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4R për Shqipërinë është një projekt për të promovuar know-how 
e kompanive të Emilia Romanjës në tregun shqiptar në procesin e 
Ristaurimit, Rimëkëmbjes, Ripërdorimin dhe Kursimin (efikasitetit 
të energjisë). 
Qendra për Risitë- Fondazioni Flaminia propozon  një proces të shkurtër  
e të konsoliduar të aftësisë dhe profesionalitetit bashkëkohor italian 
dhe eksperiencë në fushat:

-  restaurim objektesh, mozaikë, afreske dhe materialeve të tjera;

-  projektim, rikualifikim dhe restaurimin e ndërtesave me vlera historike  
dhe artistike;

- menaxhim të kantirëve arkeologjikë dhe nënujorë;

-  decommissioning civil e industrial dhe ripërdorimin e vendeve të 
braktisura;

-  sisteme për efikasitetin energjitik për ndërtesat historike dhe të reja;

Qëllimi 4R për Shqipërinë është nisja e shkëmbimit të praktikave 
më të mira, njohurive dhe know-how ndërmjet kompanive private 
dhe organeve publike të të dy vëndeve dhe  dëshiron të jetë vetëm 
një hap i parë në një projekt afatgjatë shumë më të gjerë që Qendra 
për Risitë Fondacioni Flaminia ka vendosur të sjellë me presantimin 
e projektit në këtë panair.

Për realizimin e këtij projekti, falënderojmë Ministrinë shqipëtare 
të Arsimit, Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë dhe Institutin e 
Monumenteve të Shqipërisë; Dhomën e Tregtisë së Tiranës, 
Rajonin e Emilia-Romanëjs, kompanitë anëtare si italiane dhe shqiptare 
dhe agjencinë Eurosportello të Dhomës ì së Tregtisë së Ravenës.

Antonio Penso
Responsabile Centro per 

l’Innovazione Flaminia
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4R per l’Albania è un progetto di promozione del know-how delle 
aziende della Regione Emilia-Romagna al mercato albanese 
nella filiera del Restauro, Recupero, Riuso e Risparmio
(efficientamento energetico).  
Il Centro per l’Innovazione-Fondazione Flaminia propone una 
filiera corta consolidata di competenze e professionalità italiane 
all’avanguardia nei settori:

-  restauro di beni mobili, mosaici, affreschi e altri materiali;

-  progettazione ed esecuzione di azioni di riqualificazione 
  e restauro di edifici di interesse storico-artistico;

-  gestione cantieri di archeologia preventiva e subacquea;

-  decommissioning civile e industriale e riuso dei siti dismessi;

-  sistemi di efficientamento energetico per edifici storici e nuovi;

Obiettivo di 4R per l’Albania è l’avvio di scambio di buone prassi, 
conoscenza e know-how fra aziende private e enti pubblici 
dei due paesi e vuole essere è solo il primo passo di un progetto
a lungo termine molto più ampio 
che il Centro per l’Innovazione-Fondazione Flaminia 
ha deciso di costruire con la filiera rappresentata a questa fiera.

Per la realizzazione di questo progetto, si ringraziano: 
il Ministero dell’Istruzione albanese, il Ministero della Cultura albanese 
e l’Istituto dei Monumenti Albanese; la Camera di Commercio di Tirana, 
la Regione Emilia-Romagna, le aziende aderenti sia italiane che albanesi 
e l’agenzia speciale Eurosportello della Camera di Commercio di Ravenna. 

Antonio Penso
Responsabile Centro per 

l’Innovazione Flaminia
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EDILTECNICA është një Kompani Kooperative konsortile që vepron në fushën 
e restaurimit, mirëmbajtjes dhe ruajtjes në Itali dhe jashtë saj. 
Ediltecnica prej kohësh ka zgjedhur  rrugën e specializimit 
për të përmbushur nevojat e klientëve të saj, si për Entet Publike dhe Private, 
ka aftësinë të ofrojë përgjigje të kualifikuara në çdo sektor, 
duke krijuar ndarje të veçanta:

• Restaurim dhe konservim

• Mirëmbajtje e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të ndërtesave 
e in  Global Service

• Ndërtime civile e industriale

Mirëmbajtja e një ndërtese, në aspektin e efikasitetit dhe funksionalitetit, 
është përgjigjja për nevojat e sotme, jo vetëm për arsye ekonomike, 
por kryesisht për të siguruar një cilësi të lartë të jetese, 
një performancë të lartë të energjisë e për të ruajtur trashëgiminë historike 
dhe arkitektonike të territorit tonë.
Mirëmbajtjen, si dhe rikuperimi, rinovimi konservimi dhe restaurimi, janë 
sektorë që nuk lënë hapësirë për improvizim dhe fragmentim, kërkojnë kërkim, 

kompetenzë dhe përvojë. Konsorciumi Ediltecnica vepron në industrinë e ndërtimit 
për më shumë se 70 vjet, me një strukturë e cila përfshin të gjithë profesionalizmin 
e nevojshm, duke u fokusuar në integrimin vertikal të aftësive të ndryshme. 
Kompania krenohet me përvojën e historianëve të artit, teknikë diagnostik, 
ekspertë në sondazhet arkitektonike, kimistë, ekspertë në fushën e restaurimit, 
disponueshmërinë e teknologjisë moderne dhe materialeve  bashkëkohore. 
Vizioni i integruar i aspekteve shpesh  të menaxhuar veç e veç, 
së bashku me mbështetjen e një organizate të strukturuar që investon 
në profesionalizëm, hulumtim, teknologjinë më të sofistikuar dhe të avancuar, 
analiza diagnostike, kontrolli i sigurisë duke respektuar mjedisin, siguron një nivel 
të lartë të cilësisë së ndërhyrjeve.
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EDILTECNICA è una Società Cooperativa Consortile che opera 
nel campo del restauro, della manutenzione e conservazione in Italia 
e all’estero. Ediltecnica ha da tempo scelto la strada della specializzazione 
per soddisfare le esigenze dei propri clienti, sia Enti Pubblici che Privati, 
sviluppando la capacità di offrire risposte altamente qualificate in ogni settore, 
creando divisioni specifiche:

• Restauro e risanamento conservativo

• Manutenzione degli edifici ordinaria, straordinaria e in Global Service

• Costruzioni civili e industriali

Il mantenimento di un edificio, in termini di efficienza e funzionalità, 
è la risposta alle esigenze di oggi, non solo per questioni economiche, 
ma soprattutto per garantire un’elevata qualità della vita, 
delle elevate prestazioni energetiche e per preservare il patrimonio storico 
e architettonico del nostro territorio.
La manutenzione, così come il recupero, il risanamento conservativo 
e il restauro, sono specializzazioni che non lasciano spazio all’improvvisazione 
e alla frammentazione, richiedono ricerca, competenza ed esperienza. 

Il Consorzio Ediltecnica opera nel settore delle costruzioni da più di 70 anni 
con una struttura che vede coinvolte tutte le necessarie professionalità, 
puntando sull’integrazione verticale delle diverse competenze. 
La società vanta l’esperienza di storici dell’arte, tecnici diagnostici, 
esperti di rilievi architettonici, chimici, esperti nel campo del restauro, 
la disponibilità di moderne attrezzature tecnologiche e materiali innovativi. 
La visione integrata di aspetti spesso gestiti separatamente, 
insieme al supporto di un’organizzazione strutturata che investe 
in professionalità, ricerca, nella tecnologia più sofistica e avanzata, 
nell’analisi diagnostica, nel controllo della sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente, assicurano un alto livello di qualità degli interventi. 
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MURATORIA S.C.R.L. - arkitekturë dhe inxhinieri është një kompani kooperative 
që ofron shërbime për kryerjen e aktiviteteteve që kanë të bëjnë me ndërtimin, 
arkitekturën, planifikimin e territorit, peizazhin, ruajtjen e objekteve arkitekturore, 
mjedisin dhe inxhinierinë. 
Per sa i perket ndertimit është e specializuar në projektimin e ndërtesave 
veçanërisht komplekse, të tilla si objekte shkollore, shëndetësore dhe biznesi.
Kompania gjithashtu ofron shërbime për menaxhimin dhe vlerësimin 
e pasurisë, konsulencë për studime fizibiliteti, analizën e tregut 
dhe vlerësim të pasurive të patundshme, zhvillimi i mundësive për investime 
dhe pjesëmarrjet në transaksionet e pasurive të patundshme.
Kompania operon në sektorin publik dhe privat në Itali dhe jashtë saj, 
merr pjesë në konkurse dhe gara kombëtare dhe ndërkombëtare 
dhe është e angazhuar për zhvillimin e projekteve të caktuara në shkallë 
territoriale në Poloni, Kenia, Irak dhe Jemen.
Muratoria, në mënyrë të veçantë, është në gjendje të ofrojë një përvojë 
të lartë në fushën e rehabilitimit dhe restaurimin e ndërtesave 
me interes historiko - artistik dhe komplekse arkeologjike industriale; 

duke ndjekur mynyrërn  më të avancuar adisiplinore, është e angazhuar kohët 
e fundit në projekte të rigjenerimit të qytetit ose zona të mesme-të vogla.
Afrimi kulturor është thelbësor për kompaninë për të përballuar e trajtuar temat 
e projektit, veçanërisht për restaurimin e ndërtesave, por edhe për rigjenerimin urban. 
Pikerisht këtu qëndron përvoja  e kompanisë në sektorin e ruajtjes së objekteve 
të trashëgimisë kulturore. 
Afrimi është kritik,  jo për ruajtjen e përgjithshme të çdo gjëje 
që i përket së kaluarës, por për kontekstin ku nuk mund të injorohet vlera 
paraeksistuse e raportuar me qytetin bashkëkohor. 
Zgjedhjet e projektimit, forma, teknika e ndërtimit, llojet e materialeve, 
janë të lidhura me përvojën dhe historinë e arkitekturësdhe i referohen traditës
dhe kujtesës së vëndit. Kjo pavarësisht se projekti ka të bëjë me ruajtjen 
e ndërtesave ekzistuse apo ndërtimin e ndërtesave të reja.
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MURATORIA S.C.R.L. - architettura e ingegneria è una società cooperativa 
che fornisce servizi per lo svolgimento di attività attinenti all’edilizia 
e alle costruzioni in genere, all’architettura, alla pianificazione territoriale, 
alla paesaggistica, alla conservazione dei beni architettonici e ambientali 
e all’ingegneria.
Per quanto riguarda l’edilizia è particolarmente specializzata nella progettazione 
di edifici di particolare complessità, quali strutture scolastiche, sanitarie 
e per il commercio.
La società offre inoltre servizi di gestione e valorizzazione patrimoniale, 
consulenza per studi di fattibilità, analisi di mercato e stime di valore 
di patrimoni immobiliari, sviluppo di opportunità di investimento 
e partecipazioni in operazioni immobiliari. Opera nel settore pubblico e privato in Italia 
e all’estero, partecipa a concorsi e gare nazionali e internazionali ed è impegnata 
nello sviluppo di alcuni progetti a scala territoriale in Polonia, Kenya, Iraq e Yemen. 
Muratoria, nello specifico, è in grado di offrire una elevata esperienza nel campo 
della riqualificazione e del restauro di edifici di interesse storico-artistico e complessi 
di archeologia industriale; seguendo il più avanzato dibattito disciplinare, 

è ultimamente impegnata in progetti di rigenerazione urbana che investono ampie 
parti di città e/o medi-piccoli isolati.
L’approccio culturale è fondamentale per la Società per affrontare i temi di progetto, 
soprattutto di restauro di edifici ma anche di rigenerazione urbana. 
E proprio in questo ambito si colloca l’esperienza della struttura nel campo 
della conservazione dei beni culturali. L’approccio è quello critico, non quindi 
quello della conservazione generica di tutto quello che appartiene al passato, 
ma piuttosto quello del contesto dove non si può prescindere dal valore della 
preesistenza da tutelare misurato, nel rapporto con la città contemporanea.
Le scelte progettuali, la forma, la tecnica costruttiva, i materiali, la tipologia, 
sonoricondotte all’interno di esperienze analoghe ritrovate nella storia dell’architettura
 e riferite alla tradizione e alla memoria del luogo. 
Ciò indifferentemente che il progetto riguardi la conservazione dell’esistente
o la costruzione di nuovi fabbricati.
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TECHNO është një kompani consulting dhe engineering 
e themeluar në vitin 1999 nga një grup specialistësh që dhe më parë kanë punuar 
në arenën ndërkombëtare në sektorin e Sigurisë në Punë 
dhe Mjedis (HSE). Kompania ka selinë qëndrore në Ravena dhe degët apo zyrat 
e përfaqësimit në Imola, Torino, Trieste, Johanesburg 
(Afrika e Jugut), Londër (Angli), Maputo (Mozambik) dhe Rotterdam (NL).
Eksperienza  teknike multidisiplinare si  dhe ekperienca në project menagement, 
e zhvilluar në vënde pune me rrezik të lartë të tilla 
si ndertimi i anijeve civile, industriale dhe detare, petrokimike, prodhimit, 
agroindustriale, oil & gas dhe shipping kane gjetur menjëherë një arritje ideale 
në menaxhimin dhe zgjidhjen e problemeve më të ndërlikuara të HSE për një 
numër të konsiderueshme kompanish për të cilat sot Techno luan,  në sektorët të 
vështirë produktivë, një rol të rëndësishëm, mbështetës në përmirësimin 
e sigurisë së personave, pasurisë dhe mjedisit.
Që nga viti 2010 aktivitetit të konsulencës, inxhinieri, 
auditing e menagement në sektorin HSE, Techno ka shtuar edhe aktivite 
si inxhinieri energjitike dhe inxhinieri  tërmeti, aktiviteti advisor, 
në sektorin Governance, Risk e Compliance (GRC) Menagement që kryhet nga 

kompania e kontrollua Integer Ltd me qëndër ne Londër, aktiviteti i trajnimit 
(me mbi 70 module trajnuese në fushën HSE) dhe botimet teknike që kryhen 
nga Techno HSE Academy (në bashkëpunim me Departamentin e Inxhinierisë, 
Universiteti i Ferrarës e me Institute of Health and Safty 
i Maltës për kurset NEBOSH), aktiviteti i advisor, design, engineering 
e manegment në sektorin e decommissioning civil dhe industrial, 
të ripërdorimit dhe përshtatjen e vendeve te braktisura dhe rigjenerimin urban e
 të territorit nëpërmjet network ReWox ku Techno është 
partneri kryesor.
Deri më sot TECHNO ka kryer me sukses mbi 2500 projekte mono 
dhe multidisiplinore.
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TECHNO è una società di consulting ed engineering fondata 
nel 1999 da un gruppo di specialisti che già da tempo opera in campo 
internazionale nel settore della Sicurezza Occupazionale 
e dell’Ambiente (HSE).
La società ha sede principale a Ravenna e sedi secondarie o uffici 
di rappresentanza a Imola, Torino, Trieste, Johannesburg 
(Sud Africa), Londra (UK), Maputo (Mozambico) e Rotterdam (NL). 
L’esperienza tecnica multidisciplinare e quella del project management, 
sviluppate in settori lavorativi ad alto rischio 
quali la cantieristica civile, industriale e navale, la petrolchimica, 
il manifatturiero, l’agroindustriale, l’oil&gas e lo shipping hanno immediatamente 
trovato un ideale sbocco nella gestione e risoluzione delle più complesse 
problematiche di HSE per una moltitudine di aziende per le quali oggi Techno 
svolge, nei più disparati settori produttivi, un importante ruolo di supporto 
nel miglioramento della sicurezza delle persone, del patrimonio 
e dell’ambiente. A partire dal 2010 alle attività di consulenza, ingegneria, 
auditing e management nel settore HSE, Techno ha affiancato le attività 
di ingegneria energetica e ingegneria sismica, 

l’attività di advisor nel settore della Governance, Risk e Compliance (GRC) 
Management svolta attraverso la società controllata Integer Ltd con sede 
a Londra (UK), l’ attività di training (con oltre 70 moduli 
di formazione nel settore HSE) e di editoria tecnica svolta attraverso Techno HSE 
Academy (in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di 
Ferrara e con l’Institute of Health and Safety di Malta per i corsi NEBOSH), 
le attività di advisor, design, engineering e management nel settore 
del decommissioning civile e industriale, del riadattamento e riuso dei siti dismessi 
e della rigenerazione urbana e del territorio attraverso il network ReWorx 
di cui Techno è main partner. 
Ad oggi TECHNO ha portato a termine con successo oltre 2500 progetti mono e 
multidisciplinari
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CLAUDIA TEDESCHI Pas marrjes së stitullit si restauruese në Shkollën Restaurim 
i Mozaikut të Ravenës e mbarimin e studimeve te larta në Universitetin Beni Kulturali
të Ravenës, në vitin 1995 fillon aktivitetin e restaurim të mozaikut  dhe punime guri. 
Ka drejtuar restaurime me një rëndësi shkencore  të veçantë, 
ndër më të rëndësishmet, mozaikë muri  të Shën Sofisë në Stamboll, Galla Placidia në 
Ravena, Kupola e Shën Pjetrit në Vatikan në Romë dhe Katedralen Westminster në 
Londër (Great Mosaic Project). Është përballur dhe me sektorin arkeologjik ku ajo ka 
drejtouar restaurime të konsiderueshme dhe hulumtime (zona arkeologjike në Piazza 
Ferrari në Rimini, zona arkeologjike Tloss në Turqi, etj...). 
Një segment i rëndësishëm është ai në fushën e arsimit, ku ka dhënë lëndë si teorike 
edhe praktike në OPD të Firences, RSM dhe kohët e fundit në Universitetin e Bologna e 
Ravenës.
Një vënd të rëndësishëm në aktivitetin e saj zënë hulumtimet historiko-artistike 
dhe teknike: kujdesi për detajin më të vogël, i mbështetur nga një njohuri 

e thellë të artefakteve, shpes h ka krijuar perspektiva të reja dije. 
Përdorimi i një metodologjie të rreptë në sektorin e restaurimit, 
analiza e kujdesshme e artefakteve, së bashku me hulumtimet historike, 
arkivore dhe bibliografike, ka sjellë rezultate të shkëlqyera në përmirësimin 
e të dhënave të njohura e të dhëna krejtësisht të reja. 
Një nga qëllimet e aktivitetit të saj është përhapja, publikimi, 
i praktikave të restaurimit: ka marrë pjesë në programe televizive të ndryshme 
dhe ka ndërhyrë në Treasures of Ancient Rome, në emër të BBC Four London. 
Ajo ka mbajtur konferenca të ndryshme ku ka prezantuar resultatet 
kërkimore kombëtare dhe ndërkombëtare e gjithashtu ka publikuar 
në site të ndryshme shkencore.
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CLAUDIA TEDESCHI Dopo aver conseguito il titolo di restauratore presso 
la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna e quello di Dottore in Beni Culturali 
presso l’Università di Bologna, Campus di Ravenna, l’attività di restauro 
del mosaico e delle opere lapidee prende l’avvio nel 1995 
ha condotto restauri di particolare rilevanza scientifica e annovera, 
fra i più importanti siti, i mosaici parietali di Santa Sofia a Istanbul, di Galla Placidia 
a Ravenna, della cupola di San Pietro in Vaticano a Roma e della Cattedrale 
di Westminster a Londra (Great Mosaic Project). L’attività di conservazione è stata 
rivolta anche verso il settore archeologico dove ha diretto considerevoli restauri 
conservativi e di ricerca (area archeologica di Piazza Ferrari a Rimini, sito archeologico 
di Tloss in Turchia, ecc.). Un rilevante segmento dell’attività ha riguardato il settore 
della formazione insegnando materie sia teoriche che pratiche presso l’OPD di Firenze, 
la SRM e di recente presso l’Università di Bologna, Campus di Ravenna. 
La ricerca storica-artistica e specialmente tecnica occupa un significativo aspetto 

nella propria attività: l’attenzione al minimo particolare, supportata da una profonda 
conoscenza dei manufatti, spesso ha generato nuove prospettive di conoscenza. Il 
rigoroso approccio metodologico verso la disciplina di restauro, l’attenta analisi dei 
manufatti, congiuntamente alla ricerca storica, archivistica e bibliografica, ha restituito 
eccellenti risultati nel perfezionamento dei dati conosciuti e in quelli completamente 
inediti. Uno degli aspetti dell’attività si è rivolta alla divulgazione delle pratiche di 
restauro: ha partecipato in diverse trasmissioni televisive ed è intervenuta in Treasures 
of Ancient Rome per conto della BBC Four London. Ha tenuto numerose conferenze 
presentando i risultati delle sue ricerche in ambito nazionale e in-ternazionale anche 
attraverso l’attività di pubblicazione in diverse sedi scientifiche.
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ABR IMPIANTI është e certifikuar UNI EN ISO 9001: 2008 dhe ka zhvilluar një sistem 
të brendshëm HSE në përputhje me standardet më restriktive evropiane që i përdor 
në të gjitha fazat e proceseve të prodhimit. Aktivitetet:

ABR IMPIANTI inizia la sua attività nel 1994. Nel corso di questi anni si è trasformata 
da piccola realtà operante all’interno del polo petrolchimico ravennate fino 
a diventare un gruppo di aziende attive a livello internazionale in diversi settori industriali 
per tutte le attività elettro-strumentali e di automazione. 
Oggi, il gruppo lavora come EPC per la realizzazione di impianti elettro-strumentali 
complessi e nel Revamping di impianti esistenti. 
 
ABR IMPIANTI è certificata UNI EN ISO 9001:2008 e ha sviluppato un sistema HSE
interno compatibile con i più ristrettivi standard europei che applica a tutte le fasi 
dei propri processi produttivi. Le nostre attività: 

ABR IMPIANTI nisi aktivitetin e saj në vitin 1994. Gjatë viteve ajo është rritur 
nga një kompani e vogël që opernonte në kompleksin petrokimik të Ravenës 
në një grup kompanishë që operojnë në nivel ndërkombëtar në sektorë të 
ndryshëm industrial për të gjitha aktivitetet elektro-instrumental 
dhe automatizimi. Sot, grupi punon si EPC për ndërtimin e impianteve të 
ndërlikuara elektro-instrumental dhe Revamping e impianteve ekzistues.

IMPIANTI ELETTRICI 
• EPC Impianti elettrici MT/BT 
• Impianti di sicurezza, 

supervisione e Building 
Automation 

• Impianti di protezione 
catodica 

• Contratti di Manutenzione 
• Efficientamento energetico 

REVISIONE VALVOLE 
• Revisione ordinaria e 

straordinaria di valvole di 
sicurezza, intercettazione, 
regolazione, pneumatiche 
e manuali 

• Taratura e collaudo   
valvole di sicurezza 

  con Ente preposto 
• Fornitura valvolee ricambi, 

originali  e compatibili 

TARATURA STRUMENTI 
DI PROCESSO 
• Calibrazione e taratura di 

strumentazione di processo 

INGEGNERIA ELETTRO-
STRUMENTALE 
• Ingegneria AT/MT/BT 
• Progettazione di base 
e di dettaglio 
• Consulenze

IMPIANTE ELEKTRIKE
• EPC Impiant elektrik 

MBT/BT
• Impiante për sigurinë, 

supervision e Building 
Automation

• Impiante për mbrojte 
katodike

• Kontrata për mirëmbajtjen
• Efikasitetit të energjisë

REVIZION I VALVULAVE
• Revizione të zakonshme 

dhe të jashtëzakonshme 
të valvulave të sigurisë, 
përgjimi, rregullim 
pneumatik dhe manual.

• Kalibrimin dhe testimin 
   e sigurisë së valvulave 

me organin përgjegjës
• Furnizim valvulash dhe 

pjesë këmbimi, origjinale 
dhe të pajtueshme

KALIBRIM INSTRUMENTE 
PROCESI
• Kalibrim i instrumenteve 

të procesit

ELEKTROINXHINIERI
• Inxhinieri AT/MT/BT
• Projektim bazë dhe 
   të detajuar
• Konsultime
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ARES është një kooperativë e themeluar në vitin 2002 nga tre arkeologë, në valën 
e një projekti “Spiner Impresa” të F.S.E. në bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës. 
Kooperativa, është regjistruar në regjistrin e firmave së Soprintendenze Archiologiche 
d’Italia, është rritur me kalimin e viteve, duke punuar në të gjithë territorin 
(Linjat me shpejtësi të lartë nga Trieste në Suzës, nga Bari në Napoli, ka dyfishuar linjat 
hekurudhore nga Catania në Mesina, Linja e re C e Metros së Romës).

Ares punon me staf te kualifikuar dhe ofron shërbime 
të tilla si kërkime arkeologjike, (harta arkeologjike, 
gërmime për kërkime shkencore dhe vlerësime), arkeologji 
parandaluese për hartimin e infrastrukturës dhe ndërtime 
(Sondazhe për të vlerësuar dhe për të verifikuar rrezikun 
paraprak dhe interesin arkeologjik), ndihmë arkeologjike 
gjatë operimit, arkeologji nënujore, restaurim i objekteve 
të gjetura nga gërmimet e shërbime të përgjithshme 
kulturore (projekte, konsultime, punime me penel, 
didaktikë). Ares ka realizuar vepra të rëndësishme për 
kërkimin dhe shfrytëzimin e qendrave arkeologjike; 
Antica Rudiae në Lecce, Terme Tardoantiche në Katania, 

Kështjella Carrarese në Padova. Në ishullin Pantelleria në Sicili, ka bashkëpunuar me 
autoritetet dhe institucionet lokale, Ares ka realizuar Parkun Arkeologjik të Skaurit, 
itinerare arkeologjikë nënujore dhe ka bërë dhjetë vjet gërmime nënujore për jë anije të 
fundosur në antikitetin e vonë.

ARES è una Cooperativa nata nel 2002 da tre Archeologi, sull’onda di un progetto 
“Spinner Impresa” del F.S.E. in collaborazione con l’Università di Bologna. 
La Cooperativa, iscritta negli albi delle ditte di fiducia delle Soprintendenze Archeologiche 
d’Italia, è cresciuta nel corso degli anni, lavorando in tutto il territorio nazionale 
(linee Alta Velocità da Trieste a Susa, da Bari a Napoli, raddoppio linee ferroviarie 
da Catania a Messina, nuova Linea C Metropolitana di Roma). 

ARES lavora con personale altamente qualificato ed offre servizi quali la ricerca 
archeologica (carte archeologiche, scavi per la ricerca scientifica e per la 

valorizzazione), l’archeologia preventiva alla progettazione 
di infrastrutture e di lavori edili  (indagini per la stima 
e la verifica preventiva del rischio e dell’interesse 
archeologico), l’assistenza archeologica in corso d’opera, 
l’archeologia subacquea, il restauro dei reperti rinvenuti 
da scavo e  servizi culturali generali (progettazione, 
consulenze, pannellistica, didattica).  

Ares ha realizzato importanti lavori per la ricerca 
e la valorizzazione dei siti archeologici; l’Antica Rudiae 
a Lecce, le Terme Tardoantiche di Catania, 
il Castello Carrarese di Padova. 

Nell’Isola di Pantelleria in Sicilia, collaborando 
con gli enti e le istituzioni locali, Ares ha realizzato il Parco Archeologico di Scauri, 
gli itinerari archeologi subacquei e ha svolto dieci anni di campagne 
di scavo subacqueo di un relitto tardo antico. 
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IBIX è un’impresa dinamica, con forte spirito commerciale 
ed uno spiccato valore di orientamento al cliente. 
IBIX è specializzata nella progettazione e nella vendita di sistemi 
ecologici di conservazione delle superfici. 
Il metodo IBIX fornisce un contributo importante 
all’opera di pulitura, perché minimizza lo stress meccanico 
causato alle superfici.
IBIX è membro di Assorestauro, associazione italiana 
per la conservazione del patrimonio artistico e architettonico. 
IBIX è parte attiva nelle attività di promozione e conservazione 
del patrimonio artistico e culturale italiano.  
Nel corso dell’ultimo anno (2015/2016) il metodo IBIX 
è stato impiegato in alcuni importanti opere di conservazione.  
Fra le più importanti possiamo ricordare: 
restauro della fontana di Trevi a Roma, restauro della Barcaccia 
di Piazza di Spagna, restauro della Ca’Brutta a Milano, 
restauro dell’ex cinema Corso di Torino.

IBIX srl, themeluar në vitin 2000, është një kompani 
e specializuar në projektimin dhe prodhimin e makinave 
për pastrim dhe përgatitjn e sipërfaqeve. Portative, ekologjike 
dhe respektojnë tërësisht shtresat historike. 
Aereopulitrici IBIX përdoren në aplikime të shumta në sektorë 
të ndryshëm, të tilla si restaurimin e monumenteve 
dhe mobiljesh, mirëmbajtje urbane, mirëmbajtje industriale 
(në mënyra “soda blast”), zdrukthtari metalike, automotive, 
ndërtimin e anijeve dhe shumë të tjerë. 
Një listë e gjatë referencash në fushën ndërkombëtare - 
sidomos në restaurim – dëshmon cilësinë e produkteve tona 
dhe përforcon reputacionin tonë: për projektet më prestigjioze 
ne kemi kënaqësinë të ofrjomë zgjidhje “përfshirë çdo gjë”, 
përfshirë konsultimin në vend 
(analizë të shpenzimeve, kohën dhe drejtime në lidhje me 
metodat e aplikimit), nisjen e punimeve dhe mbikëqyrjen e tyre.
Aktualisht sistemet IBIX janë shpërndarë në më shumë se 30 
vende të botës nëpërmjet shpërndarësit ekskluziv apo filialeve, 
duke konfermuar prirjen ndërkombëtare të kompanisë tonë.
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LUPAK METAL produce sistemi frangisole in alluminio profilato 
ed estruso, orientabili, alzanti, fissi. 
L’azienda vanta esperienza e professionalità nell’ambito delle 
schermature solari e delle protezioni per l’abitazione.
Cultura e dedizione per l’efficienza sul prodotto, il risparmio 
energetico, l’attenzione alla natura e al comfort abitativo, 
orientando il proprio mercato alle case ecologiche in bioedilizia 
e all’adeguamento di case in ristrutturazione.
LUPAK METAL ha rivoluzionato il concetto di frangisole, 
curandone l’estetica, la funzionalità, la robustezza e la modularità. 
Da questo studio nasce il prodotto LUME, il frangisole brevettato 
in alluminio estruso che non ha eguali sul mercato. LUME gode 
di una certificazione di resistenza al vento in classe 11 su scala 
Beaufort. Lupak Metal si sviluppa in due stabili. Il personale è 
impegnato in diverse aree: commerciale, assistenza tecnica, 
amministrativa, logistica, produzione, fino ai neonati Ufficio 
Sviluppo & Ricerca e Ufficio Estero. Uno dei punti di forza di Lupak 
Metal è la flessibilità nelle misure realizzabili. 
Valutiamo le scelte più consone alle differenti situazioni, 
rispettando prima di tutto i gusti del cliente. 
Periodicamente, in questa sede, si tengono corsi di formazione 
sui plus dei nostri prodotti e training all’installazione e utilizzo. 
Lupak Metal esporrà alle fiere di settore MADE 2017 
e R+T Stoccarda 2018. 

LUPAK METAL prodhon sisteme mbrojtje nga drita prej alumini 
të profilizuar dhe të modeluar, të  lëvizshme dhe fikse. 
Kompania ka përvojë dhe eksperiencë  në prodhimin 
e  ekraneve mbrojtës diellor për banesa. 
Kultuër dhe përkushtim për efikasitet e produktit, kursimit 
të energjisë, kujdes për natyrën dhe rehatin 
e banesës, orjenton tregun e saj drejtë banesave ekologjike, 
ndertesave bio dhe përshtatje për banesat në ristrukturim. 
LUPAK METAL ka revolucionarizuar konceptin e mbrojtjes nga drita 
e diellit, duke u kujdesur për estetikën, funksionalitetin, forcën dhe 
modelin. Nga ky studim lindi produkti LUME, grilë dielli e brevetuar 
që nuk ka të barabartë në treg. LUME është e paisur me çertifikatë 
rezistence ndaj erës të klasit 11 të shkallës Beaufort.
LUPAK METAL përbëhet nga dy stabilimente. 
Personeli punon në fusha të ndryshme: komerciale, teknike, 
administrative, logjistike, prodhim, si dhe të sapo lindurat zyrat 
për Kerkim & Zhvillim dhe zyra e Mardhënieve me jashtë.
Karakteristika më e fortë e Lupak Metal është: fleksibiliteti. 
Vlerësojmë zgjedhjet më të përshtatshme në situata të ndryshme, 
duke respektuar mbi të gjitha shijet e konsumatorit. 
Periodikisht, organizojmë kurse trajnimi për avantazhet e 
produkteve tona dhe training për instalimin dhe përdorimin e tyre.
LUPAK METAL do të do të paraqesë në panairet MADE 2017 
e R + T Stuttgart 2018.
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NÒVA ENGINEERING është një kompani moderne inxhinierike e aftë të menaxhojë 
projekte komplekse multidisiplinare në sektorë të ndryshëm produktivë. 
Senior partner- ët e NÒVA ENGINEERING kanë mbi 25 vjet përvojë në inxhinieri civile 
dhe industriale. Ekipi teknik përfshin specialistë në projektimin strukturor, 
arkitektonikë, sizmikë, elektrikë, HVAC, impiante sigurie, mbrojtje nga zjarri, 
gjeoteknik, akustik, energjitikë dhe disiplina të tjera.Të gjitha aktivitetet 
e projektimit të zhvilluar nga NÒVA ENGINEERING karakterizohen nga nivele 
të larta të qëndrueshmërisë së energjisë, mjedisore dhe sociale. 

Shërbimet

- Analiza e fizibilitetit;
- Kontrata dhe assistenzë për gara; disiplinare, paktet dhe llogaritjet metrike;
- Projektim në bazë, final dhe eksekutiv;
- Asistencë për furnizimin e materialeve dhe pajisjeve dhe experditing;
- Planifikim të kohës dhe kostos;
- Menaxhimin e punës dhe asistencë në ndërtim;
- Kontoll të progresit të punës dhe kontroll të kostos;
- Project management;
- Vlerësime, ekspertiza, monitorim, auditing dhe diligence;
- Precommissioning, testimin final dhe asistencë për start-up-et;
- Konsulencë për strategjitë mbi Kërkime & zhvillim.

NÒVA ENGINEERING è una moderna società di ingegneria in grado di gestire 
progetti multidisciplinari complessi nei più vari settori produttivi. I senior partner di NÒVA 
ENGINEERING vantano oltre 25 anni di esperienza nell’ambito dell’ingegneria civile 
e industriale. Il team di tecnici comprende specialisti nella progettazione strutturale, 
architettonica, sismica, elettrica, HVAC, impianti di sicurezza, antincendio, 
geotecnica, acustica, energetica e in altre discipline. Tutte le attività di progettazione 
sviluppare da NÒVA ENGINEERING sono caratterizzate dai più elevati livelli di 
sostenibilità energetica, ambientale e sociale. 

Servizi disponibili

- Analisi di fattibilità
- Contrattualistica e assistenza alle gare; disciplinari, capitolati e computi metrici;
- Progettazione di base, definitiva ed esecutiva;
- Assistenza all’approvvigionamento di materiali e di apparecchiature ed experditing;
- Pianificazione tempi e costi;
- Direzione lavori e assistenza di cantiere;
- Controllo avanzamento lavori e controllo costi;
- Project management;
- Stime, perizie, sorveglianza, auditing e due diligence;
- Precommissioning, collaudo finale ed assistenza agli start-up
- Consulenza strategica su Ricerca&Sviluppo
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RESET është një kompani e re që merret me resturime, 
ajo synon me pasion dhe entuziazëm të përmbushi të gjitha 
nevojat që kanë të bejnë me ruajtjen dhe restaurimin 
e pasurisë kulturore. Pavarësisht se është një kompani e re, 
ajo mban njohuritë dhe eksperienzën e partnerëve 
dhe bashkëpunëtorëve të cilët punojnë së bashku  
për të siguruar një shërbim të plotë dhe për të ruajtur 
trashëgiminë kulturore. 
Stafi  ka përvojën e duhur të historianëve të artit, teknikë 
diagnostik, ekspertë në sondazhet arkitektonike, kimistë, 
ekspertë në fushën e restaurimit, artizanë dhe restaurues 
të specializuar në lloje të ndryshme artizanati.
Forca e kompanisë qëndron në bashkpunimn e vazhdueshëm  
të  njohurive të thellë të materialeve, mençuria e zejtarëve 
dhe mbështetja teknologjike e drejtorit teknik, e gjithë kjo 
e kombinuar me risit diagnostikuese dhe teknikat 
më të përparuara të restaurimit.

RESET è una nuova impresa di restauro che si propone 
con passione ed entusiasmo per soddisfare tutte le esigenze 
che ruotano attorno alla conservazione ed al restauro 
di un bene culturale (mobile e/o immobile). 
Pur essendo una giovane azienda, detiene la conoscenza 
e l’esperienza di partner e stabili collaboratori che lavorano 
insieme per fornire un servizio completo al fine di conservare 
e preservare il patrimonio culturale. 
Lo staff vanta l’esperienza di storici dell’arte, tecnici diagnostici, 
esperti di rilievi architettonici, chimici, 
esperti nel campo del restauro, artigiani 
e restauratori specializzati in diversi tipi di manufatti.
La forza dell’azienda risiede nel costante dialogo 
tra una profonda conoscenza dei materiali, la saggezza 
dell’artigiano e l’approccio tecnologico del direttore tecnico, 
il tutto combinato con aspetti innovativi come i nuovi orizzonti 
diagnostici e le tecniche di restauro più avanzate.
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Roncuzzi & Associati srl (R & A) ka lindur nga një ide e Davide Roncuzzi (DR), 
Inxhinier i specializuar në automatizimin industrial, me ekperienzë dhjetë vjecare 
në fushën e Pronësisë Industriale, ka punuar në një nga kompanitë kryesore të 
Italisë për konsulencë mbi Pronësinë Industriale (IP), ka qënë për katër vjet kreu i 
Departamentit IP në një kompani multinazionale italiane lider botëror i ideimit dhe 
zhvillimi të makinerive për stërvitje dhe pajisje për palestër dhe Wellness, vazhdon të 
ushtrojë profesionin si i vetëpunsuar. Përvetësimi gradual dhe një pjekuri profesionale 
gjimonë në rritje kanë bërë që të maturohet në DR nevoja për të operuar në një mënyrë 
më të strukturuar. Nga kjo pjekuri profesionale lindi nevoja për të realizuar R&A që deri 
në i viti 2004 e mbështeste dhe më pas u zëvendësua në Studio Ing. D. Roncuzzi. 
Që nga themelimi, R & A punon për rastet e jashtme me një nga studiot më të njohura 
dhe të besueshme për konsulencë PI, veçanërisht në Bashkimin Evropian, në SHBA 
dhe Kinë. Krahasimi i vazhdueshëm mes profesionistëve të ndryshm me trajnim dhe 
përvoja të ndryshme lejon të përdoret kombinimi autoritet dhe dinamizm për zgjidhjen 
e rasteve, në mënyrë të tillë mund të jemi gjithmonë në dijeni për arritjet më të fundit 
teknologjike dhe interpretimet më fundit doktrinore dhe juridike. 
R & A ofron shërbime ligjore dhe teknike në fushën e IP. R & A  vepron si partner 
strategjik për: inkuadrim produkti, format estetike dhe shenjat dalluese në pamjen 
përkatëse të tyre konkurruese, vlerësimin e avantazheve konkurruese, sugjerojn 
mënyra strategjike operative më koherente për hvillimin e projekteve, të produkteve 
të reja dhe komunikimit; projektimin dhe prodhimin e mjediseve të veçanta duke 
përdorur mjetet e PI brevete, markat tregtare, modelet dhe desing, të drejtën e autorit 
dhe emrat e domain; menaxhimin dhe valorizimin e  portofolit me tituj IP; 
mbron aktivitetet dhe biznesin e partnerëve të saj nga falsifikimi dhe konkurrenca 
e pandershme; parandalon çdo ndërhyrje në të drejtat ekskluzive të konkurrentëve.

Roncuzzi & Associati S.r.l. (R&A) nasce da un’idea di Davide Roncuzzi (DR), ingegnere 
meccanico specializzato nel settore dell’automazione industriale dopo una decina 
di anni di pratica nel settore della Proprietà Industriale, iniziata in una delle principali 
società italiane di consulenza in Proprietà Industriale (PI) e proseguita da libero 
professionista, con una parentesi di quattro anni da responsabile del Dipartimento PI 
in una multinazionale italiana leader mondiale della ideazione e sviluppo di macchine 
ginniche e di attrezzi per il fitness ed il wellness. La graduale acquisizione di una 
sempre più ampia maturazione professionale fa maturare in DR l’esigenza di operare 
in modo più strutturato. Da questa consapevolezza nasceva l’esigenza di costituire 
R&A che dal 2004 dapprima affianca e poi sostituisce lo Studio Ing. D. Roncuzzi. 
Sin dalla costituzione, R&A lavora sui casi esteri con alcuni tra i più rinomati 
ed affidabili studi di consulenza in PI, in particolar modo nell’Unione Europea, 
negli USA ed in Cina. Il confronto continuo tra professionisti di diversa formazione 
ed esperienza permette di coniugare autorevolezza e dinamicità nella soluzione 
dei casi, in modo tale da essere sempre al corrente delle più recenti acquisizioni 
tecnologiche e delle più attuali interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali.
R&A fornisce servizi tecnici e legali nel settore della PI. R&A opera come partner 
strategico per: inquadrare prodotti, forme estetiche e segni distintivi nei rispettivi 
scenari concorrenziali, supportare la valutazione dell’effettivo vantaggio competitivo; 
suggerire le modalità operative strategicamente più coerenti con lo sviluppo dei 
progetti di nuovi prodotti e della relativa comunicazione; progettare e costruire 
ambienti di esclusiva attraverso gli strumenti della PI: brevetti, marchi, modelli 
e design, diritto d’autore e nomi a dominio; gestire e valorizzare i portafogli di titoli 
di PI; tutelare le attività commerciali dei propri partner dalla contraffazione e dalla 
concorrenza sleale; prevenire ogni interferenza con i diritti di esclusiva dei concorrenti.

www.4r-cifla.org
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