


НАШІ ПАРТНЕРИ

Rezult — велика міжнародна компанія, яка продає свою продукцію більш ніж у 70 країнах. 
 
Виробляємо всі види виробів з деревини: пиломатеріали, конструкційний КХВ, 
клеєний брус, меблевий щит, CLT-панелі, CLT-модулі, деревні пелети, опалуб-
ні щити та балки, МДФ/ХДФ, паркет та ламінат, меблеві комплектуючі, двері та ін. 
 
Ми використовуємо тільки FSC сертифіковану деревину для нашої продукції. 
 
Rezult має всі необхідні сертифікати відповідно до вимог європейської стандартизації.
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КОРОСТЕНСЬКИЙ 
ЗАВОД МДФ
Коростенський завод МДФ (Житомирська обл.) – еколо-
гічне виробництво МДФ, ХДФ плит, ламінату, паркету, 
дверей торгової марки Rezult. Завод оснащений сучасним 
промисловим обладнанням; має великі складські примі-
щення та внутрішню транспортну мережу.

Річний обсяг 
виробництва МДФ 

плит

250 000
м3

Річний обсяг 
виробництва 

ламінату

6 mln
м2

У 2011 році встановлено нове обладнання - технологічна лінія німецьких компаній 
Siempelkamp, Homag, Wemhöner. 
 
Прес ContiRoll, що працює на заводі, має довжину 35,4 метра. Його конструкція забезпе-
чує плавний процес пресування в обох напрямках (вздовж і в ширину). Тому підвищується 
продуктивність, знижуються витрати на сировину, забезпечується найкраща якість кінцевої 
продукції. Завод МДФ запустив власну лінію з виробництва смоли максимальною потуж-
ністю 150 тонн на добу. Це дозволяє задовольнити потреби заводу, а також працювати з 
максимальною гнучкістю щодо співвідношення ціна/якість і виконувати будь-які додаткові 
вимоги замовника щодо міцності виробу.

Відстань до Києва

165
км

Площа заводу

70
гектарів

ЗАВОД МДФ
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ПЛИТИ МДФ
Наш завод виробляє плити МДФ найвищої якості, такі як МДФ, воло-
гостійкий МДФ, одно/двостороннє ламіновані плити МДФ, плити ХДФ. 
 
МДФ (Medium Density Fiberroad) — це плита середньої щільності з деревного волокна. 
Панелі формуються шляхом застосування високої температури та тиску до подрібне-
них деревних волокон.

 – Застосування МДФ: 
- в меблевій промисловості (виробництво стільниць, меблів та їх частин, обладнан-
ня для торгових точок і т.д.) 
- в будівництві (вирівнювання стін і підготовка під остаточне оздоблення, покриття 
для підлоги з ламінованого МДФ (ХДФ), стельові панелі, стінові панелі, сходи, пери-
ла та ін.)

Шліфована МДФ плита

Вологстійка МДФ плита

Ламінована МДФ плита

ХДФ плита

ПРОДУКЦІЯ МДФ
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Структура планки ламінату:

1 ВЕРХНІЙ ШАР 
Безпосередньо саме ламіноване покриття (захисний 
шар). Основне призначення - довготривала стійкість 
до навантажень (стійкість до подряпин, зносостійкість, 
стійкість до стирання).

2 ДЕКОРАТИВНИЙ ПАПІР
Спеціально оброблений декоративний папір, зазвичай 
імітує дошку з натурального дерева. Можливі нестан-
дартні дизайнерські рішення.

3 ОСНОВА ЛАМІНАТУ ХДФ ПЛИТА
Щільність 900-1100 кг/м. Стійкий до високого тиску, 
виготовлений за стандартом E1.

4 НИЖНИЙ СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ ШАР
Захищає від вологи та деформації.

ЛАМІНАТ
Ламінат – одне з найпопулярніших підлогових покриттів для будинку або квартири, 
адже він добре вписується в будь-який інтер’єр, має незаперечні переваги: тривалий 
термін служби, стійкість до вологи та стирання. Саме тому ми пропонуємо широкий 
вибір колекцій, кожна з яких має свої особливості та експлуатаційні характеристики.

Колекції ламінованої підлоги Rezult:

ЛАМІНОВАНА ПІДЛОГА

Floor nature 32 class (AC4) 8 mm
Diamond 32 class (AC4) 8 mm 
Legna 32 class (AC4) 8 mm

Розмір планки 1380*191 мм

Prestige 4V 32 class (AC4) 8 mm
Authentic Plus 4V 33 class (AC5) 10 mm
Ultra 4V 32 class (AC4) 8 mm

1

2

3

4
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Authentic plus 4V
Melody Oak

Elegant
Texton Oak 11



Ultra 4V
Morena Oak

Diamond
Frosted Oak 13



Legna 
Hungaro Oak

Floor Nature
Classic Oak
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Prestige 4V 
Daytona Oak

Prestige 4V 
Atlas Oak
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ІНЖЕНЕРНА ПАРКЕТНА 
ДОШКА
Паркетна дошка від Rezult: 3-шарова інженерна паркетна дошка з системою Unilin Click 
(UnifitX 5G), яку ми почали виробляти в 2018 році. Наше сучасне виробництво викори-
стовує новітнє обладнання таких всесвітньо відомих компаній як Homag Group, Costa 
та ін. HDF дошки, які використовуються в паркеті, виготовляються зі свіжої сировини 
(колоди, стружки) сосни, а не із вторинних матеріалів.

Паркет представлений в:

ПАРКЕТНА ДОШКА

• 3 смуговий дуб;
• 2 смуговий дуб;

• 1 смуговий дуб;
• Англійська ялинка дуб;

• 1 смуговий ясень;
• Англійська ялинка ясень.

Декори паркетної дошки:

Будова планки паркету:

1 ВЕРХНІЙ ШАР
Натуральне дерево дуб/ясен товщиною 3 мм (+- 0,2)

2 СЕРЕДНІЙ ШАР 
HDF високої щільності (понад 900 кг/м) 
Товщина: 7,4 мм 
Ширина: 110 мм - 240 мм (+ - 0,2 мм) 
Довжина: 550 мм - 2400 мм (+ - 0,2 мм)

3 НИЖНІЙ ШАР
Хвойна деревина бл. 2 мм (+- 0,2) 
Загальна товщина: 12,2 мм

1

2

3
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Oak Jannu Herringbone 
Kailash 21



Oak Eiger Oak Kamet
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Oak Makalu Oak Trivor
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Oak Yangra Oak Broud
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Oak Gannet Oak Dufour
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ДВЕРІ

ДВЕРІ REZULT
Неможливо уявити сучасний інтер’єр без стильних міжкімнатних две-
рей. Це двері Rezult. У своєму виробництві ми використовуємо високоякіс-
ну сировину. Наша продукція виготовляється на сучасному європейсько-
му обладнанні, а дверне полотно відповідає європейським стандартам якості. 
 
Широкий вибір міжкімнатних дверей дозволяє підібрати модель, яка іде-
ально підійде як для класичного, так і для сучасного інтер’єру. Двері 
Rezult мають такі переваги: стильний і презентабельний зовнішній ви-
гляд, надійність, міцність і висока стійкість до впливу негативних факторів. 
 
Дверна конструкція виготовлена на основі МДФ товщиною 6 мм та соснових ламелей. 
Дверна кромка товщиною 0,5 мм захищає конструкцію з чотирьох сторін, що робить її 
вологостійкою. Це забезпечує міцність і стійкість до деформації. Всі двері виготовля-
ються на автоматичних лініях у двох варіантах - емальовані та покриті плівкою.

Loft X Loft M
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Flata Smart Line 2
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Сучасне обладнання заводу гарантує допуски розпилу +-0,5 мм, що забезпечує ідеальну 
геометрію пиломатеріалів, а також найвищі показники відновлення. 
 
Сушильні камери австрійської компанії Muhlbock забезпечують найвищу якість сушіння при 
мінімальних енерговитратах. 
 
Основною продукцією заводу є пиломатеріали марки КД. Дві лінії сортування пилома-
теріалів SPRINGER сортують пиломатеріали за якістю та розміром, а також гарантують 
вихід продукції відповідно до вимог та стандартів якості будь-якого замовника. Система 
контролю якості MICROTEC зводить людський фактор до мінімуму.

Обсяг виробництва
в рік

1,2 млн
м3

Річна потужність
пилорами

660 000
м3 пиломатеріалів

Річна потужність
сушилок

700 000
м3 пиломатеріалів

Річна виробнича 
потужність

670 000
м3 пиломатеріалів

Standards:
Material- 100% pine, origin from
FSC certified forestries only

Panel manufactures according to
Austrian standard ONORM-B 3023

УХЛК

Українська лісопильна холдингова компанія (УХЛК) - еко-
логічно чисте виробництво пиломатеріалів під торговою 
маркою REZULT. 
 
Заснована в 2015 році. УХЛК – це сучасне виробниче об-
ладнання, великі складські приміщення та мережа транс-
портних комунікацій.

НАШ ВЕБСАЙТ

Відстань до Києва

165
km

Площа

36
га

Відстань до  
кордону з ЄС

315
км

Логістика: доставка по всьому світу автотранспортом, 
залізницею, морським контейнером.
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Балка для опалубки H20

ЛІСОПИЛЬНА ПРОДУКЦІЯ УХЛК

ПРОДУКЦІЯ УХЛК

Опалубна плита

Пиломатеріали можна використовувати в будівництві – як будівельний матеріал. 
 
Пиломатеріали – продукція, яка виготовляється шляхом поздовжнього розпилювання 
кругляків. 
 
Висока несуча здатність у поєднанні з малою вагою дають нам легкий і стабільний кар-
кас. Швидкий монтаж дерев’яних каркасів разом із застосуванням нових технологій у 
будівництві призводить до збільшення частки будівель 
з дерева в сучасному житті. 
 
Сосна – один з найпопулярніших матеріалів у будівництві, має високу міцність, стійкість 
до деформації при усадці, легко піддається обробці, а також еластичний і гнучкий, з 
ним легко працювати. 
 
Пиломатеріали здебільшого є досить популярним і поширеним матеріалом, оскільки 
він екологічний, міцний, довговічний і надійний, а також дерево є найбільш доступним 
матеріалом.
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Клєний брус BSHКлеєний брус Дуо/Тріо
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Пиломатеріали Меблевий щит
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Вагонка Брус KVH
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Чому CLT:

• Екологічність.
• Без усадки.
• Естетичність - немає обмежень у зовнішньому оздобленні 

для будь-яких матеріалів.
• Найкращі несучі характеристики - можливість будівництва 

багатоповерхівок, обмежена лише можливостями девело-
перської компанії або законодавством країни в місці прове-
дення монтажних робіт.

• Висока стійкість до відкритого вогню (швидкість горіння - 0,8 
мм в хвилину, вогнетривка стіна стійка до пожежі мінімум 90 
хвилин).

CLT ПАНЕЛІ

CLT ПАНЕЛІ
Будівельна лінія панелей Rezult CLT (Cross-Laminated Timber) - де-
рев’яні панелі, виготовлені з ламінованих шарів суцільної або оптимізова-
ної (зрощеної) деревини, де кожен шар укладається перпендикулярно кожному. 
 
Панелі CLT випускаються двох типів: візуального та невізуального класу якості. Панелі 
класу Visual можна використовувати без зовнішньої обробки завдяки естетичній прива-
бливості деревини як оздоблювального матеріалу.
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ПЕЛЕТИ

ДЕРЕВНІ ПЕЛЕТИ REZULT
Деревні пелети Rezult – бренд Коростенського пелетного заводу, найбільшого вироб-
ника пелет в Україні. Завод оснащений обладнанням провідних німецьких компаній у 
цій галузі: HOLTEC, LINCK, SPRINGER та ін. 
 
Загальна виробнича потужність становить 20 тонн на годину. 
 
Сировина потрапляє в дробарку, де перемелюється на борошно. Отриману масу по-
дають в сушарку - гранулятор, в якій пресують гранули деревного борошна. Стиснен-
ня під час пресування підвищує температуру матеріалу. Лігнін, що міститься в частин-
ках деревини, розм’якшується і склеюється в щільний циліндр. 
 
Пелети охолоджуються і фасуються в різну тару - від малих пакетів по 15 кг до 
біг-бегів (великих промислових пакетів) вагою 1,1 тонни.
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НАШІ БУДИНКИ З CLT ПАНЕЛЕЙ
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НАШІ БУДИНКИ З CLT ПАНЕЛЕЙ
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Statement  

Wood Industry Products Certification Department, as the Third Party Certifier 
TPC-19, states that: 

PJSC „Korostens’kiy MDF plant” 
Ukraine, Kiev region 

01-034, Kiev, Yaroslavov Val Str. 38 

produces the product: 

MDF Board  
in the range of thicknesses from 12,00 mm to 38,00 mm  

in the plant: 

PJSC „Korostens’kiy MDF plant” 
Ukraine, Zhytomyr region 

11501 Korosten, Serhiia Kemskoho Str. 11-b 

 

for which were issued the Certificates No 0512/2016 and No 0588/2017 
of 19.10.2020 

complies with the special emission requirements set forth in IKEA IOS-MAT-
0003 vl5 Section 1.4.2 Table 2: ASTM E1333-14 or ASTM D6007-14 = 0.08 
ppm. 

 

Z poważaniem 

 

mgr inż. Henryk Słomiński 
Kierownik DCWPD 

 

ETA-Danmark A/S 
Göteborg Plads 1 
DK-2150 Nordhavn 
Tel. +45 72 24 59 00 
Fax +45 72 24 59 04 
Internet www.etadanmark.dk 

Authorised and notified according 
to Article 29 of the Regulation (EU) 
No 305/2011 of the European 
Parliament and of the Council of 9 
March 2011 

MEMBER OF EOTA 

 

  
  
European Technical Assessment ETA-21/0914 of 2021/11/25 
 

 

I General Part 
 
Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 
29 of the Regulation (EU) No 305/2011: ETA-Danmark A/S 
  
 
Trade name of the 
construction product: 

 
REZULT CLT 

  
 
Product family to which the 
above construction product 
belongs: 

 
Cross laminated timber element 

 
 

 
  

Manufacturer: 
 
Ukrainian Sawmill Holding Company ltd 
38 Yaroslaviv Val St. 
UА-010З4 Kyiv, Ukraine 
Internet www.rezult.pro  

Manufacturing plant: 
 
Ukrainian Sawmill Holding Company ltd 
38 Yaroslaviv Val St. 
UА-010З4 Kyiv, Ukraine  
  

This European Technical 
Assessment contains: 

 
16 pages including 4 annexes which form an integral 
part of the document 

 
  

This European Technical 
Assessment is issued in 
accordance with Regulation 
(EU) No 305/2011, on the 
basis of: 

 
EAD 130005-00-0304 - Solid wood slab element for 
use as structural element in buildings 

   
This version replaces: 

 
 

 
 

 
  

 

НАШІ СЕРТИФІКАТИ

СЕРТИФІКАТИ
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Rezult Ukraine LLC
Україна, 01054 ,
Київ, вул., Ярославів Вал, 38
E-mail: office@rezult.pro
www.rezult.pro

® Rezult, The “Rezult» logo, “R» device and “Rezult» caption are all trade marks of REZULT INTERNATIONAL Limited,
a company incorporated in England and operating from Greater Manchester, as the registered owner in the UK and

in many other countries together with International Trade Marks. The owner has duly licenced REZULT UKRAINE LLC
of Kyiv to use its trade marks for display in an approved manner in agreed territories and markets.


