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Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva je jedným z viac ako 110 oficiálnych zastúpení Hospodárskej
komory Rakúska vo svete. Nakoľko je členstvo pre rakúske firmy povinné, zastupujeme viac ako 300.000 rakúskych
spoločností, ktorým pomáhame nadviazať nové kontakty pre medzinárodný obchod a spoluprácu.

Až štvrtina celoročnej priemyselnej produkcie pripadá v rakúskom hospodárstve na odvetvia strojárstva a
spracovania kovov. Obzvlášť veľký význam zohráva najmä výroba kovových konštrukcií, výroba zdvižných a
dopravných zariadení, výroba poľnohospodárskych strojov a mechanizmov, ale napríklad aj výroba zámkov a kovaní,
či výroba strojov a zariadení pre iné priemyselné odvetvia. Všetky tieto výrobky sa pritom vyznačujú vysokou
precíznosťou a kvalitou spracovania.
Využite túto jedinečnú príležitosť a spoznajte nových obchodných a výrobných partnerov z Rakúska. Tešíme sa na
stretnutie s Vami!

PARTNERI PODUJATIA

www.tn.sopk.sk
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www.po.sopk.sk

www.spklaster.sk

HOTEL ALEXANDRA | PÚCHOV

ALEXANDRA HOTEL ****
Alexandra Hotel, s.r.o.
Dvory 581/14B
SK-020 01 Púchov
W www.alexandrahotel.sk
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PREHĽAD ÚČASTNÍKOV
THE COOL TOOL MODELLBAUWERKZEUGE U. PRÄZISIONSMASCHINEN
PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
TVRDOKOV A NÁSTROJE NA OBRÁBANIE MATERIÁLOV

6

KEBA AG
RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE STROJOV

7

SENOPLAST KLEPSCH & CO. GMBH
VÝROBA KOEXTRUDOVANÝCH PLASTOVÝCH PLÁTOV A FÓLIÍ

8

CUBICURE GMBH
VÝSKUM, VÝVOJ A SPRACOVANIE FOTOPOLYMÉROV

9

RÜBIG GMBH & CO KG
TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV

10

ANGER MACHINING GMBH
STROJNÉ RIEŠENIA PRE TRIESKOVÉ OBRÁBANIE STREDNÝCH A VEĽKÝCH SÉRIÍ DIELCOV

11

KLOECKNER METALS AUSTRIA UND CO. KG
KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A FARBENÝCH KOVOV

12

IMS AUSTRIA GMBH
PREDAJ A OPRACOVANIE ŠPECIÁLNYCH OCELÍ

13

MINA TRADE E.U.
SPROSTREDKOVANIE OBCHODU S PRIEMYSELNÝMI VÝROBKAMI

14

RUPERT FERTINGER GMBH
KONŠTRUKČNÉ CELKY V OBLASTI RIADENIA TEPLOTY A KLÍMY VO VOZIDLÁCH

15

MPSTEEL E.U.
OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A STAVBY

16

MOLDTECH MODELL & FORMENBAU GMBH
FORMY, NÁSTROJE A ĽAHKÉ KONŠTRUKCIE

17

HERZ AUSTRIA GMBH
TECHNIKA PRE TEPELNÉ OPRACOVANIE, SPRACOVANIE A ZVÁRANIE PLASTOV

18

Posledná aktualizácia: 4. októbra 2017
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PROGRAM
ÚVODNÝ PROGRAM
09.45 – 10.45

REGISTRÁCIA

10.45 – 10.50

PRIVÍTANIE A OTVORENIE PODUJATIA
INFORMAČNÝ BLOK

10.50 – 11.20

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE A PRÍLEŽITOSTI PRE FIRMY
ADVANTAGE AUSTRIA Slovensko | Možnosti spolupráce pre rakúske a slovenské firmy
Trenčianska RK SOPK | Aktuálne aktivity a projekty regionálnej komory
Prešovská RK SOPK | Aktuálne aktivity a projekty regionálnej komory
Slovenský plastikársky klaster | Aktuálne aktivity a projekty klastra
Austrian Business Agency | Možnosti podnikania v Rakúsku
KOOPERAČNÝ BLOK

11.20 – 16.00

B2B-ROZHOVORY
Organizované stretnutia rakúskych a slovenských firiem podľa oficiálneho
harmonogramu
(à 20 min.)

12.40 – 13.40

OBEDNÁ PRESTÁVKA
Obedná prestávka prebieha v danom rozmedzí podľa individuálnych časových plánov

16.00 – 16.45

VOĽNÝ NETWORKING
Priestor pre ad hoc stretnutia a rozhovory nad rámec oficiálneho harmonogramu

16.45

ZÁVER PODUJATIA

Zmena programu vyhradená.
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STROJE A NÁSTROJE PRE TVORBU MODELOV, DIZAJN A PROTOTYPIZÁCIU

The Cool Tool Modellbauwerkzeuge u.
Präzisionsmaschinen Produktionsund Vertriebs GmbH
Fabriksgasse 15
A-2340 Mödling
E info@thecooltool.com
W www.thecooltool.com

PROFIL FIRMY
Firma The Cool Tool bola založená v roku 1982 ako špecialista na nástroje a jedinečné modulárne strojné
riešenia. Spoločnosť sa venuje vývoju, výrobe a odbytu inovatívnych strojov pre tvorbu modelov, dizajn,
prototypizáciu a vzdelávanie. The Cool Tool disponuje sieťou distribučných partnerov po celom svete a doteraz
svojim portfóliom výrobkov a služieb pozitívne oslovila viac ako milión spokojných zákazníkov. Súčasťou aktivít
spoločnosti je aj organizácia školení v oblasti CNC spracovateľskej techniky, ako aj vedenie medzinárodných
workshopov, ktorých sa zúčastnilo takmer 15 000 účastníkov.
ZAMERANIE FIRMY




vývoj, výroba a odbyt nástrojov a modulárnej techniky pre spracovanie rôznych materiálov
vývoj, výroba a odbyt nástrojov pre tvorbu modelov, dizajn, prototypizáciu a vzdelávacie účely
organizácia školení a workshopov v oblasti CNC spracovateľskej techniky

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE, MODERNIZÁCIE A REKONŠTRUKCIE STROJOV

KEBA AG
Gewerbepark Urfahr 14-16
A-4041 Linz
E keba@keba.com
W www.keba.com
Kesat, a.s.
Jiráskova 65
CZ-564 01 Jihlava
E kesat@kesat.cz
W www.keba.cz

PROFIL FIRMY
Rakúska spoločnosť KEBA AG bola založená v roku 1968 v Linzi a za dobu svojho pôsobenia sa vypracovala na
medzinárodne aktívny podnik, ktorého úspech sa zakladá na technologických inováciách, vysokých kvalitatívnych
nárokoch a dynamike. Súčasťou skupiny KEBA sú dnes aj ďalšie firmy a vlastné pobočky v krajinách ako
Nemecko, Holandsko, Rumunsko, Turecko, Taliansko, Česká republika, USA, Kórejská republika, Čína, Taiwan
a Japonsko.
KESAT, a.s. je česká dcérska spoločnosť rakúskej firmy KEBA AG. Ku kompetenciám spoločnosti patria riešenia
na kľúč v oblasti automatizačnej techniky pre povrchové obrábanie, v oblasti retrofittingu a šetrenia energií pre
vstrekovacie linky, či v oblasti automatizačnej a meracej techniky pre drevospracujúci priemysel (píly).
ZAMERANIE FIRMY




modernizácia a rekonštrukcie strojov na spracovanie plastov
robotická technika v oblasti povrchového spracovania (brúsenie a leštenie)
automatizačná technika a optimalizácia technologických procesov pre drevospracujúci priemysel

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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VÝROBA KOEXTRUDOVANÝCH PLASTOVÝCH PLÁTOV A FÓLIÍ

Senoplast Klepsch & Co. GmbH
Wilhelm-Klepsch-Straße 1
A-5721 Piesendorf
E office@senoplast.com
W www.senoplast.com

PROFIL FIRMY
Už viac ako 60 rokov sa rakúska spoločnosť Senoplast zaoberá výrobou extrudovaných plastových plátov a fólií,
určených pre termoformické a iné formy ďalšieho spracovania. Počas obdobia svojej činnosti sa firma stala
špecialistom na koextrúziu viacvrstvových plátov a fólií. Spoločnosť sídli v salzburgskom Piesendorfe, odkiaľ
svojim zákazníkom na celom svete a v rôznych priemyselných oblastiach poskytuje okolo 50 000 ton inovatívnych
a ekologických produktov obchodnej značky senosan®. Všetky produkty sú dodávané s dôrazom na špecifické
potreby zákazníkov, s možnosťou riešení na mieru pre automobilový, nábytkársky a sanitárny priemysel.
ZAMERANIE FIRMY



extrúzia plastov, výroba plastových extrudovaných polotovarov
výroba inovatívnych a vysokokvalitných koextrudovaných plastových plátov a fólií z ABS, ABS/PC, ASA,
PMMA, PS a PC pre rôzne aplikácie

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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VÝSKUM, VÝVOJ A SPRACOVANIE FOTOPOLYMÉROV

Cubicure GmbH
Gutheil-Schoder-Gasse 17
A-1230 Wien
E office@cubicure.com
W www.cubicure.com

PROFIL FIRMY
Spoločnosť Cubicure bola založená v marci 2015 ako spin-off podnik Technickej univerzity vo Viedni. Svoje
kompetencie zakladá na viac ako 15-ročných skúsenostiach s výskumom v oblasti stereolitografie a vývoja
fotopolymérov. Hlavným zameraním spoločnosti je vývoj fotopolymérov a ich aditívne zhotovovanie (litografická
3D tlač) prostredníctvom vlastnej výrobnej technológie „Hot Litography“. Táto inovatívna technológia umožňuje
spracovanie vysokovýkonných polymérov tak, aby zodpovedali nárokom na silu, pevnosť a tepelnú rezistenciu
technických dielcov.
ZAMERANIE FIRMY



vývoj, výroba a spracovanie nových druhov fotopolymérov
aktivity v oblasti výskumu a vývoja technológií pre spracovanie fotopolymérov

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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TEPELNÉ SPRACOVANIE A OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ KOVOV

Rübig GmbH & Co KG
Schafwiesenstraße 56
A-4600 Wels
E ht.office@rubig.com
W www.rubig.com

PROFIL FIRMY
Spoločnosť RÜBIG sa od založenia prvej malej zápustkovej kováčne v roku 1946 vypracovala na významný,
medzinárodne uznávaný podnik v odvetví spracovania kovov. V roku 1986 bolo portfólio spoločnosti rozšírené o
oblasť techniky kalenia, pričom v roku 2001 bola vo výrobnej prevádzke Marchtrenk v Rakúsku spustená
najmodernejšia zákazková kaliareň Európy. V lete 2006 nasledovalo založenie firmy RÜBIG ALU GmbH
s prevádzkami v rakúskom Welse a nemeckom Pilstingu. Zameranie firmy spočíva v tepelnom spracovaní hliníka
pre odvetvie automobilového priemyslu. Na slovenskom trhu je spoločnosť RÜBIG aktívne zastúpená od roku
2013, kedy bola v Prievidzi sprevádzkovaná univerzálna kaliareň, využívajúca najmodernejšie technológie.
ZAMERANIE FIRMY




služby a know-how v oblasti high-tech tepelného spracovania a optimalizácie povrchových vlastností
oceľových a hliníkových materiálov
vákuové kalenie, plazmové nitridovanie MICROPULS®, kalenie v ochrannej atmosfére, indukčné kalenie,
vákuové spájkovanie, nitridovanie v plyne, žíhanie
poradenstvo v oblasti materiálov, analýza materiálových nedostatkov / kazov

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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STROJNÉ RIEŠENIA PRE TRIESKOVÉ OBRÁBANIE STREDNÝCH A VEĽKÝCH SÉRIÍ DIELCOV

ANGER MACHINING GmbH
Zaunermühlstraße 3-5
A-4050 Traun
E office@anger-machining.com
W www.anger-machining.com

PROFIL FIRMY
Firma ANGER MASCHINING so sídlom v hornorakúskom meste Traun sa už od roku 1982 venuje vývoju
vysokokvalitných strojných riešení pre trieskové obrábanie sériových dielcov pre automobilový priemysel. Vďaka
približne 130 zamestnancom a trom pobočkám v Nemecku, Spojených štátoch amerických a Japonsku sa podnik
úspešne etabloval na svetovom trhu. ANGER je okrem toho od roku 2015 súčasťou medzinárodne úspešnej
skupiny Tongtai – strojárskeho koncernu so sídlom na Taiwane a s globálnou servisnou sieťou. K dlhoročným
zákazníkom firmy patria okrem iného aj vedúce značky automobilizmu, ako napríklad Chrysler, Daimler,
Volkswagen, ZF, či Magna.
ZAMERANIE FIRMY



vývoj a výroba strojných riešení pre trieskové obrábanie (sústruženie, frézovanie, rezanie závitov a pod.)
stredných a veľkých sérií dielcov (4- a 5-osové CNC-obrábacie centrá)
vývoj a výroba multifunkčných transferových obrábacích centier

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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KOMPLEXNÉ SLUŽBY DODÁVOK PRODUKTOV Z HLINÍKA, OCELE A FARBENÝCH KOVOV

Kloeckner Metals Austria und Co. KG
Percostraße 12
A-1220 Viedeň
E msc_wien@kloeckner.at
W www.metall-center.at

PROFIL FIRMY
Spoločnosť Kloeckner Metals Austria GmbH & CO KG (predtým známa pod názvom Metall- und Service Center
Gmbh Nfg KG) patrí k vedúcim rakúskym nevýrobným špecialistom na oblasti hliníkových a oceľových produktov,
ako aj produktov z farbených kovov. V rámci poskytovaných služieb sa firma postará o prvotné opracovanie kovov
a prevezme logistiku. V skladových rezervách je kedykoľvek k dispozícii približne 3000 druhov výrobkov.
Dopyt svojich zahraničných zákazníkov spoločnosť pokrýva prostredníctvom svojich distribučných pobočiek
v Slovinsku, Maďarsku a Českej republike. Zároveň spoločnosť využíva i výdobytky digitalizácie – v rámci nástupu
do oblasti e-commerce plánuje zriadenie internetového obchodu, ktorý zákazníkom umožní ešte rýchlejšie
zabezpečenie a vybavenie ich potrieb. Využitím svojho know-how poskytuje spoločnosť Kloeckner Metals Austria
svojim zákazníkom konkurenčné výhody, ku ktorým patrí zvyšovanie produktivity, znižovanie nákladov, riadenie
rizika a zabezpečovanie stabilných dodávok.
ZAMERANIE FIRMY



dodávky dielcov, vyrobených na najmodernejších strojoch na základe dohodnutých špecifikácií
poskytovanie komplexných dodávateľských služieb, najmä v nasledujúcich oblastiach: manažment výrobných
materiálov, spracovanie kovov, logistika, outsourcing kompletných procesov

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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PREDAJ A OPRACOVANIE ŠPECIÁLNYCH OCELÍ

IMS Austria GmbH
Industriestraße 3
A-4565 Inzersdorf im Kremstal
E office@ims-austria.com
W www.ims-austria.com

PROFIL FIRMY
Medzinárodná skupina IMS otvorila svoju prvú pobočku vo Viedni v roku 1998. Spoločnosť IMS Austria GmbH sa
zameriava na odbyt špeciálnych ocelí a doplnkové služby v oblasti Rakúska a juho- a východoeurópskeho trhu.
Svoje produkty zákazníkom dodáva z moderného skladu o rozlohe okolo 10 000 metrov štvorcových, v ktorom je
k dispozícii viac ako 60 000 položiek.
ZAMERANIE FIRMY



predaj špeciálnych ocelí a doplnkové služby prvotného opracovania
akostné ocele, lesklé ťahané ocele, nástrojové ocele, nehrdzavejúce ocele, hliník

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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SPROSTREDKOVANIE OBCHODU S PRIEMYSELNÝMI VÝROBKAMI

Mina Trade e.U.
Rudolf-Virchow-Straße 14/2/2233
A-1210 Viedeň
E sales@minatrade.eu
W www.minatrade.eu

PROFIL FIRMY
Mina Trade e.U. je medzinárodná obchodná spoločnosť, ktorá sa venuje importno-exportnými službám medzi
Európou a Áziou, špeciálne Kórejskou republikou. V roku 2012 si v Južnej Kórei založila vlastnú pobočku, ktorá
má za úlohu sprostredkovávať európskym firmám obchodné príležitosti na tamojšom trhu.
ZAMERANIE FIRMY




obchodná činnosť s priemyselným tovarom medzi európskym a ázijským trhom
sprostredkovanie obchodných kontaktov medzi dodávateľmi a odberateľmi
podpora pri hľadaní partnerov a pri uskutočňovaní obchodnej činnosti vo vzťahu k ázijskému trhu

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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KONŠTRUKČNÉ CELKY V OBLASTI RIADENIA TEPLOTY A KLÍMY VO VOZIDLÁCH

Rupert Fertinger GmbH
Rupert Fertinger-Straße 1
A-2120 Wolkersdorf
E office@fertinger.at
W www.fertinger.at

PROFIL FIRMY
Rakúska spoločnosť Rupert Fertinger GmbH je partnerom renomovaných TIER 1 dodávateľov, pre ktorých vyvíja
a sériovo zhotovuje jednotlivé výrobky i konštrukčné celky v oblasti riadenia teploty a klímy v motorových
vozidlách. Produkty Rupert Fertinger následne nachádzajú uplatnenie v chladičoch klimatizačných zariadení,
chladičoch oleja, chladičoch plniaceho vzduchu, ako aj v chladiacich systémoch vody a batérií. Za účelom
zabezpečenia zákaznícky špecifických riešení si firma v priebehu desiatok rokov pôsobenia osvojila know-how
v oblasti trieskového obrábania sušičov vzduchu a nasávačov, blokov, prírubov a lamiel. Rôznorodosť produkcie
dotvárajú vysekávané lamely a 3D ohýbané rúry s konečnou úpravou, ako aj kompletizácia komponentov do
formy konštrukčných celkov.
ZAMERANIE FIRMY



výroba komponentov pre automobilový priemysel, výroba komponentov a konštrukčných celkov v oblasti
riadenia teploty a klímy vo vozidlách, výroba elektronických komponentov
výroba kovových komponentov pre priemyselné odvetvia

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.

15/20

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A STAVBY

mpsteel e.U.
Gartenweg 5
A-4631 Krenglbach
E markus.platzer@mpsteel.at
W www.mpsteel.at

PROFIL FIRMY
Spoločnosť mpsteel e.U. ponúka svojim zákazníkom viac ako 28 rokov skúseností v oblasti oceľových konštrukcií.
Zameriava sa na komplexné poskytovanie projektových, dodávateľských a koordinačných služieb pre
konštrukčnú výstavbu z ocele. Mpsteel spolupracuje s dodávateľmi oceľových konštrukcií, ktorí sú certifikovaní v
triede vyhotovenia EXC 3 podľa normy EN 1090.
ZAMERANIE FIRMY







plánovanie a projektovanie oceľových stavieb a konštrukcií
stavebná koordinácia a statika oceľových stavieb a konštrukcií
zabezpečenie výroby a dodávok oceľových stavieb a konštrukcií
povrchové úpravy oceľových stavieb a konštrukcií
realizácia a montáž oceľových stavieb a konštrukcií
manažment kvality

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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FORMY, NÁSTROJE A ĽAHKÉ KONŠTRUKCIE

MoldTech Modell & Formenbau GmbH
Gewerbepark 2/Aupoint
A-5102 Anthering
E office@moldtech.at
W www.moldtech.at

PROFIL FIRMY
Rakúsky podnik MoldTech Modell & Formenbau bol založený v roku 2002 ako prevádzka s dvoma
zamestnancami so zameraním na CAD/CAM vyhotovovanie prototypových nástroj, dizajnových modelov a cubing.
Medzičasom sa rozrástol na celkový počet deväť zamestnancov a stal sa kompetentným partnerom významných
firiem, akými sú okrem iného značky ako AUDI, BMW, KTM, OPEL, PORSCHE, SONY, či TOYOTA.
Spoločnosť MoldTech Modell & Formenbau je dnes špecializovaným podnikom pre zákazkovú výrobu ľahkých
konštrukcií pre automobilový a letecký priemysel, certifikovaným podľa ISO 9001 a EN 9100. V rámci ďalšieho
rastu sa firma zaujíma o Slovensko, kde hľadá kooperačných partnerov pre výrobu nástrojov a foriem,
spracovanie kovov a kovovýrobu, či prípadných záujemcov o vytvorenie joint-venture.
ZAMERANIE FIRMY



výroba foriem a nástrojov
zákazková výroba ľahkých konštrukcií pre automobilový a letecký priemysel

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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TECHNIKA PRE TEPELNÉ OPRACOVANIE, SPRACOVANIE A ZVÁRANIE PLASTOV

Herz Austria GmbH
Johann Galler Straße. 20
A-2120 Wolkersdorf
E herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com
W www.herz-gmbh.com

PROFIL FIRMY
Spoločnosť HERZ Gmbh Kunststoff und Wärmetechnologie je vývojárom a výrobcom zariadení, strojov
a príslušenstva pre prvotné opracovanie a spracovanie plastov, ako aj pre procesnú tepelnú techniku. Sortiment
spoločnosti tvoria teplovzdušné stroje a stroje s vyhrievacím klinom pre zváranie plastových izolačných pásov na
plochých strechách alebo pri výstavbe rybníkov, ohýbačky a zariadenia na meranie teploty topenia, ručné
zváracie extrudéry, stykové zváračky pre plastové platne a rúry ako aj veľký výber príslušenstva všetkých druhov
(od trysiek, cez prítlačné valčeky, škrabky, rezačky na polystyrén, frézy, až po stroje na leštenie povrchov,
výhrevné prvky a pod. ). Ponuku dopĺňa procesná tepelná technika (ohrievače vzduchu, zapaľovacie zariadenia,
reflektory).
ZAMERANIE FIRMY





vývoj a výroba techniky pre tepelné opracovanie, spracovanie a zváranie plastov
vývoja a výroba ohrievačov vzduchu a ďalšej procesnej tepelnej techniky
výroba priemyselných extrudérov pre robotické zariadenia a linky v oblasti 3D tlače a výroby nádrží
dodávky príslušenstva pre tepelnú a zváraciu techniku pre plasty

Máte záujem o ďalšie oblasti výrobnej alebo obchodnej spolupráce?
Vyžiadajte si bilaterálny termín s firmou a využite možnosť predstaviť Vašu spoločnosť a ponuku.
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MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE
S RAKÚSKYMI STROJÁRSKYMI FIRMAMI
Kooperačná databáza strojárskeho a kovospracujúceho priemyslu
V rámci podpory spolupráce slovenských a rakúskych firiem pripravujeme kooperačnú databázu strojárskeho
a kovospracujúceho priemyslu. V prípade, že máte záujem o spoluprácu s rakúskymi spoločnosťami, veľmi radi Vás
prípadným záujemcom odporučíme ako relevantného partnera.
Ako sa zapojiť?
Stačí, ak v našom PDF formulári (viď nižšie) vyplníte požadované údaje a vyznačíte Vami poskytované technológie
spracovania kovov. Vypĺňanie je možné priamo v elektronickej podobe. Formulár následne uložte a zašlite na našu
mailovú adresu bratislava@advantageaustria.org. Zaradenie do databázy je bezplatDné.
Formulár si môžete stiahnuť na portáli ADVANTAGE AUSTRIA v sekcii „Lokálne novinky“ alebo na skrátenej
internetovej adrese: http://goo.gl/0bb5nD
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Podujatie je organizované v spolupráci s:
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