
 

 

 

Austriacka Misja Gospodarcza 
 

Katowice, Hotel Angelo (ul. Sokolska 24) 
 

21.03.2012 
 

www.advantageaustria.org/pl 

Austriacka Misja Gospodarcza to okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z firmami 

austriackimi, które poszukują partnerów handlowych w Polsce. W niniejszej publikacji znajdą 

Państwo krótkie opisy działalności przedsiębiorców austriackich biorących udział w tegorocznej 

Austriackiej Misji Gospodarczej.   

 

Zapraszamy Państwa na indywidualne spotkania biznesowe z austriackimi partnerami.  
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ORGANIZATORZY 

Ambasada Austrii Wydział Handlowy 

ul. Królewska 16 

00-103 Warszwa 

T +48 22 586 44 66 

F +48 22 586 44 88 

E warschau@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/pl  

 

 

Austriackie Biuro Współpracy Gospodarczej w Krakowie 

ul. Zwierzyniecka 29 

31-105 Krakow 

T +48 12 428 49 00 

F +48 12 429 49 01 

krakow@advantageaustria.pl  

www.advantageaustria.org/pl 

 

 

 

 

mailto:warschau@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/pl
http://www.advantageaustria.org/pl
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W Austriackiej Misji Gospodarczej w dniu 21 marca 2012 w Katowicach udział wezmą 

przedstawiciele następujących firm: 

 

 

Firma Strona 

compriband-Dichtungen GmbH 4 

E-M-M-A GmbH 5 

Geroldinger GmbH 6 

HIG Handel mit Industriegütern Gesellschaft m.b.H 7 

Horiba GmbH 8 

IKARUS Security Software GmbH 9 

KEBA AG 10 

KWS GmbH 11 

rabmer Rohrtechnik GmbH 12 

TeleCare Systems & Communication GmbH 13 

DEMMER GmbH 14 
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compriband-Dichtungen GmbH 

Hanfpointstraße 101 

A-4050 Traun 

Telefon: 0043 7229 724960 

Faks: 0043 7229 7249620 

E-Mail: office@compriband.at  

http://www.compriband.at  

Firma compriband-Dichtungen GmbH produkuje i sprzedaje 

wysokiej jakości produkty uszczelniające oraz taśmy klejące dla 

budownictwa, przemysłu maszynowego, przemysłu 

motoryzacyjnego oraz innych gałęzi przemysłu.  

 

Obszerna paleta produktów obejmuje taśmy typu compriband jako 

wysokiej jakości uszczelnienia do fug, taśmy samoprzylepne, 

pianki, kształtki, części tłoczone, profile, wypełniacze profili, 

uszczelnienia specjalne (np. dla przemysłu kolejowego), taśmy 

klejące. Uszczelnienia specjalne są opracowywane w 

porozumieniu z klientem po uprzedniej szczegółowej analizie. 

Mocną stroną naszej firmy są produkty wykonywane na specjalne 

zamówienie klienta.  

 

Firma Compriband Dichtungen poszukuje w Polsce partnerów 

handlowych, którzy działają w następujących branżach: 

 

- handel hurtowy materiałami budowlanymi 

- produkcja stolarki okiennej 

- budownictwo 

- wykonywanie fasad 

- produkcja pojazdów (np. wagony kolejowe) 

- produkcja klimatyzacji i wentylacji 

- produkcja dachów 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@compriband.at
http://www.compriband.at/
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E-M-M-A GmbH 

Dr. Koch-Gasse 3 

A-2332 Hennersdorf bei Wien 

Telefon: 0043 660 487 25 92 

Faks: 0043 660 33 487 25 92 

E-Mail: office@e-m-m-a.eu 

http://www.e-m-m-a.eu  

 

E-M-M-A to modułowe systemy przenośników rolkowych 

składające się ze standardowych komponentów.  

 

E-M-M-A gwarantuje wysoką wydajność, szybki czas 

projektowania, minimalny czas obsługi, oraz oszczędność miejsca i 

energii. Systemy firmy E-M-M-A mogą być montowane wielokrotnie 

oraz dowolnie rozbudowywane, są bezpieczne w użyciu i bardzo 

wydajne. 

 

Przenośniki rolkowe firmy E-M-M-A stosowane są m.in. w 

przemyśle motoryzacyjnym, spożywczym, tytoniowym, 

elektrotechnicznym, chemiczno-kosmetycznym, farmaceutycznym.  

Przenośniki rolkowe E-M-M-A mogą transportować towary lekkie 

oraz średniej ciężkości.  

 

E-M-M-A poszukuje na rynku polskim partnera, który po 

odpowiednim przeszkoleniu obsługiwałby polskich klientów w 

zakresie doradztwa technicznego, projektowania, montażu i 

serwisu przenośników rolkowych E-M-M-A.  

 

 

 

mailto:office@e-m-m-a.eu
http://www.e-m-m-a.eu/
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Geroldinger GmbH 

Au-Straße 9 

A-4771 Sigharting, Austria 

T +43/ 7766/ 2437 0   

F +43/ 7766/ 2437 24   

E office@geroldinger.com  

http://www.geroldinger.com  

 

GEROLDINGER oferuje technologię i urządzenia do transportu, 

składowania, wyładunku, dozowania i transportu wszelkich 

towarów sypkich, w ich różnych zastosowaniach. Klienci 

przemysłowi z całego świata posiadający ładunki sypkie o 

właściwościach kohezyjnych czy higroskopijnych, roztwory, 

materiały o konsystencji pasty, materiały „pryskające” lub prawie 

zupełnie niepłynne darzą dużym zaufaniem silosy firmy 

Geroldinger gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa.  

 

Pobieranie materiałów - często główny element logistyki 

wewnątrzzakładowej - to nasza podstawowa specjalizacja. 

Opracowany przez nas system pobierania ładunku OSZILLOMAT, 

to jedyne w swoim rodzaju skuteczne rozwiązanie, które może być 

wykorzystywane do różnych zastosowań. Dzięki temu 

GEROLDINGER może oferować szereg pionierskich rozwiązań, 

takich jak silosy na mocznik o pojemności 500 t czy urządzenia do 

wyładunku substancji o konsystencji pasty z dużych zasobników.  

 

Nasz program produkcyjny obejmuje silosy okrągłe i ośmiokątne 

(MULTIGON), do 1000 m³, pochylnie OSZILLOMAT do wyładunku 

i dozowania wszelkich towarów masowych, podłogi ślimakowe, 

przenośniki i dozowniki ślimakowe, chłodziarki ślimakowe, 

korytowe przenośniki łańcuchowe, przenośniki pneumatyczne, 

różnicowe wagi dozujące oraz systemy sterujące. 

 

Firma GEROLDINGER poszukuje kontaktów z firmami, które 

mają do czynienia z trudnymi w transporcie i niebezpiecznymi 

towarami sypkimi.  

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:office@geroldinger.com
http://www.geroldinger.com/
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HIG Handel mit Industriegütern Gesellschaft m.b.H. 

Eisenbahnstrasse 71 

A-1195 Wien 

Telefon: 0043 1 370 22330 

Fax: 0043 1 370 3102 

E-Mail: office@hig.at  

http://www.hig.at  

 

Firma HIG zajmuje się sprzedażą artykułów przemysłowych 

renomowanych światowych producentów.  

 

Głównymi produktami oferowanymi przez HIG są druty do obróbki  

elektroerozyjnej o różnych parametrach. 

 

Firma HIG eksportuje produkty do krajów Europy, Ameryki 

Północnej, Ameryki Południowej oraz Australii. 

 

HIG poszukuje kontaktów z firmami handlowymi, które byłyby 

zainteresowane sprzedażą produktów z oferty firmy HIG na 

rynku polskim oraz z odbiorcami końcowymi.  

 

 

 

 
 
 

mailto:office@hig.at
http://www.hig.at/


 

8/14 

 

Horiba GmbH 

Kaplanstraße 5 

A-3430 Tulln 

Telefon: 0043 2272 65225 

Faks: 0043 2272 65230  

E-Mail: office@horiba.at 

http://www.horiba.at  

 

Grupa Horiba oferuje szeroką gamę urządzeń i systemów 

pomiarowych dla takich sektorów jak: motoryzacja, ochrona 

środowiska, medycyna, produkcja półprzewodników, nauka.  

 

Sprawdzona jakość oraz rzetelne wykonanie urządzeń 

pomiarowych sprawia, że marka HORIBA cieszy się dużym 

zaufaniem klientów na całym świecie. Pracownicy firmy Horiba 

poszukują najlepszych analitycznych rozwiązań, aby sprostać 

nawet najtrudniejszym wymaganiom.  

 

Horiba oferuje technologie wykorzystywane do analizy gazowej w 

technice procesowej jak również rozwiązania w zakresie pomiaru 

emisji w elektrowniach, zakładach chemicznych oraz innych 

zakładach przemysłowych. W ofercie firmy znajdują się również 

analizatory wody pitnej, wód powierzchniowych, wody 

wykorzystywanej w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i 

farmaceutycznym oraz inne urządzenia pomiarowe. 

 

 

Firma Horiba poszukuje w Polsce kontaktów z odbiorcami 

końcowymi urządzeń pomiarowych, dużymi zakładami 

przemysłowymi, firmami świadczącymi usługi w zakresie  

pomiarów emisji gazów lub pomiarów jakości wody oraz z 

firmami handlowymi.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@horiba.at
http://www.horiba.at/
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IKARUS Security Software GmbH  

Blechturmgasse Nr. 11 

A- 1050 Wien 

Telefon: 0043 1 58995 0 

Fax: 0043 1 58995 100 

E-Mail: office@ikarus.at  

http://www.ikarus.at  

 

Firma Ikarus Security Software GmbH specjalizuje się w 

opracowywaniu programów antywirusowych, antyspamowych oraz 

programach zabezpieczania zawartości. Od 1986 roku firma 

oferuje rozwiązania antywirusowe i była jednym z pierwszych 

producentów oprogramowania antywirusowego na świecie. Ponad 

2/3 spośród 500 największych firm austriackich jest klientami firmy 

IKARUS. Firma inwestuje każdego roku 75% swoich obrotów w 

działalność badawczo rozwojową i współpracuje z wieloma 

zagranicznymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa 

komputerowego.  

 

Firma poszukuje w Polsce partnera, który zająłby się 

dystrybucją jej produktów w Polsce. IKARUS oferuje własne 

rozwiązania, wsparcie techniczne oraz duże doświadczenie. 

IKARUS ma klientów w Polsce, którzy od lat korzystają z 

rozwiązania „cloud security services” i mogą posłużyć jako 

referencje. Poszukiwany partner powinien posiadać 

znajomość rynku w zakresie oprogramowania (najlepiej 

związanego z bezpieczeństwem) oraz sieć partnerów lub 

stałych klientów, własny pion wsparcia technicznego oraz być 

zainteresowanym współpracą typu b2b.   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@ikarus.at
http://www.ikarus.at/
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KEBA AG 

Gewerbepark Urfahr 14-16  

A-4041 Linz 

Telefon: 0043 732 70 90-0 

Fax: 0043 732 73 09-10 

E-Mail: keba@keba.com  

http://www.keba.com  

 

 

Firma KEBA została utworzona w 1968 roku i jest dzisiaj 

międzynarodowym przedsiębiorstwem z branży elektronicznej, 

które działa innowacyjne, profesjonalnie i dynamicznie.  

 

W zakresie automatyki przemysłowej KEBA koncentruje się na 

systemach automatyki i robotyki i zajmuje wiodąca pozycję w 

zakresie mobilnych systemów automatyki, które znajdują 

zastosowanie w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

robotach oraz maszynach i urządzeniach z innych branż 

przemysłowych  

 

KEBA oferuje również: 

 rozwiązania dla sektora bankwości (wielofunkcyjne 
bankomaty) 

 rozwiązania dla operatorów logistycznych 
(samoobsługowe punkty nadawania i odbioru przesyłek) 

 samoobsługowe automaty do gier losowych.  

 

Firma nawiąże kontakty z producentami maszyn i urządzeń 

oraz innymi firmami, zainteresowanymi wdrażaniem 

zaawansowanych systemów automatyki i sterowania maszyn 

(np. wtryskarek nowych i modernizowanych), optymalizacji i 

wizualizacji procesów (np. do maszyn wykorzystywanych w 

kamieniołomach, maszyn tartacznych, suszarni ziaren i wielu 

innych). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:keba@keba.com
http://www.keba.com/
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KWS GmbH 

Heid Werkstraße 13  

A- 2000 Stockerau 

Telefon: 0043 2266 72660 0 

Faks: 0043 2266 72660 22  

E-Mail: office@krickl.com  

http://www.krickl.com  

 

KWS to przedsiębiorstwo austriackie z siedzibą w Stockerau. KWS 

planuje, projektuje i produkuje systemy ważące i systemy 

identyfikacji przeznaczone do montażu w pojazdach.  

 

KWS to jeden z pionierów mobilnego ważenia bezpośrednio na 

pojeździe. Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000. 

 

Program sprzedaży obejmuje: 

 

 wagi zintegrowane 

 wagi kontenerowe 

 wagi do montażu na powierzchniach załadowczych 

 wagi przeładunkowe 

 wagi do towarów sypkich 
 

Dopełnienie oferty stanowią systemy identyfikacji pojemników lub 

kontenerów na odpady (np. w celu lokalizacji zaginionych 

pojemników). 

 

KWS nawiąże współpracę z firmami zajmującymi się odbiorem 

i transportem odpadów komunalnych, które byłyby 

zainteresowane zamontowaniem na swoich pojazdach 

systemów ważenia odpadów lub identyfikacji kontenerów. 

Firma poszukuje również kontaktów z firmami 

transportującymi towary sypkie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@krickl.com
http://www.krickl.com/
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rabmer Rohrtechnik GmbH 

Bruckbachweg 23 

A-4203 Altenberg bei Linz, Austria 

T +43/ 7230/ 72 13-0   

F +43/ 7230/ 80 93-731   

E info@rabmer.at    

 http://www.rabmer.com  

Rabmer Bau jest grupą firm działających na rynkach 

międzynarodowych z siedzibą główną w Austrii. Od ponad 20 lat 

przedsiębiorstwo specjalizuje się w bezwykopowych metodach 

renowacji rurociągów. Oferujemy szeroki wachlarz metod do 

bezwykopowej kontroli, oczyszczania, renowacji lub wymiany 

rurociągów wszelkiego rodzaju, np. rurociągów wodnych i 

kanalizacyjnych, gazowych, olejowych, przemysłowych oraz 

zbiorników. 

 

 

Jesteśmy innowacyjnym przedsiębiorstwem budowlanym i 

poszukujemy partnerów do współpracy oraz odbiorców 

końcowych w branży wodno-kanalizacyjnej i gazowej, 

zainteresowanych usługami bezwykopowej renowacji 

rurociągów. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rabmer.at
http://www.rabmer.com/
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TeleCare Systems & Communication GmbH 

Linke Wienzeile 234 

A-1150 Wien 

Telefon: 0043 1 89988 0 

Faks: 0043 1 89988 55 

E-Mail: info@telecaresystems.at  

http://www.telecaresystems.at  

 

TeleCare jest dostawcą systemów alarmowych, służących do 

ochrony osób. Firma oferuje systemy alarmowe stacjonarne oraz 

systemy alarmowe mobile wyposażone w technologię GPS.  

 

Systemy alarmowe stacjonarne wykorzystywane są przede 

wszystkim do zabezpieczania osób starszych i niesamodzielnych 

przebywających w domu. Mogą być również wykorzystywane do 

zabezpieczania pojedynczych miejsc pracy. Systemy mobilne 

przeznaczone są do ochrony osób na eksponowanych 

stanowiskach pracy, aktywnych seniorów, dzieci, sportowców.  

 

Stacjonarne systemy składają się z nadajnika w formie bransoletki 

lub naszyjnika, który wyposażony jest w czerwony guzik. Nadajnik 

może zostać podłączony do systemu alarmowego w domu, w 

miejscu pracy lub w innym miejscu (np. placówce opiekuńczej). W 

sytuacji zagrożenia wystarczy nacisnąć guzik, aby wysłać sygnał z 

wezwaniem o pomoc. Systemy mobilne są wyposażone w GPS, 

który pomaga w zlokalizowaniu osoby wzywającej pomoc.  

 

Ponadto firma oferuje sensory (np. sensor wykrywania dymu 

papierosowego), telefony dla osób starszych z dużymi przyciskami, 

wzmacniacze głosu i inne rozwiązania pomagające osobom 

starszym w codziennym życiu. 

 

Telecare poszukuje kontaktów z firmami i instytucjami, które 

oferują usługi teleopieki dla osób starszych oraz z centrami 

powiadamiania ratunkowego. Firma nawiąże również 

współpracę z partnerami handlowymi, którzy chcieliby 

sprzedawać produkty Telecare na rynku polskim. 

 

 

mailto:info@telecaresystems.at
http://www.telecaresystems.at/
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DEMMER GmbH 

Karl-Tornay-Gasse 34 

A-1230 Wien 

Telefon: 0043 1 699 83 20 

Faks: 0043 1 699 63 39 

E-Mail: office@demmer.at  

www.demmer.at  

 

Firma Demmer Teehaus specjalizuje się w handlu 

wysokogatunkowymi herbatami oraz akcesoriami do parzenia 

herbat. Demmer Teehaus oferuje bardzo duży wybór herbat 

czarnych, zielonych, białych, czerwonych, ziołowych, owocowych, 

herbat Rooibos, Oolong, Style, Pu Erh Tee. Wiele z oferowanych 

gatunków herbat pochodzi z upraw biologicznych. Herbaty te 

poddawane są stałej kontroli, dzięki czemu produkt końcowy 

gwarantuje najwyższą jakość.  

 

Firma Demmer poszukuje franczyzobiorców, którzy byliby 

zainteresowani otwarciem sklepów pod marką Demmer 

Teehaus w Polsce, w miastach Poznań, Katowice, 

Częstochowa, Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Zielona 

Góra, Bielsko Biała, Łódź. 

 

Osobom zainteresowanym działalnością na własny rachunek 

oferujemy współpracę w systemie partnerstwa. Partnerzy firmy 

Demmer Teehaus mogą korzystać z doradztwa centrali w szerokim  

zakresie.  

Przeciętna wielkość sklepu to 25-35m2 + 5m3 powierzchni 

magazynowej. Preferowane położenie: popularne deptaki, ulice o 

dużym natężeniu ruchu pieszych, centra handlowe. 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy i 

wykorzystania szans, jakie oferuje ciągle rozwijający się rynek 

herbat.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:office@demmer.at
http://www.demmer.at/

