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hygilux Kft. iii. csarnoK
343

5121 Jászjákóhalma, Fő u. 6. 
Telefon: (36) 70/504-6691 Fax: (36) 57/660-267
 (36) 70/850-5188
Web: www.hygilux.hu  E-mail: kapcsolat@hygilux.hu

Tevékenység: 2018 a fejési higiénia éve a Hygiluxnál. A modern mezőgazdasági szempontok egyik kiemelkedő pillére a 
termelés ésszerű maximalizálása a környezettudatosság és a hosszú távú tervezhetőség figyelembe vételével. A tejiparban 
ez azt jelenti, hogy a gazdálkodóknak a lehető legtöbb jó minőségű tejet kell kinyernie olyan állatokból, amelyek a kom-
fortos körülményeknek köszönhetően az említett minőséget tartósan képesek biztosítani. A Hygilux Kft. termékei megbíz-
ható segítséget nyújtanak ezen célok megvalósításában. Ennek megfelelően mezőgazdasági partnereink igényeit is magas 
szinten szolgáljuk ki, szem előtt tartva a gazdasági és környezettudatossági szempontokat és előírásokat is. A Hygilux Kft. 
elkötelezett híve annak, hogy ezen szempontok minden körülmények között érvényesüljenek, legyen szó tejtermelésről 
vagy bármely más kapcsolódó folyamatról. Sikertermékünk, a Tenerella Green Line papírtörlő család például lehetővé 
teszi a tehenek tőgyének kíméletes tisztántartását, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a tejnyerés minőségi és mennyiségi 
szempontból is látványos fejlődést mutasson. Ugyanakkor környezetbarát is, hiszen újrahasznosított papírból készül. A 
Tenerella Green Line és a hozzá hasonló, a mezőgazdaság több ágát lefedő termékkínálat világosan kijelöli azt az ösvényt, 
amelyen egy modern gondolkodású gazdaságnak haladnia kell. A Hygilux Kft. és termékei pedig megbízható segítőtársa 
lesz ezen az úton. 

hypred hungária Kft. iii. csarnoK
305

2040 Budaörs, Baross u. 165/3.
Telefon: (36) 23/783-010  
 (36) 20/228-0376
Web: www.hypred.com  E-mail: agnes.berkes@hypred.com

Tevékenység: Az ARDIAN magánbefektetői társaság tulajdonában álló ANTI-GERM és HYPRED vállalatok 2017-es 
egyesülésével a világ harmadik legnagyobb, a fertőtlenítés, a higiénia és a takarmánykiegészítők piacán tevékenykedő 
szereplője jött létre. Az újonnan alakult vállalatcsoport több, mint 80 év tapasztalattal rendelkezik az élelmiszeripari és 
mezőgazdasági járványvédelemben, fertőtlenítési és higiéniai megoldások fejlesztésében, gyártásában és forgalmazásában. 
A két kulcsfontosságú szereplő egyesítésével az új vállalat még inkább megfelel az egyre növekvő szabályozási köve-
telményeknek és a változó ügyféligényeknek, teljes mértékben kihasználva a folyamatos és rugalmas piaci növekedés 
előnyeit. Még nagyobb hangsúly kerül a járványok megelőzésére, az antibiotikum-használat csökkentésére, valamint a 
nyomonkövethetőségi és termelékenységi követelményeknek való megfelelésre. 

társKiállító:
anti-germ hungary Kft.
4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 98.
Telefon: (36) 20/228-0376 E-mail: agnes.berkes@hypred.com
Web: www.abrex.hu   E-mail: info@abrex.hu

impavidus trade zrt.  iii. csarnoK
304

3000 Hatvan, Szőlőhegy u. 21.
Levélcím: 3000 Hatvan, Balassi B. út 1.
Telefon: (36) 70/414-6781 
Web: www.impavidus-trade.com  E-mail: office@impavidus-trade.com

Tevékenység:  IMPAVIDUS Trade Zrt. - TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

Cégünk, az IMPAVIDUS Trade Zrt. különböző nyugat-európai gyártók természetes alapanyagú takarmánykiegészítőinek 
és állathigiénés termékeinek kizárólagos forgalmazója Magyarországon, Szlovákiában, Horvátországban, Ausztriában és 
Szlovéniában. Az állattartó telepeken felmerülő számos problémára kínálunk sokféle, természetes megoldást. Innovatív 
fejlesztésen alapuló termékeink használatával nemcsak a naturális termelési mutatók javulnak, hanem az elért nyereség is 
növekszik. Állatfaji portfóliónkat az alábbi megoldási kategóriák köré szerveztük: - Mikotoxinproblémák tökéletes megoldá-
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sa, - Antibiotikummentes állattenyésztés - Takarmányozz okosan! - Gyulladásmenedzsment, - Győzelem a hőstressz felett. 
Tekintettel arra, hogy az általunk forgalmazott termékek használatával kevesebb gyógyszer, antibiotikum kerül felhaszná-
lásra, kiemelt célunk, hogy költségtakarékosabb, élhetőbb és környezettudatosabb állattenyésztés valósuljon meg, vevőink 
állatállománya egészségesebb legyen és magasabb termelési szintet biztosítson partnereinknek. Termékeink hatékonyságát 
bevezetés előtt minden esetben magyarországi telepeken teszteljük, így azok megfelelő adagolás mellett bizonyított ered-
ményességért garanciát vállalunk. INFORMÁCIÓ: +36-70-360-4170, www.impavidus-trade.com

interagrár Kft. iii. csarnoK
306

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 16.
Telefon: (36) 22/501-312  Fax: (36) 22/501-313
Web: www.interagrar.hu  E-mail: info@interagrar.hu

Tevékenység: Nukamel malac és borjú tejpótlók forgalmazása, tanácsadás és szakmai konferenciák szervezése.

interBos Kft. i. csarnoK
114

6346 Sükösd, Hősök útja 11/2.
Telefon: (36) 79/564-094 Fax: (36) 79/564-096
 (36) 30/257-2882 E-mail: szabozsanett@mvdesign.hu
Web: www.abshungary.hu

Tevékenység: Szarvasmarha szaporítóanyag (ABS GLOBAL, INC. USA, GENUS plc UK) értékesítés, tenyésztési tanács-
adás (GMS egyedi párosítási program), Valiant tőgyápoló termékcsalád, SOP alom- és környezetkezelő, POWERSTART 
fűtartósító adalék forgalmazás.

inter-mix Kft. g szeKtor
925

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Telefon: (36) 1/402-1010  Fax: (36) 1/402-1011
Web: www.intermix.hu  E-mail: intermix@intermix.hu

Tevékenység: SPRAYFO borjútejpótlók, CRI szarvasmarha-szaporítóanyag, JOSERA hobbi 
és haszonállat takarmányozás, GIANT rakodógépek, TRIOLIET takarmánykeverő-kiosztók, 
HOLM&LAUE mobil tejkiosztó kocsik és egyedi/csoportos borjúnevelő házak, COLOQUICK 
kolosztrumkezelő rendszerek, SECO fűnyírótraktorok.

intó Kft. iii. csarnoK
340

FACOM Márkaképviselet
6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 15.
Telefon: (36) 77/421-627  Fax: (36) 77/421-627
 (36) 30/938 2885 E-mail: intofacom@intofacom.hu
Web: www.facom-hungary.com

Tevékenység: Intó Kereskedelmi Kft. Facom szerszámok magyarországi márkaképviselete. A Facom szerszámok prémium 
kategóriás szerszámok, melyek törésgaranciával rendelkeznek! Akkumulátoros ütvecsavarozó 2+1 év garancia. Katalógu-
sunkban megtalálható az ipari szektor részére 13000 féle termék. Üzletünkben Kiskunhalason széles választékban azonnal 
megvásárolható kb. 25000 termék. Egyéb márkáink: Dewalt, Expert, Stanley, Black&Decker, Metabo gépek. Barkács 
minőségű kéziszerszámok óriási választékban, mennyiségben. Facom, Expert termékeinket keresheti webshopunkban is. 
www.facom-hungary.com

invest gépKeresKedelmi Kft. g szeKtor
958

1053 Budapest, Képíró u. 9.
Telefon: (36) 30/552-0030 E-mail: greta.szakal@investkft.hu
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isv hÚstermelést szervezŐ zrt. i. csarnoK
102

1012 Budapest, Logodi u. 34/a
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 73.
Telefon: (36) 1/489-7062 Fax: (36) 1/489-3186
 (36) 30/6944-909 E-mail: arendasneisv@gmail.com

Tevékenység: Magyarország legnagyobb sertésintegrátora. Takarmánygyártás és forgalmazás, sertés és baromfi tartástech-
nológia, tenyésztés, ISV-Pannonhibrid, kereskedelem, szaporodásbiológia, állategészségügy, szaktanácsadás.

K&h BanK zrt. iii. csarnoK
301

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (36) 1/328-9141 Fax: (36) 1/328-9936
Web: www.kh.hu  E-mail: kh@kh.hu

Tevékenység: A K&H Bank Magyarország egyik piacvezető pénzintézete, mely hagyományosan erős a mezőgazdasági és 
ahhoz kapcsolódó - elsősorban élelmiszeripari - vállalatok körében. Stratégiájában mindig kiemelkedő szerepet játszott az 
agrárfinanszírozás, 20% feletti piaci részesedésével jelenleg is az ágazat egyik legnagyobb partnere. A K&H széles körű 
finanszírozási megoldásokat kínál a hazai agrárágazat szereplői számára, legyen szó mindennapi likviditásuk finanszírozás-
ról, vagy beruházási terveik megvalósításáról. Ügyfeleinek az alaptermékektől az egyedi konstrukciókon keresztül széles 
termékpalettával biztosítja a legmegfelelőbb pénzügyi megoldásokat.

Kalmár motor Kft. B szeKtor
415

6728 Szeged, Algyői út 58.
Telefon: (36) 20/934-8085 E-mail: info@kalmarmotor.hu

Tevékenység: Cégünk 1982-ben indult, kezdetben motorok szervizelésével és azok alkatrészeinek kereskedésével fog-
lalkoztunk. 1992 óta van szerződéses kapcsolatunk a YAMAHA márkával és látjuk el a régióban a YAMAHA márka-
képviseletet, szerviztevékenységet. A YAMAHA termékeken belül foglalkozunk új motorkerékpárok, vízi termékek (csó-
nakmotor, jet-ski), Atv négykerekű quadokkal is. 2010 óta üzemel a telephelyünkön autó szerviz, hatósági műszaki és 
eredetvizsgaállomás. A Yamaha termékforgalmazás mellett széles kínálatot tartunk bukósisak, motoros ruházati termékek-
ből. Az új motorok mellett használt motor kereskedéssel, hitelügyintézéssel is állunk vásárlóink rendelkezésére.
társKiállító:
nrg car Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Telefon: (36) 70/633-0438 E-mail: eszter.fekete@nrgcar.eu

Kalo-pellet energy Kft. g szeKtor
917

6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.
Telefon: (36) 30/9555-349 Fax: (36) 78/465-923
    E-mail: biopellet.nagy@gmail.com

Tevékenység: Mintegy 30 éves gyártási és értékesítési tapasztalattal készítünk darálógépeket, roppantógépeket, tápkeverő 
berendezéseket, szállítócsigákat, granuláló és pelletálló berendezéseket, kis és közepes farmergazdaságok számára.

Kal-system ipari, KeresKedelmi és szolgáltató Kft. g szeKtor
945

6500 Baja, II. kerület 404/58.
Telefon: (36) 79/428-138  E-mail: ertekesites@kalsystem.hu
 (36) 30/2064-680 Web: www.kalsystem.hu

Tevékenység: Takarmány tároló-szállító-daráló-keverő-granuláló rendszerek tervezése, kivitelezése.


