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AUSTRIJOS VERSLO MISIJA 
 

Austrijos ekonomikos biuras š.m. kovo 3 d. (ketvirtadienį) rengia 
Austrijos ir Lietuvos įmonių susitikimus.  

Susitikimai vyks nuo 9 iki 12 val. viešbutyje ”Holiday Inn Vilnius”, Šeimyniškių g. 1 
 

 
 
ALU TP – Aliuminio profiliai automatizavimo įrangai 
Įmonė pagal ISO TS 16949 standartą gamina daugiau nei 140 modelių aliuminio profilius 
automatizavimo įrangos gamybai. Profiliai gali būti 2.000, 3.000 arba 6.000 mm /+100 mm ilgio, 
lengvai apdirbami, modulinės konstrukcijos dėka lengvai montuojami; atsparūs įbrėžimams ir korozijai. 
Platus sandėlio asortimentas įgalina operatyvų tiekimą klientui. Ieškomi kontaktai su automatizavimo 
įrangos, automobilių antstatų gamintojais ir šių pramonės šakų tiekėjais. Papildoma informacija: 
http://www.alu-tp.com  
 
 
BERTSCH ENERGY – Energijos gamybos įranga energetikai ir pramonei 
Įmonė tiekia kompleksinius energijos gamybos sprendimus energetikos ir pramonės srityse ir yra šios 
srities lyderis. Galimas pilnas įrangos spektras nuo projekto „iki rakto“, taip pat esamos energijos 
gamybos įrangos atnaujinimas bei aptarnavimas: 
·        biokuro jėgainės nuo garo katilų iki kogeneracinių jėgainių (iki 80 MW šiluminės ir 25 MW 
elektrinės galios); 
·        dujų turbinos iki 100 MW elektrinės galios ir garo katilai iki 160 t/h garo; 
·        katilinės garo gamybai iki 150 t/h ir karšto vandens paruošimui iki 100 MW šiluminės galios; 
·        degimo procese susidarančių dujų antrinio panaudojimo technologijos; 
·        gamybos metu susidarančios šilumos panaudojimo technologijos. 
Ieškomi kontaktai su energijos gamybos ir tiekimo įmonėmis, energijai imliomis pramonės įmonėmis, 
medienos ir popieriaus pramonės įmonių atstovais. Papildoma informacija: http://www.bertsch.at/en/3-
bertsch-energy  
 
 
BERTSCH LASKA – Maisto pramonės įranga 
Jau daugiau nei 50 metų BERTSCH LASKA gamina, tiekia ir montuoja kompleksinę įrangą mėsos bei 
pieno pramonei. Gaminių asortimentas: skerdyklų ir mėsos perdirbimo įmonių projektavimas nuo 
žaliavos priėmimo iki gatavos produkcijos supakavimo įskaitant įrangos montavimą, paleidimą, 
apmokymus; įranga žaliavinės mėsos, paukštienos ir žuvies  perdirbimui, dešrų gamybai; pieno 
perdirbimo ir sūrio gamybos technologijos. Papildoma informacija: http://www.bertsch.at/en/5-bertsch-
laska  
 
 
GLATZ GmbH & Co - Konservuoti maisto produktai 
Daugiau nei 60 metų veikianti maisto konservų importo ir eksporto bendrovė iš sandėlio Klaipėdoje 
tiekia konservuotus maisto produktus: vaisių, daržovių, žuvies konservus. Ieškomi kontaktai su maisto 
produktų importuotojais, distributoriais, didmenininkais. Papildoma informacija: http://glatz.co.at/en  
 
 
FRAMSOHN Frottier - Frotiniai gaminiai 
„Framsohn Frottier“ – tai vienas sėkmingiausių frotinių gaminių lyderių Europoje, turintis šimtametes 
tradicijas ir pasiekęs tobulos ekonomiškumo, produkcijos optimizavimo ir ekologiškumo darnos. 
Gamybai naudojama  moderniausia technologinė įranga. Siūlomi aukštos kokybės frotiniai gaminiai - 
rankšluosčiai, chalatai, vonios kilimėliai, namų tekstilės kolekcijos su įvairiais aksesuarais, reklaminiai 
frotiniai gaminiai su pageidaujamu logotipu. Papildoma informacija: http://www.framsohn.at 
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KOHLBACH Group – Biokuro katilinės, kogeneracinės jėgainės 
Įmonė kuria ir pati gamina kompleksines biokuro katilines pramonės, žemės ūkio, gyvenamosios 
paskirties objektų šilumos energijos poreikiams tenkinti. Produkcijos spektras apima: 
- karšto vandens (iki  110°C) arba aukšto slėgio karšto vandens (iki 200°C) katilai (nuo 400 iki 15.000 
kW), 
- garo katilai (nuo 400 iki 15.000 kW), 
- kogeneraciniai terminės alyvos katilai (nuo 3.300 ik 12.000 kW), 
- pakuros, kuro padavimo ir valdymo sistemos.  
Ieškomi kontaktai su energetikos ir nekilnojamojo turto projektų vystytojais. Papildoma informacija: 
http://www.kohlbach.at   
 
 
MARESI Austria – Maisto produktai iš Austrijos 
1949 metais įkurta, keturias dukterines įmones Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje turinti 
„Maresi Austria“ yra vienas stambiausių maisto produktų distributorių Austrijoje. Įmonė į 40 pasaulio 
šalių tiekia aukštos kokybės ilgo galiojimo termino, žemo temperatūrinio režimo nereikalaujančius 
premium kokybės maisto produktus iš Austrijos ir kitų šalių. Tradiciniai prekės ženklai, kuriuos 
kompanija siūlo užsienio rinkoms: „Maresi“ (pieno gėrimai), „Inzersdorfer“ (greito paruošimo mėsos 
sriubos, guliašas, mėsos kukuliai), „Vienna Ice Coffee“, „Knabber Nossi“ (mėsos pagaliukai), 
„Himmeltau“ (košės vaikams ir suaugusiems), „Schan‘shi“ (Azijos virtuvės produktai ir ingredientai), 
„Bonelli“ (alyvuogės, saulėje džiovinti pomidorai, pesto padažai, užtepėlės) ir kt. Ieškomi kontaktai su 
importuotojais, distributoriais, didmenininkais ir prekybos tinklais. Papildoma informacija: 
http://www.maresi.at  
 
 
MTT - Machinery Technology Trading – Plastikų pramonės technologijos 
Įmonė projektuoja ir gamina įrangą plastikų pramonei. Gaminių spektras susideda iš dviejų grupių:  
1). Ekstruzija: kompleksinės ekstruzijos linijos, ekstruderiai (sraigto diametras nuo  20 iki 60 mm), 
ekstruderių sraigtai ir cilindrai, įpurškimo galvutės, valdymo skydai ir temperatūros reguliatoriai.  
2). Paviršiaus apdirbimo technologijos: plastikų liekanomis padengtų gamybinių įrengimų (purškimo ir 
liejimo sraigtų, formų, įpurškimo galvučių) valymo įranga, paviršių tankinimo technologijos, 
konsultacijos esamų įrengimų modernizavimo bei žaliavos parinkimo klausimais. Papildoma 
informacija: http://www.mtt.or.at 
 
 
SCHÄRF COFFEESHOP – Jaukių, tradicinių Vienos kavinių franšizė 
Jau trečioji šeimos karta puoselėja kavos gaminimo, pateikimo ir vartojimo kultūrą. Franšizės sistema 
Coffeeshop Company – tai unikali jaukių, tradicinių Vienos kavinių ir kavos gėrimo kultūros 
interpretacija ir kombinacija su madingu ir moderniu gyvenimo stiliumi. Šeimos verslas tobulai valdo 
tiek pačios kavos, tiek kavos ruošimo automatų gamybos procesą. Unikaliu pačios įmonės išvystytu 
kavos paruošimo automatu pagaminta kava nepalieka abejingų. Verslo tikslas – kartu su franšizės 
naudotoju malonioje, jaukioje aplinkoje pateikti kavos mėgėjams platų kavos, kitų gėrimų ir užkandžių 
asortimentą. Šiuo metu Coffeeshop Company franšizės sistema sėkmingai veikia 300 kavinių 28 
valstybėse 5 kontinentuose. Ieškomi licencijų pirkėjai, bendradarbiavimo partneriai. Kviečiame ir Jus 
tapti šio sėkmingo verslo dalimi ir išsiskirti iš gausybės šiuo metu Lietuvoje dominuojančių, į greitą 
vartojimą, nesusimąstant apie atsipalaidavimą ir mėgavimąsi procesu ir gėrimu, orientuotų kavinių 
gausos. Papildoma informacija: http://www.coffeeshopcompany.com, http://www.schaerf.at   
 
 
Maloniai kviečiame susitikti su įmonių atstovais, susirinkti Jums reikalingą informaciją apie siūlomas 
paslaugas, pakalbėti dėl galimo bendradarbiavimo abipusiai naudingomis sąlygomis.  
 
 

Pageidaujančius susitikti su Austrijos įmonėmis prašome kreiptis  
dėl individualaus susitikimo laiko suderinimo į Austrijos ekonomikos biurą 

Tel. (5) 2615954, (5) 2620075 
el.p. vilnius@advantageaustria.org  
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