
ORGANIC
Food & Non-Food 



ecoplus International podporuje podnikatele z Dolního Rakouska, kteří jsou obchodně orientováni na střední a 
východní Evropu. Pobočky ecoplus International v Bratislavě, Budapešti, Katovicích, Moskvě, Praze a Temešváru činí 
z agentury ecoplus hlavního poradce v otázkách exportu pro tyto firmy. 

ecoplus International – přímé spojení s dolnorakouskými firmami

Hledáte obchodního partnera v Dolním Rakousku? 
Hledáte nové, inovativní a kvalitní produkty?

ecoplus International vám zprostředkuje ty správné kontakty. Zejména v oboru produkce bio potravin může Dolní 
Rakousko opravdu hodně nabídnout. Kvalifikovanou pomoc vám může poskytnout také potravinářský cluster Dolního 
Rakouska (Lebensmittel Cluster Niederösterreich). 

Dolní  Rakousko: rozmanitost  a bohatství 
b io potravin 

„Až 20% veškeré zemědělské půdy v Rakousku je obhospodařováno bio způsobem. S více než půl milió-
nem hektarů bio zemědělské půdy je tak Rakousko na šesté příčce pomyslného evropského žebříčku.“

landwirt.com (September 2013)

ecoplus. The Business Agency of Lower Austria



ořechové & křupavé
šťavnaté & perlivé

kořeněné & chutné

duchaplné & osvěžující

relaxační & požitkářské

čerstvé & vonící

sklízet & uchovávat

Bio dodavatelé z Dolního Rakouska



Biomühle Hans Hofer GmbH
Michael-Hofer-Straße 133
A-2493 Lichtenwörth

T +43 26 22 753 88
E bio@biomuehle.at
W www.biomuehle.at

• Mlynářské výrobky (mouka, otruby, 
krupice)

• Klíčky
• Zákusky pšeničné, žitné, špaldové, 

jednozrnné, z červené pšenice

Erste Raabser Walzmühle M. DYK
Hauptstraße 26
A-3820 Raabs/Thaya

T +43 2846 37 00 
E office@dyk-mill.com 
W www.dyk-mill.com

• Sladová pufovaná mouka ze žita, špal-
dy, z pšeničných klíčků

• Extrudované celozrnné tyčinky (sladké, 
slané)

• Mlýnské produkty také s Demeter certifi-
kací (mouka, krupice, otruby, šrot)

• Pšeničný lepek, trsnaté žito
• Extrudace, mlýnské služby

staré odrůdy obilí 

bezlepkové

mouka & obilí
zákusek

krekry
pekařské směsi

štěstíčka
müsli

špaldové palačinky
sušené ovocee

císařský trhanec

lívance

bezvaječné
mlsání
těsto z celozrnné durum krupice

žitné otruby

prosné kuličky

špaldový šrot

špaldové vanilkové rohlíčky
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Gutscher Mühle Traismauer GmbH
Kremser Straße 55
A-3133 Traismauer

T +43 2783 441 88
E contact@mueslibar.com
W www.mueslibar.com

• Müsli & Crunchy Müsli
• Müsli tyčinky (s čoko polevou, šťav-

naté, vícevrstvé a pečené)
• Pikantní tyčinky
• Ořechové a ovocné tyčinky

Landgarten GmbH & Co. KG 
Alte Wiener Straße 25
A-2460 Bruck/Leitha

T +43 2162 645 04 
E office@landgarten.at 
W www.landgarten.at

• Mlsání
• Studentská směs
• Křupavé zákusky
• Čokoládové zákusky

Rosenfellner Mühle & Naturkost GmbH
An der Bahn 9
A-3352 St. Peter in der Au

T +43 7477 423 43
E kontakt@rosenfellner.at
W www.rosenfellner.at

• Obilí, rýže, mouky & krupice
• Pekařské směsi & přísady
• Výrobky pro děti & alergiky
• Zrní, semena, čočka &fazole
• Zákusky, sušené ovoce & štěstíčka
• Müsli, vločky a cornflakes
• Špaldové těstoviny
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Sojarei Vollwertkost GmbH
Römerstraße 14
A-2514 Traiskirchen

T +43 2875 7256
E office@sojarei.at
W www.sojarei.at

• Tofu (přírodní, uzené, s medvědím 
česnekem, chilli, mandlovo-ořechové, 
olivové, pizza)

• Seitan
• Vegetariánské placky (špaldové, 

brokolicové, květákové, cizrnové, tofu, 
grünkern, chilli, zeleninové)

Bioservice Zach GmbH
Zweiländerstrasse 8
A-3950 Gmünd

T +43 2852 54343 58
E zach@bioservice.at
W www.bioservice.at

• Obilí (amarant, pohanka) 
• Vločky (špalda, grünkern, oves)
• Sušené ovoce (jablka, banány, hrušky, 

datle, jahody, lilky, šípky, meruňky, 
borůvky) 

• Ořechy, zrna & semena (kešu, jitrocel)

meruňkové kostky

kešu

žitné vločky
hruškové kostky

špaldový šrot
kamut

lněné semínko
kustovnice čínská (goji)

tofu s medvědím česnekem

sušené ovoce

špaldové placky

cizrnové placky
seitan
brokolicovo-květákové placky

pyré z lískových ořechů
šípky

pohanka

grünkernové vločky

tofu
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Preissmühlgasse 8
A-2320 Schwechat-Rannersdorf

T +43 1 707 63 79
E office@rannersdorfer-bio.at
W www.biomehl.com

• Mouka (pšenice, špalda, žito, kamut, 
pohanka)

• Šrot (pšenice, špalda, žito)
• Krupice (pšenice, špalda, durum)
• Otruby (špalda, pšenice)
• Vločky (žito)

Anton Haubenberger GmbH
Kaiserstraße 8
A-3252 Petzenkirchen

T +43 7416 503-494
E Bettina.Herzog@haubis.at 
W www.haubis.com

• Předpečené hlubokozmažené výrobky z těsta
• Předpečený chléb a pečivo
• Cukrářské zboží
• Pizza & Snacky
• Bezlepkové a bezlaktózové výrobky
• Bio výrobky

Stöger GmbH
Neuruppersdorf 65
A-2164 Neuruppersdorf

T +43 (0) 2523 82 77
E office@stoeger-oel.at 
W www.stoeger-oel.at

• Proso
• Semínka do pečiva
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Altmann Spezialoele GmbH
Wallstraße 5
A-2070 Retz

T +43 650 30 70 900 
E office@spezialoele.at
W www.spezialoele.at

• Moučka z hroznových pecek (bio i 
konvenční) 

• Špaldové spirálky s moučkou z hrozno-
vých pecek

semínka do pečiva 

špaldové spirálky 

amarant
krupice

kamutové špagety 
proso 

žito 

pohanka 

jitrocelová semínka 

semínka do pečiva 

chili papričky 

oves 
špaldové vločky 

moučka z hroznových pecek 
pšenice 

žito 

tvrdá krupice 

otruby 

Fa. Paula Zimmermann
Teigwarenerzeugung 
Walterschlag 15 
A-3970 Weitra 

T +43 2856 31 67 
E  office@zimmermanns-teigwaren.at
W www.zimmermanns-teigwaren.at

• Bio - špalda (špagety, fleky, spirálky, 
makarony, písmenka…) 

• Bio - bezvaječné (špaldové makarony, 
kamutové špagety, chili mušle…) 

• Bio (nudle s medvědím česnekem, 
kmínové fleky, curry spirálky…)
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Fa. Helma Hamader
St. Bernhard 48
A-3580 St. Bernhard bei Horn

T +43 676 6771112 bzw. +43 676 6771111 
E  office@meierhof.at
W www.meierhof.at

• Výrobky ze starých odrůd obilí pro maloobchod 
i gastronomii: jednozrnka, dvouzrnka, špalda, 
horská pšenice, ječmen nahý, oves nahý, oves 
černý, žito sibiřské, žito trsnaté...) 

• Potravinové obilí 
• Staré odrůdy rýže (Demeter certifikát) 
• Těstoviny ze starých odrůd obilí (Demeter 

certifikát) 
• Vločky ze starých odrůd obilí 
• Speciální müsli na vaření 
• Bio ovocné tyčinky se starými odrůdami obilí 

(bez přidaného cukru, bez medu) 
• Celozrnné mouky ze starých druhů obilí (De-

meter certifikát)

Waldland Vermarktungs GmbH
Oberwaltenreith 10
A-3533 Friedersbach

T + 43 2826 7443 400
E hof@waldland.at
W www.waldland.at

• Obilí (žito, grünkern, špalda, pšenice, 
ječmen, dýňová semena)

• Ovesné vločky, proso, špaldová krupice, 
špaldová rýže

• Těstoviny (špaldové nudle a špagety, 
barevné nudle)

• Müsli



Bio-Lutz GmbH
Gumprechtsfelden 4
A-3250 Wieselburg

T +43 7416 588 880
E offi ce@bio-lutz.at
W www.bio-lutz.at

• Ovocné šťávy (jablko, broskev, hruška, 
bezinka, mrkev-jablko-kdoule)

• Nakládaná zelenina (červená řepa, 
okurky, feferonky, zelný salát, mrkvo-
vo-celerový salát)

BS Naturfrucht GmbH
Kirchenplatz 10
A-2120 Wolkersdorf

T +43 2245 24 678
E vertrieb@bio-saft.eu 
W www.bio-saft.eu

• Ovocné šťávy (hrozny, jablko-červená 
řepa)

• Zeleninové šťávy (kysané zelí, celer, 
zeleninová směs, mrkev, červená řepa)

• Víno (Veltlínské zelené, Zweigelt)
• Koncentráty (šťáva hrozny & mrkev, 

červená řepa)
• Čerstvé produkty (dýně, hrozny, květi-

ny)

okurka

vitamínová bomba

zázvorovo-citrónový sirup

feferonky
lisované za studena

zelenina
zelný salát

mrkev-jablko-kdoule
jablka & višně

ovoce

chuť přírody

červená řepa
ovocná chuť

punč
salát z kysaného zelí

bez přidaného cukru

bag in box

nefi ltrované
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IMS Höllinger GmbH
Johann Winter Gasse 29
A-3021 Pressbaum

T +43 7477 423 43
E offi ce@hoellinger-juice.at 
W www.hoellinger-juice.at

• Ovocné šťávy  & nektary (mango, rybíz, 
modré víno, pomeranč, plané jablko)

• Džusy a střiky
• Kola
• Ovocné sirupy

Fruchtsäfte Schäfer GmbH & CO KG
Badner Strasse 18
A-2523 Tattendorf

T +43 2253 812 493
E offi ce@bioschaefer.at 
W www.bioschaefer.at

• Ovocné šťávy (grapefruit, limetka, bru-
sinka, modré víno, pomeranč, hruška, 
jablko)

• Směsové šťávy (ananas-jablko, 
exotická směs) 

• Zeleninové šťávy (kysané zelí, rajčata) 
• Ovocné sirupy (rakytník, zázvor, citron, 

kdoule, lení směs, bezinka)

Mohr-Sederl Fruchtwelt
Neue Weltstraße 109
A-2732 Zweiersdorf

T +43 2620 2395
E fruchtwelt@mohr-sederl.com 
W www.mohr-sederl.at

• Ovocné šťávy (jablko, jablko-mrkev, 
jablko-malina, jablko-rybíz, jabl-
ko-višeň, jablko-červená řepa)

• Bio mošt
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Leopold Mitterstöger-Str. 36
A-3012 Wolfsgraben

T +43 664 18 04 044
E m.priessnitz@greensheep.at
W www.greensheep.at

• Květové sirupy (šeřík, letní šeřík, černý 
bez, višně, levandule, sléz, akácie) 

• Bylinné sirupy (pět mát, luční byliny, 
meduňka) 

• Zeleninový sirup (červená řepa)
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Biohof Familie Mayer
Zaunergasse 3
A-3133 Traismauer-Gemeinlebarn

T +43 2276 21217
E biohof-mayer@aon.at
W www.biomayer.at 

V kvalitě Demeter 
• Vinný ocet (vinný ocet a vinný ocet 

barikovaný ze Zeleného veltlínu, vinný 
ocet s bylinkami, kapucínský viný ocet) 

• Balsamico (Mostviertel-balsamico, To-
paz bio-balsamico, Balsamico Zelený 
vetlín) 

• Jablečný ocet-Topaz, jablečný ocet s 
malinami

Bioservice Zach GmbH
Zweiländerstrasse 8
A-3950 Gmünd

T +43 2852 54343 58
E zach@bioservice.at
W www.bioservice.at

• Koření & bylinky (chilli, směs chlebo-
vého koření, koriandr, kari, červený 
pepř, medvědí česnek, kopr, bazalka)

• Ocet (balsamico, stolní)
• Olej (dýňový, olivový, řepkový, slu-

nečnicový

rozinkový ocet

kmínový ocet

kari
chlebové koření

olej z dýňových semen
lisovaný za studena

medvědí česnek
balsamico bazalka-jablko

olej ze slunečnicových semen
tofu koření

červený pepř

chilli
lněný olej
bodlákový olej

květová sůl
koření na ryby

kopr

koriandr

bodlákový olej
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Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10
A-3910 Zwettl

T +43 2875 7256
E offi ce@sonnentor.at 
W www.sonnentor.at

• Koření & sůl (jednodruhové, směsi, 
směsi koření a květů, chlebové koření, 
perníkové koření, tofu koření, bylinková 
sůl, květová sůl ...) 

Waldland Vermarktungs GmbH
Oberwaltenreith 10
A-3533 Friedersbach

T +43 2826 7443 400
E hof@waldland.at
W www.waldland.at

• Koření & bylinky (bazalka, anýz, salátové 
koření, koření na ryby, do pomazánek)

• Rostlinné oleje lisované za studena - na 
objednávku

Stöger GmbH
Neuruppersdorf 65
A-2164 Neuruppersdorf

T +43 (0) 2523 82 77
E offi ce@stoeger-oel.at 
W www.stoeger-oel.at

• Dýňové semínko
• Dýňový olej
• Slunečnicový olej
• Lněný olej
• Bodlákový olej
• Ořechový olej
• Slunečnicová a dýňová semena
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Mostviertel balsamico 

Topaz balsamico 

kari
koření 

ořechový olej
za studena lisované

houby 
malinovo-jablečné balsamico 

olej z hroznových jader 

polévkové bylinky 

kopr 

bylinková sůl 
vinný ocet 

chili sirup 
karafiáty 

koriandr 

olej z vlašských ořechů 

čerstvá zelenina 
Marchfelder Bio-Edelpilze GmbH
Lange Feldgasse 17
A-2281 Raasdorf

T +43 2249 287 23-30
E office@marchfelder-bio-edelpilze.at
W www.marchfelder-bio-edelpilze.at

• Bio houby (Bio hlíva královská, bio 
hlíva královská baby, bio hlíva plicní)

Biohof Bubenicek Meiberger
Dorfstraße 33
A-2295 Zwerndorf

T +43 2284 29 26
E info@biohof-bm.at 
W www.biohof-bm.at

• Čerstvá zelenina (rajčata, okurky, 
paprika, lilek, saláty, květáky, fazole, 
dýně a bylinky) 

• Nakládaná zelenina (octové okurky, 
hořčičné okurky, paprika směs, chili, 
mrkev celer, červená řepa, červená 
řepa se zelím, kukuřičný salát)
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Wallstraße 5
A-2070 Retz

T +43 650 30 70 900 
E offi ce@spezialoele.at
W www.spezialoele.at

• Olej z vinných jader (bio i konvenční)

Landesproduktenhandels Ges.m.b.H. 
Schneider’s Gemüseland
Heinrich Lohr Weg 2/Mühlleiten
A-2301 Groß Enzersdorf

T +43 2249 25 05-60
E  offi ce@gemueseland.at
W www.gemueseland.at

• Čerstvá zelenina (mrkev, brambory, 
pastiňák, kukuřice cukrová, polévková 
zelenina) 

• Zmražená zelenina (mrkev, brambory, 
hrášek, kukuřice SUPERSWEET, pas-
tiňák)

BrennerChili OG
Bergstrasse 14
A-3562 Schönberg/ Kamp

T +43 650 566 63 23 
E christoph.farkas@herrbrenner.at
W www.herrbrenner.at

• Chili omáčky (různý stupeň ostrosti)
• Chili pur
• Chili dry
• Chili sirup
• Chili olej
• Grilovací omáčky
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Oberfeld 27
A-2062 Seefeld/Kadolz

T + 43 664 152 42 59 
E offi ce@hametner-oele.com
W www. hametner-oele.com

• Řepkový olej, slunečnicový olej, 
olej z bodláku, chili olej, sojový olej, 
lničkový olej, konopný olej, olej z 
hroznových jader, makový olej



Bierbrauerei Schrems GmbH
Niederschremserstr. 1
A-3943 Schrems

T +43 2853 772 750
E offi ce@schremser.at
W www.schremser.at

• Žitné pivo (lehce ovocné, s jadrným 
dozvukem, 11,9° chmelového výtažku)

• Pivo přírodního parku (jadrně kořeněné 
aroma, 11,9° chmelového výtažku)

Biohof Familie Mayer
Zaunergasse 3
A-3133 Traismauer-Gemeinlebarn

T +43 2276 212 17
E biohof-mayer@aon.at
W www.biomayer.at 

• Bílé víno (Zelený veltlín) a červené víno 
(Zweigelt, PIWI ) v kvalitě Demeter 

zweigelt rosé

žitné pivo

meruňková pálenka
jablečná pálenka

vodka
rulandské bílé

gin
vlašský ryzlink

pivo přírodního parku
blauburger

jahodový likér

ostružinový likér

frizzante rosé
vavřinecké

dřínková pálenka
kdoulový likér

nefi ltrovaný

biosecco

rum



MOSTELLERIA – Destillerie Farthofer
Öhling 35
A-3362 Öhling

T +43 7475 53 674
E offi ce@destillerie-farthofer.at
W destillerie-farthofer.at, 
     www.mostelleria.at

• Ušlechtilé pálenky (vodka, gin, rum, 
moštové hrušky, jablko, meruňka, dřín) 

• Likéry (ostružina, malina, rybíz, kdoule, 
jahoda, čokoláda)

• Mostello - dezertní hruškové víno 
portského typu

Bio-Weingut H. u. M. Hofer
Neubaugasse 66
A-2214 Auersthal

T +43 2288 65 61
E offi ce@weinguthofer.com
W www.weinguthofer.com

• Bílé víno (Vlašský ryzlink, Veltlínské 
zelené, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé)

• Růžové víno (Zweigelt rosé)
• Červené víno (Blauburger, Vavřinecké)
• Perlivé víno (Biosecco)
• Sekt (Pupitres-sekt)

Lesehof Stagård
Hintere Fahrstraße 3
A-3504 Krems/Stein

T +43 676 95 554 36
E offi ce@stagard.at
W www.stagard.com

• Bílé víno (Veltlínské zelené, Rýnský 
ryzlink, Rulandské bílé)

• Růžové víno
• Frizzante rosé

Bioweingut Johannes Zillinger
Landstraße 70
A-2245 Velm-Götzendorf

T +43 676 635 78 81 
E offi ce@zillinger.at 
W www.velue.at

• Velue (vína odrůd Zelený veltlín, Ryzlink, 
Vlašský ryzlink, Muškát, Zweigelt) 

• Refl exion (archivní vína odrůd: Zelený velt-
lín, Rulanda bílá, Sauvignon blanc, Svatova-
vřinecké) 

• Numen (přírodní vína odrůd: Zelený veltlín, 
Ryzlink, Fumé blanc)
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Coffee & Flavor - Eberlein GmbH
Alleestrasse 2
A-3261 Wolfpassing

T +43 7488 760 60
E buero@coffeeandfl avor.at 
W www.coffeeandfl avor.at

• Káva
• Čaj
• Kavárenské produkty (sirupy, sladkosti, 

kláče, kakaový prášek, cukr)

Waldland Vermarktungs GmbH
Oberwaltenreith 10
A-3533 Friedersbach

T +43 2826 74 43 400
E hof@waldland.at
W www.waldland.at

• Lesní plody v čokoládě
• Čaj (ovocný, bylinkový, raní, dětský, 

šalvějový, heřmánkový, kopřivový)

skořice, muškát, karafi át

souffl ini

lesní maliny
dřín

jemně hořká
švestka-rum

čaj jablko-máta
pomeranč

vaječný likér
čaj ze zeleného ovsa

mléčná čokoláda

mango-chilli

variace lesního voce
mák-vaječný likér- čokoláda

jablečný štrůdl
růžové květy

trüffel

meruňkový krokant

triple chocolate
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Taste & Beauty Manufaktur GmbH
Am Kräutergarten 6
A-3200 Ober-Grafendorf

T +43 2747 32 50 
E info@tasteandbeauty.at 
W www.tasteandbeauty.at

• Pralinkové tyčinky (lesní ovoce, zwei-
gelt, trüffel, dřín)

• Pralinkové tyčinky speciální edice (Mo-
zart, Sissi, Schönbrunn, Stephansdom)

• Čokoládové kombinace (jahoda, me-
ruňkový krokant, růžové květy)

• Pralinky (kokos, karamel, lesní malina, 
káva, vaječný koňak, meruňka) 

Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10
A-3910 Zwettl

T +43 2875 72 56
E offi ce@sonnentor.at 
W www.sonnentor.at

• Čokoládové variace (mléčná se skořicí, 
muškátem, karafi átem)

• Čaje (bylinkový, ovocný, zázvorový, 
ginko,černý, zelený, bílý)

• Káva (různé směsi, instantní, bez ko-
feinu)

• Med, ovocné pomazánky, pamlsky

Landgarten GmbH & Co. KG 
Alte Wiener Straße 25
A-2460 Bruck/Leitha

T +43 2162 645 04
E offi ce@landgarten.at
W www.landgarten.at

• Čokoládové zákusky (čoko-soja, 
čoko-dýně v mléčné nebo hořké čo-
koládě)

• Ovoce v čokoládě (maliny a lesní 
ovoce, goji hořká, zázvor hořká,
ananas mléčná, brusinka, pomeranč)
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Helmut Sachers Kaffee GmbH
Sachers Straße 7
A-2512 Oeynhausen

T +43 2252 427 10
E offi ce@helmutsachers.at
W www.helmutsachers.at

• Organická káva (100% Arabica, celá 
zrnka nebo mletá) 

• Organická káva (100% Arabica, fairtra-
de certifi kát; celá zrnka nebo mletá) 

• Bio čaj (v 8 druzích)
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Lina Line
Marchfelderstrasse 27c
A-2301 Groß Enzersdorf 

T +43 664 82 015 81 
E linaline@inode.at 
W www.linaline.at 

• Prací prostředky (tekuté, prášky s bio 
tensidy, prací ořechy)

• Šampony z pracích ořechů (vlasový, 
pro psy, sprchové gely, čističe, saunové 
soli, mýdla) 

• Masážní oleje

STYX Naturcosmetic GmbH
Am Kräutergarten 6
A-3200 Ober-Grafendorf

T +43 2747 32 50
E offi ce@styx.at
W www.styx.at

• Přírodní kosmetika s éterickými oleji, 
růžovým olejem, bylinkami, Alpin Derm, 
glycerinové mýdlo, aromaterapie, 
koupele, rašelinná kosmetika, henové 
šampony, CHIN MIN balzám, masážní 
krémy z kozího másla, Sheabutter, 
Baby Natural Care ...

koupelová sůl Růžová zahrada

bramborový balzám na ruce

chaluhová maska

jojoba olej

prací ořechy
krém z mandlí a granátových jablek

vlasový balzám z verbeny
saunový olej

shea máslo
zázvorová bylinná koupel

krém z pšeničných klíčků a avokáda

masážní olej

rašelinná kosmetika
aloe vera

baby krém
mýdlo ze zeleného čaje

opalovací mléko

krém z kozího másla

přírodní



Sonnentor Kräuterhandels GmbH
Sprögnitz 10
A-3910 Zwettl

T +43 2875 72 56
E office@sonnentor.at 
W www.sonnentor.at

• Éterické oleje 
• Bylinné koupele 
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Wegwartehof
Stutenmilchgestüt & Kräutermanufaktur
Merkenbrechts 1
A-3800 Göpfritz

T +43 2825 72 48
E office@wegwartehof.at 
W www.wegwartehof.at

• Kosmetika z bylinek a kobylího mléka 
s certifikací Demeter (sprchový gel, 
šampon, body lotion, pečující koupel, 
pečující krém, zvlhčující krém, balzám 
z měsíčku) 

Riviera HandelsgmbH 
Holzhackerstrasse 1
A-3430 Tulln 

T +43 2272 616 16 0
E office@riviera.at
W www.riviera.at 

• Masti (arnika, třezalka, kosodřevina, jezevčí 
olej, masti na svaly a klouby...) 

• Krémy (z jeleního loje, z jezevčího oleje, z 
měsíčku...) 

• Balzámy (pro usnadnění dýchání, čínský) 
• Oleje (masážní, saunovací)

Hirschmugl KG
Hauptstraße 28
A-2393 Sittendorf

T +43 22 37 85 65
E office@hirschmugl.net
W www.hirschmugl.net

• Produkty pro přírodní tělovou péči z jedi-
nečné směsi regionálních bylin (sprchový 
šampon, body lotion, denní krém, noční 
krém, balzám na nohy, koupel na nohy, 
pečující koupel z 8 bylinek, balzám pro 
sportovce, ochranný gel proti slunci)
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Biodora Austria
Grillenhofstraße 173 
A-3040 Neulengbach 

T +43 664 833 16 22 
E offi ce@biodora.at 
W www.biodora.at 

• Produkty pro domácnost z bio plastů 
(příbory, misky, krabičky, lis na ovoce, 
pohárky na vejce, škrabky na zeleninu, 
lžičky na med, lopatky na dort) 

• Produkty pro domácnost ze dřeva 
(grilovací kleště, prkénka, válečky, 
vařečky)

NaKu e.U.
Viktor Kaplan Straße 2
A-2700 Wiener Neustadt

T +43 660 551 77 89
E offi ce@naku.at
W www.naku.at

• Sáčky (do mrazničky)
• Domácí potřeby z bio plastů (talíře, 

salátový příbor, prkénko)
• Hračky na písek
• Kancelářské potřeby (pořadače, sto-

jánky)
• B2B: granulát, potisky, fólie

zálivka na růže

svačinové sáčky

dřevěné prkénko
váleček na těsto

hnojivo na orchideje
talíře

lis na ovoce
mražené zboží

krájecí prkénko
salátový příbor

mražené meruňkové knedlíky

lžička na med

osivo
mrazicí sáčky

čaj pro zvířata
lopatka na dort

bio plast

grilovací kleště

hnojivo pro květiny



GARTENleben GmbH
Weitraer Str. 20a
A-3910 Zwettl

T +43 2822 200 50 50
E gartentelefon@gartenleben.at
W www.gartenleben.at

• Tekuté hnojivo (zelené rostliny, orichi-
deje, do květu, růže) 

• Čaj pro zvířata (kočky a psy)

ReinSaat KG
St. Leonhard am Hornerwald 69
A-3572 St. Leonhard am Hornerwald

T +43 2987 23 47 
E offi ce@reinsaat.at
W www.reinsaat.at

• Osivo pro zahradnictví a domácí zahra-
du (fazole, řeřicha, mangold, chilli, 
dýně, ředkev, rajčata, květiny, léčivky, 
různé rarity)
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atBio Tiefkühlkost GmbH
Wienerfeldstrasse 2
A-2120 Wolkersdorf im Weinviertel

T +43 2245 6400 20
E offi ce@bio-haenselgretel.at
W www.bio-haensel-gretel.at

• Sladké a pikantní mražené produkty 
(burger z tofu a žampionů, jablečný 
štrůdl, jablečná špaldová kolečka, 
kynuté plněné knedlíky ... ) 

• Veganské a vegetariánské placky a 
burgery (tofu, seitan, dýně, špalda)

• Bezmoučný burger a hotová jídla 
(bramborové knedlíky, brokolicové 
a sýrové medailónky, houskové a 
špenátové knedlíky)

• Moučníky (meruňkové knedlíky, kynuté 
plněné knedlíky, jablečné špaldové 
placky)
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B r a t i s l a v a  -  B u d a p e s t  -  K a t o w i c e  -  M o s c o w  -  P r a g u e  -  T i m i s o a r a  -  V i e n n a 

ecoplus International Tschechien s.r.o
Ing. Eva Farkačová
Fügnerovo náměstí 3/1808
120 00 Praha

T +420 224 498 386
E office.prag@ecoplus.at
W www.ecointernational.cz


