
 

 
 

 

 

 
 

 

AUSTRIA SHOWCASE 

SERVICII DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ 

TIMIŞOARA, ARAD, ORADEA 
22 - 24.02.2016 

FIRME AUSTRIECE PARTICIPANTE 

FIRMA | REPREZENTANT | 

CONTACT 
PRODUSE | SERVICII 

SE CAUTĂ/SE 

OFERĂ 

 
AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH 
Kurt BERGER  
operator tehnic 
E bku@agru.at  
W www.agru.at  
 
 

 

Producător internațional de produse din mase plastice: 

țevi pentru alimentarea cu gaz, apă, apă de răcire, ape 

uzate, produse semifinite, plăci de protecție a 

betonului, geomembrane. Aplicare în tunele, canale de 

ape uzate și de irigare, jgheaburi, spații de colectare 

 

Beneficiari 

 
ANDRITZ AG 
Rudolf ANGERER 
sales manager 
E rudolf.angerer@andritz.com 
W www.andritz.com  
 

 

Produce instalaţii şi echipamente şi oferă servicii 

pentru microcentrale (de până la 500 kW), industria 

celulozei şi hârtiei, apă, ape uzate, industria de 

prelucrare a metalelor, oţelării, separarea materiei 

solide/lichide în sectorul municipal şi cel industrial 

 

 

Colaboratori 

Beneficiari din 

industria de celuloză și 

hârtie, metalurgie 

 

 
ANDRITZ ATRO GMBH 
Daniel SCHUSTER 
sales department 
E daniel.schuster@andritz.com 
W www.andritz.com/pumps 
 

 

Produce pompe cu şnec pentru transportul apei, al 

apelor uzate, al nămolului şi al altor medii încărcate cu 

materie solidă de ex. din industria celulozei şi hârtiei şi 

a dezvoltat transportorul elicoidal cu melc 

 

 

Colaboratori 

Beneficiari 

 
COMPOST SYSTEMS GMBH 
Aurel LÜBKE  
administrator 
E aurel.luebke@compost-
systems.com 
W www.compost-systems.com  
 

 

Tratarea biologică a fluxurilor de deşeuri, 

know-how, engineering, produse pentru tratarea 

biologică şi mecanică a diverselor tipuri de deşeuri 

 

Colaboratori 

Beneficiari finali din 

domeniul tratării 

deșeurilor/ Servicii și 

know how 

 
DUROTON POLYMERBETON GMBH 
Heinz FUCHSLUGER  
director vânzări şi marketing 
E h.fuchsluger@duroton.at  
W www.duroton.at 
 

 

Producţie de beton polimeric, elemente de canalizare, 

matriţe, sisteme de canalizare noi sau reabilitate  

 

 

Firme de construcții, 

beneficiari, clienți 

finali, proiectanți 
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SE CAUTĂ/SE 
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EUROPLAST 
KUNSTSTOFFBEHÄLTERINDUSTRIE 
GMBH - Europlast Romania SRL 
Marius GHETE 
reprezentant vânzări 
E marius@europlast.com.ro  
W www.europlast.com.ro  
 

 

Producţie şi comercializare de recipiente din mase 

plastice care se utilizează în domeniul gospodăririi 

deșeurilor, în agricultură și în industrie. 

 

Beneficiari din 

domeniul salubritate,  

clienți finali 

 
EVN ABFALLVERWERTUNG 
NIEDERÖSTERREICH GMBH 
Zeljko PJAGULOVIC 
director proiect 
E Zeljko.Pjagulovic@evn-
abfallverwertung.at 
W www.evn-abfallverwertung.at  
 

 

Oferă în baza unei infrastructuri ultramoderne curent, 

gaz, căldură, alimentarea cu apă, evacuarea apei cât și 

reciclarea termică a deșeurilor și serviciile legate de 

acestea dintr-o singură sursă. 

 

Administrații, 

beneficiari din 

domeniul valorificării 

deșeurilor 

 
FORSTER METALLBAU GMBH 
Paul STEGER  
head of business development 
E p.steger@forster.at 
W www.foster.at  
 

 

Producţie și comercializare de indicatoare şi de 

tehnologie pentru trafic, componente din aluminiu şi 

oţel pentru industrie 

 

Beneficiari din 

administrație și 

industrie 

 
GOLEM IMS GMBH 
Serguei GOLOVANOV 
administrator 
E info@golem.at 
W www.golem.at  

 

Tehnologii digitale pentru administrația comunelor; 

management integrat în orașe pentru administrații, 

cetățeni, turiști și companii locale; soluții noi pentru 

managementul calității din companiile de utilități din 

zonele urbane (apă, deșeuri, sănătate, etc.). Soluțiile 

Smart City Monitor, Smart Governance Monitor și 

Smart Enterprise Monitor se pot obține online la  

http://win2biz.com. 

 

 

Beneficiari licenţă 

Participarea la 

consorții pentru 

proiecte UE Horizont 

2020, Interreg etc. 

 
HACH-LANGE GMBH 
Silvia ONDRUS 
senior sales and service manager 
E silvia.ondrus@hach.com 
W www.at.hach.com   
W www.ro.hach.com   
 

 

Producător și consultant tehnic pentru tehnologie de 

măsurare pentru laboratoare și de proces din 

domeniile ape uzate, ape de suprafață, apă potabilă și 

de proces. 

 

Laboratoare de analiză 

a apei, operatori de 

stații de epurare 

 
HAMBURGER RECYCLING GROUP 
GMBH 
Laszlo TOTH, director general 
E laszlo.toth@hamburger-
recycling.com 
W www.hamburger-recycling.com  
 

 

Compania colectează și comercializează materii prime 

secundare și oferă servicii integrate de mediu, oferind 

soluții de reciclare pentru deșeurile din hârtie, plastic, 

sticlă și lemn 

 

Beneficiari, 

administrații 

  

mailto:marius@europlast.com.ro
http://www.europlast.com.ro/
mailto:Zeljko.Pjagulovic@evn-abfallverwertung.at
mailto:Zeljko.Pjagulovic@evn-abfallverwertung.at
http://www.evn-abfallverwertung.at/
mailto:p.steger@forster.at
http://www.foster.at/
mailto:info@golem.at
http://www.golem.at/
http://win2biz.com/
mailto:silvia.ondrus@hach.com
http://www.at.hach.com/
http://www.ro.hach.com/
mailto:laszlo.toth@hamburger-recycling.com
mailto:laszlo.toth@hamburger-recycling.com
http://www.hamburger-recycling.com/


 

 
 

 

 

 

 

FIRMA | REPREZENTANT | 
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HERMES TECHNOLOGIE GMBH 
Călin SAS 
administrator 
E calin.sas@fortera.net  
W www.hermes-rechnologie.at  
W www.fortera.net  

 

Producător al dispozitivelor de deschidere din titan-

aluminiu a capacelor căminelor de vizitare pentru 

deschiderea uşoară şi închiderea nepericuloasă a 

capacelor de canale, de cămine pentru separatoare de 

ulei, gaz, apă şi cablur; distribuitor al mortarului uscat 

ERGELIT special pentru încăperi umede (mortar de 

umplere, de acoperire şi de zidărie) 

 

 

Beneficiari, 

administrații, firme de 

construcții, proiectanți 

 
HOBAS ROHRE GMBH 
HOBAS PIPE SYSTEMS 
Dan ULIAN-SZEKELY  
director zonal vânzări 
E hobas.austria@hobas.com 
W www.hobas.com  
 

 

Producător de sisteme de țevi pentru domeniile apă 

potabilă, ape reziduale, irigaţii, hidroenergie şi 

industrie. 

 

Clienți finali, firme de 

construcții, arhitecți, 

proiectanți de 

obiective industriale 

 
IBC SOLAR AUSTRIA GMBH 
Lesya VASHCHYSHYN 
E lesya.vashchyshyn@ibc-solar.at 
W www.ibc-solar.at 
 

 

Firma oferă soluții parțiale și complete și servicii 

pentru domeniul fotovoltaic, comercializează produsele 

necesare, asigură managementul unor procese 

complete 

 

Companii de instalații, 

electricieni, companii 

din domeniul 

fotovoltaic 

 
LEIER HOLDING GMBH 
LEIER ROM SRL 
Cristian SUCIU  
administrator 
E cristian.suciu@leier.ro 
W www.leier.eu  
 

 

Producţie și comercializare de sisteme de canalizare, 

pavaje, borduri şi elemente de zidărie din beton 

 

Beneficiari, firme de 

construcții, arhitecți, 

proiectanți de 

obiective industriale și 

civile 

 
ORION LICHTHÄUSER 
VERTRIEBSGMBH 
Arnold MARA 
sales 
E a.mara@orion-marketing.ro 
W www.orion.co.at  
 

 

Producție și comercializare de lustre de mare 

rafinament și de corpuri de iluminat pentru reședințe și 

obiective de toate tipurile cum ar fi hoteluri, săli de 

cultură, spații publice și administrative   

 

Beneficiari, arhitecți, 

proiectanți 

 
PORR BAU GMBH 
PORR CONSTRUCT SRL 
Mario PRÖLL, director tehnic 
Vasile MOISE, director tehnic 
E construct@porr.ro 
W www.porr.ro  
 

 

Firmă de construcţii specializată în construcţii de 

infrastructură, industriale, civile, de geniu (autostrăzi, 

căi ferate, aeroporturi, poduri, canalizări, alimentări cu 

apă, parcuri eoliene, centre de logistică, birouri, 

domeniul rezidenţial, etc.)  

 

 

Contractanţi lucrări de 

infrastructură, 

industriale, de geniu 

  

mailto:calin.sas@fortera.net
http://www.hermes-rechnologie.at/
http://www.fortera.net/
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SE CAUTĂ/SE 

OFERĂ 

 
PREDL AUSTRIA GES.M.B.H. 
Manfred PREDL  
administrator 
E mpredl@predl.eu  
W www.predl.eu  

 

Producţia și comercializarea de elemente 

termoplastice de fund pentru puţuri  

 

Producători de produ- 

se finite din beton, 

comercianți de mate- 

riale de construcții, 

firme de construcții 

subterane/de canale: 

 

 
SCHUBIO SOLUTIONS GMBH 
Reinhard SCHU 
administrator 
E reinhard.schu@ecoenergy.de 
W www.ecoenergy.de  
 

 

Procedeul SchuBio® separă, spală, igienizează și 

sortează complet automatizat toate fluxurile de 

materiale din deșeul menajer. Fără ardere a 

deșeurilor. Fără depozit. Fără apă reziduală. Fără 

emisii cu efect negativ asupra mediului înconjurător. 

 

Firma dorește realiza-

rea de Public-Private-

Partnerships (PPP) 

pentru transpunerea 

planului de acțiune al 

UE „Economia 

circulară“. 

 

 
SEKISUI SPR CONSTRUCTION 
GMBH 
Corina DURLESCU 
general manager 
E corina.durlescu@sekisuispr.com 
W www.sekisuispr.com  
 

 

Oferă un program cu procedee diferite fără săpătură 

pentru verificarea, curățarea, reabilitarea, înlocuirea și 

instalarea conductelor de țevi de toate tipurile cum ar fi 

conducte de ape uzate, de apă potabilă, de gaze, de 

petrol sau industriale și rezervoare. 

 

Beneficiari, firme de 

construcții, arhitecți, 

proiectanți de 

obiective industriale 

 

 
SINAWEHL GMBH 
UMWELTTECHNIK 
Günter SINAWEHL 
administrator  
E g.sinawehl@sut.at  
W www.sut.at 
    

 

Producţie de maşini şi sisteme complete de instalaţii 

pentru tratarea şi pregătirea deşeurilor. Dispune de o 

sită de separare mobilă pentru evaluarea compoziţiei 

amestecului de particule.  

 

Partener de vânzări 

Reprezentant 

Beneficiari din 

domeniul tratării 

deșeurilor 

 

 
SONNEK ENGINEERING GMBH 
Aurelian DASCĂL 
director zonal vânzări 
dascal@sonnek.com 
W www.sonnek.com  

 

Soluţii la cheie, de la automatizare, montare, punere în 

funcţiune, service: 

- pompe industriale şi sisteme de aerare 

- alte echipamente şi armături conexe pompelor 

- automatizări complete pentru staţii de epurare şi 

staţii de pompare 

 

 

Beneficiari din 

industrie, companii de 

apă 

 

 
SWARCO AG 
SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL 
Camelia STUPARU, director general 
Ion DEDU, manager proiect 
E camelia.stuparu@swarco.com 
E office.str@swarco.com 
W www.swarco.com 
 

 

Activitate în domeniile: marcarea drumurilor, 

semnalizare rutieră luminoasă și prin panouri și 

managementul traficului 

 

Beneficiari din 

administrație, firme de 

construcții drumuri, 

proiectanți 
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VWR INTERNATIONAL GMBH 
Partener vânzări 
Lucian ȘTEFAN  
team leader Romania 
E lucian.stefan@ro.vwr.com  
W www.at.vwr.com  

 

Sortiment consacrat pe plan mondial de reactivi, 

produse chimice, materiale consumabile, produse PSA, 

aparate, instalații de laborator și multiple servicii 

începând cu proiectarea, coordonarea sau preluarea 

relocărilor, instalarea, punerea în funcțiune, 

întreținerea și repararea aparatelor, cât și calibrări, 

validarea IQ/OQ a aparatelor și a pipetelor. 

 

 

Beneficiari companii 

din domeniul farmace-

utic și biotehnic cât și 

organizații din indust-

rie, învăţământ și 

guvernamentale. 

 

mailto:lucian.stefan@ro.vwr.com
http://www.at.vwr.com/

