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GeoClima Design AG (www.geoclimadesign.com) gamina kapiliarinių vamzdelių šildymo ir vėsinimo sistemas, kurios gali 
būti integruotos į lubas, atskirais atvejais į sienas ar grindis. Šios sistemos puikiai tinka ir įrengimui renovuojamuose 
pastatuose. Į šią sistemą įeina kapiliarinių vamzdelių kilimėliai bei patalpos temperatūros reguliatorius Geo 1, kuris 
reaguoja į rasos tašką. Kapiliarinių vamzdelių sistemos gali būti derinamos su visomis šildymo ar šaldymo sistemomis, 
žinoma ir su geoterminio šildymo sistema. Įmonė nori susitikti su investuotojais, architektais, planuotojais, nekilnojamojo 
turto projektų plėtotojais, o taip pat su konsultantais bei geotermines šildymo sistemas siūlančiomis įmonėmis. 

 
 
LTG Aktiengesellschaft (www.ltg-ag.de) gamina aukštos kokybės, kompaktiškus ir energiškai efektyvius vėdinimo ir oro 
kondicionavimo sistemų komponentus, kurie gali būti naudojami gyvenamuosiuose ir biurų pastatuose, viešbučiuose, 
ligoninėse, prekybos centruose ir t.t. Įmonė ypač daug dėmesio skiria tyrimams ir inovatyvių technologijų kūrimui. Ji 
sukūrė inovatyvias oro-vandens sistemas (indukciniai prietaisai, konvektoriai su ventiliatoriais, šalčio sijos) montuojamas 
grindyse, lubose, palangėse. Pvz. aukšto induktyvumo linijinės angos ir oro paskirstymo sistemos (su oro tūrio 
reguliavimu). Esant poreikiui įmonė siūlo inžinierių paslaugas. Įmonė ieško atstovo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai 
galėtų būti nepriklausomi šios srities konsultantai, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemomomis prekiaujančios įmonės.   
 
 
Oventrop GmbH & Co. KG (www.oventrop.de) yra vienas iš pagrindinių Europoje  visų namo inžinierinių sistemų 
(šildymo, geriamojo vandens tiekimo, gamtinių dujų, saulės kolektorių ir t.t.) kontrolės ir reguliavimo technikos bei sistemų 
gamintojas. Vokietijoje pagaminti produktai atitinka aukščiausius kokybės standartus, jų dėka šios sistemos veikia 
ekonomiškai, taupo energiją bei tausoja aplinką. Įmonė yra kompetetingas partneris tiek privatų sektorių, tiek pramonės 
įmones aptarnaujančioms ir įvairias inžinierines sistemas planuojančioms, montuojančioms įmonėms, taip pat domina 
kontaktai su didmeninės prekybos įmonėmis šioje strityje. 
 
 
RAICO Bautechnik GmbH (www.raico.de) yra specializuota aukštos kokybės aliuminio-stiklo sistemų: fasadų, langų, 
durų ir stogų gamybos bei prekybos įmonė. RAICO gaminiai THERM+, FRAME+ ir WING įkūnija įmonės ilgametę rinkos 
patirtį ir pažangiausias technologijas metalo-stiklo fasadų, langų ir stogų sistemų srityje. Įmonės inovatyvių gaminių ir 
paslaugų paketas patenkins įvairiausius klientų poreikius. Visos įmonės fasadų ir stogų stiklo sistemos iš medžio, plieno ir 
aliuminio turi dr. Feist Passivhaus Institut (Pasyvaus namo instituto) sertifikatus ir gali būti derinamos tarpusavyje. Speciali 
RAICO įstiklinimo ir izoliacijos technika siūlo paprastą ir lengvai įgyvendinamą sprendimą stogų konstrukcijoms, kurių 
nuolydis gali būti iki 2°. Įmonė ieško kontaktų su stiklo fasadais, stogais, žiemos sodais prekiaujančiomis įmonėmis, 
architektais, projektuotojais, inžinieriais bei statybinėmis įmonėmis.    
 
 
Wagner & Co Solartechnik GmbH (www.wagner-solar.com) yra vienas pirmųjų ir vienas pagrindinių saulės energetikos 
sistemų gamintojų Europoje. Įmonė ypatinga tuo, kad 100% įmonės akcijų priklauso įmonės darbuotojams. Būdama 
saulės energetikos pradininke įmonė daug dėmesio skiria tyrimams ir inovacijoms. Savo daugiau nei 30-ties metų 
patirtimi, kuri įvertinta daugybe abdovanojimų, įmonė dalinasi per dukterines kompanijas Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, 
Šiaurės Amerikoje bei partnerius Anglijoje.Gamintojas siūlo saulės šildymo sistemas bei atskirus produktus ir saulės 
elektrines bei atskirus produktus privatiems namams, viešiems pastatams, pramonės įmonėms ir investuotojams. Įmonė 
ieško pardavimų partnerių bei nori susitikti su projektuotojais, investuotojais, renovaciją vykdančiomis įmonėmis.   
 
 
Kviečiame registruotis į individualius susitikimus (užpildant apačioje esančią registracijos formą).  
Daugiau informacijos: jurate.lemke@ahk-balt.org Tel. 8 5 212 7930, Mob. +370 699 32506 
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