
Різноманітність дерева.

Натурально. Ідеально. 
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Покоління з великими знаннями 

Підприємство по торгівлі деревом Amerkamp було засновано у 1964 
році. Вже через декілька десятиліть, мале місцеве підприємство 
перетворилося у  передову  фірму з світовими контактами. 

Головне підприємство, площею близько 800 м³, знаходиться по 
Ольденбургерштрасе в м. Фехта. Звідси ми постачаємо власними 
вантажівками і з допомогою надійних партнерів по транспортуванню 
замовлення закупівельникам деревообробної промисловості.  Нашим 

широким асортиментом з пиломатеріалу, теслярської і столярної 
продукції, дерев´яних плит і дверей ми відповідаємо високим 
стандартам ринку. До наших найважливіших стратегій відносяться 
всесвітня закупівля високоякісного товару, розвиток гладкого ланцюга 
логістики, висока професійна кваліфікація наших співробітників, а 
також довготривалі інвестиції в сучасні пункти дислокації з технічним 
обладнанням: великі склади з кондиціонерами і вакуумними 
сушарками.

Основою нашого підприємства являється великий досвід декількох 
поколінь сім’ї Амеркамп. 

Це гарантує нашим клієнтам також і в майбутньому непереривність і 
нововедення.



Використання досвіду

Підприємство Ahmerkamp начисляє в собі 230 висококваліфікованих 
робітників. Це одна з найуспішніших фірм імпортуючи деревину 

у Німеччині. На ринку, який так швидко змінюється, Ahmerkamp 
пропонує своїм клієнтам успішну партнерську співпрацю.



Об’єднуватись 

Найважливішою основою для спільного успіху являється близькість 
до клієнта – сьогодні і в майбутньому.  

Для забезпечення наших клієнтів надійністю, сервісом і інновацією, 
ми цілеспрямовано прагнемо до презентації на місці. Саме тому 
наша фірма вже багато років інвестує в постійне розширення і 

модернізацію нашого основного підприємства у місті Фехта, а також в 
3 містах дислокації: саксонська Тауха, вестфалівський Еверсвінкель 
та нижньосаксонський Ланґенхаґен. Таким чином наші клієнти вже на 
місці можуть переконатися в нашій працездатності і ноу-хау.

Зберігання і завантаження високоякісної 

продукції проходить в високо-

модернізованих складських приміщеннях.

Головне підприємство 
у місті Фехта було 
засноване у 1964 

році і було доповнене 
філіалом для 

роздрібної торгівлі у 
1988 році. 

Підприємство, 
засноване в 1990 
році у місті Тауха, 

неподалік від 
Ляйпціга, зручно 
розташоване на 

автобані А14. 

Засноване неподалік 
від Мюнстера у 1997 

році підприємство 
у Еверсвінкелі було 

розширене в 2002 році 
додатковою секцією 

офісів з виставкою 
продукції.  

Підприємство, 
засноване в 2009 році 

у місті Ланґенхаґен, 
неподалік від 

Ганновера, зручно 
розташоване на 

розв’язці двох 
автобанів А2 і А7. 



Світова якість

Для того, щоб відповідати високим вимогам наших покупців і в 
будь-який час пропонувати високоякісну продукцію, ми на протязі 
десятиліть ведемо тісну і надійну співпрацю з нашими партнерами по 
всьому світі. 

Через пряму закупівлю і суворий контроль продукції, ми забезпечуємо 
не тільки великий вибір і високу якість, але і гарантуємо низькі ціни і 
швидку доставку. І при цьому абсолютно не важливо, чи це фанерні 
плити з Північної Африки і Аргентини, ламінат з Індонезії, Америки, 
Канади, Росії, Румунії, Словенії чи паркет з Малайзії чи Франції. Спів-
робітники наших закупівельних пунктів в Литві активно працюють в 
Балтійських країнах, таких як Литва, Латвія і Естонія, а також в сусід-
ніх країнах – Білорусії, Україні і Росії. З їхнім багаторічним досвідом і 
знаннями про ситуацію в цих країнах, вони вивчають ринок в області 
нових продуктів і можливостей збуту. Від Росії до Північної Америки, 
від Індонезії до Аргентини – в пошуках високої якості, наші закупівни-
ки працюють на всіх континентах. 



Надійно

Весь ланцюг логістики координується від початку до кінця 
досвідченими і кваліфікованими співробітниками. Ми гарантуємо 
постачання  продукціїї з будь-якої частини світу.

Досвідченні робітники і сучасна техніка забезпечують безпроблемну 
роботу в середині виробництва. Ми постійно слідкуємо за наявністю 
всіх наших продуктів.  

Для забезпечення своєчасного і надійного постачання наша фірма 
працює з оптимально спрацьованим колективом. Завантаження 
продукції в морських портах, слідуюче транспортування до місць 
дислокації і заключну відправку покупцям забезпечують наші 
довголітні партнери по транcпортуванню і власний парк вантажних 
автомобілей. Це дає нам можливість не тільки безпроблемно 
траспортувати, а й контролювати дані постачань. 



Зберігання



Наш власний бренд

На сайті Ahmerkamp, а також на сторінці Facebook, Ви можете знайти 
технічні специфікації, актуальну інформацію та фотодокументацію на-
шого Show House. Крім цього всі брошури доступні для завантаження.



Наш власний бренд

Обладнайте сад Вашого замовника. Починаючи з тераси, через 
захисні елементи видимості, закінчуючи меблями для саду. Бренд Ah-
merkamp Gartenholz „THEVAgarden“ включає в свій склад ексклюзивні 

продукти і високу якість. Природній шарм дерева в поєднанні з 
сучасними матеріалами, такими як скло, WPC та алюмінієм просто 
надприродньо.



Наш власний бренд

Дерев’яні вироби пропонують багато можливостей для створення 
несучої конструкції або конструювання стін екологічно цінних і 
економічно розумних об’єктів.  Всередині і ззовні з продукцією від 
Ahmerkamp. 

Пропонуйте Ваші ідеї та погляди замовникам, а ми допоможемо з 
їх втіленням у реальність. В повністю автоматично обладнаному 
сховищі для плит ми зберігаємо ,як декоративні панелі марок Pfleide-
rer та Kaindl, так і шпоновані панелі. Всі панелі з масивної деревини 
у Фехті зберігаються у спеціальному обладнаному кондеціонерами 
приміщенні. Таким чином ми зберігаємо якість та надійність.



Вистругані дошки для підлоги ручної роботи  або міцні вінілові 
планки – програма вибору підлоги Ahmerkamp пропонує Вам кожного 
разу нові та ексклюзивні можливості облаштування Вашого власного 
приміщення. 

Створіть сад Вашої мрії з великим вибором продукції від Amerkamp. 
Користуйтесь THEVAgarten!

Вироби з дерева для будь-якого втілення і пропозицій дизайнерських 
ідей для житла. Система продукції Ahmerkamp сумісні між собою 
і пропонують відмінне співвідношення ціни та якості. Пряма 
закупівля по всьому світі робить це можливим. Крім того, з AVETHi 
найрізноманітніші види дверей доступні для вашого вибору.

Наш власний бренд



Ahmerkamp Vechta
Tel. (0 44 41) 9 50 -0 
Fax (0 44 41) 9 50 -122

Ahmerkamp Taucha
Tel. (03 42 98) 7 90 -0
Fax (03 42 98) 7 90 -50

Ahmerkamp Everswinkel
Tel. (0 25 82) 66 33 -0
Fax (0 25 82) 66 33 -50

Ahmerkamp Langenhagen
Tel. (05 11) 89 83 88 -0
Fax (05 11) 89 83 88 -50

www.holz-ahmerkamp.de | info@holz-ahmerkamp.de

Наші
філіали


