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Introduction
Danish companies have been very successful in 
developing and marketing sustainable and energy 
efficient technologies, and Denmark is frontrunner 
within the use and export of such technologies.

This position is a result of very early, strict 
environmental regulations in Denmark, which have 
forced the companies to be highly innovative and 
to develop advanced and efficient equipment, and 
master the know-how of all relevant processes.

At the Turkish Danish Water Days, we are presenting 
8 of these companies.

Please come and meet us at the Turkish Danish 
Water Days in Ankara and Istanbul!

Organizers:

ROYAL DANISH CONSULATE GENERAL
THE TRADE COUNCIL
Trump Towers Büyükdere Cad. No:1 Kule 2 Kat 14 
Daire 463
34387 Şişli, Istanbul, Turkey
T +90 212 359 1900
Contact:
Seda Kayrak
sedkay@um.dk
www.tyrkiet.um.dk

Danish Water Technology Group
(Danish Export Association)
Glarmestervej 20A
DK-8600 Silkeborg, Denmark
T +45 8681 3888
Contact:
Ilse Korsvang
Ilse.korsvang@dk-export.dk
www.dk-export.dk

Giriş
Bilebileceğiniz gibi, birçok Danimarka şirketi sürdürü-
lebilir ve enerji tasarruflu teknolojiler geliştirme ve 
pazarlamada çok başarılı olmuştur ve Danimarka bu 
gibi teknolojilerin kullanımı ve ihracatında önde yer 
almaktadır.

Bu konum, Danimarka’da şirketleri son derece ye-
nilikçi olmaya, gelişmiş ve verimli donanımlar 
geliştirmeye ve ilgili tüm süreçlerin nasıl yapılacağında 
uzmanlaşmaya zorlayan çok erken ve katı çevresel 
düzenlemelerin bir sonucudur.

Türkiye Danimarka Su Günleri’nde bu şirketlerden 
8’ini sunmaktayız.

Lütfen Ankara ve İstanbul’daki Türkiye Danimarka Su 
Günleri’ne gelerek bizlerle tanışın!

Organizatörler:

DANİMARKA BAŞKONSOLOSLUĞU
TİCARET ATASELİGİ
Trump Towers Büyükdere Cad. No:1 Kule 2 Kat 14 
Daire 463
34387 Şişli, İstanbul, Türkiye
T +90 212 359 1900
İletişim:
Seda Kayrak
sedkay@um.dk
www.tyrkiet.um.dk

Danimarka Su Teknolojisi Grubu
(Danimarka İhracat Birliği)
Glarmestervej 20A
DK-8600 Silkeborg, Danimarka
T +45 8681 3888
İletişim:
Ilse Korsvang
Ilse.korsvang@dk-export.dk
www.dk-export.dk
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Giriş Paragrafı  
AVK Grup; su ve gaz dağıtım şebekeleri, atık su arıtma ve yangın 
koruma için vana, hidrant ve aksesuar üretiminde dünya liderleri 
arasında yer alır.

Şirket hakkında 
AVK Grup; uzun yıllara dayanan üretim deneyimi ve dünya çapındaki 
pazar ihtiyaçları ile ilgili geniş bilgi avantajlarına sahiptir. Grup, 
global düşünen fakat yerel pazarlar için kendilerine has dizayn ve 
sistem çözümleri ile çalışan yaklaşık 70 tane uluslararası firmadan 
oluşmaktadır.

Ürünler hakkında 
AVK’nın esas işi su ve gaz dağıtım şebekeleri, atık su arıtma ve 
yangın koruma için vana, hidrant ve aksesuar üretmektir. Bunun 
yanısıra AVK, su arıtma, baraj & rezervuar, ISH(HVAC), kimya 
prosesleri, denizcilik ve diğer endüstriyel alanlar için vana ve 
kontrol üreten güçlü markalar oluşturmuştur. AVK ürünleri temel 
uluslararası standartlara uygun olarak dizayn edilmiş olup, ulusal 
ve uluslararası lider test enstitülerince onaylı kalite onaylarına 
sahiptir. AVK Grup ile çalışırken kalite, güvenilirlik, fonksiyonellik 
ve uzun ömürlü hizmet beklemeniz kaçınılmazdır.

İştirak Amacı 
AVK’nın katılımındaki amacı Türkiye’deki su sanayisinde rol alan 
pazar payı sahiplerinin ve kilit isimlerin bazılarına kendini tanıtmak 
olduğu kadar, markamızı tanıtmak ve bu önemli pazardaki yeni 
varlığımız hakkında bilgi vermektir.
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AVK International A/S
 Bizonvej 1-3

DK-8464 Galten
Denmark

Contact / Yekili 
Stein Schierenbeck

T +45 8754 2100

 stsc@avk.dk
www.avkvalves.com

Introduction
The AVK Group is among the world leaders within production of valves, 
hydrants and accessories for water and gas distribution network, wastewater 
treatment and fire protection.

About the Company
The AVK Group profits from years of manufacturing experience combined 
with an in-depth knowledge of markets needs around the world. The Group 
consists of approximately 70 international companies that think globally, but 
act with individualized designs and system solutions for the local markets.

About the Products
AVKs core business is the production of valves, hydrants and accessories 
for the water and gas distribution network, wastewater treatment and fire 
protection. Furthermore, AVK has built strong brands supplying valves and 
controls for water treatment, dams & reservoirs, HVAC, chemical processing, 
marine and other industrial sectors. AVK products are designed to the major 
international standards and have quality approvals from leading national and 
international testing institutes. When dealing with the AVK Group you can 
expect quality, reliability, functionality and long lifetime in service.

Objective of Participation
AVK`s objective of the participation is to get introduced to some of the 
main stakeholders and players in the water industry in Turkey, as well as 
to promote our brand and inform about our new presence in this important 
market.
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Giriş Paragrafı  
Danish Water Services Danimarka su sektöründe yükleniciler, 
danışmanlar, ürün tedarikçileri ve yardımcı birimlerden oluşan bir 
kuruluş ağıdır. Danimarka şirketleri ve yardımcı birimlerinden Asya 
ve Doğu Avrupa ülkelerine kadar mevcut olan en yeni teknoloji, 
bilgi ve uzmanlığı Danimarka şirketlerinden oluşan grubumuz için 
yeni fırsatlar yaratmak için toplar, koordine eder ve iletiriz. 

Şirket hakkında 
Temel yetkinliğimiz, su tedariki ve atık su sistemleri boyunca 
enerji optimizasyonunu dşünmek – böylece müşterilerimize 
azımsanmayacak enerji tasarrufları kazandırmaktır. Danimarka 
şirketleri ve finans ortakları ağı ile işbirliği yaparak finansal 
çözümler geliştiririz. 

Ürünler hakkında 
EPC projeleri: Danimarka teknolojisi ve uzmanlığını kullanarak 
enerji tasarruflarının projenin maliyetini geri ödediği enerji 
tasarrufu projeleri sağlarız.  Tüm su ve atık su sistemleri 
alanlarında – ister yeni tesisler ister mevcut sistemlerin yenileme ve 
büyütülmesi için olsun danışmanlık hizmetleri, pompa çözümleri, 
frekans değiştiriciler, SCADA sistemleri, ölçüm, yönetim ve eğitim 
– kullanıma hazır çözümler sunarız.

İştirak Amacı 
Ana hedefimiz Türkiye’dedi su ve atık su projelerine yeni finans 
araçlarımızla birlikte etkin, uzun vadede test edilmiş çözümlerimiz 
aracılığıyla erişim sağlayarak Danimarka şirketleri grubumuz için 
yeni fırsatlar yaratmaktır.
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Introduction
Danish Water Services is a network organization within the Danish 
water sector consisting of contractors, consultants, product suppliers 
and utilities. We collect, coordinate and communicate the newest 
technology, knowledge and expertise available from Danish companies 
and utilities to Asian and Eastern European countries in order to create 
new opportunities for our group of Danish companies. 

About the Company
Our core competence is to think energy optimization all the way 
through the water supply and wastewater systems – hereby generating 
substantial energy savings to our customers. We develop financial 
solutions in cooperation with a network of Danish companies and 
financial partners. 

About the Products
EPC projects: By using Danish technology and expertise we implement 
energy savings projects where the energy savings pays back the cost 
of the project.  We implement turn-key solutions for all areas of the 
water and wastewater systems – consultancy services, pump solutions, 
frequency converters, SCADA systems, measurement, management 
and training, whether for new facilities or renovation and expansion 
of existing systems.

Objective of Participation
Our main objective is to access water and wastewater projects in 
Turkey by means of effective long term tested solutions combined 
with new financial tools, creating new opportunities for our group of 
Danish companies.

Danish Water Services
Sanderumvej 16B

DK-5250 Odense SV
Denmark

Contact / Yekili 
Carsten Møller

T +45 63173205

cm@danishwater.dk
www.danishwater.dk
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Giriş Paragrafı  
DONMA DİRENÇLİ – Güvende olmak istiyorsanız.

Şirket hakkında 
Danwell, sayac kutulari ve su sayaci kutulari 
gelistirme ve üretiminde uzmandir.
• Sayaç kutuları
• Su sayacı kutuları
• Insulated boxes
• PE insulated cover
Danwell 1996’dan beri Danimarka’da 
üretilmektedir.

Ürünler hakkında 
DANWELL sayaç kutuları kolayca monte edilebilir 
ve takılabilir. Sayaç kutuları yalıtımlı veya 
yalıtımsız olarak temin edilebilir. Yalıtımlı sayaç 
kutuları sayaçları ve içindeki tüm diğer tertibatı 
koruma, soğuk hava koşullarında bile her zaman 
sayaç performansını garanti etme avantajlarına 
sahiptir. 

İştirak Amacı 
Ağımızı yurtdışına genişletmek için potansiyel 
dağıtımcılarla iletişime geçmek istiyoruz. Ayrıca, 
kamu hizmeti kuruluşlarıyla da buluşmakla 
ilgileniyoruz.



DANWELL ApS
Bjerrevej 104

DK-8700 Horsens
Denmark

Contact / Yekili 
 Erik Rasmussen

T +45 7020 4323

info@danwell.com
www.danwell.com
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Introduction
FROSTPROOF - If you want to be safe.

About the Company
DANWELL is specialized in developing and 
producing: 
• Meter boxes
• Water meter boxes
• Insulated boxes
• PE insulated cover
Made in Denmark since 1996.

About the Products
DANWELL meter boxes are easy to assemble and 
install. The meter boxes are available with and 
without insulation. The benefits of insulated 
meter boxes are protection of the meter and 
all other inside technical installations, securing 
full time meter performance even under cold 
weather conditions. 

Objective of Participation
Our objective is to find distributors/agents 
for our products in Turkey as well as to have 
meetings with public utilities. 
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Giriş Paragrafı  
Kamstrup enerji ölçümünde öncü bir sistem çözümleri üreticisidir. 
Üretim tesisi ve yönetim merkezi Danimarka’dadır. Kamstrup 
50 ülkede temsil edilmektedir ve güçlü bir uluslararası konuma 
sahiptir.

Şirket hakkında 
Kamstrup ölçüm çözümleri evlerde ve ticari ve endüstriyel binalarda 
uygulanabilir. Çözümler arasında ölçüm alanında donanım, yazılım 
ve işletim, enerji tüketiminin otomatik ölçüm yönetimi, analizi ve 
denetimi mevcuttur.
Isıtma, soğutma, su, elektrik veya gaz hacmi – Kamstrup enerji ve 
su tüketiminde hassas, akıllı ve kolay ölçümler sağlayan sayaçlar 
sunar. 

Ürünler hakkında 
Kamstrup MULTICAL® su sayacı çeşitleri ultrason teknolojisine 
dayanan optimum doğruluk ve dayanıklılığa sahip ürünler sağlar. 
En yeni nesil su sayaçları – MULTICAL® 21 – 16 yıllık ömrü süresince 
hassas ölçüm sunan benzersiz bir üründür. MULTICAL® 21 su ölçümünü 
tüketim verilerinin kablosuz olarak ve uzaktan okunmasını sağlayan 
radyo iletişimi donanımıyla akıllı ölçüm çağına taşır. 

İştirak Amacı 
Kamstrup bu benzersiz ürün çeşitlerini tanıtmak ve Türkiye kullanma 
suyu pazarı ile etkileşime geçmek için sabırsızlanmaktadır.



 Kamstrup AB 
Enhagsslingan 2
SE-187 40 Täby

Sweden

Contact / Yekili 
Christophe Dupouy

 T+46 (0)8 410 511 67

cdu@kamstrup.se
www.kamstrup.com
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Introduction
Kamstrup is a leading manufacturer of system solutions for energy 
metering. Production site and main administration are placed in 
Denmark. Kamstrup is represented in 50 countries and enjoys a 
strong international position.

About the Company
Kamstrup metering solutions are applied in households and in 
commercial and industrial buildings. Solutions include hardware, 
software and operation within the area of metering automatic meter 
management, analysis and surveillance of energy consumption.
Heat, cooling, water, electricity or gas volume – Kamstrup provides 
solutions that enable precise, smart and easy metering of energy 
and water consumption. 

About the Products
The Kamstrup MULTICAL® water meter range is based on ultrasound 
technology which provides the products with optimum accuracy and 
longevity. The newest generation of water meters – MULTICAL® 21 
– is a unique product offering precision metering throughout the 
entire lifetime of 16 years. MULTICAL® 21 takes water metering into 
the smart metering era being equipped with radio communication 
allowing for wireless remote reading of consumption data. 
 
Objective of Participation
Kamstrup will introduce this unique product range and is looking 
forward to create dialogue with the Turkish water utility market.
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Giriş Paragrafı  
Hızlı bakteri sayımı, kamuda ve sanayide mikrobiyolojik su 
kalitesinin gerçek zamanlı izlemesi için önemlidir.. 

Şirket hakkında 
On yıldan uzun zamandır Mycometer çevre ve sanayi uzmanları 
için kullanıcı dostu, hızlı, yerinde sağlam mikrobiyoloji yöntemleri 
geliştirmektedir. Ürünlerimiz USEPA (Amerika Birleşik Devletleri 
Çevre Koruma Ajansı) tarafından onaylıdır ve yöntemlerimiz 
bağımsız değerlendirilen bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. 

Ürünler hakkında 
Bactiquant®-su, su örneklerindeki toplam bakterilerin hızlı ve 
tam olarak belirlenmesinde bir araçtır. Analiz, yerinde dakikalar 
içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Uygulamalar; kaynak suyu, 
içme suyu, endüstriyel işlemden geçmiş su, atık sular ve rekreasyonal 
suları içermektedir. Analiz, bulanıklıktan, geçirgenlikten, sertlikten 
ve pH’dan etkilenmemektedir.

İştirak Amacı 
İştirak amacı ürünlerimizi kamu, endüstri ve devlet idarelerine 
pazarlamaktır.
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Mycometer A/S
Dr. Neergaardsvej 3

DK-2970 Hørsholm
Denmark

Contact / Yekili 
Dr. Morten Miller

T +45 23 67 87 32

mmiller@mycometer.dk
 www.mycometer.com

Introduction
Rapid bacterial counts are essential for real time monitoring of 
microbiological water quality in the utilities and the industry.

About the Company
For over ten years, Mycometer has developed user friendly, rapid, 
robust onsite microbiology methods for environmental and industry 
professionals. Our products are USEPA (Environmental Protection 
Agency of USA) verified and our methods have been published in 
peer reviewed scientific journals.

About the Products
The Bactiquant®-water is a tool for rapid and robust determination 
of Total Bacteria in water samples. The analysis can be performed 
on location in minutes. Applications include; Source water, Drinking 
water, Industrial process water, effluents and recreational water. 
The analysis is not affected by turbidity, conductivity, hardness or 
pH.

Objective of Participation
The objective of participation is to market our product to utilities, 
industry and government agencies.
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Giriş Paragrafı  
Aarsleff Boru Teknolojileri, kazısız boru yenilemede uzmanlaşmış 
uluslararası bir şirkettir.

Şirket hakkında 
Per Aarsleff A/S, yeraltı boruları ve boru sistemleri, denizle alakalı 
inşaat ve temel tekniğinde kazısız bakımda uzmanlaşan inşaat 
mühendisliği ustalarının şirketidir.  
Avrupa, Doğu Avrupa ve Asya’da bağlı ortaklıkları ve bağlantıları 
olan şirket 1980’lerin başından beri kazısız boru rehabilitasyonunda 
bir dünya pazarı lideridir. 

Ürünler hakkında 
Ana boruların Kazısız Boru Yenilemesi için Aarsleff Boru 
Teknolojilerinin yöntemleri pazardaki en etkili yöntemlerdir. 
Yöntemlerimiz ve birimlerimiz oldukça gelişmiş ve esnektir ve 
bir çok durumda hafriyattan tamamen kaçınabiliyoruz.  Mesela 
çok uzun boruları bile bahçeleri ve yolları kazmadan bir kerede 
yenileyebiliyoruz. Yöntemlerimiz, yenileme projelerini hızlıca 
ve insanları, iş sahiplerini ya da trafiği minimum ölçüde rahatsız 
ederek uygulamayı mümkün kılmaktadır.  Geleneksel yöntemlerle 
karşılaştırıldığında Kazısız yöntemlerin açıkça görülen ekonomik 
avantajları vardır. 

İştirak Amacı 
İştirak amacı, uluslararası pazarı keşfetmek ve şirket aktivitelerimiz, 
teknolojilerimiz ve yöntemlerimiz hakkında bilgi sunmak olduğu 
kadar yükleyici olmak isteyen ortak ve yükleniciler bulmaktır.



Per Aarsleff A/S
Lokesvej 15

DK-8230 Aabyhoej
Denmark

Contact / Yekili 
Hans Toettrup

T +45 8744 2222

info@aarsleff.com
www.aarsleffpipe.com
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Introduction
Aarsleff Pipe Technologies is an international company specialising in No-Dig 
renewal of pipe systems.

About the Company
Per Aarsleff A/S is a firm of civil engineering contractors specialising in 
trenchless rehabilitation of underground pipes and pipe systems, marine 
construction and foundation engineering. 
Since the early 1980s the company has been a world market leader within 
trenchless pipe rehabilitation, having subsidiaries and contracts in Europe, 
Eastern Europe and Asia.

About the Products
Aarsleff Pipe Technologies’ methods for No-Dig renewal of main pipes are 
the most effective methods on the market. Our methods and units are highly 
advanced and flexible, and in most cases we are able to avoid excavation 
completely. We are able to renew even very long pipe stretches in one 
run without having to dig up gardens and roads for example. Our methods 
make it possible to carry out renewal projects quickly and with minimum 
disturbance to citizens, business owners and traffic. There are some clear 
financial advantages connected with the No-Dig methods compared to 
traditional methods. 

Objective of Participation
The objective of participation is to explore the international market and 
provide information about our company activities, our technologies and 
methods as well as look for partners or contractors who would like to be 
installers.
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Giriş Paragrafı  
Ramboll müşterileri, son kullanıcılar ve toplum, sürekli gerçek bir 
fark yaratmak için çaba harcayan ilham verici teknik ve IT tabanlı 
çözümlerimizden faydalanmaktadırlar.  
Bunu, çalıştığımız müşterilerimize ve bölge halkına dayanıklı 
sürdürülebilir çözümler katarak, işimizin kullanılabilirliğini ve 
etkisini düşünerek yapıyoruz. 

Şirket hakkında 
Ramboll,23 ülkede 200’den fazla ofisle evrensel bilgi temelli bir 
danışmandır. Yaklaşımımız, müşteri odaklı, güçlü proje yönetimi 
destekli, ortaklık sözleşmeli ve verimli iletişim yaklaşımlarıdır.

Ürünler hakkında 
Ramboll su danışmanlığı, atık su ve yağmur suyu yönetimi, atık 
su arıtımı, şehir suyu altyapısı ve ilgili bir çok yardımcı hizmet 
içerir. Ve bu Ramboll’un evrensel sektörlerinden biridir.  Ramboll 
Avrupa’da lider konumundadır ve suyla ilgili tüm alanlarda uzman 
olarak tanınmaktadır.
Kamu hizmetleri, kamu kurumları, lider imarcılar, Avrupa’nın 
büyük kuruluşları ve uluslararası finansman kurumları esas 
müşterilerimizdir.

İştirak Amacı 
Türk su sektörüne, su ve atık su yönetiminde danışmanlık hizmeti 
sağlamaktır.



 Ramboll
 Hannemanns Allé 53
 DK-2300 Copenhagen S

Denmark

Contact / Yekili 
 Mr Soeren Hvilshoej

  T +45 5161 8245

  info@ramboll.dk
 www.ramboll.com
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Introduction
Rambolls customers, the end-users and society benefit from our 
inspiring technical and IT-based solutions which we constantly 
strive to make a genuine difference to. 
We do this by considering the impact and usability of our work 
including the long-lasting sustainable solutions to our customers 
and the local communities we operate in.

About the Company
Ramboll is a consultancy company with a global knowledge-base 
of more than 200 offices in 23 countries. Our approach is customer 
focused, underpinned by strong project management, stakeholder 
engagement, and effective communications.

About the Products
Ramboll’s water consultancy comprising services such as waste 
water and storm water management, waste water treatment, 
urban water infrastructure, and a number of related subservices, 
and it is one of Ramboll’s global sectors. Ramboll hold a leading 
position in Europe, and are recognised experts in all areas related 
to water.
Utilities, public institutions, leading developers, major European 
organisations, and international financing institutions are our core 
customers.

Objective of Participation
Consultancy services within water and wastewater management to 
the Turkish water sector.
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Giriş Paragrafı  
Stjernholm, Şehir ve Sanayi Tesislerindeki Atık Su Arıtımı, su şebekesindeki kanalizasyon 
sistemi ve pompa istasyonlarının yenilenmesi kadar enerji optimizasyonunda da 
uzmanlığı olan ticaret, üretim, mühendislik ve danışmanlık şirketidir.

Şirket hakkında 
Stjernholm A/S ,1997 yılında bugün de tek hissedarı ve şirket yöneticisi olan Kaj 
Stjernholm Sørensen tarafından kuruldu. 

30 civarında çalışanıyla Stjernholm A/S’nin Danimarka’da üç bölümü vardır.

Ürünler hakkında 
Stjernholms ürün programı Atık Su Arıtma’da kanalizasyon sistemlerinden ön arıtmaya, 
temizleme sürecinden arıtma sonrasına kadar tüm süreci içermektedir. Şunlar da 
dahildir:
• Çakıl/ Kum yıkayıcılar
• Yağmur suyu depoları için temizlik sistemleri
• Taşma elekleri
• Mekanik ince sekmen elekleri
• Vidalı cendereler
• Elek sıkıştırıcılar
• Vidalı taşıyıcılar 
• Silindir gövdeli ince elekler
Tüm Stjernholm ürünleri Danimarka’daki kendi imalathanemizde üretilmektedir. 

İştirak Amacı 
Amacımız, ürünlerimiz için Türkiye’de temsilciler/ajanslar bulmak olduğu kadar 
Türkiye’deki piyasanın izlenimini de edinmektir.



Stjernholm A/S
Birkmosevej 1

DK- 6950 Ringkoebing
Denmark

Contact / Yekili 
Sebastian Schaper

T +45 96 94 53 35

ss@stjernholm.dk
www.stjernholm.dk
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Introduction
Stjernholm is a trading, manufacturing, engineering and consulting company with 
its specialty in Waste Water Treatment within Municipal and Industrial Plants, sewer 
systems at waterworks, renovation of pump stations as well as energy optimization.

About the Company
Stjernholm A/S has been founded 1997 by Kaj Stjernholm Sørensen, who also today is 
the sole shareholder and managing director of the company. 

Stjernholm A/S has three departments in Denmark with a staff of about 30 employees.

About the Products
Stjernholms product program covers the whole range from sewer systems to pre-
treatment and from cleaning process to post treatment in Waste Water Treatment, 
including:
• Grit/Sand washers
• Flushing systems for storm water tanks
• Overflow screens
• Mechanical fine step screens
• Screw presses
• Screening compactors
• Screw conveyors 
• Drum fine screens
All Stjernholm products are manufactured in our own workshop in Denmark.

Objective of Participation
Our objective is to find representatives/agents for our products in Turkey as well as 
to get an impression of the market for our products in Turkey.



ROYAL DANISH CONSULATE GENERAL
THE TRADE COUNCIL
Trump Towers Büyükdere Cad. No:1 
Kule 2 Kat 14 Daire 463
34387 Şişli, Istanbul, Turkey
T +90 212 359 1900
Contact:
Seda Kayrak
sedkay@um.dk
www.tyrkiet.um.dk

Danish Water Technology Group
(Danish Export Association)
Glarmestervej 20A
DK-8600 Silkeborg, Denmark
T +45 8681 3888
Contact:
Ilse Korsvang
Ilse.korsvang@dk-export.dk
www.dk-export.dk
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