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Vodeći svjetski sajam ekoloških
tehnologija – IFAT Münich
30. svibnja – 3. lipnja 2022. • München, Njemačka

I

FAT – najveća platforma za upravljanje vodom, kanalizacijom, otpadom i sirovinama i ove je godine
okupio industriju zaštite okoliša iz
cijeloga svijeta, u razdoblju od 30.
svibnja do 3. lipnja, nakon četiri godine pauze uzrokovane pandemijom
koronavirusa. Ovogodišnji IFAT odlikovao se impresivnom posjećenošću od oko 120 000 posjetitelja
iz 155 zemalja.
2984 izlagača predstavljalo je svoja rješenja u sklopu 260 000 m2
izložbenog centra smještenog u istočnoj četvrti Münchena: Trudering-Reim, kroz 18 dvorana i vanjski izlagački prostor. Najveći
broj izlagača bio je iz Njemačke, Italije, Nizozemske, Austrije,
Turske i Francuske. Međutim, snažnu prisutnost imale su i Sjedinjene Američke Države, a sudjelovale su i tvrtke iz Egipta, Singapura i Australije. Događaju su nazočili i visoki politički predstavnici iz Egipta, Belgije i Malezije, ministri okoliša Brazila i Singapura
te mnoga druga međunarodna izaslanstva.
Cilj sajma je okupiti proizvođače komunalne opreme te postići
suradnju i sinergiju između novoosnovanih poduzeća i tržišnih
lidera. Međutim, IFAT ne povezuje samo industriju već i znanost
te politiku radi umrežavanja, a samim time i koncentriranog prijenosa znanja, što ima cilj unaprjeđenje postojećih tehnologija.
Fokus ovogodišnjeg IFAT-a bio je učinkovito korištenje i ponovna upotreba resursa, odnosno održivo upravljanje u svrhu zaštite
okoliša i usporavanje klimatskih promjena. Samim time, kružno
gospodarstvo zauzelo je više prostora nego ikad do sada, jer štedi
primarne resurse i daje važan doprinos zaštiti okoliša i bioraznolikosti.
Također, moguće je bilo sudjelovati i na diskusijama i predavanjima na kojima je svoje znanje dijelilo više od 300 stručnjaka.
IFAT je bio podijeljen u dva ključna sektora; Otpad i sekundarne
sirovine te Voda i kanalizacija.
Ove je godine po prvi put u svojstvu izlagača na IFAT-u sudjelovala i baranjska tvrtka BP group d. o. o., do nedavno Bor-Plastika d. o. o., predstavljajući svoje rješenje za obradu tehnološke
otpadne vode integrirano unutar čeličnog brodskog kontejnera.
BP group d. o. o. renomirani je hrvatski proizvođač uređaja za
pročišćavanje otpadne vode i zraka, poznat širom regije, koji se,
osim proizvodnjom, bavi i projektiranjem, savjetovanjem te posredovanjem. Izniman odziv posjetitelja rezultirao je mnogobrojnim potencijalnim klijentima. Interdisciplinarnost tvrtke BP group
d. o. o. pokazala se kao ključan faktor za buduće suradnje.
Od ostalih hrvatskih tvrtki na IFAT-u su sudjelovali i CWG d. o. o.,
Đuro Đaković TEP d. o. o., Eco Mobile d. o. o., Geolux d. o. o.,
Gumiimpex – GRP d. o. o., Gumix Elastor d. o. o., Hydromat
d. o. o., Metalska industrija Varaždin d. d., Protok d. o. o., Rasco
d. o. o., Stražaplastika d. d., Tehnix d. o. o. – FGL.
IFAT München odlikuje se iznimnom tradicijom, koja je započela
1966. godine te do danas održava visoku razinu profesionalnosti
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i raznolikosti sadržaja. Također, sa sigurnošću možemo reći da se
IFAT pokazao kao vrijedan profesionalan alat, kako izlagačima
tako i posjetiteljima.
Sa zadovoljstvom se može zaključiti da je i 2022. godine IFAT
potvrdio svoju poziciju najvažnije međunarodne platforme za
ekološke tehnologije. Najavljeno je da će se tradicija nastaviti i da
će se sljedeći sajam održati od 13. do 17. svibnja 2024. godine.

