
   

 

  

  

 

 

Діловий семінар Austria Showcase Ukraine: 

Енергоефективність. Відновлювальна енергія.  

Київ, 4 грудня 2014 

 

Провідні австрійські фірми представлять себе та свою продукцію /послуги та проведуть переговори з 

українськими підприємствами: 

Участь безкоштовна. Кожна австрійська фірма мае перекладача. 

Заявки на участь приймаються до 1 грудня 2014 р. 

за наступним адресом: 

у Києві – тел.: (044) 503 35 99 (Сузанне Махт, Володимир Хоменко), факс: (044) 503 35 98, 

e-mail: kiev@advantageaustria.org  

Internet: http://www.advantageaustria.org/ua  

1.  

 
Baumit Beteiligungen GmbH 
 
Володимир Карлов 
Директор ТОВ Бауміт Україна  
 
2754 Wopfing 156 
Австрія 

T +43 2633 400 101 

E office@wopfinger.baumit.com  

W www.baumit.com  

 

Контакти нашого дочірнього 

підприємства в Україні:  
ТОВ «Бауміт Україна»  
вул. Червонопрапорна, 34 
03083 Київ 
T/F +38 044 568 52 54 
E office@baumit.com.ua  
W www.baumit.com.ua 

 
Бауміт в Україні 
ТОВ «Бауміт Україна» є дочірнім підприємством австрійської групи 
компаній зі 100-річною історією - Шмід Індустрі Холдинг. На ринку 
України ТМ Baumit представлена з 2006 року і за цей час встигла 
завоювати прихильність та довіру клієнтів завдяки виробництву 
високоякісних будівельних матеріалів, новітніх розробок та 
впровадженню нано-технологій.  
 
Сьогодні заводи компанії Бауміт розташовані більш, ніж у 30 
країнах світу. Головними напрямками роботи компанії Бауміт є: 
системи утеплення, пастоподібні фасадні штукатурки і фарби, 
мінеральні штукатурки та клеї для плитки, матеріали для 
влаштування основи підлоги.  
 
В 2012 році відбулось відкриття  першого заводу Бауміт з 
виробництва СБС на території України з проектною потужністю - 
120 тисяч тон сухих будівельних сумішей на рік. Запуск власного 
виробництва дозволив компанії Бауміт збільшити долю ринку сухих 
будівельних сумішей в центральному регіоні України і укріпити 
лідируючи позиції з продажу теплоізоляційних систем, штукатурок і 
клею для плитки. На 2015 рік запланована установка лінії 
пастоподібних штукатурок та фарб.  
 
Сьогодні якість Бауміт  в Україні обрали такі визнані будівельні 
підприємства як: ХК «Київміськбуд», корпорація «Столиця», 
«Житло-Інвест», «К.А.Н. Девелопмент», «Українська будівельна 
компанія», ВІБА «Центробуд» та інші. 
 
Завдяки багаторічному досвіду діяльності, Бауміт гарантує високу 
якість матеріалів, технічну підтримку, належний рівень сервісу, а 
також навчання архітекторів, проектантів, співробітників і 
підрядників. 
 

2.  
               

 
BERTSCHenergy - 
Josef Bertsch GmbH & Co. KG 
 
Штефан Кузміц  
Регіональний менеджер з продажів 
 
Дітмар Зом  
Менеджер з продажів 

 
БЕРЧенерджі (BERTSCHenergy) – підприємство БЕРЧгруп, є 
провідним світовим підприємством в галузі котельного та 
енергетичного обладнання, а також обладнання для харчової 
промисловості, з власним виробництвом в Австрії. 
 
До сфери нашої діяльності в енергетичній галузі належать: 
• Котельне устаткування на твердому паливі – електроенергія 
та тепло з біомаси 
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Herrengasse 23 
6700 Bludenz 
Австрія 

T +43 (0)5552 61 35-0 
F +43 (0)5552 66 35-9 
E office@bertsch.at  
W www.bertsch.at 
 

• Газотурбінні котельні установки – електроенергія та тепло з 
газу та рідкого палива 
• Котли-утилізатори – пара із тепла відпрацьованих газів в 
промислових процесах 
• Системи та апарати-утилізітори – пара, тепло та обладнання 
для технологічних установок 
 
Ми шукаємо контакти з потенціальними клієнтами в 
енергетичній галузі згідно нашої виробничої програми та 
програми поставок: 
 
Котли на твердому паливі 
Електроенергія та тепло з біомаси та спеціальних видів палива 
з топкою з похило-перештовхуючою решіткою чи топкою з 
киплячим шаром. 
Параметри пари: 15 – 80 т/год., 400 – 520º С; 40 – 130 бар 
 
Газотурбінні котельні установки  
Електроенергія та тепло з газоподібного та рідкого палива 
Потужність газової турбіни: 5-10 МВт (ел.) 
Потік маси вихідних газів: 20-260 кг/с; 
Параметри пари: до 250 т/год., до 560º С до 150 бар 
 
Котли-утилізатори 
Для рекуперації тепла від вогнетехнічних установок 
Потік маси вихідних газів: до 350 000 Нм

3
/год; 

Параметри пари: до 150 т/год., до 540º С та 120 бар 
 
Системи та апарати-утилізітори теплоти вихідних 
технологічних газів та обладнання для хімічної та 
нафтохімічної промисловості 
Проектування та виробництво утилізаторів, а також виробництво 
теплообмінників, реакторів, колон, трубопроводів високого тиску та 
ін.  
Потік маси вихідних технологічних газів: до 400 000 Нм

3
/год 

Параметри пари: до 165 т/год., до 650º С та 150 бар 
Маса частин обладнання до 120 тон 
Довжина до 50 метрів, діаметр до 4,5 метрів. 
 

3.  

 
Energiewerkstatt Consulting GmbH 
 
Герхард Штайндль  
Директор  
 
Katztal 37 
5222 Munderfing 
Австрія 

T +43 (0)7744 201 41 
F +43 (0)7744 201 41-41 
E office@ews-consulting.at   
W www.ews-consulting.at 

 
Енергія вітру  
Energiewerkstatt Consulting – це підприємство сфери послуг, що 
базується у м. Мундерфінг, Австрія. На фірмі працює загалом 45 
співробітників з питань оцінювання,  вимірювання, планування та 
реалізації вітроенергетичних проектів.  
 
Компанія представлена на міжнародному рівні дочірніми 
підприємствами в Болгарії та США. Компанія об'єднує сфери 
екології, сталого розвитку та технологій.  
 
Висококваліфіковані співробітники надають професійну підтримку і 
пропонують розробки проектів, починаючи від ідеї і завершуючи 
передачею. Крім того, команда співпрацює із муніципальними 
органами та промисловими підприємствами задля використання 
відновлюваних джерел енергії на основі сучасних технологій.   
 
Пропонуємо послуги для вітроенергетичних проектів, 
починаючи від виміру вітру, технічного планування, оцінки впливу 
на навколишнє середовище і до управління будівництвом.  
Співпраця з українськими інженерно-конструкторськими бюро.   
Інженерні послуги власника і позикодавця у сфері 
вітроенергетичних проектів 
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4.  

 
Hargassner GmbH 
 
Сергій Ратошнюк  
Директор ТОВ «ІНМАТЕХ» 
 
Anton-Hargassner-Straße 1 
4952 Weng im Innkreis 
Австрія 

T +43 (0)7723 (0)5274-0 
F +43 (0)7723 (0)5274-5 
E office@hargassner.at  
W www.hargassner.com 
 

Контакти нашого представництва в 

Україні:  
ТОВ ІНМАТЕХ 
вул. Прилужна 4/15, оф. 507, 
03179, Київ 
T +380 44 4518752 
F +380 44 4518752 
E info@hargassner.com.ua  
W www.hargassner.com.ua 
 

 
Залучення нових клієнтів для високоякісної техніки опалення 
біомасою  
 
Hargassner з 1984 року займається розробкою, виробництвом і 
продажем котлів для опалення тріскою, пелетами і дровами в 
діапазоні потужностей від 9 - 4х200 кВт.  
 
Hargassner щорічно виготовляє в Австрії близько 9.000 систем 
опалення біомасою, позаду - більш ніж 65 000 установок у 
задоволених клієнтів.  
 
Продукція Hargassner відзначена численними нагородами і 
сертифікатами.  
 
Досконале обслуговування клієнтів на місцях. 
 
Компанія ТОВ «ІНМАТЕХ» з Києва є давнім партнером і 
дистриб'ютором компанії Hargassner з Австрії. Стосовно інформації 
та інсталяції звертайтесь до ТОВ «ІНМАТЕХ»: 
www.hargassner.com.ua  
 

5.  

 
HERZ Energietechnik GmbH 
 
Максим Марцинкевич Продакт-
менеджер з відновлювальних 
джерел енергії  
 
Herzstraße 1 
7423 Pinkafeld 
Австрія 

T +43 (0)3357 (0)428 40-0 
F +43 (0)3357 (0)428 40-190 
Eoffice-energie@herz.eu  
W www.herz.eu 
 

Контакти нашого представництва в 

Україні:  

ГЕРЦ Україна 

Луначарського 10, 4 поверх 

02002 Київ 

T +38044 569 5707, 09 

E kyiv@herz.ua  
W www.herz.ua  
 

 
ГЕРЦ Енергітехнік ГмбХ 
 
Єдиний постачальник комплексних рішень в сфері альтернативного 
опалення!  
Компанія HERZ пропонує найсучасніші водогрійні котли для 
систем опалення на альтернативному паливі: паливних 
гранулах (пелетах) та деревній трісці, потужністю від 4 кВт до 
1500 кВт (робота в каскаді до 4500 кВт), водогрійні котли 
піролізного спалення кускової деревини потужністю до 40 кВт, 
а також теплові насоси потужністю до 18 кВт. Асортимент 
продукції HERZ охоплює комплекс сучасних, екологічно чистих та 
максимально комфортних у використанні систем опалення. Крім 
того, HERZ пропонує накопичувачі для технічної води, буферні 
накопичувачі та станції приготування свіжої води.  
 
HERZ - фахівець в сфері альтернативного опалення. 
 
Ми розширяємось і шукаємо нових ділових партнерів.  
 
Провідний європейський виробник інноваційних та екологічно 
чистих систем опалення - HERZ і надалі планує розширятися та 
залучати нових клієнтів.  
 

6.  

 
iC consulenten Ziviltechniker 
GesmbH 
 
Андреас Хельбль  
Директор 
 
Олена Рибак 
Директор компанії iC Consulenten 
Ukraine 
 
Schönbrunner Strasse 297 
1120 Wien 
Австрія 

T +43 (0)1 521 69-0 

 
iC consulenten зі штатом у понад 350 співробітників належить до 
найбільших інженерних бюро в Австрії. іС consulenten активно 
працює в Україні з 2006 року. Компанія  працює в дев’яти технічних 
секторах, серед них: енергетика (енергоефективність, 
відновлювана енергетика, сталий розвиток), навколишнє 
середовище, вода, споруди та будівлі (в т.ч. управління 
проектами), інфраструктура, транспорт, геологія, та ін. В секторі 
інфраструктури, транспорту та енергетики діяльність зосереджена 
на управлінні програмами, інженерному проектуванні та технічній 
підтримці проектів, що фінансуються міжнародними 
фінансовими організаціями в рамках програм Європейської 
комісії, Світового банку, ЄБРР, ЄІБ та інших фондів і проектів в 
галузі розвитку приватного та державного секторів. 
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E office@ic-group.org  
W www.ic-group.org 
 

Контакти нашого представництва в 

Україні: 
iC consulenten Ukraine 
Рейтарська, 37, 3 поверх 
04053 Київ 
T +380 44 3844337 

E ukraine@ic-group.org  

W http://ic-consulenten.com.ua  
 

Компанія пропонує послуги з проведення енергетичних обстежень, 
енергетичних аудитів, техніко-економічних обґрунтувань, 
проектування, проведення тендерів та нагляду за будівництвом, 
модернізації систем теплопостачання та промисловості, 
модернізація та сертифікація будівель, розробки муніципальних та 
регіональних енергетичних планів, впровадження  проектів з 
відновлюваної енергетики та ін. 
 

7.  

 
Polytechnik Luft- und 
Feuerungstechnik GmbH 
 
Бернхард Хойслер 
Регіональний менеджер 
 
Hainfelderstraße 69  
2564 Weissenbach 
Австрія 

T +43 (0)2672 890-0 
E b.haeusler@polytechnik.at  
W www.polytechnik.at   

 
Тепло та енергія з біомаси  
 
Фірма Політехнік (Polytechnik) є однією з найвідоміших компаній, 
що пропонує паливні установки для горючих матеріалів 
біогенного походження і спеціалізується на розробці та 
постачанні свого обладнання "під ключ".  
 
Компанія пропонує паливні установки з діапазоном потужності 
одного котла від 300 до 30.000 кВт.  
 
У комунальній сфері пропонуються також локальні та 
централізовані теплоцентралі. У деревообробній промисловості 
відомі також своєю високою якістю витяжки, фільтри, установки для 
фарбування шляхом розпилювання у камерах, дробарки, а також 
іскрогасники від фірми Polytechnik. Ми експортуємо близько 97% 
продукції, наразі в світі працює вже більше 2.600 установок фірми 
Polytechnik. 
 
Шукаємо кінцевих споживачів 
 
Паливні установки від фірми Політехнік можуть використовуватись 
для опалення, енергопостачання та отримання технічного тепла. 
 
Сервісна мережа фірми Політехнік охоплює весь світ і дозволяє 
швидко та якісно обслужити клієнтів. 
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