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Фирма Продукт Търси 

Added Value International GmbH 

www.added-value-international.com 

Фирмено планиране, интегрирани системи за 
управление като напр. управление опазва-
нето на околната среда, повишаване на 
квалификацията  

Предлага услуги и ноу-хауw 

Agrinz Technologies GmbH 

www.agrinz.com 

Инженеринг и консултации в секторите окол-
на среда, енергетика и инфраструктура, 
компактни съоръжения за биогаз  

Търси крайни клиенти за целия 
спектър от предлаганите услуги и 
преки клиенти за съоръженията за 
производство на биогаз  

Biogest Energie- und Wassertech-
nik GmbH 

www.biogest.at 

Разработване на проекти, планиране, 
финансиране до цялостно изграждане до 
ключ и експлоатация на инсталации за 
биогаз с мощност от 500 до 3 500 kW 

Търси контакти с големи сел-
скостопански производители и 
преработватели на плодове, зе-
ленчуци и месо 

Container Trading WFW GmbH 

www.ctwfw.com 

Съдове от рециклирана пластмаса с обем от 
195 л до 2000 л за компостиране на органич-
ни отпадъци 

Търси партньор за дистрибуция с 
контакти с общини и градински 
центрове  

FERRO - Montagetechnik GmbH 

www.fmt.biz 

Монтаж, сервизни услуги и поддръжка на 
турбини, генератори, електроцентрали, съо-
ръжения за опазване на околната среда, 
инсталации за пречистване на води и изга-
ряне на отпадъци  

Търси крайни клиенти и партньори 
за коопериране 

GEOFELT Handelsges.m.b.H. 
www.geofelt.com 

Геосинтетични материали и геотекстил за 
всякакъв вид подземно строителство, укреп-
ване на почви, хидроизолация на тунели, 
сметища и др. 

Търси строителни фирми, търгов-
ци на строителни материали, про-
ектантски бюра 

Horiba GmbH 
www.horiba.com 

Анализ на газове за производствени процеси и 
за техниката за измерване на отделените 
вредни емисии в електроцентрали, химическа-
та промишленост и индустриални съоръжения 

Търси крайни клиенти 

INGRA Energie- und Umwelttechnik 
www.ingra.at 

Проектиране и изграждане на топлоцентра-
ли на биомаса: парни турбини за производс-
тво на топлинна и електрическа енергия от 3 
до 50 MW 

Търси инвеститори от дърводо-
бивната и дървопреработвателна-
та промишленост за изграждане на 
съоръжения на биомаса 

Polytechnik Luft- und Feuerungs-
technik GmbH 
www.polytechnik.com 

Съоръжения за изгаряне на биомаса от 300 
kW до 30 MW за производство на електро- и 
топлинна енергия 

Търси контакти с дървопреработ-
вателни и др. предприятия както и 
с общини 

Sinawehl GmbH Umwelttechnik 
www.sut.at 

Проектиране и монтаж на конвейри и сепа-
риращи сита за преработка на отпадъци  

Търси дистрибутори и партньори 
за коопериране  

STRABAG AG 
www.strabag.com 

Водещ европейски концерн в строителство, 
вкл. на обекти за опазване на околната 
среда: напр. изграждане на пречиствателни 
съоръжения за питейни и отпадни води, 
инсталации за третиране и изгаряне на от-
падъци, сметища, индустриални съоръжения 

Търси контакти с общини, фермери 
и индустриални предприятия като 
крайни клиенти и партньори за 
коопериране, предлага услуги и 
ноу-хау  

SUSINOIL-biogenic fuels e.U. 
www.susinoil.at 

Еко-рафинерия: производство на високое-
нергетично гориво от биомаса или пластма-
сови отпадъци 

Търси партньори за коопериране за 
създаване на еко-рафинерии: предп-
риятия за сметосъбиране, търговци на 
суровини и производители на енергия  

TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH 
www.tuv-akademie.at 

Обучения, упражнения и семинари в облас-
тите безопасност, техника, околна среда и 
качество  

Търси контакти с индустриални и 
търговски фирми 

Wolf Systembau Ges.m.b.h. 
www.wolfsystem.com 

Нискоенергийни модулни сглобяеми къщи, 
за които повечето детайли могат да се про-
извеждат на място  

Търси партньори за коопериране 
за дистрибуция на новата модулна 
система 

WSG Wasser Service GmbH 
www.wasserservice.at 

Консултации и инженеринг в областта на 
питейната вода, водата за производствени 
процеси и отпадните води с фокус върху 
експлоатацията на водоснабдителни и кана-
лизационни съоръжения и мрежи  

Търси контакти с обществени ор-
ганизации и ВиК-дружества, пред-
лага услуги и ноу-хау 
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