ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ РЯЗАНСКА ОБЛАСТ
АМК Рязанский
www.amka-milk.ru

Млечни продукти

ООО Теплоприбор
www.teplopribor.ru

Контролно-измервателни прибори:
 преобразователи/конвертори на налягане
 реле датчици и превключващи индикатори за ниво
 нивомери и индикатори
 ултразвукови измерители на газ
 захранващи блокове
 диафрагми
 прибори със специално предназначение

ООО Нямуно банга
www.interterma.ru

Производство на полиетиленови продукти

ООО Вестар
www.vestar.net

Производство на мокри кърпички, сапун, миещи препарати, препарати за почистване,
парфюмерийни и козметични средства.

Касимовский приборный завод
www.kaspz.ru

Парови стерилизатори с обем на камерата 10, 25, 75, 100, 120 л
Въздушни стерилизатори с обем на камерата 10, 20, 40, 80, 160, 320
Магнитнотерапевтичен комплекс - генериращ постоянни, променливи, импулсни полета, 8
канален, с възможност за програмиране КАП-МТ/8 - Мультимаг
Уреди за термично херметично запечатване и опаковане на инструменти
Ултравиолетови камери за съхранение на стерилни материали
Термостати и сушилни шкафове с обем на камерата 20, 40, 80 л
Многофункционални метални мебели
Услуги по металообработване и механична обработка, прахово боядисване, инструментална
екипировка, монтаж на изделия и производство на кабели

ООО СтеклоПромСнаб

Търговия на едро с изделия от керамика и стъкло

ООО Гардиан Стекло Рязань
www.guardianglass.com

Производство и търговия на едро с плоско стъкло

ЗАО МПК КРЗ
www.krz.ru

Производство на меки покривни и хидроизолационни материали, гъвкави плочки, битуми и
китове, хартия и картон, опаковки от велпапе, основа за санитарна и хигиенна хартия

ООО ВТЦ ТЯЖПРЕССМАШ
www.tkpo.ryazan.ru

Оборудване за коване и пресоване
Нефтено и газово оборудване
Отливки от стомана, чугун и цветни метали
Изковки

АО Русская кожа
www.leather.ru

Кожа за обувки, кожа за мебели, галантерийна кожа, автомобилна кожа, авиационна кожа,
кожено облекло, кожа за военно-промишления комплекс, кожа за обувки
Кожена подплата, кожа Double Face
Сувенири от естествена кожа
Производство и продажба на естествена кожа или на готови продукти от нея

ТД Рязань Теннери
www.leather.ru
ЗАО Промкатализ
www.promcatalys.ru

Производство на катализатори, адсорбенти, дехидратори за нефтопреработвателната,
нефтохимическата, химическата и газовата промишленост
Рециклиране на дезактивирани катализатори, съдържащи паладий и платина
Услуги за подбор, зареждане и експлоатация на катализатори

ООО ЭРА
www.era.trade

Производство на вентилационни системи

ООО ЦИЛИТА
www.cilita.com

Производство на медицински инструменти и оборудвания

ООО предприятие КОНТАКТ-1
www.kontakt-1.ru

Устройства за контрол на нивото и измерване:
 нивомери и индикатори
 устройства за контрол на скоростта
 сензори за радарно ниво
 сензори за поддръжка
 термични преобразователи
 автоматизирани системи за управление на технологични процеси

АО Завод металлов и сплавов
www.zms.ryazan.ru
АО Елатомский приборный
завод
www.elamed.com

Производство на калаено-оловни продукти
Биметални отоплителни радиатори
Леене под налягане
Преносимо и комплексно физиотерапевтично оборудване, ултразвукови устройства за
предстерилизационно почистване на медицински инструменти, пластмасови медицински
изделия: резервоари, контейнери за дезинфекция и предстерилизационна обработка на
медицински изделия, контейнери за дезинфекция и транспортиране на отработени медицински
материали, автоклавируеми и неавтоклавируеми табли, предпазни стъкла и маски, подвижни и
стационарни стелажи, подвижни маси за легла, медицински турникети, специални резервоари за
еднократна употреба, контейнери за съхранение на термометри, копирни машини за
производство на оптични стъкла, медицински мебели.

ГК Фабрикант
www.fabrikant.su

Производство на мебели и компоненти за мебели.

ООО Русский Мороз
www.rusmoroz.ru

Производство на замразени полуфабрикати.

ООО ПК СТРИМ
www.pk-strim.ru

Бързо втвърдяващи се смеси с компенсация на свиването

АО Рязанский Радиозавод
www.radiozavod.ru










VHF / УКВ комуникации
Антенно-фидерни устройства
Радиокомуникации за железопътния транспорт
Галванизиране
Производство на пластмасови и каучукови изделия
Производство на инструментална екипировка
Производство на детайли по технологията леене с противоналягане
Биметални отоплителни радиатори

АО Точинвест
www.tochinvest.ru

Метални конструкции за пътища, услуги по горещо поцинковане на метални конструкции

ООО ЛИНА
www.blin-ko.ru

Производство на дълбоко замразени храни

ООО МГК Световые Технологии
www.ltcompany.com

Производство на лампи за различни цели
Производство на осветителни тела

АО ГРПЗ
www.grpz.ru

Бордови радиоелектронни оборудвания за самолети и хеликоптери
Интелигентни оптоелектронни системи за обработка на видео информация
Специализирани цифрови изчислителни машини
Многослойни печатни платки 3-7 клас на точност: гъвкави, полугъвкави, микровълнови(СВЧ)
платки, печатни платки с топлоотводящи слоеве на основата на алуминий, платки с глухи отвори,
платки по технология на послойно изграждане
Повърхностен монтаж на SMD- компоненти
Малогабаритни заваръчни апарати от инверторен тип ФОРСАЖ заваръчен ток от 160 А до 500 А за
ръчно електродъгово заваряване, полуавтоматично и аргоново заваряване, механизми за
телоподаване за полуавтоматично заваряване, апарат за въздушно плазмено рязане
Прибори за измерване на вътреочно налягане през клепача: тонометри ТГДц-01 и ТГДц-03,
индикатори ИГД-02 и ИГД-03
Офталмологични аппарати - магнитотерапевтични AMTO-01 diathera и AMTO-02 diathera
Електрозарядна станция за променлив ток Фора ЭЗС-AC
Електрозарядна станция за постоянен ток Фора ЭЗС-DC
Електронни системи за управление на автомобилни двигатели

ООО РЗКА
www.electroservis.ru

Производство на кабелна арматура

АО РЗМКП
www.rmcip.ru

Херметизирани магнитно управляеми контакти (рид ампули)
Рид реле
Изделия, свързани с фотосоларната енергетика
Изделия за охранителни системи
Автомобилна електроника

ООО Виза
www.prosamkkm.ru

Търговия на едро с продукти за заключване и касови апарати

ООО Римвудпро
www.rimwoodpro.ru

Железопътни траверси
Прехвърлящи греди, мостови греди
Полюси, пилони за електропроводи и комуникации
Строителен дървен материал

Услуги за импрегниране на дървесина с различни антисептици
Логистични услуги с железопътни товари
Дървени къщи
ООО Квинтал-Р
www.kvintal.ru

Производство на гъвкави опаковъчни материали

АО Мостком
www.moctkom.ru

Създаване на безжични оптични комуникационни системи с уникални технически характеристики,
базирани на технологията Free-Space Optics
Стационарни терминали
Терминали за мобилни обекти
Космически терминали
Подводни терминали

ООО ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
www.vt62.ru

Вакуумни дъгогасителни камери
Управляеми вакуумни разредници
Вакуумни контактори КВТ-10 високо напрежение
Вакуум контактор високо напрежение KBV 3-25 UHL2
Високо напрежение на вакуумния контактор KBB 3-300

Сеть клиник Праймстоматология
www.prime-med.ru

Най-голямата мрежа от стоматологични клиники в Рязанcка област, оборудвана с най-съвременна
апаратура, предлагаща точна диагностика и безболезнено лечение
Клиниките работят с особено внимание с деца

