OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/I/2015
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej dla branży budowlanej.
W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, bądź zamieszczenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie Ofert prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach.

Kontakt: Sylwia Zieja, een@siph.com.pl, tel/fax: 41 368 02 78
Lp.

Numer oferty

Lokalizacja
firmy
Wielka
Brytania

1.

B/I/2015BOUK20141231001

2.

B/I/201520130411019

Malta

3.

B/I/2015BRUK20141119001

Wielka
Brytania

4.

B/I/201520120430025 BO

Włochy

5.

B/I/201520121109006 BO

Grecja

6.

B/I/2015BOSI20141209001

Słowenia

Opis współpracy
Brytyjski producent wytrzymałych markiz i altanek oraz akcesoriów do nich poszukuje dystrybutorów
swoich produktów na zagranicznych rynkach. Firma, mimo dużego udziału eksportu w swojej sprzedaży
poszukuje oficjalnych dystrybutorów w celu poprawienia usług obsługi klienta.
Maltańska firma specjalizująca się w produkcji plastiku wzmacnianego szkłem (GRP) stosowanego w
oczyszczalniach ścieków, do procesu odwróconej osmozy, hotelach, do budowy zbiorników, rur i łączników,
pokryć dachowych, basenów, poręczy i balkonów oferuje usługi podwykonawstwa.
Brytyjska firma, dostawca drewna poszukuje dostawców drewna różnego rodzaju: biały dąb amerykański,
biały jesion, sosna laminat oraz małych listew (sosna i dąb). Firma jest obecnie dostawcą sekwoi, ale jest
zainteresowana dodatkowym źródłem wysokiej jakości sekwoi. Firma zainteresowana jest outsourcingiem
jako formą współpracy.
Włoska firma specjalizująca się w produkcji płytek marmurowych i kostki mozaikowej poszukuje
dystrybutorów w Europie oraz oferuje swoje usługi jako podwykonawca dla firm działających w sektorze
budownictwa, projektowania i wyposażenia wnętrz.
Firma doradcza i biuro nieruchomości z Grecji poszukuje możliwości współpracy joint venture z biurem
nieruchomości w Unii Europejskiej w celu rozwoju budownictwa w Grecji.
Słoweński producent sprzętu oświetleniowego poszukuje partnerów handlowych działających w charakterze
pośredników handlowych (dystrybutorów, agentów) dla swoich produktów w dziedzinie oświetlenia
obiektów przemysłowych, biurowych, a także oświetlenia ulic i chodników. Firma jest również
zainteresowana znalezieniem firm, które mogą uczestniczyć w przetargach oświetlenia publicznego i
prywatnego; którzy są instalatorami elektrycznymi, a także elektrycznych firm serwisowych.
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Spółka z o.o. z Yorkshire opracowała unikalny system podnośnikowy dla osób na wózkach inwalidzkich,
które muszą pokonać schody do 1m wysokości. System podnoszenia hydraulicznego jest dyskretnie ukryty w
podłodze, u stóp schodów, gdy nie jest w użyciu.
System jest niewidoczny, kiedy nie jest używany, dlatego jest idealny w sytuacjach kiedy estetyka ma
znaczenie.
Firma szuka dystrybutorów, którzy obecnie sprzedają windy dla osób niepełnosprawnych, a które chcą dodać
nowy produkt do swojej oferty.
Czeska spółka specjalizuje się w produkcji dekoracyjnych żeliwnych, stalowych lub drewnianych, osłon
B/I/2015Czechy
drzew, stojaków rowerowych, ławek parkowych, koszy na śmieci, słupków, łańcuchów, pergoli itp.
BOCZ20141210002
poszukuje agentów lub dystrybutorów.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji i projektowaniu maszyn i sprzętu do sprężonych
B/I/2015Hiszpania
prefabrykowanych elementów betonowych poszukuje usług pośrednictwa, w tym dystrybutora,
BOES20131126008
przedstawiciela, agenta na rynkach UE.
Hiszpański producent i handlowiec tynków stropowych i materiałów izolacyjnych poszukuje dystrybutorów
B/I/2015Hiszpania
materiałów budowlanych celem sprzedaży produktów na rynkach europejskich.
BOES20131126004
Angielska firma stworzyła innowacyjne, wodoodporne pokrycie, dzięki któremu woda nie przechodzi przez
B/I/2015Wielka
cement, kamień, ceglane ściany. Jest to integralna część planu budowy zapobiegającego powodziom. Firma
BOUK20150122002
Brytania
poszukuje dystrybutorów.
Rumuńska firma zajmująca się wydobywaniem i przetwarzaniem kamienia produkuje kamienny fornir, płyty
B/I/2015Rumunia
chodnikowe i inne tego rodzaju produkty. Firma poszukuje dystrybutorów oraz oferuje usługi
20130227014 BO
podwykonawstwa.
Zlokalizowana w Transylwanii, rumuńska spółka, działająca w dziedzinie produkcji włókna szklanego oraz
B/I/2015Rumunia
wzmocnionych produktów poliestrowych, przekierowuje swoją działalność w kierunku materiałów i
20121016022 BO
urządzeń stosowanych w rehabilitacji zdegradowanej nawierzchni asfaltowej (pochodzącej z Wielkiej
Brytanii), jest zainteresowana znalezieniem zagranicznego partnera do spółki joint venture w celu wspólnej
pracy na rynku rumuńskim.
Duński MŚP specjalizujący się w projektowaniu i konstrukcji armatury i mebli łazienkowych poszukuje
B/I/2015Dania
partnerów dystrybucyjnych. Produkty charakteryzują się ponadczasowym stylem, wykonane są z materiałów
BODK20150303001
przyjaznych dla środowiska i stworzone przez jednego z najlepszych duńskich projektantów.
Projektant - zwycięzca międzynarodowej nagrody i brytyjski producent oświetlenia zewnętrznego i mebli
B/I/2015Wielka
miejskich z siedzibą we wschodniej części Anglii poszukuje dystrybutorów i agentów w Hiszpanii,
BOUK20150122003
Brytania
Portugalii, Niemczech, Włoszech, Grecji i Polsce.
Włoski producent klejów, lakierów, farb i podkładów do podłóg drewnianych, a także dla producentów
B/I/2015Włochy
parkietów, stolarki i mebli poszukuje dystrybutorów za granicą.
BOIT20150126002
Fińska firma specjalizująca się w projektowaniu czujników bezpieczeństwa poszukuje dystrybutorów w
B/I/2015Finlandia
Europie. Firma sprzedała ponad 200 tysięcy sztuk swoich głównych produktów, czujników dymu
BOFI20141218001
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B/I/2015BOUK20141104003

Wielka
Brytania

18.

B/I/2015BONL20150312002

Holandia

19.

B/I/2015BOSI20150310001

Słowenia

20.

B/I/2015BOES20141215001

Hiszpania

21.

B/I/2015BOTR20150310003

Turcja

22.

B/I/2015BOME20130713001
B/I/2015BOLV20141230001

Czarnogóra

24.

B/I/2015BOBE20141014001

Belgia

25.

B/I/201520120603010 BO

Serbia

23.

Łotwa

zaprojektowanych przez światowej sławy projektantów. Firma stale rozszerza swoją linię produktów i
ekspansję na nowe rynki, poszukuje dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki.
Holenderska firma produkuje organiczne panele ceramiczne wzmocnione włóknami, w oparciu o
innowacyjną technologię wiązania. Firma ma możliwość wyprodukować płyty budowlane na bazie włókien
lignocelulozowych z biomasy. W porównaniu z obecnymi okładzinami (cement włóknisty, panele
plastikowe) nie zawiera (petro)chemicznych lub szkodliwych dodatków lub części. Firma poszukuje
partnerów dystrybucyjnych.
Duży, słoweński producent okien i drzwi prezentuje nowe, innowacyjne systemy wentylacyjne montowane
w/nad/obok okna. W porównaniu do innych rozwiązań dostępnych na rynku produkt ten jest o 50%
wydajniejszy i może zachować 87% ciepła. Przedsiębiorstwo poszukuje partnerów do dystrybucji
potencjalnie zainteresowanych joint venture.
Hiszpańska firma inżynieryjna specjalizująca się w budowie obiektów przemysłowych i magazynowych, z
ponad 40-letnim doświadczeniem w opracowywaniu projektów w dziedzinie wdrażania nowych gałęzi
poszukuje partnerów do usług outsourcingu/podwykonawstwa
Turecki producent sprzętu i urządzeń grzewczych zlokalizowany w Izmirze / Turcja, oferuje kotły
centralnego ogrzewania na paliwo stałe, ciekłe i gazowe, kotły na pellet, piece opalane granulatem, piece
opalane drewnem, ręcznie i automatycznie ładowane niezależne kotły na paliwo stałe, konwencjonalne i
kondensacyjne kotły grzewcze. Firma oferuje swoje usługi produkcyjne oraz szuka dystrybutorów.
Pochodząca z Czarnogóry firma zajmująca się ochroną przeciw korozji, piaskowaniem i odnawianiem
powierzchni betonowych oferuje podwykonawstwo w ochronie antykorozyjnej.
Łotewska firma, która specjalizuje się w produkcji niepowiązanej sieciowo niskiej gęstości pianki
polietylenowej EPE (rozszerzony polipropylen) do pakowania i budownictwa, poszukuje pośredników
handlowych - dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, a także jest gotów stać się podwykonawcą.
Belgijska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży funkcjonalnych technicznych listew drzwiowych
bez ramy wewnętrznej (przeciwpożarowych (EI1), akustycznych, antywłamaniowych, antyrentgenowskich)
poszukuje partnerów handlowych i produkcyjnych, pracujących dla rynków komercyjnych i publicznych,
którzy są gotowi korzystać z nowych koncepcji w swoich pracach stolarskich.
Duża serbska firma, specjalizująca się w produkcji rur dla różnych gałęzi przemysłu, silosów rolnych, profili
i urządzeń, poszukuje partnerów, którzy będą rozpowszechniać produkty firmy.
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