Державна науково-технічна бібліотека України
http://gntb.gov.ua/

Нові надходження промислових документів у квітні

П 12199
73
Загреба, Максим.
Монети СРСР та окупованих країн 1921-1991 [Текст] :
каталог / Максим Загреба. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Логос,
2017. - 184 с. : кол. іл. - (Бібліотека журналу "Нумізматика і
фалеристика"). - Бібліогр.: с. 174. - ISBN 978-617-7442-75-1
УДК 737.1(47+57)"1921/1991"(085)
П 12200
73
Загреба, Максим.
Монети України 1992-2017 [Текст] : каталог / Максим
Загреба. - 13-е вид., перероб. та доп. - К. : Логос, 2018. - 340 с. : кол.
іл. - (Бібліотека журналу "Нумізматика і фалеристика"). - Бібліогр.:
с. 340. - ISBN 978-617-7442-85-0
УДК 737.1(477)"1992/2017"(085)

П 12201
658
Системи модернізації складів [Текст] : каталог обладнання
/ СМС. - Полтава : [б. и.], 2017. - 138 с. : рис., фото., кольор. іл.
Текст кн. на укр., рус.
УДК 658.78(085)
«Системи модернізації складів»- українська компанія-виробник,
здійснює розробку, проектування, виробництво, монтаж та
подальше технічне обслуговування транспортувальних та
сортувальних ліній.
П 12203
339
Товари для торгівлі [Текст] : каталог / ТОВ "ПОС СТОР",
POS STORE. - [К.] : [б. и.], [2018]. - 108 с. : кольор. іл., карти
УДК 339.1:620.622(085)
Компанія «POS STORE» є офіційним і ексклюзивним
представником литовського заводу «Litpolstar» в Україні. Сучасне
високотехнологічне обладнання заводу дозволяє виконувати
замовлення будь-якої складності і в короткі терміни. Європейська
якість продукції підтверджується стандартами ISO 9001: 2008, ISO
14001: 2004, OHSAS 18001.
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П 12202
628
Решения для увлажнения и испарительного охлаждения
[Текст] = Control Solutions and Humidification Systems for HVAC/R /
Carel Industries S.r.l. - Brugine ; Padova ; [К.] : [б. и.], [2018]. - 138 с. :
рис., фото., табл.
Текст кн. на рус.
УДК 628.8(085)
На протяжении всех 30-ти лет своей истории итальянская компания
CAREL занимает ведущие позиции в производстве увлажнителей и
контроллеров для использования в климатических системах. На
сегодняшний день, благодаря своему постоянному росту, компания занимает ведущие
позиции среди промышленных предприятий северо-восточной Италии. CAREL SpA
предлагает заказчикам самое передовое оборудование для увлажнения воздуха, а также
для автоматизации климатических систем.
П 12210
656
Каталог вантажних автомобілів IVECO [Текст] : [техніка,
запасні частини, сервісне обслуговування] / АМАКО group of
companies. - К. : [б. и.], 2018. - 26 с. : кол. іл.
УДК 656.135/.136(085)
Компанія ІВЕКО УКРАЇНА працює на українському ринку з
1996 року.
Основні завдання підприємства: продаж автомобілів усього модельного ряду IVECO,
включаючи вантажні шасі, фургони, магістральні тягачі, дорожні і позашляхові
автомобілі. Крім цього, підприємство займається поставками всіх необхідних запчастин і
наданням сервісних послуг через дилерську мережу.На сьогоднішній день, ІВЕКО
УКРАЇНА пропонує своїм клієнтам надійні, економічні і адаптовані для роботи в Україні
автомобілі сімейства Daily, EuroCargo, Stralis, Trakker.
П 12211
666
Тротуарна плитка та бетонні вироби [Текст] : каталог
бетонної продукції / TBS [Теплобудсервіс]. - [с. Софіївська
Борщагівка (Київська обл.)] : [б. и.], [2018]. - 35 с. : кол. іл.
УДК 666.7(085)
Компания ПП "Теплобудсервис" - TBS предлагает широкий
ассортимент тротуарной плитки самых разных форм, размеров и
оттенков, для благоустройства города, дома, дачи или территории
парка.
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П 12216
621.5
Холодильные машины, холодильные камеры [Текст] :
генеральный каталог / Север Украина. - Киев : [б. и.], 2018. - 66 с.
: ил.
УДК 621.56

спецоборудование.

Предприятие осуществляет производство и поставку различных
холодильных помещений: от холодильных камер до
промышленных холодильников и производственных комплексов
для пищевой промышленности.В программе производства
имеются, в частности, склады, камеры, двери, механизмы, шкафы,
П 12217
63
Техніка для заготівлі кормів, обробітку грунту та посіву
[Текст] / POTTINGER ; [Пьотінгер Україна]. - [м. Бориспіль] : [б.
и.], 2018. - 83 с. : кол. іл.
УДК 631.3(085)

ТОВ "Пьотінгер Україна" є представником найбільшого в
Австрії виробника сільськогосподарської техніки - заводу
АЛОЇС ПЬОТІНГЕР МАШІНЕНФАБРІК. Підприємство з 140річною традицією представлено у 50 країнах. Пьотінгер професіонал у сфері заготівлі кормів та номер один в світі з
виробництва причепів-підбирачів. Успішно захоплює увагу аграріїв своїми посівними
комбінаціями, технікою для обробітку ґрунту. Пьотінгер вдало втілює свій девіз "Сільське
господарство потрібно кожному".

П 12212
687
Промышленное швейное оборудование [Текст] :
[каталог] 2017-2018 / Производстводственно- комерческая фирма
Солий . - [Харьков] ; [Киев] : [б. и.], 2017. - 110 с. : ил.
УДК 687.05(085)
ПКФ Солий предлагает широкий ассортимент промышленного
швейного оборудования, аксессуаров и расходных материалов от
известнейших мировых производителей: BS-Schmidt, Erbo, GrozBeckert GmbH, Hoffman, Ism, Jiann Liann, Juki, K-Chance, Mayer, Meto, Oshima, Rexel,
Silter, Siruba, Vari-o-matic, Арти. а также столы гладильные производства ОАО завод
«Индекс» (Харьков), парогенераторы

