
 

ITALIAN COMPANIES  

 

Name Activities 

Amut Soluzioni per coprire a 360° il ciclo di vita di materia plastiche. 
Рішення, для задоволення всього циклу життя пластикових матеріалів. 

Apura Prodotti per il controllo del consumo, la misurazione della qualità e la pulizia dell’acqua. 
Продукти для контролювання споживання, вимірювання якості та очищення води. 

Ecomembrane Realizzazione componenti per impianti di deposito biogas tra cui le vasche di stoccaggio. 
Виготовлення елементів для структур biogas, серед яких  також резервуари для 
зберігання. 

Elektrovent Produzione di ventilatori per fumi d’incendio per impianti civili e industriali. 
Виробництво вентиляторів для пожежних газів в громадянських та індустрійних 
структурах. 

Hidromatic Progettazione impianti acque reflue industriali.  
Проектування промислових стічних вод. 

Ies biogas Progettazione e realizzazione impianti biogas chiavi in mano. 
Проектування та будівництво біогазових установок під ключ. 

Macpresse  Macchinari, principalmente presse, per trattamento rifiuti di ogni tipo.  
Машини, переважно пресувальні, для переробки сміття.  

Pc Project Servizi di ingegneria, consulenza, certificazione e softwar energetici per centrali di controllo 
per impianti di produzione dell’energia. 
Інженерні, консалтингові, сертифікаційні та енергетичні програмні послуги для 
електростанцій для енергетичних заводів. 

Pollution Servizi di monitoraggio ambientale e rilevazioni di componenti chimici volatili. 
Послуги з моніторингу довкілля та обстеження летючих хімічних компонентів 

Promeco Progettazione e realizzazione impianti per il trattamento e riciclo di rifiuti non pericolosi. 
Проектування та виробництво компонентів та пристосувань для  переробки не 
шкідливого сміття. 

Sato Realizzazioni sistemi di efficienza per gli impianti di riscaldamento ed aerazione, industriali e 
civili. 
Реалізують системи, для забезпечення максимальної ефективності  структур опалення 
та вентиляції в промислових та громадянських умовах. 

Scotta Realizzazione di impianti di ogni tipo per riscaldamento ed aerazione, anche sfruttando 
energia rinnovabile. 
Будівництво всіх типів систем опалення та вентиляції, а також використання 
відновлюваної енергії.   

Solmec Macchinari per carico di materiali vari, tra cui rifiuti e scarti di lavorazione. 
Вантажні машини для різноманітних матеріалів, серед яких сміття та залишки 
виробництва.  

Systema Soluzioni per il riscaldamento ad irraggiamento e per l’assorbimento ad azionamento 
termico per i comparti industriali e agricoli 
Рішення для опалення та теплового поглинання для промислового та 
сільськогосподарського секторів. 

 


