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Мета компанії забезпечити наших партнерів
повним комплексом послуг та потужностями,
які ми налагодили для вас.



Наша особливість - наявність готового рішення для повного циклу
переробки деревини

Пилорама (500 м2) цех лінії поклейки Цех 
виробництва ламелі

Паркетний цех

Сушильні камери

(вмісткість 120 м3)

Цех фінішного
покриття

(200 м2)

Термообробка
Потужність обладнання

для термування деревини
в місяць - 1500 м2

Складські приміщення для готової
продукції та термообробленої

деревени



Наші переваги

5 ГА СВОЄЇ 
ТЕРИТОРІЇ

ПЛОЩА 
ЦЕХІВ 7000 м2

ГОЛОВНИЙ ЦЕХ 
3000 м2

СКЛАДСЬКІ 
ПРИМІЩЕННЯ НА 

20000 м2 
ПРОДУКЦІЇ

ВІТКА 
СПОЛУЧЕННЯ З 

ЗАЛІЗНИЦЕЮ

ЯКІСНЕ СУЧАСНЕ 
ЄВРОПЕЙСЬКЕ 

ОБЛАДНАННЯ, ЩО 
ПЕРЕРОБЛЯЄ 

ЩОМІСЯЧНО 200 
м3 ДЕРЕВИНИ ТА 

ВИГОТОВЛЯЄ 3000 
м2 ПРОДУКЦІЇ

КВАЛІФІКОВАНИЙ 
ПЕРСОНАЛ



Наші
можливості

✓ Беремо на себе зобов'язання щодо

організації роботи парку;

✓ забезпечуємо орендарів та/або

інвесторів інженерними комунікаціями, 

електроенергією, водою, 

теплопостачанням;

✓ надаємо транспортні і охоронні послуги;

✓ забезпечуємо належний стан загальних

споруд (котелень, трансформаторів, 

насосних станцій, колекторів та ін.), 

а також доріг і під'їзних шляхів.

✓ займаємось закупівлею сировини, її

переробкою, сушкою і виробництвом

продукції.



Ринок, який ми займаємо -
провідні мережі салонів з продажу
покриття підлоги, компанії з 
виробництва меблів, студії дизайну
інтер'єру та забудовники.

Експортуємо продукцію

власного виробництва до Італії, 
Австрії, Німеччини, Чехії та Польщі.

Наші закордонні партнери
відмічають, дійсно, високу якість
товарів та нашу компетентність.

Наші
досягнення



Продукція, яка виробляється на 

нашому виробництві

Ламель

Французька ялинка, 
чи будь яка інша

ялинка
Однополосна 
двошарова інженерна 
дошка

Стабілізована масивна
паркетна дошка

Однополосна 
тришарова стабілізована 
паркетна дошка

Термодеревина



Також завдяки Zenit можливо
виробляти:

✓ Масивний плінтус, 
цільноламельний чи зрощений;

✓ Декоративні рейки, 
цільноламельні чи зрощені;

✓ Євробрус;
✓ Столярний щит, 

цільноламельний чи зрощений;
✓ Меблевий щит;
✓ Паливні брикети.



Готове рішення від Zenit:

ОРЕНДА 
ПРОМИСЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ ТА 
ОБЛАДНАННЯ

РОЗМІЩЕННЯ 
ЗАКАЗІВ НА ВАШУ 
ПРОДУКЦІЮ

РОЗРОБКА ТА 
ВИГОТОВЛЕННЯ 
ВАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

ОФОРМЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА 
ВАШУ ПРОДУКЦІЮ

ІНВЕСТУВАННЯ В 
ВАШЕ ВИРОБНИЦТВО



ЗАПРОШУЄМО ДО
ВЗАЄМОВИГІДНОЇ ТА
ДОВГОСТРОКОВОЇ СПІВПРАЦІ!

Тел. (044) 338-68-88

E-mail: zawod.zenitsp@gmail.com


