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Фирма:

Уебсайт:

1

ALPINE Bau GmbH

www.alpine.at

2

BarrierChamp Systeme
GmbH

www.barrierchamp.com

3

Berndorf Metall- und
Bäderbau Ges.m.b.H.

www.berndorfbaederbau.bg

4

DESA Umwelttechnik GmbH

www.desa.at

5

ECON Projektmanagement
GmbH

www.energiecontracting.at

6

etaone energy GmbH

www.etaone.com

7

HACH LANGE GmbH

www.hach-lange.at

8

E. Hawle Armaturenwerke
GmbH

www.hawle.at

9

Heat wärmetechnische
Anlagen Gesellschaft
m.b.H.

www.heat.at

10

Herz Austria Gesellschaft
m.b.H.

www.herz-gmbh.com

11

iC consulenten
Ziviltechniker GesmbH

www.ic-group.org

12

Ivenio Consult GmbH

www.ivenio.com

Описание на фирмата и изделието:
Строителна фирма, специализирана в областите
отвеждане на отпадни води, пречиствателни
станции и снабдяване с питейна вода; пътно
строителство и транспортна инфраструктура;
енергоснабдяване
Иновационна система за защита от наводнения:
преносимо, енергийно автономно съоръжение за
пълнене на чували с пясък, което не се нуждае от
поддръжка
Изграждане на общински плувни басейни:
строителство на нови басейни, ремонт и
реконструкция на съществуващи, изграждане на
плувни съоръжения на открито и закрито;
генерален изпълнител за изграждане на
съоръжения до ключ
Проектиране и изграждане на топлоцентрали за
изгаряне на отпадъци, топлоцентрали на биомаса и
алтернативни горива
Проектиране, изграждане и експлоатация на
топлоснабдителни съоръжения за общински обекти
Проектиране, изграждане и поддръжка на
децентрализирани (газови) енергийни системи,
изграждане на енергийни системи до ключ
Производство на апаратура и технически
консултации в областите лабораторни анализи и
техника за непрекъснати измервания за питейни и
отпадни води
Производство на арматура за водоснабдяване,
канализация и газоразпределение
Доставчик на техника за общинско газоснабдяване
като регулатори за налягането на газ, резервоари,
устойчиви на високо налягане и измервателни
станции, строителство на съоръжения за
газоснабдителни и експлоатационни дружества
Търговия, консултации и сервизни услуги за
машини и инструменти за заваряване и обработка
на пластмаси за строителството на сметища, за
сферите на водоснабдяването и канализацията
както и производство на резервоари
Проектантско бюро, обединяващо различни области
с цел предлагане на индивидуални решения за:
сгради, сградни съоръжения, енергетика, опазване
на околната среда, водоснабдяване, отпадъци,
транспорт, информационни технологии (разработка
и мениджмънт на проекти, строителен надзор,
изследвания)
Търговия и услуги в областта на управлението на
отпадъци (концепции, сортиране, изгаряне,
балиране, коли за сметосъбиране) и третиране на
отпадни води (пречиствателни станции, автомобили
за почистване на канализацията)

Фирма:

Уебсайт:

13

KOHL & PARTNER
Tourismusberatung
Gesellschaft m.b.H.

www.kohl.at

14

PIPELIFE International
GmbH

www.pipelife.com

15

Saubermacher
DienstleistungsAktiengesellschaft

www.saubermacher.at

16

SW Umwelttechnik Stoiser
& Wolschner AG

www.swumwelttechnik.com

17

Terra-Mix
Bodenstabilisierungs GmbH

www.terra-mix.com

18

THERMAFLEX-FLEXALEN
Rohr- und Isoliersysteme
GmbH

www.thermaflex.at

19

Tiroler Röhren- und
Metallwerke Aktiengesellschaft

www.trm.at

Описание на фирмата и изделието:
Консултантска фирма, специализирана в областта
на туризма и свободното време, разработка на
проекти за туризма, извършване на проучвания,
одитиране и съставяне на концепции
Производство на тръбни системи от PP, PE и PVC за
водоснабдяване и канализация, дренажи, топло- и
газоснабдяване
Отстраняване на отпадъци и сметосъбиране:
събиране и оползотворяване на битови,
промишлени и опасни отпадъци, санитарна
поддръжка на канали, метене на улици, поддръжка
на маслоотделители и почистване на резервоари
Технологии за опазване на околната среда:
опазване на водите, инфраструктура
(енергоснабдяване, транспорт, индустрия),
проектантска дейност (инженеринг за
построяването на пречиствателни съоръжения и
канали, съоръжения за производство на биогаз)
Саниране на пътища чрез нанасяне на устойчиви на
натоварване слоеве; стабилизиране на неустойчиви
почви; подобряване на почвата; импулсно
уплътняване на почвата; работна техника и машини
втора употреба за комунални служби
Пластмасови тръби, предварително изолирани
тръби, технически изолации, изделия от специални
пени
Производство на ковък чугун и изработка от него на
тръби за снабдяване с питейна вода и за
канализация както и за захранващи тръбопроводи за
съоръжения за изкуствен сняг, производство на
забивни пилоти за ниско строителство

