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Фирма:

Област / продукти:

АЕ&Е Груп ГмбХ
www.aee-group.com
Аустрофлекс Рор- Изолирсистеме
www.austroflex.com

Строителство на съоръжения и инженерство за
производство на топлинна енергия и технологии за околна
среда, съоръжения готови до ключ, енергия от отпадъци,
когенерационни централи
Изолация на тръби и плочи: системи за топлинна енергия,
системи за включване към соларни съоръжения,
изолационни маркучи от полиетилен, подова изолация

Баухюте Лайтел-Верке ГмбХ
www.leitl.at

Строителство на тухлени къщи с ниско енергийно
потребление чрез използване на слънчева енергия

партньори за коопериране

КонДор Консултинг Дорер

Планиране и реализиране на системи за ВЕИ в областта на
фотоволтаик и биогаз

Инвеститори, дистрибутори
системи за ВЕИ

Дуктус Тиролер Рорситеме ГмбХ
www.duktus.com

Производство на тръби от чугун за канализационни
системи, проводници за турбини за малки ВЕЦ

крайни потребители

Енергиверкщат Консултинг ГмбХ
www.energiewerkstatt.at

Консултация, планиране и проект-мениджмънт за вятърна
енергия, измерване на вятър, изработка на общински
енергийни програми

Предлага услуги и ноу-хау

Фрониус Интернешънъл ГмбХ
www.fronius.com
ИНГРА Енерги- унд Умвелттехник
www.ingra.at
Кюслер Гезелшафт м.б.Х.
www.koessler.com

Соларна електроника за фотоволтаика – инверторни
системи, инвертори за свързани с електрическата мрежа,
фотоволтаични съоръжения
Планиране и изграждане на ТЕЦ с биомаса: парни турбини
за генериране на ток

Търси:
крайни потребители,
партньори за коопериране
представители

партньори за коопериране-/
дистрибутори, проектантски
фирми, производители на
модули
крайни потребители:
инвеститори от индустрията
за дървопреработване
крайни потребители:
строители на малки ВЕЦ

KPV Солар ГмбХ
www.kpv-solar.com

Производител на турбини за малки ВЕЦ, ремонт,
строителство и купуване на готови съоръжения от 10015.000 кВ,
продуктивни, леки и стабилни фотоволтаични модули на
австрийския производител Киото, Планиране и изграждане
на големи фотоволтаични проекти

Матиг Мениджмънт Партнърс
ГмбХ
www.mattig-management.at

пълна консултация по мениджмънт в областите транспорт,
енергетика, вода, енергийна ефективна поддръжка на
сгради

Управители на вятърни и
соларни съоръжения,
предлага услуги и ноу-хау

Политехник Луфт унд
Фейерунгстехник ГмбХ
www.polytechnik.at

Планиране и доставка на биомаса съоръжения,
когенерационни централи, ТЕЦ

крайни потребители:
общини, индустрията за
дървопреработване

Инж. Андреас Пускер Технишес
Инжиньор Бюро
www.pusker.at

Развитие и реализация на проект в областта на ВЕИ,
саниране и модернизиране на стари промишлени обекти

партньори за коопериране с
соларни проекти, партньори
за реализация, инвеститори

Sackl Anlagenbau GmbH
www.sacklanlagenbau.at

Производство на съоръжения за биомаса, строителство на
инсталации

крайни потребители в
промишлеността

Сименс Гебойде-Маниджмънт &
Сървисес
www.siemens.at/sgs

Услуги, решения и системи за строителство, експлоатация и
поддръжка на недвижими имоти, консултинг за
строителство, Facility Management

инвеститори, строители,
проектанти

Сън Мастър Енергисистеме ГмбХ
www.sun-master.at

Производство на соларни инсталации за обработка на вода:
колектори, оборудване, цялостни системи

партньори за коопериране,
лицензирани представители

Термафлекс Флексален Рор- &
Изолирсистеме
www.thermaflex.at

Изолирани тръбни системи от пластмаса за намаляване на
топлина, техническа изолация, специални продукти

представители, крайни
потребители

Сензори за енергийна ефективна техника за сгради
(температура, влага, налягане, качество на въздуха,
светлина)
Производство на електроенергия от вятърна и слънчева
енергия, проектиране и управление (вятърен парк при
Каварна)

представители, партньори за
коопериране

Термокон Електроник Компонентс
www.thermokon.at
Виндкрафт Симонсфелд АГ
www.wksimonsfeld.at
Вопфингер Баущофиндустри ГмбХ
www.baumit.com

Баумит: системи за прегради и ноу-хау при реализацията

Джойнт венчър, предлага
услуги и ноу-хау

инвеститори, джойнт венчър,
проектанти
крайни потребители,
предлага услуги и ноу-хау

