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ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 
 
Prešernova cesta 23  
1000  Ljubljana, Slovenija 
T +386 1 513 97 70 
F +386 1 513 97 80 
E  ljubljana@advantageaustria.org 
W www.advantageaustria.org/si 
 

 

 

KONTAKT 

 

 

 

 

  

 

http://www.advantageaustria.org/si/oesterreich-in-slovenia/Buero-Laibach.sl.html
mailto:ljubljana@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/si
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AVSTRIJSKA PODJETJA – PARTNERJI NA 
SVETOVNEM NIVOJU 

 
 

 

 

Prijazno pozdravljeni na 15. mednarodnem strokovnem 

sejmu GAST EXPO 2022! 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana, uradno predstavništvo 

avstrijskega gospodarstva v Sloveniji, na sejmu tokrat 

prvič predstavlja ponudnike in tehnološke inovacije iz 

Avstrije. Najdete nas v dvorani A, na razstavnem 

prostoru št. 6. Veselimo se vašega obiska! 

 

Na naslednjih streneh preverite atraktivno ponudbo 

vrhunskih podjetij iz Avstrije. Stopite v stik z 

zainteresiranimi podjetji in izkoristite nove poslovne 

priložnosti.  

 

• 11er Nahrungsmittel GmbH 

• Amann Kaffee GmbH 

• CupWorld - Hardy Lohs 

• Daikin Airconditioning Central Europe    

• Die Menü-Manufaktur GmbH 

• Finalit Komplett-Steinpflege GmbH 

• First Class Holz GmbH 

• furore GmbH 

• Hefel Textil GmbH 

• Kärntnermilch, reg.Gen.m.b.H 

• Landesproduktenhandelsgesellschaft m.b.H. 

• Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH 

• Rottner Tresor GmbH 

• Taufratzhofer Weinbau GmbH 

• Unterweger Früchteküche GmbH 

 

 

 

 

 
 

Mag. Wilhelm Nest 

Direktor 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Ljubljana 
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11er Nahrungsmittel GmbH 

 

Galinastraße 34, A-6820 Frastanz 

W www.11er.at 

 

Fred Burtscher 

E fred.burtscher@11er.at 

T +43 5522 515 210 

 
  

11er – užitek iz Avstrije 

 

11er je avstrijsko družinsko podjetje, ki 

verjame, da kar je domačega okusa,  

tekne najbolje. Podjetje vsak dan z veliko 

ljubezni in strasti za stranke ustvarja 

visokokakovostne zamrznjene krompirjeve 

dobrote, kot so zlato rumen Pommes 

Frites, hrustljavi krompirjevi polpeti (rösti) 

in krompirjevi kroketi.  

 

11er ni le sinonim najvišje kakovosti in 

izstopajočega okusa, temveč tudi okoljske 

odgovornosti. Od leta 2015 se vse 

krompirjeve specialitete proizvajajo 100 % 

podnebno nevtralno z izravnavanjem emisij 

CO2. 

 

Poslovna priložnost 

Podjetje išče kupce v sektorju HORECA - 

dostava preko lokalnega veleprodajnega 

partnerja. 

 

http://www.11er.at
http://www.11er.at/
mailto:fred.burtscher@11er.at
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Amann Kaffee GmbH  

 

Bergmannstrasse 18, A - 6850 Dornbirn 

W www.amann-kaffee.at  

 

Peter Amann 

E p.amann@amann-kaffee.at  

T +43 5572 282 88 
 

  

Gurmanska kava za zahtevne ljubitelje kave 

 

Amann Kaffee je družinsko vodena pražarna kave 

na zahodu Avstrije, ki uporablja le najboljšo 

surovo kavo. Podjetje proizvaja odlične mešanice 

in izvirne vrste kav za sektor visoke gastronomije 

in maloprodajo. Izdelki Amann so poznani v 

Avstriji, Nemčiji in Švici. 

 

Poleg gurmanske kave nudi Amann Kaffee tudi 

inovativne specialitete ter “estate” in “single 

origin” kavo. Podjetje proizvaja kavne kapsule, ki 

so združljive z aparati Nespresso®. Posebej 

ponosni so na kavne kapsule “Compresso Lungo” 

in “Espresso”, ki so iz popolnoma razgradljivega 

materiala in jih je mogoče kompostirati 

(certificirano s strani TÜV Austria). 

 

Poslovna priložnost 

Ciljna skupina je poleg visoke gastronomije predvsem sektor maloprodaje živil. 

Poleg najboljše kakovosti pripisuje podjetje Amann Kaffee s svojimi pridelovalci 

kave velik pomen ohranjanju ekološkega ravnovesja. Amann Kaffee izhaja iz 

pravične trgovine in ima ekološko potrjeno pridelavo ter si želi z novimi strankami 

narediti nadaljnje korake v smeri trajnosti. Iščejo se uvozniki ali zastopstvo, ki v 

Sloveniji sodelujejo z gastronomijo in HORECA sektorjem. 

 

http://www.amann-kaffee.at
http://www.amann-kaffee.at/
mailto:p.amann@amann-kaffee.at
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CupWorld - Hardy Lohs e.U. 
 

Fichtnergasse 12/4, A-1130 Wien 

W https://cupworld.at/ 

 

Hardy Lohs 

E h.lohs@cupworld.at 

T +43 664 430 57 69 

 
  

Kozarci za večkratno uporabo 

 

Cupworld Hardy Lohs e.U. proizvaja in trguje s kozarci za večkratno uporabo. V 

ponudbi so kozarci za pivo, vino, penino, koktajle, žgane pijače, brezalkoholne 

pijače, vodo, kavo in čaj. 

Področja uporabe: prireditve na prostem, sejmi, zabaviščni parki, hoteli, terme, 

gostinska/catering podjetja itd.  

 

Izdelki so okolju prijazni, primerni za recikliranje, nelomljivi, varni za hrano, brez 

vonja in okusa, primerni za pranje v pomivalnem stroju, stabilni, elegantne oblike 

in jih je mogoče uporabiti do 600-krat. Na kozarce je mogoče natisniti logotipe ali 

druge motive glede na želje strank. 

 

Poslovna priložnost 

Cupworld Hardy LOHS e.U. išče uvoznike in prodajne zastopnike, ki bi kozarce za 

večkratno uporabo prodajali omenjenim ciljnim skupinam. 

 

    

https://cupworld.at/
https://cupworld.at/
mailto:h.lohs@cupworld.at
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Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH    

 

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien  

W www.daikin.at   

 

Julia Marinescu  

E marinescu.j@daikin.at 

T +43 1 253 21 11  

 
  

Sistemi za hlajenje za hotelske restavracije in kuhinje 

 

Podjetje DAIKIN zainteresiranim strankam s področja HoReCa nudi najboljše 

rešitve za hlajenje in zamrzovanje. Energetsko učinkovite rešitve za hlajenje in 

precizne klimatske tehnologije so bile zasnovane z namenom, da živila ostanejo 

sveža, stranke in zaposleni pa se počutijo udobno.  

  

Vse od opreme za prodajne in storitvene prostore, do hladilnih naprav in hladilnic 

- DAIKIN nudi rešitve, ki jih potrebujete, da so živila in pijača shranjena pod 

optimalnimi pogoji, tako da se minimalizira količina odpadkov v vaši restavraciji, 

kavarni ali hotelu.   

 

Poslovna priložnost 

Podjetje v Sloveniji išče prodajne in montažne partnerje za rešitve hlajenja. 

Obenem išče stik s končnimi uporabniki, v prvi vrsti hoteli in restavracijami, ki 

iščejo atraktivne rešitve za hlajenje.   

  

https://www.daikin.at/de_at/endkunde.html
http://www.daikin.at/
http://www.daikin.at/
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Die Menü-Manufaktur GmbH  

 

Ignaz-Köck-Straße 8/6, 1210 Wien 

W www.menue-manufakturen.at 

 

Stephanie Scheiber 

E stephanie.scheiber@menue-manufakturen.at 

T +43 1 350 60 70 

 
  

Sveže zamrznjeni meniji 

 

Podjetju Menü-Manufaktur GmbH je dober 

okus najbolj pomemben. Zato uporablja 

samo najboljše, kar ponuja narava, in ne 

poseže po ojačevalcih okusa, konzervansih, 

umetnih barvilih ali aromah. 

Visokokakovostni meniji se pripravljajo s 

tradicionalnimi, ročnimi proizvodnimi 

metodami in se skrbno prilagodijo glede na 

različne življenjske potrebe strank. 

  

Menü-Manufaktur GmbH pripravlja menije 

s skrbno ekološko preudarnostjo, saj ima 

trajnost za podjetje velik pomen. Pri 

pripravi jedi se popolnoma prilagodi 

potrebam in željam strank in jim z 

zaupanjem stoji ob strani. 

 

Poslovna priložnost 

Podjetje v Sloveniji išče samostojne partnerje za prodajo domačih, globoko 

zamrznjenih menijev. Na voljo je ponudba po meri za naslednja področja: 

• vrtci, jasli in šola (otroci) 

• domi za ostarele in dostava hrane za upokojence  

• prehrana v podjetjih  

  

http://www.menue-manufakturen.at
https://www.menue-manufakturen.at/
mailto:stephanie.scheiber@menue-manufakturen.at
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Finalit Komplett-Steinpflege GmbH 
 

Erzherzog Wilhelm-Ring 7, A-2500 Baden 

W www.finalit.com 

  

Verena Pirker   

E verena.pirker@finalit.com  

T +43 22 52 866 100 

 
  

Nega kamna in keramike 

 

Finalit je uspešno avstrijsko podjetje za nego 

kamna in keramike, ki nudi izdelke za osnovno 

čiščenje, čiščenje kamna in naravnega kamna, 

posebno čiščenje, impregnacijo in nego, kot 

tudi s tem povezane storitve v zasebnih in javnih 

prostorih na mednarodni ravni. 

 

Izdelki Finalit so odporni na UV žarke in cestno 

sol, neškodljivi za živila, zračno prepustni, 

odporni na madeže in vodoodbojni ter testirani 

s strani testnega urada MA 39 Versuchs- und 

Forschungsanstalt mesta Dunaj. Finalit je s 

profesionalnimi storitvami in izdelki, ki so bili 

razviti in preizkušeni z več desetletji 

kamnoseških izkušenj, prisoten v 22 državah po 

vsem svetu. Franšizni sistem Finalit je že 3 leta 

na voljo na nacionalni in mednarodni ravni. 

 

Poslovna priložnost: Franšizni partnerji  

Finalit za izgradnjo mednarodno uspešne ekipe išče partnerje z izkušnjami v 

prodaji. Cilj je skupaj s samostojnimi podjetniki uspešno implementirati poslovni 

model Finalit StoneCare na nacionalni in mednarodni ravni. Partnerji prejmejo že 

izoblikovan, zelo donosen in enostaven poslovni model ter pridobijo ugodnosti 

medsebojne sinergije in mednarodne mreže. 

http://www.finalit.com
https://www.finalit.com/
https://www.finalit.com/
mailto:verena.pirker@finalit.com
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First Class Holz GmbH 
 

Kirchengasse 27, A-4923 Lohnsburg 

W www.first-class-holz.at  

 

Florian Hamminger  

E fh@fch.at / fh@first-class-holz.at 

T +43 77 54 4141 

 
  

Visokokakovostni ležalniki za wellness, sprostitvene prostore in zunanje terase 

 

First Class Holz je podjetje iz čudovitega 

predela Innviertel v Zgornji Avstriji, ki 

proizvaja profesionalne ležalnike za 

wellness, savne, sprostitvene prostore, 

zunanje predele, hotele in zasebni sektor. 

Ležalniki so na voljo že v več kot 700 

hotelih, termah, fitnes studiih in kopališčih, 

prav tako se uporabljajo v številnih 

zasebnih bivalnih prostorih.  

 

Ležalnike First Class Holz zaznamuje 

neprimerljivo udobje ležanja, odlična 

obrtna izdelava in robustna, vzdržljiva 

konstrukcija.  

 

Poslovna priložnost  

First Class Holz išče stik s hoteli, fitnes 

studii, termami, savnami in upravljavci 

podobnih objektov, ki želijo svoje wellness 

prostore, terase in zunanje predele 

obogatiti z visoko kakovostnimi ležalniki.   

 

  

http://www.first-class-holz.at
http://www.first-class-holz.at/
mailto:fh@fch.at
mailto:fh@first-class-holz.at
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furore GmbH 
 

Hans-Berchtold-Straße 52, A-6840 Götzis 

W www.furore.at 

 

Christian Greber 

E sales@furore.at 

T +43 55 74 58029 

 
  

furore – izbrani okusi iz Avstrije 

 

furore je avstrijski proizvajalec gurmanskih prehrambnih izdelkov, ki že od leta 

1999 pooseblja kulinarične užitke na najvišjem nivoju. Sortiment obsega 16 sadno-

pikantnih gorčičnih in gurmanskih omak (z okusom fige, grozdja, hrušk, paprike, 

čilija itd.), začinjene omake za sirne, ribje in mesne jedi ter odlične sire, narejene 

iz senenega mleka iz regije Bregenzerwald. 

 

furore nudi šest novih kreacij bio kakovosti, izdelke furore Bio Spicy Fruits 

izjemnih okusov, kot so npr. breskev-zeleni poper in marelica-goji jagode. 

Proizvodi so brez konzervansov in barvil ter primerni za vegetarijansko in 

vegansko kuhinjo.  

 

Poslovna priložnost  

Podjetje furore GmbH izdelke lastnih ter trgovskih blagovnih znamk s pomočjo 

izbranih partnerjev trži po celem svetu. V Sloveniji išče prodajne partnerje za 

visoko gastronomijo in hotelirstvo: 

• sadne omake kot idealne spremljevalke sirov (klasični okusi in bio) 

• Alpen Rose - brezalkoholna penina 

• Alpsider - lahek aperitiv s samo 2,5% vol. 

 

  

http://www.furore.at
https://www.furore.at/
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Hefel Textil GmbH 
 

Schwarzach-Tobelstraße 17, A-6858 Schwarzach 

W www.hefel.com  

 

Bernd Millien 

E bernd.millien@hefel.com 

T +43 55 72 503 0 

 
  

Visokokakovostne odeje, vzglavniki in posteljnina “made in Austria” 

 

Družinsko podjetje HEFEL Textil je bilo ustanovljeno leta 1907 in je danes v rokah 

četrte generacije. HEFEL proizvaja svetovno znane, prestižne odeje, vzglavnike, 

posteljno perilo in posteljne nadvložke. Izdelki so polnjeni z naravnimi vlakni, 

živalsko dlako, puhom in perjem. 

 

HEFEL Textil pooseblja brezhibno sledljivost v skladu s standardom odgovornega 

puha (angl. Responsible Down Standard) ter certifikatoma Öko-Tex in GOTS. Je 

edini proizvajalec posteljnin na svetu, ki vse proizvodne korake izvaja v lastnem 

obratu. Izdelki so tako “100% made in Austria”.  

 

Poslovna priložnost  

HEFEL Textil išče prodajne partnerje, uvoznike, trgovce s pohištvom in posteljnino, 

filialiste ali trgovske zastopnike - z ustreznimi izkušnjami v segmentu hišnega 

tekstila, v idealnem primeru s tekstilom za spalnice. Podjetje z veseljem sodeluje 

tudi neposredno s hoteli, saj ima za ta segment lastno paleto izdelkov. 

 

http://www.hefel.com
http://www.hefel.com/
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Kärntnermilch reg. Gen. mbH 

 

Villacher Straße 92, A-9800 Spittal/Drau 

W www.kaerntnermilch.at 

 

Sandra Zotter 

E sandra.zotter@kaerntnermilch.at  

T +43 4762 610 610 

 
  

(BIO) mlečni izdelki za HORECA sektor - iz najboljšega surovega mleka na svetu! 

 
Čas je za “popolnoma naravno” ravnanje! 

Podjetje Kärntnermilch najboljše surovo 

mleko, ki ustreza najstrožjim kriterijem, 

predela v odlične mlečne izdelke in sire. Na 

dan se predela ca. 300.000 kg mleka, od 

tega ca. 60.000 kg bio mleka.  

 

Z najstrožjimi kriteriji za surovo mleko ter 

inovativnimi idejami za produkte poskrbi 

Kärntnermilch vedno znova za kakovost in 

užitek. Podjetje nudi obsežen, visoko 

kakovosten asortiment izdelkov tako na 

področju konvencionalnega sira in mleka, 

kot tudi na bio področju pod znamko Bio 

Wiesenmilch. Ponudbo zaokrožajo mlečni 

izdelki brez laktoze.  

 
 

Poslovna priložnost  

Kärntnermilch je že vrsto let dobavitelj (bio) izdelkov za avstrijske hotele ter 

gastronomijo, ki slovijo po visoki kakovosti. Podjetje išče dolgoročna partnerstva v 

Sloveniji. Nudijo se izdelki v velikih količinah, kakor tudi v manjših pakiranjih. 

Podjetje je z veseljem na voljo tudi za izdelke zasebnih znamk. 

 

http://www.kaerntnermilch.at
https://www.kaerntnermilch.at/
mailto:sandra.zotter@kaerntnermilch.at
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LandesproduktenhandelsGesmbH – Schneiders Gemüseland  
 

Am Holzplatz 1, A-2301 Groß-Enzersdorf 
W www.gemueseland.at 

 

Irene Both 

E qs@gemueseland.at  
T +43 2249 25 05-0  

 
  

Zelenjava v harmoniji z naravo 

 

Schneider's Gemüseland je družinsko podjetje iz 

regije Marchfeld, jugovzhodno od Dunaja, ki že več kot 

40 let prideluje visokokakovostno (BIO) zelenjavo. 

Zelenjava se predela sveže obrana in gre v prodajo kot 

(BIO) sveži izdelek ali (BIO) zamrznjena zelenjava. 

 

Schneider's Gemüseland je nosilec več certifikatov: 

AT-BIO, Global G.A.P., brez GSO, Kosher Passover + 

Pareve, IFS 7. 

 

Z dolgoletnimi izkušnjami in lastnim kmetijstvom se 

pridelajo najboljše sorte prvorazredne kakovosti, kot 

so: 

• zamrznjen (bio) grah, sladka koruza, korenje, 

krompir, pastinak, rumeno korenje, zelena, 

bela repa, 

• sveže (bio) korenje in sveža čebula. 

 

Poslovna priložnost  

Podjetje Schneider's Gemüseland že več kot 20 let sodeluje s preverjenimi kmeti 

iz regije Marchfeld v Avstriji. Iščejo se nove stranke, uvozniki, dobavitelji ali 

zastopniki. Za informacije o dobavi, cenah itd. vam je podjetje z veseljem na 

razpolago. 

 

http://www.gemueseland.at
https://www.gemueseland.at/
mailto:qs@gemueseland.at
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Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH  
 

Hirt 1, A-9322 Micheldorf  

W www.hirterbier.at 

 

Josef Ogris-Martič 

E josef.ogris@hirterbier.at  

T +43 4268 2050-500 

 
  

Zasebna pivovarna Hirt - Prava strast za pravo pivo 

 

Zasebna pivovarna Hirt je ena najstarejših 

pivovarn v Avstriji, kjer pivo z resnično strastjo 

varijo že več kot 750 let. Ko se srečajo užitek, 

kakovost in tradicija, je rezultat v večini 

primerov prav posebno doživetje.  

 

Podjetje Hirt se predstavlja kot regionalna 

zasebna pivovarna za celotno območje Alpe-

Jadran in je ponosno, da velja za 

pomembnega, trdnega in stabilnega partnerja 

trgovcem v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. 

 

   

  

Poslovna priložnost  

Podjetje išče nove partnerje in trgovce s 

pijačami na območju Maribora /Štajerske in 

Novega mesta/Dolenjske, kot tudi nove 

kupce iz gastronomije in hotelirstva.   

 

 

 

http://www.hirterbier.at
https://www.hirterbier.at/
mailto:josef.ogris@hirterbier.at
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Rottner Tresor GmbH  
 

Thern 17, A-4880 St. Georgen im Attergau  

W www.rottner-tresor.at 

 

Josef Preiner 

E josef.preiner@rottner-tresor.at 

T +43 7667 6600 102 

 
  

Varnostni sefi, omare in trezorji  

 

 

  

Rottner Tresor je vaš strokovnjak za 

varnost, ki nudi trezorje, varnostne sefe, 

pohištvene trezorje, stenske trezorje, 

omarice za orožje, ognjevarne trezorje, 

trezorje za ključe, blagajne in sefe za 

urejanje denarja, trezorje za hotelske sobe 

ter depozitne trezorje. 

  

Izkoristite brezplačno svetovanje dolgoletnih 

zaposlenih in prednosti edinstvenih storitev 

podjetja Rottner Tresor GmbH. 

 

Poslovna priložnost  

Podjetje Rottner Tresor GmbH uspešno 

prodaja izdelke za zagotavljanje varnosti in 

želi nagovoriti nove končne stranke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rottner-tresor.at
https://www.rottner-tresor.at/
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Taufratzhofer Weinbau GmbH 
 

Quellenstraße 3, A-2340 Mödling 

W www.taufratzhofer.at  

 

Gunther Taufratzhofer 

E office@taufratzhofer.at 

T +43 2236 226 18 

 
  

Vino, penina, olje grozdnih pešk 

 

 

Taufratzhofer Weinbau GmbH je družinsko podjetje z vinogradi v okolici 

Gumpoldskirchna, južno od Dunaja, ki že od leta 1790 povezuje tradicijo z 

najsodobnejšo tehnologijo in najnovejšimi dognanji. 

 

Taufratzhofer poleg kakovostnih regionalnih vin proizvaja tudi penino (belo, rdečo, 

rosé), žganja, vermut in likerje – vse izključno iz grozdja lastne pridelave. Vinogradi se 

razprostirajo na približno 15 ha in obdelujejo po ekoloških načelih, pri čemer je 

kakovost vedno na prvem mestu.  

 

Domača vinska hiša – Heuriger – vabi goste k uživanju v prijetnem vzdušju, ob kozarcu 

izbranega vina in okusnih lokalnih dobrotah. 

 

Poslovna priložnost  

Podjetje išče poslovne priložnosti na novih trgih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.taufratzhofer.at
http://www.taufratzhofer.at/
mailto:office@taufratzhofer.at
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Unterweger Früchteküche GmbH 
 

Thal-Aue 20, A-9911 Assling-Osttirol  

W www.fruechtekueche.at 

 

Verena Moroder 

E v.moroder@fruechtekueche.at 
T +43 48 55 8111 

 
  

Visokokakovostni džemi, marmelade, nadevi in sirupi iz skrbno izbranega sadja 

 

Unterweger Früchteküche GmbH je družinsko podjetje s sedežem v kraju Thal-

Assling (Vzhodna Tirolska), ki že od leta 1931 po tradicionalni recepturi pripravlja 

džeme, marmelade, kompote, sadne sirupe in razne druge dobrote, kot so med in 

sadne mešanice, ter jih neprestano izboljšuje z novimi idejami. Ponudba je 

namenjena trgovini, prodajalcem, sektorju cateringa, hotelom, gastronomiji in 

predelovalnim podjetjem, kot so pekarne in slaščičarne. Zanje so na voljo tudi 

posebni domači džemi in sadne mešanice z deležem sadja od 45 % do 70 %.  

 

Produkti se prodajajo pod blagovnimi znamkami UWE, Tiroler Früchteküche in 

ALBI. Med domačimi kupci slovijo predvsem po visoki in dosledni kakovosti. 

 

Poslovna priložnost  

Podjetje skupaj s slovenskim partnerjem išče distribucijske partnerje v 

veleprodaji, hotelskem in gostinskem sektorju ter predelovalna podjetja. 

http://www.fruechtekueche.at
https://www.fruechtekueche.at/
mailto:v.moroder@fruechtekueche.at
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Poznate portal  

avstrijskega gospodarstva v Sloveniji? 

 
Obiščite spletno stran  

www.advantageaustria.org/si 

in odkrijte nove poslovne priložnosti! 

 
 
 

 

 

 

 
 
   
  
  
   

http://www.advantageaustria.org/si
http://www.advantageaustria.org/si

