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O firme 
Firma aluplast GmbH sa zaoberá výrobou plastových okien a dverí, 
pričom namiesto klasickej oceľovej výstruže v sytémovej 
konštrukcii využíva technológie „bonding inside“ a „powerdur 
inside“. Tento systém vykazuje pozoruhodné tepelno-izolačné 
vlastnosti, ktoré aktívne znižujú produkciu CO2 a náklady na 
vykurovanie. 

 
Výrobný program 
Firma aluplast GmbH vyrába systémy pre okná a dvere, ktoré 
spĺňajú náročné požiadavky na dizajn a technológiu. Na základe 
tejto všestrannosti je možné realizovať rôznorodé koncepty 
a varianty konštrukcií okien. Produktové spektrum firmy zahŕňa: 

 Okenné a dverové systémy 

 Posuvné okenné systémy   

 Roletové systémy a okenice 

 Vetracie systémy 

 

Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma aluplast GmbH na Slovensku hľadá: 

 Stavebné a developerské firmy 

 Investičné spoločnosti 

 Plánovacie kancelárie  

 Zástupcov štátnej správy 

Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 



Europsunenergy   
Hľadanie obchodného partnera  
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O firme 
Firma Europsunenergy sa orientuje predovšetkým na výrobu 
fotovoltických zariadení. Medzi podnikateľské portfólio firmy patrí aj 
projektové plánovanie a  plánovanie územného rozvoja, 
financovanie a prevádzka veľkokapacitných fotovoltických 
zariadení, ako aj obchodovanie s PV-komponentmi. 

 
Výrobný program 
Firma Europsunenergy sa venuje plánovaniu, montáži a údržbe 
fotovoltických systémov. Portfólio dopĺňajú ostrovné zariadenia 
a zariadenia na uskladňovanie energie. V oblasti obnoviteľných 
zdrojov sa venuje i malým veterným turbínam a geotermii. Na 
Slovensku chce poskytnúť 

 predaj 

 montáž 

 a servis 

fotovoltických zariadení. 

 

Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma Europsunenergy na Slovensku hľadá: 

 Odbytového partnera  

 Montážny servis fotovoltických systémov 

 Poradenské spoločnosti v oblasti fotovoltiky 

 Komunálna sféra, poľnohospodárstvo 

Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 



IPS-solar GmbH   
Hľadanie obchodného partnera 
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O firme 
Firma IPS-solar GmbH sústreďuje svoju činnosť na koncepciu 
a realizáciu integrovaných fotovoltických panelov BIPV (Building 
Integrated Photovoltaics) pre novostavby ako aj pre obnovované  
budovy. Firma kladie dôraz na prepojenie fofovotických a solárnych 
panelov, ako aj plošných strešných okien do jednotného systému. 
Ďalej firma ponúka montážne systémy pre fotovoltické a solárne 
moduly rôznych druhov. 

 
Výrobný program 
Doménou firmy IPS-solar GmbH sú kompletné riešenia pre 
integrované fotovoltické panely (BIPV). Ich jedinečnosť spočíva 
s kombinácii fotovoltiky, solárnej termiky a plošných strešných 
okien. Výnimočný je systém upevnenia, ktorý umožňuje neviditeľné 
upevnenie skla v ráme, ako aj celej konštrukcie. Na slovenskom 
trhu firma ponúka : 

 Kompletné fotovoltické systémy 

 Upevňovacie systémy a komponenty  

 

Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma IPS-solar GmbH na Slovensku hľadá: 

 Odbytového partnera pre technický predaj 

 Poradenské spoločnosti v oblasti fotovoltiky 

 Architektov a projektantov 

 Subdodávateľov 

Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 



Lehmorange  
Hľadanie obchodného partnera    
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O firme 
Firma Lehmorange využíva pri svojej činnosti íl, rokmi osvedčený 
prírodný materiál, ktorý prispieva k zdravému vnútornému 
prostrediu. Íl spĺňa prísne ekologické a stavebno-biologické 
požiadavky a zároveň je vhodný pre nízkoenergetické a pasívne 
budovy vďaka svojej schopnosti udržať teplo. Firma používa len íl 
bez znečisťujúcich látok, ktorý je lokálne dostupný a je neustále 
kontrolovaný.    

Výrobný program 
Firma Lehmorange sa sústreďuje najmä na výrobu stavebných 
panelov z prírodného ílu, Zmiešaním ílu s PCM materiálmi firma 
vyvinula  stavebné dosky, ktoré prostredníctvom akumulačných 
vlastností regulujú vnútorné prostredie. Firma svoju výrobu 
realizuje v oblastiach: 

 Stavebné materiály z ílu 

 Suchá výstavba: výroba stavebných dosiek pozostávajúcich 
z prírodných ílových stavebných panelov s použitím vo všetkých 
vnútorných priestoroch 

 Inteligentné vykurovacie a chladiace systémy: klimatické ílové 
stavebné dosky umožňujúce vykurovanie a chladenie 
prostredníctvom teplej a studenej vody. 

Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma Lehmorange na Slovensku hľadá: 

 Odbytového partnera 

 Projektantské a plánovacie kancelárie  

 Stavebné firmy s ponukou drevodomov 

 Stavebné firmy s ekologickým prístupom 

Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 



puren GmbH 
Hľadanie obchodného partnera  
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O firme 
Firma puren GmbH s dlhoročnou tradíciou v oblasti polyuretánovej 
peny (PUR/PIR) sa zameriava výrobu a predaj systémov tepelnej 
izolácie v oblasti stavebníctva a priemyslu. V oblasti stavebníctva 
poskytuje široké spektrum tepelnoizolačných prvkov a systémov 
pre šikmé i rovné strechy, podlahy, stropy, ako aj fasády. Produkty 
sú vhodné pre novostavby i sanácie a vďaka energetickej 
efektívnosti značne prispievajú k zníženiu spotreby energie budovy. 
Tepelné izolácie firmy puren vykazujú aj pri minimálnych šírkach 
veľmi dobré tepelnoizolačné hodnoty, zabraňujú vzniku tepelných 
mostov, sú ekologické a recyklovateľné. 

 
Výrobný program 
Firma puren GmbH ponúka: 

 Tepelné izolácie na šikmé a rovné strechy, ako aj podlahy  
a stropy z tvrdej PUR/PIR peny 

 Zateplenie vonkajšej fasády a vnútorné zateplenie 
prostredníctvom tepelnoizolačného systému z tvrdej peny  
s využitím špeciálnych stavebných elementov 

 Zatepľovacie komponenty na okná, vonkajšie dvere a vozidlá 

 Zatepľovacie systémy pre priemysel 

 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma puren GmbH hľadá kontakty na: 

 Projektantské a plánovacie kancelárie, ako aj stavebné firmy 

 Výrobné firmy v oblasti okien, vonkajších dverí, stavby vozidiel, 
vrátane firiem vyrábajúcich jednotlivé komponenty 

 Odbytového partnera pre technický predaj 

 Ďalšie priemyselné spracovanie blokov, dosiek a odrezkov  
z PUR peny 

 Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 



SHES GmbH   
Hľadanie obchodného partnera  
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O firme 
Firma SHES GmbH sústreďuje svoju činnosť v oblasti solárnej 
techniky na vyvíjanie komponentov a riešení pre kombinovanú 
výrobu elektrickej energie a tepla, ako aj na komplexné technické 
a ekonomické riešenia s využitím solárnych zariadení. 

 
Výrobný program 
Firma SHES GmbH ponúka svoje výrobky pre široké spektrum 
užívateľov, od majiteľov obytných domov a bytových komplexov, 
cez priemyselné podniky až po sektor poľnohospodárstva a 
služieb. Firma SHES GmbH vyrába predovšetkých hybridné solárne 
zariadenia na produkciu elektrickej energie a tepla, ako aj 
fotovoltaické zariadenia a batériové systémy na uskladnenie 
elektrickej energie.  

 Hybridné zariadenia pre domácnosti, ktoré v kombinácii 
s batériovým systémom dokážu pokryť viac ako 60 percent 
potreby elektrickej energie a tepla 

 Solárne chladenie s využitím adsorpčných chladiacich 
agregátov   

 
Kooperačná ponuka pre slovenský trh 
Firma SHES GmbH na Slovensku hľadá: 

 Odbytového partnera pre technický predaj 

 Poradenské spoločnosti v oblasti solárnej techniky a fotovoltiky 

 Architektov a projektantov 

Vaše stretnutie s firmou sa môže uskutočniť v dňoch 22.-23. novembra 2017. Tlmočenie počas 
rozhovorov bude zabezpečené. V prípade záujmu nám, prosím, obratom zašlite vyplnenú prihlášku  
(v prílohe) najneskôr do 10. novembra 2017 na e-mail uvedený v prihláške. Následne s Vami dohodneme 
čas a miesto stretnutia. Ďalšie informácie o nemeckých firmách, ktoré sa zúčastnia tejto cesty, ako aj  
o sprievodnej konferencii, nájdete aj na www.dsihk.sk/podujatia. 
 
Kontakt: Patrik Chmára Tel.: +421 2 2085 0626 E-mail: chmara@dsihk.sk 


