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Фирма Изделия Търси се 

3G-Gruppe Geotechnik Graz ZT 
GmbH 

www.3-g.at 

Основният акцент в дейността на между-
народно представеното проектантско бю-
ро е изпълнението на генерални инфраст-
руктурни проекти както и на проекти в 
областта на строителния инженеринг, 
геологията и геотехниката (напр. изграж-
дане на тунели, обекти на инфраструкту-
рата и енергетиката за обществени въз-
ложители и строителни кампании) 

Партньор за коопериране (проек-
тантска фирма) за съвместно 
предлагане на проектантски ус-
луги 

Buntmetall Amstetten GmbH 

www.austroroll.at 

Производство на изделия от мед и медни 
сплави (напр. пръти, тръби, телове, плът-
ни сепаратори от месинг и букси за плъз-
гащи лагери). 

Крайни клиенти 

C.C.Com Andersen & Moser GmbH 
www.blids.cc 

Предлага сензори Bluetooth/WLAN, които 
дават възможност за регистриране и ана-
лиз на пътнотранспортни данни без инф-
раструктурно вградени датчици (напр. 
Ermittlung von Reisezeiten, Verkehrsströ-
men) 

Търси партньори и крайни клиен-
ти от областта на шосейния 
транспорт и управлението на 
трафика в по-големите градове, 
пътни управления и проектанти 
на пътна инфраструктура, желае 
контакти с представители на 
летища с голям трафик  

Evonik Para Chemie GmbH 

www.evonik.com 

Производител на акрилно стъкло, лицеви 
части за мебели от PARAPAN, плочи 
PLEXICOR-FreeStyle, идеални за форму-
ване на едри елементи, материал за со-
лариуми, пропусклив за UV-лъчи, шумои-
золиращи плочи с вградени полиамидни 
влакна (по-специално шумоизолиращи 
изделия за ж.п. линии и шосета) 

Партньори за коопериране от 
областта на строителството и 
шумоизолацията, които искат да 
разширят асортимента си с про-
дукти за фасадно оформление и 
шумоизолация erweitern möchten   

Forster Metallbau GmbH 

www.forster.at 

Предлага различни изделия от сферата на 
пътнотранспортната техника, мерки за 
шумоизолация както и предупредителни и 
указателни табели, също и вътрешни та-
бели за обществени сгради 

Партньори за коопериране от 
сферата на шумозащитата 

 

Hobas Rohre GmbH 

www.hobas.at  

Производител на тръби от стъклопласт и 
формовани детайли 

Желае да установи делови връз-
ки и да се включи в мрежата от 
австрийски компании в България, 
търси крайни клиенти 

HY-Power Produktions u. Handels 
GmbH 

www.hypower.at 

Системи за смазване на допирните повър-
хнини на колело/релса и принадлежности 
за изгаряне на пелети 

Крайни клиенти 

Kama Betonfertigteile GmbH 

www.kama.co.at 

Готови бетонови елементи: елементи с 
жлеб за отводняване на пътните платна в 
тунели, бордюри, ревизионни шахти 

Български партньори за инфрас-
труктурни проекти 

Kapsch TrafficCom AG 

www.kapsch.net 

Прилага, разработва, експлоатира и из-
вършва поддръжка на иновативна транс-
портна телематика, предлага решения за 
управление на пътния трафик за осигуря-
ване на безопасна, ефективна и модерна 
пътна мрежа 

Крайни клиенти и партньори за 
джойнт венчър, предлага услуги 
и ноу хау  

 

Kapsch Carrier Com 

www.kapsch.net/KCC  

Комплексни решения („от начало до 
край”) в областта на телекомуникациите 
за компании, експлоатиращи ж.п. линии, 
оператори на мобилни и стационарни 
мрежи, компании от междуградския път-

Предлага услуги и ноу-хау, 
търси партньори за съвместна 
дейност от областта на желез-
ниците и железопътната инф-
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нически транспорт. Kapsch CarrierCom е 
пазарен лидер по отношение на диги-
талната система за радиовръзка в же-
лезниците GSM-R. Ориентираните към 
бъдещето и лесно съвместими решения 
„от начало до край” на компанията бяха 
избрани за изграждането на най-
големите мрежи GSM-R-Netze. 

раструктура  

Kommunalkredit Austria AG 

www.kommunalkredit.at 

 

 

----- ----- 

Metall- und Kunststoffwaren 

Erzeugungsgesellschaft m.b.H. 

www.mke.co.at 

Производител на стрелочни системи и  
стрелки за железопътната инфраструктура 
и техниката за сигнализация  

Партньори за дистрибуция, коо-
периране както и крайни клиенти  

PANRAIL Railway Equipment GmbH 

www.panrail.at 

Производител на релсови превозни средс-
тва и компоненти за релсови пътища и 
гарова инфраструктура  

Партньори за дистрибуция и 
коопериране  

Pengg Kabel GmbH 

www.penggkabel.at  

Производител на кабели от стъкловлакно, 
медни кабели за тиликомуникация, желе-
зопътни/сигнални кабели и пасивни ком-
поненти  

Крайни клиенти 

Plasser & Theurer Export GmbH 

www.plassertheurer.com 

Производител на хидравлични траверсо-
подбивачни машини, необходими за меха-
низацията при полагането на релсов път; 
доставчик на машини за строителство на 
ж.п. линии  

Крайни клиенти от областта на 
железопътната инфраструктура 

Rehau GmbH 

www.rehau.at 

Изделия в областта на строителството на 
пътната инфраструктура  

Партньори за коопериране и 
контакти с български институции 
и проектантски бюра  

Siemens AG Österreich 

www.siemens.at 

Интегрирани пътностранспортни решения, 
технологии за шосейния, железопътния и 
въздушния транспорт;по-специално пред-
ставяне на мащабни тол-системи, каквито 
вече действат в Словакия и Франция 

Контакти с представители на 
официални институции и потен-
циални партньори  

 

Swarco Futurit Verkehrssignalsyste-
me GesmbH 

www.swarco.com 

Високотехнологични светодиодни улични 
лампи (за общини, оператори на съоръже-
ния, електроснабдителни дружества) 

Крайни клиенти  

Thales Austria GmbH 

www.thalesgroup.at  

Техника за управление движението на 
влакове и за пътна безопасност, контрол-
ни центрове, интегрирана комуникационна 
технология за ж.п. транспорта (Пловдив-
Бургас, София-Карлово) 

Представители на държавни 
институции, партньори за желе-
зопътни проекти и установяване 
на нови контакти  

Voestalpine Straßensicherheit GmbH 

www.voestalpine.com/strassensicherheit   

Мантинели и предпазни огради от устой-
чива на корозия, горещо поцинкована 
стомана или бетон 

Контакти с министерства, други 
държавни институции, дистрибу-
тори, проектантски бюра  

Zelisko GmbH 

www.zelisko.at 

Системи за управление на обществения 
транспорт, сигнални инсталации за желе-
зопътния и шосейния транспорт (светоди-
одна сигнализация, системи за обезопася-
ване на ж.п. прелези) 

Партньори за дистрибуция, край-
ни клиенти и представители 
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