
Посещение за проучване на пазара "Открий България - Енергийна ефективност и строителни технологии"
26 - 28 март 2018 г.

Лого Компании и представители Уебсайт Сектор и предимства Интересуват се от:

1
ExTox Gasmess-Systeme GmbH

г-н Кристиан Баер
(акционер)

www.ExTox.de

Производител на системи за измерване на газ
- 13 години опит
- изградени повече от 2 500 инструмента за
анализ на газ
- сервизно обслужване и обучение

Първо навлизане на българския пазар:
- партньори (дистрибутори, агенти с технически опит)
- клиенти в бранша

2

Köbo Eco Process GmbH
г-н Томас Брудек

(Началник отдел "Техническо
снабдяване")

www.koebo-eco.com

Производител на филтърни и транспортни
системи за индустрията

Доставчици от металообработващата промишленост

3 Engineering Dobersek GmbH www.ed-mg.de

Консултации, инженеринг и пускане в
експлоатация на инсталации и промишлени
обекти в областта на:
- минно дело и металургия
- пречистване на водата
- химически и специфични предприятия
- енергия и околна среда
- активни в повече от 12 държави
Основни услуги на компанията:
- управление на проекти
- проучвания за осъществимост
- основно инженерство
- подробно проектиране
- управление на качеството
- строителство
- пускане в експлоатация
- изготвяне на експертни проучвания, технически
обучение на персонала

 - контакт с регионалните компании за минно дело, металургия и енергетика
(завод / доставка);
- контакт с представител на регионални / национални програми за околна среда

4

Hettich Holding GmbH & Co. oHG
Г-н Йохан Клайне, Мениджър  стокови

групи
Корпоративно снабдяване

www.hettich.com

Производител на свързващи елементи за
мебели:
-чекмеджета
-панти
-плъзгащи се врати
-свързващи елементи

Контакт с местни доставчици на:
- щамповани части
- пластмасови части
- алуминиеви, стоманени и пластмасови профили
- ръчно и полуавтоматично монтиране

Участници и фирмени профили
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5
Ventilatorenfabrik Oelde GmbH
Лудгер Фойлинг, Мениджър

Снабдяване
www.venti-oelde.de

Производител на центробежни вентилатори,
индустриални филтри, сушилни системи за
печатане и покрития ; фирмата има 88 години
опит

Доставчици за следните продукти: 1. изковки, ковани в открити щампи за валове,
включително довършителни машинни обработки (вентилационни валове до 20
тона), изработени от нелегирана структурна стомана и термообработваща
стомана; 2. Стоманени конструкции и платформи с тегло между 10 и 60 тона
съгласно EN 1090-2, изработени от нелегирана стомана; 3. Оборудване под
налягане и тръбопроводи за целта съгласно Директивата за оборудване под
налягане; 4. Специални компоненти за вентилационни системи (резервоари,
амортисьори, гъвкави съединения от тъкани и / или стоманени мембрани); 5.
Комбинирани износващи се плочи и стоманени конструкции, включително
твърди повърхности (OA процедури, PTA и лазерно наслагване)

6
SSI Schäfer

Fritz Schäfer GmbH
Г-н Щефан Вайсенбахер

www.ssi-schaefer.com

1. Производител на контейнери за отпадъци и
контейнери, изработени от пластмаса (HDPE) и
стоманени галванизирани;
2. Доставчик на хардуерни и софтуерни решения
за логистиката на отпадъците

1. Дистрибутор за българския пазар;
2. Контакти с потенциални клиенти, т.е. частни компании за събиране на
отпадъци и общини

7 K. Schräder Nachf. www.schraeder.com

Производител на коминни системи:
- Коминни системи от неръждаема стомана
- Топлообменници за промишлени приложения,
- Утаители за фини частици за изгаряне на
дървесина

Първо навлизане на българския пазар:
- Дистрибутори
- Агенти по продажбите
- Доставчици
- представител на българския пазар: клиенти - енергийни мениджъри и/или
мениджъри на съоръжения


