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VODA AQUA – Podjetja, ki skrbijo za našo vodo in okolje

O pomembnosti voda, njeni nezamenljivosti in vplivu na razvoju govorimo pogosto pa vendar ne dovolj. 
Pomanjkanje vode je globalno vprašanje in dolžni smo najti trajnostne načine za obvladovanje tega 
nenadomestljivega vira, kot tudi obvladovati  problematiko, s katero se sooča vsaka država na svetu – 
problematika smeti . V podjetju ICM d.o.o., smo se odločili v začetku oktobra tradicionalno organizirati sejem 
VODA AQUA, ki pokriva celotno tematiko voda in ohranjanja okolja, za strokovnjake iz Slovenije, kot tudi iz tujine, 
ki s svojimi prodajnimi programi in storitvami, ponujajo odgovore na pereče probleme v industriji, komunali, 
kmetijstvu, gradbeništvu…

Čiščenje vode in odpadnih voda je ena izmed pomembnejših tem sejma, saj ne glede na količino proizvedene 
kanalizacije, obstaja prilagojena čistilna naprava za dotično stanje. Razstavljavci bodo prikazali različne fizikalno-
kemijske in biokemične postopke prav tako pa reševanje problema blata. Inovacije so potrebne tudi na področju 
odstranjevanja sledi farmacevtskih ostankov in ostalih nevarnih stvari, ki končajo v kanalizaciji in čistilne naprave 
pomembno prispevajo k temu.

Voda in vodovod, oskrba s pitno vodo in kanalizacijski sistemi so kompleksna infrastruktura, sestavljena iz večjih 
podzemnih linij, ki jih je potrebno neprestano širiti, izboljševati, preverjati in vzdrževati. Odpornost proti koroziji je 
sigurna ena od zagotovil za trajnostne potrebe, ki jih zahteva trg, zato je pomembno, da podjetja predstavijo vse 
potrebne komponente kot so: cevi, kabli, kanali, stroji, oprema in tehnologije za čiščenje. Ob tem je potrebno 
poudariti tudi pomembno vlogo  v smislu razvoja in vzdrževanja vodnih poti, poplavne in obalne obrambe, gradnje
drenažna tehnologija in sanacije vodnjakov, ki morajo biti trajnostne, v velikem interesu pa je tudi s preventivnim 
učinkom.

Pomembno je tudi poudariti pomen  ki so delovni motorji upravljanja voda in so črpalk in črpalnih sistemov,
predmet nenehnih izboljšav, pa naj gre za zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje stroškov vzdrževanja ali pa 
povečanje življenjske dobe.

Ob vsem tem nikakor ne moramo prezreti povezave vode in upravljanja odpadkov, sploh v današnjem času, ko 
vse več smeti končuje v morjih in oceanih. Ozaveščanje je ključnega pomena za ohranjanje našega okolja in 
planeta, zato želimo, da se na sejmu predstavi čim večje število podjetij, ki se ukvarjajo z obdelavo odpadkov in 
recikliranjem.V ta namen je treba ustvariti številne zelo zapletene procesne verige, ki zajemajo zbiranje, prevoz, 
sortiranje in obdelavo. Recikliranje ima pomembno vlogo v tem procesu in je eden od predpogojev za delovanje 
 

Za vodnogospodarske objekte ima ključno vlogo pri učinkovitosti tehnologija merjenja, nadzora in regulacije, 
saj za zagotavljanje referenčnih podatkov, ki bodo omogočali gospodarnost obratovanja, so pomembni merilniki 
količine in pretoka. Varnost in kakovost sta ključna pri doseganju tako zakonskih kot tudi zdravstvenih standardov, 
zato bodo razstavljavci predstavili svoje izdelke in storitve iz sektorjev procesne, merilne in kontrolne 
tehnologije ter analize in laboratorijske tehnike.

Spoznajte strokovnjake
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Razstavljavci sejma VODA AQUA pa so tisti, ki lahko ponudijo rešitve na kompleksna vprašanja stroke, 
s katerimi se srečujemo in ne le uresničujejo koncepte, ki so skladni z naravo, ampak tudi izboljšujejo 
kakovost življenja ljudi.

krožnega gospodarstva – viri in materiali se reciklirajo, vrnejo v proizvodni cikel in ponovno uporabijo. Ponovna 
integracija teh materialov na začetek proizvodnega življenjskega cikla prihrani energijo, zmanjšuje stroške 
proizvodnje in ima trajnostne vplive na okolje.  Vseh odpadkov pa ni mogoče reciklirati, nevarni odpadki, ki 
nastajajo v industriji, obrti, kmetijstvu in tako rekoč vsakem gospodinjstvu, je potrebno zbirati, predelati in uničiti 
ločeno. Ker so nevarni odpadki težko razgradljivi in imajo lahko zelo negativen vpliv na naravni habitat, je potrebno 
slednje oddajati za to pooblaščenim podjetjem, ki imajo znanje in prakso z upravljanjem le-teh. 

Medtem ko z recikliranjem pomembno prispevamo h krožnemu gospodarstvu, zmanjševanju onesnaževanja in 
ohranjanju našega okolja ter ima prednost pred odstranjevanjem odpadkov, so še vedno velike količine, ki jih 
je treba prevažati na odlagališča, zato je potrebno predstavitvi in razpravljati o informacijah o nastajanju trdnih 
odpadkov in minimizaciji slednjih.
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Izjave razstavljavcev iz leta 2018 

Smo pozitivno presenečeni, veliko smo utrdili stike, nabrali pa tudi nekaj novih. 

Nam je izredno všeč ta B2B pristop. Potrebujemo ravno partnerje na višjem 

nivoju, saj lahko splošno javnost obveščamo in privabljamo tudi preko drugih 

medijev, ne preko sejma. Zato je pomembno povezovanje in utrjevanje imena 

društva. Zahvaljujem se ICM-ju, da nam je omogočil biti del tega.

Slovensko društvo za zaščito voda

      kot je v tujini že navada. 

Ellab

Pohvalno, da je končno tudi  

v Sloveniji takšen dogodek,

Zagožen

Sejem je s strani komunalnih 

obiskovalcev dobro obiskan. 

Všeč nam je B2B pristop 

zaradi stika s kupci, kjer se 

poda neke informacije.

Eltratec

Zelo smo zadovoljni, sejem 

bi ocenili z odlično oceno. 

Profil obiskovalcev se je 

izkazal za dobrega. Prišli 

bomo ponovno.

Geološki zavod Slovenije

Profil obiskovalcev je točno 

to, kar potrebujemo – torej 

neposredni uporabniki, ki 

so komunalna podjetja in 

občine.

IMP Tehnologija vode 

Organizacijsko je dobra, tudi to je izredno dobro, da je sejem 

postavljen na zelo odziven način – s tem želim povedati, da je 

vse povezano, si del neke celote, ne da zgolj samevaš nekje. 

Všeč nam je ideja predavanj in celotnega business foruma. 

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  
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VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA
201820182018

Vabilo k sodelovanju 

Spremljevalni program –              
brezplačna udeležba!

V času sejma se bo odvijal Business 
forum, kamor vabimo vse strokovnjake, 
da pristopijo s svojimi predavanji, referati 
in delavnicami. Izpostavite aktualne 
prob lemat ike ,  pereče  teme in 
predstavite rešitve na področju vode, 
obdelave odpadkov in reciklaže. 
Program strokovnega dogajanja na 
sejmu, bomo objavili na naši spletni 
strani in v tiskanih medijih. Za brezplačno 
prijavo predavanj nas kontaktirajte.

Obdelava vode in odpadnih voda

Vodovod in kanalizacija -  gradnja in vzdrževanje

Vodovodne napeljave in komponente kanalizacijskih sistemov

Oprema za merjenje, regulacijo, monitoring in nadzor

Proizvode in rešitve za industrijsko vodo

Hidravlični inženiring

Voda kot vir energije

Geotermalne tehnologije

Bazenske tehnologije in Wellness

Drugi vodni sistemi

Storitve higiene vode

Vodovodne storitve in komunala

Analize in laboratorijske tehnike

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Oprema za zbiranje, ločevanje in  transport  odpadkov

Vozila in nadgradnje

Obdelava odpadkov in recikliranje

Biološka obdelava in kompostiranje

Metode za nevtralizacijo

Ekstrakcija trdnih in nevarnih odpadkov ter odpadkov, ki niso primerni za recikliranje

Obnavljanje in ponovna uporaba surovin

Prenosni inženiring, fluidne tehnike in enote za proizvodnjo energije

Oprema, naprave in pribor za splošne namene

Oprema, pribor in nadomestni deli

Merilni procesi in naprave

Čista okolica

Zaščita pred nesrečami in varnost

Analize in laboratorijske tehnike

Nomenklatura
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VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Ne spregledajte  



- 4 -   

PRODAJNI PROGRAM: 
Izdelujemo posode za pitno vodo in deževnico, posode za 
tehnološke vode iz proizvodnih procesov, posode za 
kemikalije (enoplaščne in dvoplaščne), lovilce olja in lovilce 
maščob, črpališča, čistilne naprave (izvajamo tudi inženiring 
na večjih čistilnih napravah), vodohrane, posode za 
vzdrževanje cestne infrastrukture (hranilniki, mešalne 
naprave, posode za pesek), greznice in jaške (kanalizacijski, 
vodomerni, armaturni,..).

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov za 
izgradnjo komunalne infrastrukture ter izdelkov/polizdelkov iz poliestra za 
marin program, delovne stroje, ladje... Nudimo storitve, kot so razne 
sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve. Izdelujemo različne izdelke 
po zahtevah kupca, prav tako pa sodelujemo tudi v tehnološkem razvoju s 
partnerji, za katere izdelujemo izdelke, po njihovih specifikacijah.

AMT PROJEKT d.o.o.

AMT PROJEKT d.o.o.
Petrina 11

1336 Kostel
08/200-75-58

info@amtprojekt.si 
www.amtprojekt.si

PE100 ali PEHD je že leta nepogrešljivi material za izgradnjo ali obnovo distribucijskih omrežij in komunalne 

infrastrukture. Prodajni program vsebuje cevne elemente za čelno varjenje, prirobnične priključke in elemente z 

elektrouporovno žico za elektrofuzijsko varjenje, in sicer v različicah SDR11 ali SDR17 (do 16 barov za vodo in do 10 

barov za plin). Program dopolnjujemo z varilnimi aparati in orodji najvišje kakovosti ter vrsto različnih mehanskih 

načinov spajanja (iJoint, Straub).

Betaplast d.o.o. je specialist za cevne sisteme iz plastičnih materialov.

PVC-U je visokokavostni material z višjo kemično odpornostjo. V uporabi je za pripravo vode in kemično 

industrijo, kot program pa vsebuje širok nabor cevnih elementov in ventilov, avtomatske aktuatorje ter raznovrstne 

naprave za merjenje in nadzor. 

BETAPLAST d.o.o.

COOL-FIT 2.0 in 4.0 sta najnovejši inovaciji na 

svetovnem trgu; program z jedrom in plaščem iz 

PEHD in izolacijo iz HE-pene je v uporabi pretežno 

za hlajenje in prezračevanje v aplikacijah, kjer 

uporaba PE ali PVC-U ni mogoča, izvrstno pa 

zamenjuje klasične kovinske sisteme. 

prodaja@betaplast.si

Betaplast d.o.o.
Vrhniška cesta 11a

Lukovica pri Brezovici
1351 Brezovica

Slovenija

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  
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ELTRATEC d.o.o.

Geološki  zavod Slovenije

V podjetju ELTRATEC d.o.o. že več kot 30 let razvijamo in proizvajamo merilno regulacijsko opremo ter merilne 
sisteme. V tem času smo postali vodilni slovenski proizvajalec merilno regulacijske opreme, predvsem na področju 
meritev nivoja in tlaka ter registratorjev podatkov (data loggerji) za uporabo v okoljevarstvenih monitoringih.

Merilna oprema je plod našega znanja in večletnih izkušenj. Naše kompetence in dolgoletne izkušnje so pripomogle 
k temu, da naši merilni opremi zaupajo vsa največja vodovodna podjetja v državi, največja podjetja za distribucijo 
toplotne energije, hidrogeološka podjetja, hidroelektrarne ter državne agencije.

Med našimi izdelki in sistemi, ki jih bomo predstavili tudi na sejmu VODA AQUA, izpostavljamo:
- Merilniki nivoja, tlaka, temperature, elektroprevodnosti vode ter vlage v tleh 

- Registratorji podatkov v najvišji stopnji IP zaščite (IP68)

            (tudi z digitalno komunikacijo RS485 Modbus)
- Kompaktni registratorji nivoja, temperature in elektroprevodnosti vode

- Sistemi za brezžičen prenos podatkov (GSM/GPRS/3G, LoRa)

Geološki zavod Slovenije ima že več kot 
10 let izkušenj na področju plitve 
geotermalne energije, ki je zanesljiv in 
okolju prijazen vir energije.

Ukvarjamo se s preučevanjem geološki dejavnikov, ki vplivajo na 
učinkovitost njene rabe ter na podlagi tega nudimo informacije za 
načrtovanje rabe plitve geotermalne energije na ravni objektov ali 
prostorskih načrtov občin (npr. analize potenciala plitve geotermalne 
energije).

Poleg tega opravljamo preiskave s pomočjo 
georadar ja ,  k i  spada med ne invaz ivne 
geofizikalne metode za raziskave plitvega 
podpovršja. Z njim lahko brez poseganja v tla 
pridobimo informacije o debelini in usmerjenosti 
kamninskih plasti, morebitni prisotnosti kraških 
kanalov in razpok ter območjih s povečanim 
zadrževanjem ali hitrejšim odtekanjem vode. 
Opredelimo lahko tudi globino preperinskega 
talnega sloja oz. globino do matične kamnine. V 
določenih primerih je možno določiti tudi globino 
do podzemne vode ter druge dejavnike, ki vplivajo 
na hidrogeološke razmere v vodonosniku.

www.geo-zs.si

www.eltratec.com

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  
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Ulica Mirka Vadnova 13, Kranj

HENNLICH d.o.o.

 +386 (0) 51 386 006

info@hennlich.si

www.hennlich.si

· optimizacijo delovanja vodovodnih in kanalizacijskih sistemov

Na področju vodnih tehnologij ponujamo rešitve in opremo za:
· pripravo pitne in tehnološke vode
· čiščenje odpadnih voda

· satelitsko radarsko odkrivanje in mikrolociranje puščanj vodovodnih sistemov

Podjetje Kolektor Sisteh je specializirano za razvoj in izvedbo naprednih tehnoloških rešitev in ponudbo vrhunske 
tehnološke opreme za različne panoge industrije, energetiko in infrastrukturo. 

· daljinsko odčitavanje porabe vode (AMR/AMI)
· telemetrijo 

Skupni imenovalec vseh področij našega delovanja je usmerjenost v povečevanje učinkovitosti, zanesljivosti in 
stroškovno optimizacijo obratovanja, upravljanja in vzdrževanja vodooskrbnih (vodovodnih, kanalizacijskih, 
namakalnih, protipožarnih, tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov.  

 sisteh@kolektor.com

T: 01 5636 300

Zasavska cesta 95
1231 Ljubljana – Črnuče

www.kolektorsisteh.com

Kolektor Sisteh d.o.o.

F: 01 7227 930

Pri HENNLICHU se zavedamo, da je cilj postopka čiščenja odpadne vode zavarovanje okolja 
pred težkimi kovinami ter drugimi škodljivimi snovmi, kemikalijami in drugo umazanijo, ki se 
nahaja v odpadnih vodah. Z uporabo naprednih črpalk in sistemov podjetja Sera ProDos je 
možno odplake ponovno uporabiti, odpadne vode pa prečistiti v pitno vodo. Z dozirnimi 
napravami Sera je omogočeno doziranje FeCl2 v čistilno napravo, doziranje dezinfekcijskih 
sredstev (PES, NaOCl) in priprava različnih kemikalij: polielektrolitov, flokulantov, 
dezinfekcijskih sredstev idr. Za namene dezinfekcije so pri Seri ProDos razvili različne sisteme 
za kloriranje, ki so primerni tako za velike sisteme kot manjše obrate, kjer je potrebna obdelava 
vode. Za doseganje optimalnih rezultatov pri HENNLICHu poskrbimo, da dozirne sisteme in 
tehniko prilagodimo vašim potrebam. 

HENNLICH d.o.o.

KOLEKTOR SISTEH d.o.o. 

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  

HEDONE d.o.o.

By constant market research and following customer needs we are looking 
for innovative solutions and invest in the development and production of 
new and improved models to meet the highest standards and customers 
wishes.

hedone@hedone.hr

Hedone d.o.o.   
51314 Ravna Gora, Suhi vrh bb 

Čulinečka cesta 221, Zagreb



- 7 -   

MICROBIUM d.o.o.

Spoznajte strokovnjake  

SebaKMT- a member of Megger Group  

info@microbium.si

Microbium, d.o.o.
Litijska cesta 261

1261 Ljubljana – Dobrunje

www.microbium.si

Slovenia
+386 30 255 470 (Gregor Zupin)

Microbium d.o.o. is start-up company founded in response to the needs of 
the industry, which is challenged by microbial contaminations. We develop, 
produce and distribute products for fast detection of bacteria in water and 
industrial liquids. Besides, we provide consulting services and 
microbiological analysis in our specialized laboratory.

MICROBIUM d.o.o. je podjetje, v katerem razvijamo, izdelujemo in tržimo 
izdelke za hitro detekcijo bakterij v vodah in industrijskih tekočinah. Naša 
skrb je uporabnik, kateremu pomagamo sprejeti pomembno in pravilno 
odločitev v kritičnih primerih. Naša vizija je ne le omogočati pridobivanje 
rezultatov v nekaj minutah ampak celo predvidevati stanja v prihodnosti.

Med našimi storitvami in izdelki izpostavljamo:

ź  testerje/sisteme za zaznavanje in štetje bakterij v vodah z občutljivostjo nekaj  bakterij na mL,

ź   identifikacijo mikrobov,

ź   pametni inkubator za zaznavanje E. coli in koliformnih bakterij,

ź  prvi on-line sistem v Sloveniji in svetu za analizo mikrobiološke kakovosti pitne vode,

ź  mikrobiološke preskuse voda po ISO standardih v našem laboratoriju,

ź        svetovanje na področju mikrobiologije voda,
ź        laboratorijsko opremo in pohištvo.

SebaKMT nudi vso potrebno opremo za sistematično odkrivanje poškodb na vodovodnem omrežju; merilne naprave 
– merilci pretoka in tlaka, logerji šuma, geofoni, korelatorji in tudi merilna vozila za diagnostiko in prevoz opreme. 

SebaKMT je že več kot 60 let vodilno podjetje, ki na temelju dolgoletnih izkušenj razvija in proizvaja merilno opremo 
in kompletne merilne sisteme namenjene iskanju poškodb na cevovodnih omrežjih.

Eden od najpomembnejših dejavnikov v vodovodnih sistemih je zmanjšanje vodnih izgub na ekonomsko zadovoljiv 
minimumu. Vodovodna podjetja si ne morejo privoščiti neučinkovitosti v omrežjih s pitno vodo, saj povzročajo 
finančno izgubo, le ta pa je v veliki meri povezana z odkrivanjem poškodb na vodovodnem omrežju. Celo majhne 
razpoke na cevovodu lahko povzročijo velike finančne izgube, torej, je vse te poškodbe potrebno poiskati in čim prej 
popraviti.

Našo merilno opremo uporabljajo v več kot 100 državah po vsem 
svetu, SebaKMT pa na ta način prispeva k ohranjanju prepotrebnih 
in v današnjem času vse manj razpoložljivih vodnih virov.

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  



- 8 -   

WATROPUR d.o.o.  

· Bunker dryer

· Belt-dryer, container-dryer, skip-dryer

On Voda Aqua trade fair  we will present our pilot belt-dryer.

· Bagging and silo

Watropur is a company specialized in manufacturing dewatering systems and low temperature batch and 
continuous drying systems. The product WATROMAT® sludge drying plant is used for drying municipal 
and industrial sludge from wastewater treatment plants in which sludge is dried in closed system, with no 
emissions to surrounding atmosphere and without smell. The activities of the companies are concentrated 
on the following businesses: 

· Press dryer

· Screw press

In the last 27 years we have commissioned around 2000 drying plants in over 50 countries. 

Tel: +385 48 781 2850
www.watropur.com

Gospodarska ulica 12
HR-48260, Križevci

Watropur d.o.o.

Croatia

VODAVODAVODAAQUAAQUAAQUA Spoznajte strokovnjake  

Zagožen d.o.o.

Podjetje je poleg domačega trga usmerjeno tudi na tuje. V državah jugozahodnega 
Balkana je podjetje prisotno že od samega začetka, zadnjih 15 let pa se aktivno širi po 
celotni Evropi. Trenutno izvažajo v 27 držav.

Podjetje Zagožen d.o.o. je podjetje s tradicijo, prisotno na slovenskem trgu že več kot 40 
let. V Sloveniji sodi med vodilne dobavitelje izdelkov za zunanji vodovod in kanalizacijo. 
Poleg cevi, armatur in ostalega materiala za zunanji vodovod nudijo tudi vse za zunanjo 
kanalizacijo, in sicer vse vrste kanalizacijskih cevi, kanalizacijske jaške iz lastne 
proizvodnje, čistilne naprave, oljne lovilce ter še marsikaj. 

Njihova hčerinska družba Aplast d.o.o. je podjetje s 15-letno tradicijo v 
proizvodnem programu rotomouldinga, v letu 2016 pa je postala tudi 
univerzalni pravni naslednik podjetja Minerva s 50-letno tradicijo na 
področju ekstruzije PE in PVC cevi. Gre za eno vodilnih podjetij, ki se 
ukvarja z izdelavo plastičnih izdelkov v Sloveniji in bližini. Podjetje je 
prisotno tudi na področju globinskega zbiranja odpadkov (ECOdip), 
kmetijstva, karavaninga in v industriji.

Usmerjeni so v razvoj visokokakovostnih in estetsko dovršenih izdelkov, 
ki izpolnjujejo osnovne zahteve: kakovost, varnost in učinkovitost. Kupcu 
nudijo vse - od ideje do končnih izdelkov.

www.zagozen.si
info@zagozen.si

Uredništvo ne odgovarja za morebitne tiskovne in vsebinske napake ter slikovno gradivo.
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