
НАЙКРАЩІ ДЕРЕВНО-ПЛИТНІ МАТЕРІАЛИ

від ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК»



ТОВ «НВП «Транс Лок»

17 років бездоганної роботи

Компанію «Транс Лок» створено у 2005 році, - у 2022 році нам виповнилось 17 років!
На сьогоднішній день компанія є лідером в Україні з реалізації деревно-плитних матеріалів для будівництва, меблевого 
виробництва, суднобудування, транспортної галузі.

«Транс Лок» володіє власними виробничими потужностями, складськими приміщеннями, автопарком та системою 
логістики. 

Продукція компанії реалізується у Києві та трьох філіях:
Одеса, Харків, Львів.
Наша компанія є офіційним дилером світових лідерів
з виробництва  деревно-плитних матеріалів: 

STIGA RM (Латвія); METSAWOOD (Фінляндия); ESTPLY (Естонія);

ORANGE WOOD (Україна); WHITEWOOD (УКРАЇНА);

УКРГОСПТОВАРИ (УКРАЇНА)

Спектр виробничих послуг, представлено такими позиціями як:

•Шпонування;

•Шліфування/калібрування;

•Розкрій/крайкування (в тому числі криволінійне);

•Фрезерування/чверть/пази;

•Свердління отворів і присадка.

Послуги лакування деревно-плитних матеріалів доповнено новими позиціями:

•Лакування (мат/напівмат, глянець);

•Тонування;

•Патина;

•Нанесення масла;

•фарбування по RAL/NCS.



• За плечима нашої команди безліч реалізованих проектів
з забезпечення виробників меблевої промисловості, будівельників,
транспортників, суднобудівельників тільки якісними 
деревно-плитними матеріалами;

• Компанія «Транс Лок» вважає своєю місією збереження та примноження
досягнень деревообробної промисловості та науки України
та робить усе можливе для того, щоб українська будівельна, меблева, 
транспортна галузі та суднобудування стали ефективними та
конкурентоспроможними у нових економічних умовах. 

• Компанія «Транс Лок» приймала участь у запуску
великих будівельних проєктів, таких як: 

* жилий комплекс «Комфорт Таун» м. Київ, вул. Регенераторна, 4
* жилий комплекс «Паркове місто» м. Київ. вул. Вишгородська, 45 
* ТРЦ Ocean Plaza, м. Київ, вул. Антоновича, 176
* МФК Respublika, м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1
* Бізнес-центр IQ Business Center, м. Київ, вул. С. Струтинського, 13-15
* Бизнес-центр 101 Tower, г. Киев. вул. Л. Толстого, 57
* аеропорт «Бориспіль» … тощо;

• ТОВ «НВП «Транс Лок» є постачальником деревно-плитних матеріалів
на постійній основі для найбільших у галузі меблевих фабрик
– виробників меблів для різноманітних цілей та верств населення;

• «Транс Лок» співпрацює на умовах регулярних поставок деревно-плитних
матеріалів з транспортними та суднобудівельними компаніями, а 
також виробниками з/д вагонів та дитячих їграшок;

• Однією з основних послуг, що надає компанія «Транс Лок» є послуга
шпонування/фанерувания деревно-плитних матеріалів, які 
несуть із собою широкі декоративно-естетичні можливості,
широко використовуються в декоруванні житлових та офісних приміщень,
створюючи тепло та затишок, задовольняючи цим
потреби найвибагливіших клієнтів.

Про компанію ТОВ «НВП «Транс Лок»

17 років бездоганної роботи



ТОВ «НВП «ТРАНС ЛОК» У 2021 РОЦІ

ПРОШЛО СЕРТИФІКАЦІЮ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ FSC

Ми є постачальником №1 березової фанери в Україні, тому готові запропонувати
для кожного клієнта найоптимальнішу та найвигіднішу ціну.
Основною метою ТОВ «НП «Транс Лок» є сприяння екологічно відповідальному, 
соціально орієнтованому та екологічно стійкому лісокористуванню та управлінню 
світовими лісовими ресурсами.
Ланцюжок поставок ТОВ «НП «Транс Лок» сертифікований за стандартом Лісової 
опікунської ради (Forest Stewardship Council®, FSC®). Продукція, що надходить як 
сертифікована за стандартами FSC, свідчить про те, що вона походить із лісів, де 
господарювання ведеться з дотриманням екологічних, соціальних та економічних 
принципів та критеріїв.
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ТОВ НВП «Транс Лок» пропонує

МДФ •МДФ - (Medium Density Fiberboard) деревно-волокнисті плити середньої щільності

Фанера Фанера - композитний  матеріал з шарів деревного шпону

ДВП •ДВП - деревно-волокнисті плити

ДСП •ДСП - деревно-стружкові плити

Шпонированные 
плиты

• Шпоновані деревно-плитні матеріали: ФАНЕРА, МДФ, ДСП, 

ДВП, Столярна плита 

Найбільш затребувані

види деревно-плитних матеріалів

• Столярна плита – плита із брусків деревини, обклеєна шпоном
Столярна 

плита
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Фанера, що поставляється компанією «Транс Лок», виробляється, в основному,
з деревини берези, що росте в північних областях і відома своєю
високою міцністю та зносостійкістю, підвищеною вологостійкістю,
опірністю впливу агресивних середовищ, стійкістю до перепадів
температури, легкістю обробки та сполучністю з іншими матеріалами, красивою
текстурою натуральної деревини, звуко- та теплоізолюючими властивостями,
безпекою, завдяки чому застосовується для широкого спектру робіт;
фахівці багатьох областей вибирають березову фанеру за естетичні
якості та легкість обробки, що дозволяє створювати світлі, екологічні інтер'єри.
Березова фанера міцніша за багато інших деревинно-плитних матеріалів.
Вона на 20% міцніша за фанеру з сосни та ялини, і в 2,5 рази міцніша за фанеру з осики.
За співвідношенням вага/міцність березова фанера перевищує сталь втричі.

Один з найважливіших параметрів фанери – її вологостійкість, що визначається складом,
який використовувався при склеюванні шпону, номінальна вологість фанери – 5-14%.
При цьому найбільша щільність у березової вологостійкої фанери-показник – 640-700 кг/м3.
Фанера має унікальну здатність витримувати велике навантаження та температуру.
від -40 до +500С, відрізняється легкістю механічної обробки.

ТОВ «НВП «Транс Лок» реалізує

ТОВ «НВП «Транс Лок» реалізує деревно-плитні матеріали найкращих світових.
виробників, таких як: STIGA RM (Латвія); METSAWOOD (Фінляндия);

ESTPLY (Естонія); ORANGE WOOD (УКРАЇНА); WHITEWOOD (УКРАЇНА);
УКРГОСПТОВАРИ (УКРАЇНА); KRONOSPAN (УКРАЇНА).
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АСОРТИМЕНТ

• Фанера вологостійка ФК
• Фанера ФСФ з підвищеною вологостійкістю
• Фанера ФСФ ламінована з підвищеною вологостійкістю
• МДФ плити шліфовані
• МДФ плити шпоновані
• Столярна плита
• Шпоновані плити



Продукція ТОВ «НВП «Транс Лок»

Фанера березова марки ФК вологостійка

Високоякісний конструкційний матеріал, що має високу міцність і вологостійкість.
Фанера марки ФК легко піддається обробці і чудово поєднується з оздоблювальними матеріалами.
Вона витримує вплив вологи, проте не рекомендується використовувати її для зовнішніх робіт.

Використовується у внутрішніх будівельних та оздоблювальних роботах. Завдяки гарній структурі
широко застосовується для декору приміщень та виготовлення меблів.
У всіх шарах фанери використано березовий шпон, тому вона витримує високі навантаження.
Крім будівництва, галузі її застосування – транспортне машинобудування, суднобудування,
виготовлення упаковки.

Переваги:
• висока міцність та зносостійкість;
• вологостійкість; висока твердість поверхні;
• зовнішні та внутрішні шари фанери – березовий шпон;
• мінімальні допуски за довжиною, шириною, товщиною;
• відповідність показникам міцності склеювання DIN 68705 part 3 BFU 

100/.

Параметри фанери:
• формат: 1525 х 1525 мм;
• товщина: від 3 мм до 40 мм;
• сорт: І (В), ІІ (ВБ), ІІІ (СР), ІV (С);
• клас емісії формальдегіду: E1;
• щільність: 640 - 700 кг/м3;
• вологість: не більше 10%.
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Продукція ТОВ «НВП «Транс Лок»

Фанера березова ФСФ підвищеної вологостійкості

Це високоякісний конструкційний матеріал, що має високу міцність і підвищену вологостійкість. Завдяки 
використанню спеціального клею фанера марки ФСФ зберігає експлуатаційні властивості в умовах високої 
вологості, не деформується, не розмокає.

• у каркасному будівництві: для виготовлення покриттів для підлоги, покрівель, будівельних лісів, тимчасових   
споруд;
• у обробних роботах: як декоративна та шумоізолююча обшивка, покриття для підлоги, для виготовлення підлог 
на лагах;
•у машино- та суднобудуванні: для виготовлення легких та міцних перегородок, підлог, стін, сидінь, деталей 
корпусу, трюмів, оздоблення інтер'єру;
•у виробництві меблів та дверей: для виготовлення корпусних та м'яких меблів, як задні стінки у меблях з масиву;
•у виробництві пакувальних матеріалів для багаторазового використання: коробів, ящиків;
•для виготовлення дитячих та спортивних майданчиків, рекламних конструкцій
та інших виробів.

Переваги:
• висока міцність та зносостійкість;
• вологостійкість; висока твердість поверхні;
• зовнішні та внутрішні шари фанери – березовий шпон;
• мінімальні допуски за довжиною, шириною, товщиною;
• відповідність показникам міцності склеювання DIN 68705 part 3 BFU 

100/. Параметри фанери:
• формат: 1525 х 1525 мм;
• товщина: від 3 мм до 40 мм;
• сорт: І (Б), ІІ (ВБ), ІІІ (CP), ІV (С);
• клас емісії формальдегіду: E1;
• щільність: 640 - 700 кг/м3;
• вологість: не більше 10%.

Використовується:
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Продукція ТОВ «НВП «Транс Лок»

Фанера березова ФСФ ламінована

підвищеної вологостійкості

Це високоякісна березова фанера, вкрита спеціальним папером, просоченим смолами. Ламінована поверхня 
плити перешкоджає проникненню вологи, має високу стійкість до стирання, хімікатів, утворення грибка та 
плісняви. Торці фанери захищені водостійкою акриловою фарбою. Широко застосовується у будівельній 
промисловості: в опалубних системах при монолітному будівництві. Крім гладкої, для покриття використовується 
папір, просочений смолами, із сітчастою поверхнею. Така фанера забезпечує захист від ковзання та 
використовується для настилу підлог при виробництві транспортних засобів та у будівельних лісах.

Параметри фанери:
• формат: 2440/2500 х 1220/1250 мм, 
1220/1250/1500/1525 х 2440/2500/
•3000/3050 мм
•товщина: від 6 мм до 40 мм;
•сорт: І (В), ІІ (ВБ), ІІІ (СР), ІV (С);
•клас емісії формальдегіду: E1;
•щільність: 640 - 700 кг/м3;
•вологість: не більше 10%.

•легкість
•міцність
•зносостійкість
•простота в обробці
•естетичність
•легко транспортується та складується, не вимагає спеціальних 
умов зберігання
•може використовуватися кілька разів, оскільки папір, просочений 
смолами, стійкий до взаємодії з агресивним середовищем (в т. ч. 
бетоном).

Переваги:
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Продукція ТОВ «НВП «Транс Лок»

МДФ – деревно-волокниста плита

МДФ - плитний матеріал, що виготовляється методом сухого пресування дрібнодисперсної стружки дерева при 
високому тиску і температурі. Як сполучний елемент використовуються карбамідні смоли, модифіковані 
меламіном. Це забезпечує дуже низьку емісію формальдегіду, яку можна порівняти з емісією натуральної деревини 
(клас емісії формальдегіду - Е1).
Стандартна щільність матеріалу складає від 760 кг/м3 – 780 кг/м3, на замовлення до 900 кг/м3.

Використання:
• у меблевій промисловості;
• в будівництві;
• у вагонобудуванні та автобудуванні;
• у рекламній промисловості;
• при виготовленні пакувальних матеріалів та тари;
• у спорудженні пересувних та контейнерних будинків, торгових причепів, вахтових будиночків.
• у виробництві виставкового обладнання (стелажі, економпанелі, прилавки, полиці, вітрини).
• для виготовлення корпусів акустичних систем - відмінно поглинає звук і легко обробляється;
• пожежні щити (у порівнянні з деревом та ДСП, цей матеріал має підвищену протипожежну стійкість;
• корпуси та ніжки піаніно та інших музичних інструментів;
• колонки, задні стінки та кришки радіоприймачів, редукторів у радіотехнічній промисловості.

Асортимент:
• МДФ плити шліфовані;

• Шпоновані (лаковані, тоновані);
• З односторонньою та двосторонньою ламінацією.
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Номинальная 
толщина

Предельные отклонения по толщине 
плит

шлифованных не шлифованных

16 ± 0,6 ± 0,4

19, 22, 25 ± 0,8 ± 0,6

30 ± 1,0 ± 0,8

Продукція ТОВ «НВП «Транс Лок»

Столярна плита – щит із дерев'яних брусів

з покриттям із деревного шпону

Столярні плити традиційно вважаються найкращим матеріалом для виготовлення високоякісних меблів.

Це міцний та легкий конструкційний матеріал.
Столярні плити екологічно безпечні у виробництві та у застосуванні.
Конструкція столярної плити:
Столярна плита має внутрішнє заповнення з дерев'яних брусів та покриття з натурального лущеного шпону.
У необлицьованій плиті має бути з кожного боку по 2 шари лущеного шпону однакової товщини та з
однієї породи деревини.
Для виготовлення плит використовують бруси з деревини хвойних або м'яких листяних.
порід, частіше берези (звичайно 3-4 сортів), відходи лісопильного та фанерного виробництва.

ТОВ «НВП «Транс Лок» пропонує столярну плиту завтовшки 16, 18, 25 мм
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ТОВ «НВП «Транс Лок» надає послуги:

Ми надаємо нашим клієнтам широкий спектр послуг з обробки деревно-плитних матеріалів, а також 
доставку на об'єкти замовників власним автотранспортом.
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Шпонування/фанерування плитних матеріалів 

Струганий шпон натурального дерева ― ідеальний матеріал для оформлення
інтер'єрів різних стилів від класичного до хай-тек, декорування
різних приміщень від житлових до офісних, для оздоблення меблевих фасадів
та меблів в цілому, а також при виготовленні фасадів для оздоблення сталевих
дверей. Цей матеріал найкраще здатний проявити все багатство та красу
деревини текстури. Зрізи можуть бути зроблені під різними кутами до поздовжньої
чи поперечної площини деревини. У кожному випадку листи шпону володітимуть
власною текстурою, своєрідністю та неповторністю, оскільки натуральна
деревина таїть у собі безліч малюнків і змін.
ТОВ «НВП «Транс Лок» володіючи власним виробництвом
шпонування/фанерування деревно-плитних матеріалів, надає послуги
по шпонуванню листів фанери, МДФ, столярної плити, а також ДСП та ДВП, надаючи 
замовнику на вибір широкий асортимент натуральних шпонів
різних порід дерева та шпонів Файн-Лайн. До того ж, клієнт може
надати для реалізації дизайнерської ідеї та власний шпон.
Для фанерування шпоном «Транс Лок» використовує гарячі німецькі преси.
виробництва, фірми "ОТТ".
На даний момент введено в експлуатацію шліфувально-калібрувальний верстат для 
покращення якості продукції, що виготовляється.
У процесі склеювання використовуються екологічно чисті клеї фінського виробництва.
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Наші переваги

1
• Набір сорочки шпонованої плити за допомогою 
ребросклеювального верстата;

2
• Прирубування шпону на гільйотині для отримання якісного 
стику сорочок шпону;

3

• При фанеруванні використовуємо клей Д3, що спрощує 
обробку плитних матеріалів через відсутність проступання 
клею через пори шпону і дозволяє застосовувати весь 
спектр водорозчинних тонів і лаків.

4 • По-детальне різання шпонованих плит;

5 • Крайкування 0,5 мм та 2 мм;

6
• Додатковий спектр супутніх послуг – розкрій, крайкування, 

фрезерування;

7 • Екологічна чистота матеріалів, що застосовуються;

8 • Високий професіоналізм та відповідальність працівників.

у виробництві шпонованих плит
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Шпонування/фанерування плитних матеріалів 

Історія реалізованих проектів ТОВ «НВП «Транс Лок» – це сотні декорованих
елітних приміщень, з індивідуальними дизайнерськими інтер'єрами, що відрізняються
вишуканістю стилю; салони яхт та кораблів, кабінети, приміщення офісів, в проектах
яких дерев'яний шпон зіграв головну роль, вносячи в наше життя задоволення
від сприйняття краси життя, тепло та затишок.

Зовнішній вигляд шпонованої продукції нічим не поступається продукцією з натуральної деревини,
а широкий вибір кольорів, відтінків, текстури, візерунків давно припав до смаку дизайнерам
інтер'єрів та найвибагливіших споживачів.
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Лакування деревно-плитних матеріалів

ТОВ «НВП «Транс Лок» надає послуги з нанесення лаку на
дерево-плитні матеріали: плити ДСП, плити ДВП, МДФ плити, фанеру,
на шпоновані вироби, що використовуються у виробництві меблів,
паркету, оформленні приміщень та багатьох інших цілей, де важливо
показати та підкреслити декоративне різноманіття, унікальність та різні
колірні рішення деревних покриттів.

Спеціальна оперативність - інтегрування до чотирьох лакових контурів.

ТОВ «НВП «Транс Лок» у процесі лакування використовує водорозчинні
лаки шведського виробництва Becker Acroma by Sherwin-Williams та пропонує
інноваційні рішення для нанесення покриттів на деревно-плитні
матеріали, що мають різну геометричну форму.
Ми надаємо нашим клієнтам, безумовно, вигідну пропозицію,
що дозволяє отримувати весь спектр послуг з обробки плитних матеріалів
в одній компанії, заощаджуючи час та кошти на транспортування.
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Обсяги продажів ТОВ «НВП «Транс Лок»

Зростання обсягів продажів продукції, що пропонує компанія «Транс Лок», за останні 10 років,
свідчить про зростаючі з кожним роком потреби ринку будівельних матеріалів
у міцних та, головне, якісних деревно-плитних матеріалах.

ТОВ «НВП «Транс Лок» вважає своєю місією задоволення потреб будівельної, меблевої,
транспортної галузей у кращій продукцією, кращих світових виробників.
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Наша робота – оптимальне вирішення Ваших завдань!

Уся продукція має

сертифікати якості

та відповідності
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Нагороди ТОВ «НВП «Транс Лок»

Діяльність компанії «Транс Лок» відмічено дипломами

за бездоганну репутацію у бізнесі

та високу якість товарів та послуг
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Менеджери з продажу ТОВ «НВП «Транс Лок» готові надавати консультаційні послуги щодо вибору 
продукції з виїздом на об'єкти замовників із зразками продукції, для того щоб допомогти клієнтам 
розібратися в широкому асортименті, особливостях продукції, карті застосування та зробити правильний 
вибір, заощаджуючи свої кошти та час.

Наша робота – оптимальне вирішення Ваших завдань!

Зразки продукції, яку менеджери готові продемонструвати – це сорти фанери, фрагменти листів різної 
товщини МДФ, ДСП, ДВП, столярної плити, а також каталоги шпонів різних порід дерева – натуральних та 
файн-лайн, розкладки тонувань лаку, які використовуються в процесі лакування.

Можливо, для реалізації певного дизайнерського проекту потрібен шпон екзотичної породи
дерева - ми обов'язково допомагаємо в пошуку цього шпону, а якщо клієнт готовий надати свій шпон -
працюємо із зразками шпону замовника.

Колектив ТОВ «НВП «Транс Лок» – це команда висококласних менеджерів-однодумців, які постійно 
працюють над підвищенням свого професійного рівня, проходять навчання – тренінги та семінари 
компаній-виробників продукції.
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Горизонти розвитку ТОВ «НВП «Транс Лок»

"Транс Лок" тривалий час рухався до успіху, - ми аналізували досягнення, працювали над помилками, 

вчилися, набували досвіду. І результат порадував наших клиєнтів, а нас - надихнув на ще більш 

прогресивні кроки. Нові Горизонти, нові досягнення – вони не «за горами».

Компанія «Транс Лок» росте, розвивається, розширюючи коло друзів, однодумців та партнерів по галузі!

Майбутнє «Транс Лок» – це прогресивна компанія з високим рівнем менеджменту, маркетингу, 

виробництва та логістики, розширена мережа філій в Україні, і, головне – задоволені та счасливі 

споживачі!

У роботі ми дотримуємось високих корпоративних стандартів обслуговування клієнтів
та прагнемо стати найбільшим постачальником деревно-плитних матеріалів в Україні!

З нами вигідно працювати, тому що ми пропонуємо:
• Продукцію з «перших рук»;

• Кращі ціни на продукцію найвищої якості від світових виробників;

• Роботу з індивідуальними замовленнями;

• Вирішення найскладніших завдань замовників з широким спектром послуг;

• Складську програму самого широкого асортименту в Україні;

• Сприяння в розвитку вашого бізнесу;

• Гнучкість в роботі з клієнтом (можливість роботи з матеріалом замовника).

У нас діють постійні акційні пропозиції, які анонсуються на сайті компанії
www.tlok.com.ua та www.translok.ua
За довгострокових партнерських відносин клієнт переводиться
у розряд VIP-клієнтів, для кожного з яких розробляється
персональна програма співробітництва, яка максимально
задовольняє потреби клієнтів та включає виконання
певних послуг безкоштовно!
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Контакти ТОВ «НВП «Транс Лок»

Офіс: г. Киев, вул. М. Котельникова, 45 в, 

тел. 044 200 41, 098 621 09 09, 099 138 09 09, 063 993 09 09 

Філія у м. Одеса: вул. М. Боровського, 31 а, 

тел. 048-750-29-43, 098-461-80-30

Філія у м. Львів: вул. Ковельська, 109 б, 

тел. 032 240 48 45, 067-408-59-60, 067-215-46-22, 067-442-29-73

Філія в м. Харків: ул. Чугуївська, 78, 

тел.  057-7-175-175, 067-500-71-67,  067-217-80-13       

Просто зателефонуйте нам!

www.tlok.com.ua

e-mail:office@tlok.com.ua
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