Názov firmy:

Webstránka:

Opis činnosti:

Dôvod účasti na obchodnej misii:

CITYFÖRSTER

https://www.cityfoerster.net/

Poskytujeme urbanistické a architektonické koncepty a návrhy založené na Hľadanie kontaktov
hodnotení celého životného cyklu a životného štýlu. Hlavnými metódami
Umiestnenie na trhu
sú: opätovné použitie (napr. existujúceho stavebného skladového
materiálu), pasívne klimatické koncepty a biologické materiály.
Spojiť sa s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi V
súčasnosti je vo výstavbe veľký urbanistický projekt v
centre Bratislavy.

Building The New Holistic Urbanism

http://www.buildingthenew.nl

Občianska účasť na rozvoji miest. Inteligentný proces na dosiahnutie
širokého konsenzu a trvalo udržateľných hraníc rozvoja miest. Na základe
aktuálnych potrieb miestneho prostredia a samosprávy, klimatické
koncepcie lime a biomateriály.

Latexfalt

https://www.latexfalt.com/nl/home.html Latexfalt B.V. je inovatívna a trhovo orientovaná organizácia, ktorá vyrába
produkty na báze bitúmenu a polymérov.

Faay Vianen

https://www.faay.nl/

Orientácia, hľadanie lokálnych partnerov, distributérov
FAAY vyrába udržateľné, na biologickej báze robustné deliace steny s
jedinečnými stavebnými vlastnosťami. Všetky deliace steny FAAY sú
„zelené“. Ako základ používame drevo, ľan a omietku: nevyčerpateľné,
ekologické materiály na biologickej báze. Priečky od podlahy až po strop
pozostávajúce z pevného jadra z ľanového pazderia so sadrokartónovými
doskami na oboch stranách. Miestne pestovanie ľanu a miestna výroba
stien znamená menej dopravy a tým aj menej emisií CO2. Prefabrikované
steny FAAY šetrné k životnému prostrediu sú modulárny systém. Panely sú,
ak nie sú zlepené, odnímateľné a opätovne použiteľné. Výsledkom
opätovného použitia je menej dopravy, práce a odpadu. FAAY je prvým
výrobcom stien na svete s možnosťou spätného odberu pre obehové
(ľanové) jadrové steny. Od polovice roku 2022 budú steny dodávané s
vyhlásením obehovosti vo forme možnosti spätného odberu. Z týchto
dôvodov – biologické, lokálne, modulárne a obehové – sú deliace steny
FAAY najudržateľnejšími stenami v Holandsku.

FiberCore Europe

https://www.fibercore-europe.com/

Naše mostíky FiberCore sú vyrobené z polyméru vystuženého vláknami
(FRP). Naše mosty sú mimoriadne pevné. Navyše nedochádza k únave ani
korózii. Je to vďaka našej patentovanej technológii InfraCore®. Naše mosty
sú ľahké, robustné, pevné a udržateľné. Vydržia celé generácie.

Holistic Urbanism (Holistický Urbanizmus) sa uchádza o
európsky dotačný program LIFE na digitalizáciu svojich
inovatívnych procesov pre obecný regeneratívny
mestský rozvoj (Q4 2022). Do dotačného programu sa
môžu zapojiť 1 alebo maximálne 2 európske mestá. A
vďaka tomu dostanú šancu posunúť sa na úroveň
inovácií, ktoré sa v Holandsku za posledné desaťročie
vyvinuli v oblasti obehového a regeneratívneho
mestského plánovania a rozvoja.
Orientácia, hľadanie lokálnych partnerov, cestné
stavebné firmy, údržba asfaltu, distribútori priemyselnej
emulzie.

Hľadanie kontaktov
Uzatvorenie kontraktov
Orientácia/ získať vedomosť o trhu
Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi

SF Projects

http://sf-project.eu

Spoločnosť pôsobí v oblasti poradenstva v oblasti energeticky úsporných
budov, prestavby budov, energeticky efektívnych systémov montovaných
budov (oceľový skelet) a plánov údržby.

Hľadanie kontaktov
Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi

* energetické poradenstvo
* prepracovanie budov
* znalosť izolácie
* opakovane použiteľné stavebné materiály
Except Integrated
Sustainability

https://except.eco/

Colubris Cleantech

https://www.colubriscleantech.com/int/ * Triediace linky na pevný odpad (TKO, C&D, priemyselné atď.)

Vyvíjame stratégie, koncepty a návrhy pre priekopnícke miesta a projekty Hľadanie kontaktov
Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi
udržateľnosti. Naša práca siaha od jednotlivých budov po okresy, ako aj
stratégie pre regióny, voľný čas, cestovný ruch a letoviská, komunity,
priemyselné oblasti a ostrovy. Podporujeme organizácie a priemyselné
odvetvia na ich ceste k realite odolnej voči budúcnosti. Pomáhame rozvíjať
dlhodobé vízie a stratégie, analyzovať vplyv, zefektívňovať dodávateľské
reťazce, inovovať nové obchodné modely a navrhovať produkty a služby.
Spolupracujeme s organizáciami všetkých typov a veľkostí, vrátane
súkromných podnikov, nadnárodných spoločností, vlád a mimovládnych
organizácií. Poskytujeme školenia a workshopy o systémovom myslení,
udržateľnosti a symbióze vo vývoji (Symbiosis in Development - SiD).
Školenia siahajú od online kurzov s otvoreným prístupom až po vlastné
trajektórie, ktoré pozdvihnú tímy organizácií na inú úroveň.

* regenerácia bielkovín zo zvyškov zeleniny

Hľadanie kontaktov
Orientácia
Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi

Blue Cycle

https://www.bluecycle.frl/

Hľadanie kontaktov
Od roku 2022 buduje Blue Cycle svoje prvé výrobné zariadenie v plnom
rozsahu v Heerenveene v Holandsku. Zariadenie má za cieľ vyrábať
Orientácia
udržateľnú ropu vhodnú ako surovinu na výrobu plastov alebo ako
Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi
náhradu (motorových) palív. Ročná produkcia bude 12 miliónov litrov ropy,
vďaka čomu bude Frízsko menej závislé od dovozu ropy. Zariadenie sa
otvára v novembri 2022. Blue Cycle plánuje otvorenie ďalších zariadení v
Holandsku a Nemecku v roku 2023. Pre strednú Európu sme momentálne
zaneprázdnení mapovaním recyklačného ekosystému a skúmaním
možností otvorenia 1 alebo 2 zariadení na Slovensku.

Innovation Media

https://www.in-me.nl/

Mapa riešenia odpadu z potravín

Hľadanie kontaktov

Priestor pre inovácie, nápady a iniciatívy v rámci pôsobivej témy plytvania
potravinami a a ich vyhadzovania! Aby sme spojili všetko dianie v rámci
témy Food Waste & Food loss, časopis In-Me vyvinul mapu Food Waste
Solution Map (FWSM). Mapa riešení potravinového odpadu vychádza z

Investovanie na trhu
Orientácia / získať znalosť o trhu

myšlienky zmapovania riešení a ich zoskupenia podľa sektorových skupín.
V rámci siete magazínov In-Me vidíme, že mnohé iniciatívy prebiehajú už
dlho a že rýchlym tempom pribúdajú mnohé nové start-upové inovácie a
príležitosti. Spojením všetkých týchto iniciatív, produktov a inovácií podľa
sektora poskytuje FWSM dobrý prehľad o miestach, kde sa už nachádza
zamerané riešenie a kde sa dá veľa urobiť. S FWSM sa ukazuje, ktoré
spoločnosti, úrady a organizácie ponúkajú aktivity, výskum a produkty na
prevenciu plytvania potravín. Platforma FWSM poskytuje prehľad o tom,
ktoré spoločnosti, agentúry a školiace inštitúty sú aktívne v tejto téme,
poskytuje spojenie pre angažovanosť a
dialóg.https://www.foodwastemap.com/about

Spájanie s potenciálnymi (zahraničnými) partnermi

