OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/II/2015
Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej dla branży metalowej.
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
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Numer oferty

Lokalizacja
firmy

M/II/2015BOIT20140314001
M/II/2015BOES20130711003

Włochy
Hiszpania

M/II/2015BOTR20150116001

Turcja

M/II/2015BOES20130719001

Hiszpania

M/II/2015BRUK20150305001

Wielka
Brytania

M/II/2015BOHU20141110005
M/II/2015BOHU20141110007

Węgry

M/II/201520130219041 BO

Bułgaria

Węgry

Opis współpracy
Włoski producent specjalizujący się w wyrobach ze stali nierdzewnej AISI 304 stosowanych w kuchnich
przemysłowych, poszukuje dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych.
Hiszpański producent profili metalowych, poszukuje partnerów dystrybucyjnych z sektora budownictwa.
Firma oferuje szeroki wachlarz różnych profili, potrzebnych na różnych etapach budowy.
Tureckie MŚP specjalizujące się w produkcji konektorów i terminali obwodów drukowanych, uchwytów do
bezpieczników, serii szyn dystansowych, termostatów panelowych, szczelin do kart i łączników kablowych,
poszukuje pośredników handlowych - agentów i dystrybutorów.
Hiszpańska firma, producent metalowych szaf w standardzie 19” przeznaczonych dla branży
telekomunikacyjnej, stojaków i skrzynek naściennych, poszukuje dystrybutorów zainteresowanych sprzedażą
tych produktów.
Brytyjska firma specjalizująca się w sprzedaży stali, głównie produktów długich takich jak belki, słupy i
poprzeczki, oferuje firmom produkcyjnym wytwarzającym podobne produkty swoje usługi dystrybucyjne.
Dostawcy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty takie jak ISO 9001: 2008, oznakowanie CE i deklaracje
właściwości użytkowych.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji metalowych kontenerów technologicznych i inżynierskich,
kontenerów mieszkalnych - poszukuje dystrybutorów w Europie.
Węgierska firma specjalizująca się w formowaniu, cięciu, gięciu, prasowaniu arkuszy stalowych i
aluminiowych oraz produkcji i montażu konstrukcji spawanych stalowych i aluminiowych, oferuje swoje
zdolności produkcyjne wyrobów metalowych jako podwykonawca i zleceniobiorca w Europie.
Bułgarska firma z sektora MŚP specjalizująca się w produkcji narzędzi precyzyjnych i końcowych
produktów z metalu, posiadająca wysokiej klasy park maszynowy i duże pomieszczenia magazynowe, chce

Zapraszamy do zamieszczenia ofert kooperacyjnych Państwa firm w Międzynarodowej Bazie Ofert Współpracy Komisji Europejskiej
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo- Handlowej, Ul. Sienkiewicza 53, III piętro, 25-002 Kielce
Tel/fax: 0048 41 368 02 78, e-mail: een@siph.com.pl, www.siph.com.pl

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

M/II/2015BOES20130711001
M/II/2015BORS20141028002
M/II/201520130610011

Hiszpania
Serbia
Słowenia

M/II/201520130607026 BO

Słowenia

M/II/2015BOTR20141104003

Turcja

M/II/201520130606003

M/II/2015BOTR20131011001
M/II/2015BOHU20150127001
M/II/2015BOHU20150206001

Słowenia

Turcja
Węgry
Węgry

M/II/2015BORO20150511002
Rumunia

19.

M/II/2015BODE20150127001

Niemcy

rozszerzyć swoją działalność również o rynki spoza jej tradycyjnego obszaru współpracy z krajami
niemieckojęzycznymi. Firma oferuje podwykonawstwo i/lub joint venture w obrębie i poza obszarem UE.
Hiszpańska firma zajmująca się produkcją wysoce precyzyjnych metalowych elementów obrotowych dla
sektora motoryzacyjnego, oferuje usługi podwykonawstwa dla firm potrzebujących tego typu wyrobów.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji elementów gumowych, gumowo-metalowych i metalowych dla
wszystkich sektorów przemysłu poszukuje dystrybutora za granicą.
Słoweński producent wszystkich typów sprężyn i specjalizujący się w gięciu dwu i trzy wymiarowych
wyrobów z drutu o średnicy od 0,2 do 16 mm oraz wyrobów wykonanych z blachy stalowej o grubości do 2
mm oferuje podwykonawstwo (sektor przemysłowy) usługi dla kontrahentów zagranicznych z Niemiec,
Włoch, Polski, Czech i Serbii.
Słoweński firma, specjalizująca się w usługach obróbki metali z użyciem maszyn CNC (frezowanie i
toczenie) oferuje działania w zakresie podwykonawstwa dla firm europejskich i jest otwarta na wzajemną
produkcję.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji miedzianych części zamiennych dla hutnictwa żelaza i stali
oraz stopów wykorzystywanych w odlewnictwie, poszukuje partnerów dystrybucyjnych i oferuje swoje
usługi jako podwykonawca.
Słoweńska firma specjalizująca się w odlewnictwie cynku typu multi-slide z produkcją małych i złożonych
elementów oferuje rozwiązania dla kontrahentów z branż: motoryzacyjnej, elektroniki, opieki zdrowotnej, IT
i innych branż wykorzysujących seryjną produkcję małych elementów metalowych wykonanych z cynku,
aluminium i różnych stopów magnezu w ich produkcji.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji sita szczelinowego i perforowanego arkusza poszukuje
dystrybutorów aby promować swoje produkty w Europie oraz oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Węgierska firma zajmuje się produkcją stalowych konstrukcji oferuje swój potencjał w obszarze obróbki
stali i produkcji konstrukcji. Poszukują partnerów do umów produkcyjnych.
Węgierska odlewnia metali lekkich poszukuje zagranicznych partnerów biznesowych zainteresowanych
nawiązaniem współpracy produkcyjnej lub zostanie dystrybutorem. Firma produkuje aluminium i magnez w
średnich i dużych partiach.
Rumuńska firma z udziałami szwedzkimi, specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i handlu metalowymi
produktami spiekanymi, wykorzystywanymi w przemyśle motoryzacyjnym. Dysponując zespołem
specjalistów z doświadczeniem w zakresie metalurgii proszków, firma chciałaby podjąć współpracę jako
podwykonawca z partnerami zainteresowanych opracowywaniem, rozwijaniem i produkcją nowych
wyrobów oraz procesów.
Niemiecka firma z 12-letnim doświadczeniem w odlewaniu precyzyjnym metalowych części poszukuje
partnerów handlowych, agentów/przedstawicieli/agencji prowizyjnych z silnymi kontaktami z klientami w
sektorach np. części samochodowych, inżynierii mechanicznej, metalurgii, przemysłu spożywczego i
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inżynierii medycznej. Poza odlewnictwem firma oferuje części spiekane proszkowo (formowanie wtryskiem
metalu). Firma adaptuje prace do potrzeb klienta, jest elastyczna i oferuje usługi dodatkowe, takie jak
doradztwo, wsparcie przy projektowaniu, obsługa narzędziowa.
Francuska firma z sektora MŚP specjalizująca się w projektowaniu i produkcji niestandardowych zamków i
M/II/2015mechanicznych systemów zatrzaskowych do zastosowań przemysłowych jest zainteresowana nabyciem MŚP
BRFR20150211001
Francja
z tego samego sektora lub firmy, która projektuje systemy blokujące z wykorzystaniem najnowszych
innowacyjnych technologii. Firma nie jest zainteresowana masową produkcją.
Niemiecka firma, która tworzy powłoki metalowe oferuje anodowane powłoki części aluminiowych o
M/II/2015długości około 1,1 metra. Zaletą tego rodzaju pokrycia jest np. ochrona przed korozją, a także odporność na
BODE20140307004
Niemcy
ścieranie i stabilność. Powłoka jest dostępna w różnych kolorach. MSP poszukuje porozumień w zakresie
produkcji, outsourcingu, umów o świadczenie usług z firmami z Europy Środkowej
Serbska firma produkująca zbiorniki, cysterny i kontenery metalowe, zbiorniki ciśnieniowe i sprzęt do
M/II/2015Serbia
biogazowni (zbiorniki, wymienniki ciepła) poszukuje potencjalnych dystrybutorów.
BORS20131115008
Rumuńska firma specjalizująca się w budowie konstrukcji z metalu oraz produkcji urządzeń mechanicznych
M/II/2015dla różnych gałęzi przemysłu, maszynerii okrętowej, stacji kontroli elektryki, elektrycznych posterunków
BORO20141217003
Rumunia
dowodzenia i tablic rozdzielczych, elektromagnesów przemysłowych oraz kanałów kablowych poszukuje
dystrybutorów.
Turecka firma specjalizująca się w konstrukcjach z żelaza i stali oraz usług obróbki metali (cięcie, gięcie,
M/II/2015Turcja
spajanie, mechaniczne czyszczenie i malowanie) oferuje usługi podwykonawstwa.
BOTR20150223001
Brytyjska firma specjalizuje się w produkcji miedzianych zacisków/końcówek, szyn, splotów, przewodów,
M/II/2015radiatorów, szyn uziemiających oraz niestandardowych części dla przemysłu elektrycznego. Firma poszukuje
BOUK20140507006
Wielka
partnerów zainteresowanych dystrybucją swojego asortymentu, szczególnie zacisków miedzianych. Firma
Brytania
jest także gotowa zaoferować swoje usługi jako podwykonawstwa w zakresie produkcji na zamówienie.
Niemieckie MŚP specjalizujące się w odlewaniu aluminium (grawitacyjne odlewanie kokilowe, odlewanie
M/II/2015kokilowe, odlewy w formach piaskowych, odlewy mosiężne). W związku ze zwiększeniem mocy
BRDE20150319001
Niemcy
produkcyjnych, firma poszukuje odlewni do ciśnieniowego odlewu aluminium w Polsce w celu podpisania
umowy przejęcia.
Francuski dystrybutor internetowy poszukuje dostawców akcesoriów i narzędzi kowalskich takich jak bramy
M/II/2015hutnicze, daszki kute, barierki, a także elementy z kutego żelaza, które mogą być używane w hutach.
BRFR20150324001
Francja
Jest to oferta współpracy jako dystrybutor, podwykonawca lub umowy produkcyjnej.
Czeski producent produktów przeznaczonych dla przemysłu - przemysłowych turbin parowych poszukuje
M/II/2015solidnego podwykonawcy, który może dostarczyć turbiny z prętów okrągłych walcowanych na gorąco
BRCZ20150604001
Czechy
stalowych wykonanych ze specjalnego stopu odpornego na pełzanie martenzytycznej stali.
Kataloński wytwórca produkujący wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe specjalizuje się od roku 1939 w
M/II/2015niestandardowych rozwiązaniach i poszukuje pośredników handlowych w celu komercjalizacji swoich
BOES20140115002
Hiszpania
produktów. Poszukiwany dystrybutor powinien być uznaną firmą, zajmującą się sprzedażą produktów
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M/II/2015BOES20150325001
Hiszpania
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M/II/2015BOFR20150316002

M/II/2015BOTR20141226001

M/II/2015BORS20141225002
M/II/2015BOHU20140123001

Francja

Turcja

Serbia
Węgry

komplementarnych, takich jak koncentryczne wentylatory do procesów przemysłowych. Kraje docelowe to
Meksyk, Maroko, Polska, Tunezja, Wielka Brytania i USA.
Hiszpańska firma produkująca kotły specjalizująca się w produkcji wszelkiego rodzaju konstrukcji
stalowych dla przemysłu stoczniowego, z doświadczeniem w konstrukcjach spawanych poszukuje firm
zainteresowanych poprawą produkcji pod względem jakości, terminów wykonania i kosztów. Firma
poszukuje dystrybutorów i jest również zainteresowana joint-venture, outsourcingiem lub umową
produkcyjną.
Francuskie MŚP specjalizujące się w zaworach stosowanych w budownictwie poszukuje dystrybutorów w
Europie. Firma oferuje szeroki wybór zaworów do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC), systemów
ochrony przeciwpożarowej jak również rozprowadzania wody, aby osiągnąć znaczącą oszczędność energii w
budynkach użyteczności publicznej.
Turecki MŚP jest jednym z wiodących producentów aluminiowych profili dylatacyjnych i profili
dekoracyjnych dla przemysłu budowlanego. Firma pragnie nawiązać długoterminową współpracę
biznesową z zaufanymi partnerami, którzy mogą promować i sprzedawać produkty firmy w krajach
europejskich w charakterze agenta/ dystrybutora lub na podstawie prowizji.
Serbski producent komponentów metalowych, specjalizujący się w produkcji przekładni ślimakowych,
przekładni, specjalistycznych reduktorach, poszukuje partnerów dystrybucyjnych w Unii Europejskiej.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji mocowań do systemów drutów i przewodów w przemyśle
motoryzacyjnym poszukuje dystrybutorów, zainteresowana jest również obopólną produkcją i
podwykonawstwem.
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