Vokietijos įmon÷s norinčios bendradarbiauti
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Adunos GmbH (www.adunos.com) įmon÷ iš Berlyno, vykdanti didmeninę šilumos siurblių, jų sistemų bei kitos pastatų
technikos prekybą ir siūlanti savo klientams modernius sprendimus energetikos srityje. Įmon÷ prekiauja Vokietijos
gamintojų NIBE ir Güstrow Wärmepumpen šilumos siurbliais. Adunos GmbH sukūr÷ inteligentišką skaitliukų duomenų
nuskaitymo sistemą (Smart Metering System) Adunos-Box, kuri turi saugią stacionarią signalų perdavimo sistemą ir
veikia belaidžiu tinklu. Įmon÷ ieško kontaktų su šilumos siurblių importuotojais, prekybininkais, šilumos sistemų
įrengimo bei šilumos tiekimo paslaugas siūlančiomis įmon÷mis.
Ingenieurbüro Kühne (www.energieberatung-kuehne.de) inžinierių biuras konsultuoja įvairių efektyvaus energijos
panaudojimo priemonių ekonominio veiksmingumo klausimais tiek gyvenamųjų namų, tiek pramon÷s ir viešųjų pastatų
srityse. Profesionalūs inžinieriai padeda pasirinkti praktiškus, paprastus ir efektyvius energijos taupymo sprendimus,
atsižvelgiant į statinio fizines savybes bei jau turimą įrangą. Įmon÷ nori bendradarbiauti su inžinierių biurais,
planuotojais ir nekilnojamojo turto projektų pl÷totojais.
Porextherm Dämmstoffe GmbH (www.porextherm.de) yra vienas didžiausių pasaulyje ypač aukšto efektyvumo šilumos
izoliacinių medžiagų Vacupor® - vakuumin÷s izoliacin÷s plokšt÷s (VIP) - gamintojas. Šios plokšt÷s gaminamos iš labai
dispersiškų silicio miltelių ir pasižymi puikiomis izoliacin÷mis savyb÷mis temperatūroje nuo -50° C iki +80° C. Lyginant
su tradicin÷mis izoliacin÷mis medžiagomis, šių vakuuminių plokščių šiluminis pralaidumas yra labai žemas. D÷l šios
savyb÷s ir palyginti plono izoliacinio sluoksnio vakuumin÷s izoliacin÷s plokšt÷s susilaukia vis didesnio susidom÷jimo ir
taikymo įvairiose srityse. Ypač aukštos temperatūros (iki +1.100° C ) izoliacin÷s plokšt÷s WDS® naudojamos įvairiose
pramon÷s šakose. Įmon÷ ieško tiek÷jų Baltijos šalims bei suinteresuotų pramon÷s įmonių, kurioms aktualūs įvairūs
izoliacijos sprendimai jų gaminiuose.
RAICO Bautechnik GmbH (www.raico.de) gamina aukštos kokyb÷s stiklo fasadų ir stogų sistemas iš medžio, aliuminio ir
plieno. Tai vienintel÷ įmon÷ pasaulyje, kurios visi gaminiai turi dr. Feist Passivhaus Institut (Pasyvaus namo instituto)
sertifikatus ir gali būti derinami tarpusavyje. Minimalus stiklo stogo iš medžio, plieno ar aliuminio nuolydis gali būti 2°.
Įmon÷ ieško kontaktų su stiklo fasadais, stogais, žiemos sodais prekiaujančiomis įmon÷mis, architektais, planuotojais,
inžinieriais bei statybin÷mis įmon÷mis.
RST Gesellschaft für Wasserspartechnik mbH (www.rstcom.de) jau 25 metus kuria, gamina bei prekiauja įvairiais
inovatyviais vandenį taupančiais gaminiais: vandens čiaupo sieteliais, purkštukais, dušo galvut÷mis, dušo žarnomis ir
pan. Šie produktai įgalina, neatsisakant komforto, sutaupyti iki 40% vandens. Įmon÷s produkcija gaminama iš aukštos
kokyb÷s medžiagų, jai suteikiama 3-jų metų garantija. Įmon÷ nori bendradarbiauti su santechnikos prekių
importuotojais ir didmenininkais.
Schaller Architekten (www.schallerarchitekten.com) yra tarptautiniu mastu dirbantis architektų ir planuotojų biuras,
kuris specializuojasi daugiaaukščių gyvenamųjų namų statyboje ir renovacijoje bei darnios pl÷tros principais grįstame
miestų planavime. Schaller Architekten biuras Rygoje turi įvairių projektų įgyvendinimo patirties: miesto kvartalas New
Hanza City, biurų pastatai bei gyvenamieji namai. Architektų biuras nori bendradarbiauti su architektais ir
projektuotojais Lietuvoje bei savivaldyb÷mis.
SGT GmbH Sicherheits- und Glastechnik (www.sgt-glas.de) yra stiklo paketų gamintojas sukūręs inovatyvią ALUWAVE®
kompaktiškų ritininių užuolaidų (roletų) sistemą, kurią nor÷tų pristatyti ir Lietuvos rinkoje. Ritinin÷s užuolaidos
gaminamos iš specialios labai plonos aliuminiu padengtos poliesterio folijos ir yra montuojamos stiklo paketo viduje.
Tokiu būdu jie suteikia vasarą efektyvią apsaugą nuo tiesiogin÷s saul÷s šviesos, o žiemą 20% sumažina šilumos
nuostolius per lango stiklą. Iš vidaus jos beveik nepastebimos, o iš išor÷s nepermatomos. Įmon÷ mielai bendradarbiautų
su stiklo paketų gamintojais, kurie domisi šiuo inovatyviu gaminiu bei langų gamintojais, architektais, planuotojais.
Daugiau informacijos anglų k.: http://www.sgt-glas.de/media/pdf/aktualisierung/aluwave_en.pdf
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