A német vállalatok bemutatása
ENVALUE GmbH – www.envalue.de
Amit kínál: Az ENVALUE GmbH a 2005-ben alapított
Oberneustifter PV- Anlagen GmbH & Co KG.-ből jött
létre. A cég alapítója már több száz napelemes rendszert valósított meg Németországban és más eruópai és
ázsiai országban, így széles körű tapasztalttal a háta mögött személyre szabott megoldásokat tud nyújtani az ügyfelek számára. Az ENVALUE GmbH kiváló minőségű,
hosszú élettartamú és hozamoptimalizált napelemes
rendszereket valósít meg szabadföli telepítéssel, valamint nagyméretű tetőfelületeken. A kulcsrakész koncepciók kidolgozását követően biztosítja a professzionális
és gyors kivitelezést. Igény esetén projektre szabott beruházási és finanszírozási tervet készít és segítséget nyújt a
hitel megszerzésében.
Akit keres: napelemes rendszerek telepítését tervező,
nagy tetőfelületekkel rendelkező vállalatokat,
mezőgazdasági üzemeket. Adott esetben vállalja a
rendszer üzemeltetését, ill. abban részesedést is.
GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH www.gfr.de

Amit kínál: Az 1978-ban alapított GFR a DIGICONTROL®
és DIGIVISION® márkáival jelenleg az épületautomatizálási ágazat egyik vezető szereplője. A GFR 260 főt
foglalkoztat és 15 telephellyel rendelkezik Németországban és Európában. A vállalat termékeket, megoldásokat,
technológiákat és szolgáltatásokat kínál átfogó épületautomatizálási rendszerek tervezéséhez, üzemeltetéséhez és
optimalizálásához, amely magában foglalja az energiaadat-menedzsmentet és műszaki épületmenedzsmentet, az épület- és ipari automatizálást,
helyiségautomatizálást és a helyiségvezérlő egységeket. Megoldásai megfelelnek a legmagasabb energiahatékonysági igényeknek, az épületek energiahatékonysága akár több mint 30%-kal is növelhető. Referenciái között szerepelnek kórházak, irodaházak, bevásárlóközpontok és szállodák. A német vállalat elsősorban épületautomatizálási vezérlőkkel és modulokkal, épületirányítási rendszer (BMS)-szoftverrel és különböző szelepekkel és szelepmozgatókkal (field device) szeretne megjelenni a magyar piacon.
Akit keres: a cég elsősorban disztribútort, rendszerintegrátort keres a fűtés-, hűtés-, szellőzés- és világítástechnika területéről, valamint projektfejlesztőkkel,
épületüzemeltetőkkel, fűtés-hűtéstechnikai tervezőkkel
keresi a kapcsolatot.

IPS-solar GmbH - www.ips-sol.de
Amit kínál: a vállalat 2010-ben jött létre és lett önálló cég
az IPS-tec GmbH napenergia hasznosítás terén tevékenykedő részlegéből. Az IPS-solar GmbH épületbe integrált napelemes rendszereket kínál új épületekhez és
tetőfelújítások esetén. A cég egységes rendszerek (ener-

giatetők) kivitelezésével foglalkozik: napelemekkel, napkollektorok alkalmazásával és a megfelelő tetőablakok
beépítésével. Ezen túlmenően különböző rögzítéstechnikai
elemeket,
alumínium
tartószerkezetprofilokat, rögzítőbilincseket kínál napelemes rendszerekhez, amelyeket már hazánkban is gyártanak. A cég
már jelen van Magyarországon, ennek köszönhetően a
teljes tervezési és kivitelezési folyamatot (telepítés, támogatás) vállalni tudják az ügyfelek számára hazánkban.
Akit keres: 1. napelemes rendszerek telepítését tervező
ügyfeleket 2. napelemes rendszerek telepítésével foglalkozó cégeket, valamint nagyobb napelemes rendszerek beruházóit, akiknek a tartószerkezeteiket kínálják 3.
építészirodákat együttműködésre.

Lehmorange - www.lehmorange.de
Amit kínál: A Lehmorange cég vályog építőlemezek
gyártásával foglalkozik már több mint 15 éve. A lemezek
szárazak és a gipszkarton lapokhoz hasonlóan az egész
belsőépítészet terén alkalmazhatóak. Felhasználási területek: belső falak, fa állványszerkezetek burkolása,
álmennyezetek, padlásterek, homlokzatburkolatok. A vályog magas hőtároló tömeggel rendelkezik, így
nehezen melegszik fel és lassan hűl le. Ezáltal a vályog
építőlemezekkel nagyon magas hőtárolási kapacitás
hozható létre, ami egyébként a könnyűszerkezetes építészetben hiányzik. A vályog lemez gondoskodik egy optimális relatív páratartalomról a helyiségben, ezen kívül
kiváló zajvédelmet is nyújt: egyetlen 10 cm vastag,
nagy teljesítőképességű vályogválaszfallal (fa állvánnyal) a
szokásos zaj megszűnik. Termékek: vályog építőlemezek, vályog falfűtés lemezek, valamint ezekhez
festékek és vakolatok. A termékek 100%-ban újrahasznosíthatók, komposztálhatók, nem éghetők, az ökológiai szárazépítés és a csúcstechnológia találkozása. A vállalat termékei több díjat is elnyertek.
Akit keres: a cég forgalmazó partnert keres, ezen
kívül tervezőkkel, építészekkel, faházépítőkkel és
ökológia ház építő cégekkel keresi a kapcsolatot.
RECOM AG – www.recom-solar.com
Amit kínál: RECOM Európa legnagyobb napelem modulgyártó vállalata és teljeskörű napelemes megoldások szállítója. Az innováció, a kiváló minőség, a pénzügyi
stabilitás és a sikeres projektek alkotják a vállalkozás sarokköveit, amelyek a RECOM-ot a nagy hatékonyságú
napelem modulok és napelemes megoldások elismert
szállítójává tették világszerte. A 2007-ben alapított RECOM gyors és folyamatos növekedést mutat PV modulgyártóként és független áramtermelőként (IPP) világszerte. A napelem modulokat Francia-, Lengyel- és Olaszországban gyártják.
Akit keres: napelemes rendszerek telepítését tervező
ügyfeleket és partnert a napenergia hasznosítás területéről.

