraine 
with a high precision European equip-
ment. We use innovative techniques 
and engineering development at our 
plants.

Warehouse facility
Non-stop work. 

Total area of warehouse allows to 
provide uninterrupted work of the 
factory during 2 months. 

Logistic
Large transportation network. 

The distance to the European Union border 
315 km. Distance to the sea port of Odessa 
600 km.

Якість
Повний контроль

Міжнародна команда експертів забезпечує 
контроль якості на всіх етапах 
виробництва, починаючи з отримання 
сировини до доставки продукції замовнику.

Екологія
Якість сировини  

Безпека і екологічність продукції Rezult 
відповідає всім міжнародним нормам 
та стандартам, що підтверджується 
відповідними сертифікатами. Вся 
продукція REZULT виготовлена з 
сертифікованої деревини.

Технології
Повна автоматизація
 
Найбільша виробнича лінія MDF/HDF в 
Україні, оснащена високоточним 
Європейським обладнанням. 

Складська програма 
Безперервна робота 

Загальна складська площа дозволяє 
забезпечити роботу завода без зупинок до 
2 місяців.

Логістика
Вдала транспортна мережа

Відстань до кордонів з Польщею 
(Європейського Союзу) 315 км. Відстань до 
морського порту Одеси - 600 км.
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70 га 
площа заводу

6 млн. м 
виробництво  ламінату в рік

300 000 м 
виробництво плит МДФ/ХДФ в рік

32 000 м 
площа складських приміщень 
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2 

area of he factory

annual output of laminate

annual output of MDF boards

for storing on finished products



SPECIFICATION / СПЕЦИФІКАЦІЯ
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Easy and fast 
Installation

Ecologically clean. The raw material 
which we use in laminate production is
environmentally friendly certified 
wood. At each stage laminate 
controlled by international specialists.

Color stable. Color fastness and 
confrontation with dirty spots.

Easy to clean. Wet cleaning is allowed  
and easy to clean even a strong dirt.

LAMINATE PLANK / ПЛАНКА ЛАМІНАТУ 
has following construction / має таку конструкцію

P R O D U C T

High quality surface protection, resistant 
to wear and scratches / Високий захист
поверхні, посилена стійкість до подряпин.

DECORATIVE PAPER / 
ДЕКОРАТИВНИЙ ПАПІР

Compatible with underfloor 
heating. The temperature of 
the heating should not exceed 
+28 °С

Scratch resistant. Resists to 
accidental falling of objects 
and sparks, also animals 
claws don't leave the 
scratches.

TOP LAYER / ВЕРХНІЙ ШАР1

2

BALANCE PAPER / БАЛАНСИР 

Protects from moisture and deformation 
/ Захищає від вологи та деформації.

4

3 DURABLE BASE HDF BOARD / 
ОСНОВА HDF ПЛИТА 

Density 900-1100 kg/m. Resistant to high 
pressure, made according to standard E1/
Щільність 900-1100 кг/м. Стійкий до 
навантажень, відповідає вимогам
стандарту E1. 

UV resistant. ultra violet and sunlight 
sustainability. 

1
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/ простий та швидкий монтаж

/ Экологічно чистий. Сировина, яка
використовується у виробництві
ламінату - це екологічно чиста
сертифікована деревина.

/ Легке прибирання 
Можна робити вологе прибирання.

/ УФ стійкість. Стійкий до
ультрафіолетового випромінювання та
сонячного світла.  

/Кольоростійкий  не впитує бруд.

/ Сумісний з підігрівом підлоги 
Температура нагрівання не повинна 
бути вищою за +28 ° С

/ Стійкий до подряпин 
Протистоїть таким навантаженням
як випадкове падіння предметів.
Пазурі від тварин та колеса від меблів 
не залишають подряпин. 

Each wood species shows its own unique 
properities and creates a variety of di�erent
designs / Кожен декор демонструє
унікальні властивості деревини.
У колекції Rezult представлено безліч
різних дизайнів.

Corundum provides protection 
against abrasion.

/ Нявність корунду 
 забезпечує захист від стирання..

Unique locking system
/ Унікальна замкова система.

3
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Legna
8 mm / 32 class (AC 4)Lg
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Heat resistant E1 class Easy to clean 

Combination of classic design with 
innovative technology. Collection
combines with the best qualities 
of oak 

17

Співідношення класичного дизайну з
іноваційними технологіями. Колекція 
Legna комбінує кращі якості дуба - 
благородність кольору, стійкість та високу якість

Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки

8 mm

LG Class
32 / AC4

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Esperanza oak

LG 135

Stable oak

LG 140

Viva oak

LG 148

Дуб есперанза Дуб стабл Дуб віва

Дуб пустинний

Desert oak

LG 153

White oak LG 152
Дуб білий



Trend oak

LG  108

Дуб тренд

Kahlua oak LG 139
Дуб калуа

Historic pine 
LG 145

Сосна хісторі

Country oak

Дуб кантрі

LG 133

Ungaro oak 
Дуб унгаро

LG 1017



    

Perfection is available right now with a magnificent Diamond 
collection. Its distinctive feature is an exquisite shades that create 
an atmosphere of beauty and harmony of your space.  

8 mm / 32 class (АС 4) 

  

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class 

Diamond

Easy to clean 

Досконалість доступна прямо зараз з ламінатом Diamond.
Відмінною особливістю колекції є: натуральні тони, 
що створять атмосферу краси та гармонії у вашому будинку.
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D 209

Oak Princestone 

Дуб Принцестон  

Lemans oak

Дуб леманс

D 1011

D
Plank thickness
/ Товщина планки

1380 х 191 mm

8 mm

D Class
32 / AC4

Plank size
/ Розмір планки

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



D 217

Manor oak

D 218

Canyon Mount oak

D 220

Winter oak D 255

Дуб ностальгія Дуб садиба Дуб кан’йон гірський

Albany oak D 201

Дуб олбані

Дуб зимовий

Justin oak
D 319

Дуб остін

Frosted oak D 320
Дуб міланський

Nostalgi oak



Prestige

Reliable,  environmental ly fr iendly

 

bevel laminate

8 mm / 32 class ( AC 4) Pg
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean  Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки

8 mm

PG Class
32 / AC4

Надійний, екологічно чистий 
ламінат з фаскою

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Norway oak

PG 203

Sweden oak

PG 204

Stone oak

PG 206

Дуб норвежський Дуб шведський Дуб стоун

Alpen oak PG 208

Holz oak PG 209

Michigan oak

PG 211

Дуб альпійський

Дуб Хольц

Дуб Мічіган

Kibo Oak  
Дуб Кібо

PG 212



Ash grey

PG  314 PG  129

Scottish oak PG 315

Grand oak
PG 317

Ясень сірий Дуб шотландський

Дуб гранд

Travis oak

Дуб тревіс

PG  312

Oak atlas

Дуб атлас

Oak montezuma

Дуб монтесума

PG 316

Дуб дайтона

Daytona oak PG 1016



Ultra 
32 Class (AC4) laminate with a 4V bevel,  designed 
for using in al l  types of residential  premises and for 
publ ic spaces with an intense load/

 

  
8 mm / 32  class

 

(AC 4)

  Ul
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean  Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки

8 mm

CL Class
32 / AC4

Ламінат 32 класу (AC4) з 4х сторонньою фаскою, 
призначений для використання у всіх типах житлових 
приміщень та для громадських приміщень із  середнім 
ступенем навантаження.

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



Anri oak Moteo oak 

Western oak 

Oak delicate 

UL 303

UL 304

UL 305

UL 302

Дуб Анрі Дуб Мотео

Дуб вестерн

Дуб делікатний

Kostadin oak 

UL 300

Дуб Костадин



Oak dark moteo Forza oak Morena oak

Oak Avignon gray  

Snow oak  
UL 306

UL 308

UL 309

UL 310
UL 307

Дуб Мотео темнйй Дуб Форца Дуб Морена

Дуб Авин’йон сірій

Дуб сніжний



Authentic
Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness 
and 33 durabi l i ty class (AC5) al lows to use 
i t  in rooms with high load   

10 mm / 33 class (AC 5) 
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 

+plus

Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки

10 mm

AP Class
33 / AC5

Ap
V4

Високоміцна ламінована підлога з фаскою.
Призначена для експлуатаці ї  у приміщеннях
із високим навантаженням.

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)



 

  

Grey oak AP 205

Alpen fichte AP 207

Baltic oak AP 210

AP 323

Дуб грей

Alberto oak

Дуб Альберто

Альпійська ялинка

Дуб балтійський

Lublin oak

AP 321

Дуб люблін

Melody oak

Дуб мелоді

AP 322



 

    

Supreme
Laminate flooring with a V-groove and high 
resistance class 33 (AC5).  Thickness 12 mm 
al lows to use i t  in a space with increased load.

12 mm / 33 class ( AC 5) 

   

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  

 

Easy to clean 

Foggy oak

SR 312

Дуб туманний

Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 mm

Plank thickness
/ Товщина планки

12 mm

SR Class
33 / AC5

Колекція ламінованої підлоги з фаскою та
класом зносостійкості  33 (AC5).  
Товщина 12 мм дозволяє використовувати ламінат 
в приміщеннях з високим навантаженням.

53

  екологічно чистий   стійкий до ушкоджень   клас E1   легко мити стійкий до термічного
впливу на поверхню

 Стійкість кольорів сумісний з
підігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин 
(домашніх 
тварин)

  Стійкий до 
ультрафіолетового 

випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблева фурнітура)

SR
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Floor

Natural decor, which corresponds natural shades of wood. 
Thanks to unique production technology, texture of the wood 
looks and feels natural   

  

Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistantScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean   Resistant to damage Heat resistant E1 class 

Nature

Easy to clean 

Натуральний декор, який відповідає натуральним 
тонам дерева. Завдяки унікальній технології 
виробництва, текстура та тактильні якості ламінату 
максимально наближена до натурального дерева.   

8 mm / 32 class (AC 4)

  екологічно чистий   стійкий до пошкоджень   клас E1   легко миється стійкий до термічного 
впливу

  стійкий колір
сумісний з підлогою 
з підігрівом

Запатентована 
замкова система

Стійкий до подряпин Стійкий до подряпин
(домашні тварини)

Стійкий до ультрафіолетового
випромінювання
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Fn
Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 мм

Plank thickness
/ Товщина планки

8 мм

FN Class
32 / AC4



 
Classic oak

FN 102

Дуб класичний

FN 261

Canyon black oak

Дуб  темний

Fog oak

FN 312

Дуб фог



Elegant
Extra strong bevel laminate with 10 mm thickness 
and 33 durabi l i ty class (AC5) al lows to use 
i t  in rooms with high load   

10 mm / 33 class (AC 5) 
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Color stable Compatible with 
underfloor heating

Unique 
locking system

Scratch 
resistant

UV resistanceScratch resistant 
wheel of furniture

Ecologically clean Resistant to damage Heat resistant E1 class  
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Easy to clean 
Plank size
/ Розмір планки

1380 х 191 мм

Plank thickness
/ Товщина планки

10 мм

AP Class
33 / AC5

El Високоміцна ламінована підлога призначена 
для експлуатаці ї  в приміщеннях з великим 
навантаженням.

  екологічно чистий   стійкий до пошкоджень   клас E1   легко миється стійкий до термічного 
впливу

  стійкий колір
сумісний з 
подігрівом підлоги

Запатентована 
замкова система

Стійкий до 
подряпин
(домашні тварини)

Стійкий до ультрафіолетового
випромінювання

Стійкий до подряпин
(меблі)



‘’Колекція екстра міцних 
       та функціональних декорів’’  

Harvest oak

Дуб харвест

Grandis oak

Дуб грандіс

Khalua oak

Дуб калуа

EL 146 EL 195EL 159



Quantity of Pallets Quantity of Boxes Area m2M2

Floor nature 32 class (AC4)

Elegant 33 class (AC5)

22

22

60

60

126,54

94,86

2783,88

2086,92

Diamond 32 class (AC4)  22 60 126,542783,88

Legna 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Prestige V4 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88

Supreme V4 33 class (AC5) 22 60 79,081739,76

Authentic Plus V4 33 class (AC5)  22 60 94,862086,92

Thickness

Floor nature

Elegant

Diamond  

Legna 

Prestige V4

Supreme V4 

Authentic Plus V4  

8 mm    191 mm   

191 mm   

8 pcs.   2,109    

2,109    

15 kg.

15 kg.

1380 mm    

1380 mm    

8 mm 191 mm 8 pcs.     2,109  15 kg.1380 mm     

8 mm  191 mm  8 pcs.   2,109  15 kg.1380 mm      

8 mm    191 mm 8 pcs.

2,109     15 kg.

1380 mm      

12 mm    191 mm 5 pcs.   

1,318    15 kg.

1380 mm      

10 mm    

10 mm    

191 mm 6 pcs.   

6 pcs.   

1,581    15 kg.

1380 mm   

Name of collection Shipping standards Pallet

Length Width Quantity WeightM2

Ultra V4 32 class (AC4) 22 60 126,542783,88 Ultra V4 8 mm    191 mm   8 pcs.   2,109    15 kg.1380 mm    

Назва колекції Стандарти завантаження К-сть палет Назва колекції Стандарт упаковки

К-сть палет К-сть упаковок Площа м 2M2 Товщина Довжина Ширина К-сть планок ВагаM2


