OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/II/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.
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Numer oferty
B/II/2015BOES20130718001
B/II/2015BOTR20130926001

Lokalizacja
firmy
Hiszpania
Turcja

3.

B/II/2015-

Grecja

4.

BRGR20131219001
B/II/2015BOSK20150112001

Słowacja

5.

6.

Opis współpracy
Hiszpańska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją drzwi oraz bram automatycznych (sterowanych
elektromechanicznie i hydraulicznie) poszukuje dystrybutorów z branży.
Turecki producent materiałów budowlanych i systemów podłóg sportowych, poszukuje przedstawicieli
handlowych i dystrybutorów dla swoich produktów, szczególnie dla nowo opracowanego,
dwuskładnikowego systemu: hydroizolacja polimocznikowa i system natryskowych powłok izolacyjnych.
System odznacza się dużą wytrzymałością i elastycznością oraz właściwościami antykorozyjnymi. Firma
oferuje konkurencyjne ceny.
Grecka firma z doświadczeniem w produkcji specjalistycznych konstrukcji drewnianych, poszukuje
partnerów do współpracy na zasadach joint venture w celu realizacji wspólnych projektów budowlanych

Słowacka firma zajmująca się projektowaniem, produkcją, transportem i montażem prefabrykatów i
konstrukcji budowlanych. Firma koncentruje się także na wydobyciu, przetwarzaniu i sprzedaży kruszywa
żwirowego (frakcje 0-4, 4-8, 8-16) oraz produkcji i sprzedaży kostki brukowej. Firma poszukuje partnerów
biznesowych jako podwykonawców. Kraje docelowe dla współpracy gospodarczej to Polska, Czechy, Węgry
i Słowacja.
Portugalska firma z siedzibą w Aveiro, znana w świecie ceramiki, specjalizująca się w produkcji podłóg i
B/II/2015Portugalia
płytek ceramicznych, inwestująca w innowacyjne rozwiązania, projekty, jakość produktów i usług,
BOPT20140804001
koncentruje się na internacjonalizacji swoich produktów na rynkach zagranicznych.
Firma dąży do wzmocnienia partnerstwa i współpracy ze specjalistami z różnych rynków, poprzez zawarcie
umów w zakresie usług dystrybucyjnych.
Holenderska firma oferuje swoje doświadczenie w zakresie rozwoju materiałów do badań testowych
B/II/2015Holandia
instalacji mechanicznej w oparciu o nowo opracowane materiały konstrukcyjne. Instalacje testowe obejmują
BONL20141022001
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B/II/2015BORS20140206001

Serbia

8.

B/II/2015BODE20150414001

Niemcy

9.

B/II/2015BOIE20130926001
B/II/2015BOUK20141107005

Irlandia

10.

Wielka
Brytania

11.

B/II/2015BOUK20150121001

Szkocja

12.

B/II/2015BOFR20130925001

Francja

13.

B/II/2015BOIT20140203002

Włochy

m.in. funkcjonalności dla oceny właściwości mechaniki pękania i skutków środowiskowych na właściwości
materiałów. Firma jest zainteresowana outsourcingiem i / lub podwykonawstwem od firmy produkującej
materiały lub instytucji badawczej.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów gumowych z recyklingu i poszukuje dystrybutorów,
dilerów jak również możliwości zastania podwykonawcą. Firma zaopatrywałaby potencjalnych partnerów w
produkty wykonane z gumy pochodzącej z recyklingu, w tym: boiska sportowe, place zabaw, rozwiązania
komunikacyjne (słupki parkingowe i ogrodzeniowe, zderzaki itp.), błotniki, elementy placów zabaw i talerze
do maszyn rolniczych.
Niemiecka firma z sektora MŚP z dużym doświadczeniem w modelowaniu i symulacji dużych systemów
HVAC (wykorzystywanych do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) do biur i obiektów przemysłowych,
oferuje zaawansowane narzędzia programowe i powiązane usługi dla architektów, inżynierów HVAC,
inżynierów budowlanych, kierowników budowy i konsultantów wydajności energetycznej. Przewiduje się
umowy licencyjne na użytkowanie oprogramowania i umowy o świadczenie usług na dostosowanie do
potrzeb użytkownika i szkolenie.
Irlandzki producent i dystrybutor lekkich, trwałych i nadających się do recyklingu palet styropianowych, z
wbudowaną technologią do identyfikacji radiowej (RFID), poszukuje dystrybutorów swoich wyrobów.
Wiodący brytyjski projektant i producent przesuwnych, składanych ścianek, ścianek działowych, ścianek
ruchomych, szklanych ścianek przesuwnych, poszukuje dystrybutorów działających na rynku budownictwa
we Francji, Irlandii, Polsce, Hiszpanii i Turcji. Potencjalni dystrybutorzy muszą wykazać się znajomością
produktów wykorzystywanych w architekturze wnętrz oraz posiadać bazę klientów w dziedzinie edukacji,
hotelarstwa i sektora handlowego.
Szkocki producent wodoodpornych paneli ściennych o różnych wzorach wykorzystywanych w architekturze
łazienek, poszukuje partnerów do umowy dystrybucyjnej w Holandii, Belgii, Islandii, Finlandii i Polsce.
Panele ścienne charakteryzują się prostym montażem i zapewniają łatwy utrzymanie czystości i stanowią
alternatywę dla płytek łazienkowych, kabin prysznicowych i pomieszczeń narażonych na wilgoć. Partnerami
mogą być dystrybutorzy glazury łazienkowej i łazienkowych wyrobów sanitarnych lub sieci sklepów DIY
(Do-It-Yourself).
Francuski producent innowacyjnych i niestandardowych okien do bram garażowych poszukuje partnerów
handlowych. Francuska firma poszukuje dystrybutorów (importerów, producentów i monterów bram
garażowych, rolet i systemów zamykania), głównie w Europie Północnej.
Włoska firma projektuje i produkuje rozwiązania wykorzystywane w ciepłownictwie i chłodnictwie. Firma
poszukuje firm z północnej i wschodniej Europy działających na rynku budowlanym jako generalni
wykonawcy, firm budowlanych i hurtowni oferujących produkty wysokiej jakości wykorzystywanych w
budownictwie mieszkaniowym i obiektach użyteczności publicznej w celu osiągnięcia udanej współpracy
gospodarczej.
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B/II/201520101125034

Serbia

15.

B/II/2015BOLT20150123001

Litwa
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B/II/2015BOFR20140410001

Francja
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Hiszpania
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Armenia

21.

B/II/2015BRFR20150211001

Francja

22.
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Armenia
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Turcja
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19.
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23.

24.
25.

Serbia

Łotwa

Niemcy

Egipt

Serbska firma, specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju sprzętu budowlanego, jest gotowa stać się
podwykonawcą i produkować dla potencjalnego partnera zagranicznego cały sprzęt, który odpowiada
normom technicznym firmy.
Litewska firma produkująca okna i drzwi z PCV poszukuje agentów i dystrybutorów i oferuje
podwykonawstwo producentom, firmom budowlanym i innym zainteresowanym. Firma oferuje wysokiej
jakości produkty dedykowane różnym typom obiektów budowlanych.
Francuska firma zajmująca się projektowaniem i produkcją innowacyjnych, nowoczesnych i przyjaznych
środowisku produktów oświetleniowych: solarnych lamp ogrodowych oraz LED-owych systemów
oświetlenia ulic, poszukuje odbiorców swoich produktów, szczególnie wśród lokalnych samorządów, hoteli,
zarządzających miejscami publicznymi oraz firm z sektora ekoturystyki.
Hiszpańska firma produkująca możliwe do zastawu hipotecznego prefabrykowane domy o ramach z metalu,
poszukuje partnerów produkcyjnych i dystrybutorów oraz usług podwykonawstwa.
Serbska firma zajmująca się handlem i dystrybucją profili dla przemysłu budowlanego, fugi epoksydowej i
akcesoriów łazienkowych oferuje swoje usługi jako dystrybutor dla wiodących europejskich producentów w
zakresie działalności firmy.
Armeńska firma która importuje i sprzedaje materiały konstrukcyjne i osprzętowanie z tym związane, oferuje
usługi związane z pośrednictwem handlowym (przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy).
Łotewska firma z ponad 16-letnim doświadczeniem, zaangażowana w produkcję systemów wentylacji,
nawiąże współpracę z hurtowniami, sieciami handlowymi jak i firmami budowlanymi, które oferują
produkty do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przewidywany typ współpracy to umowa dystrybucji
usług.
Francuska firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zamków na zamówienie oraz mechanicznych
systemów zatrzaskowych do zastosowań przemysłowych jest zainteresowana nabyciem MŚP z tego samego
sektora lub firmy, która projektuje systemy blokujące z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych
technologii. Firma nie jest zainteresowana produkcją masową zamków do budynków.
Armeńska firma, która importuje i sprzedaje materiały i maszyny budowlane, oferuje usługi pośrednictwa
handlowego (przedstawiciele, dystrybutorzy).
Niemiecka firma zarządza poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, jak również produkcją, handlem,
transmisją i dystrybucją energii elektrycznej. MSP oferuje jeden ze swoich obiektów do projektu restauracji.
Firma poszukuje partnerów, którzy są zainteresowani podwykonawstwem i/lub umową franczyzową.
Poszukiwani są partnerzy z Polski i Czech. Obiekt znajduje się w pobliżu głównej trasy turystycznej, w
mieście i znajduje się bezpośrednio przy rzece Nysie.
Turecka firma specjalizująca się w usługach inżynieryjnych z zakresu budownictwa i infrastruktury oferuje
możliwość zawiązania spółki joint venture.
Egipska firma będąca wiodącym producentem i eksporterem ściennych i podłogowych płytek ceramicznych
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poszukuje agentów.

BOEG20141225001
26.

B/II/2015BOHU20141110006

Węgry

27.

B/II/2015BOHU20150303001

Węgry

28.

B/II/2015BOKR20150407001

Korea
Południowa

29.
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Turcja

30.
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Cypr
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Włochy
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Turcja
Francja

34.

B/II/2015BOHU20141216001

Węgry

35.

B/II/2015BOES20150109002

Hiszpania

36.

B/II/2015BORO20150220002

Rumunia

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji, budowie, naprawach i remontach hal, struktur
szkieletowych, budynków o lekkich konstrukcjach, pojemników, chłodni, konstrukcji stalowych oraz lekkich
dachów oferuje usługi podwykonawstwa.
Węgierska firma specjalizująca się w produkcji kompozytowych i epoksydowych izolacji kablowych
poszukuje odbiorców - dostawców energii, firm z sektora kolejowego, firm elektrycznych oraz
transportowych. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.
Firma z Korei Południowej produkująca konstrukcje zewnętrzne, zaprojektowane i zrobione z nowych
materiałów poszukuje dystrybutorów w celu zapewnienia odpowiedniej sprzedaży i obsługi posprzedażowej.
Firma z powodzeniem wprowadziła na rynek nowoczesny dom kempingowy
Turecka firma zlokalizowana w Izmirze, dostarcza specjalistyczne, wysokiej jakości tkaniny, które są
jednym z najważniejszych surowców do produkcji taśm przenośnikowych wykorzystywanych w przemyśle.
Firma poszukuje dystrybutorów produktu.
Cypryjska firma produkująca unikalny, wysokiej jakości system elektryczny wykorzystywany w systemach
ogrzewania podłogowego adresowany zarówno do klientów indywidualnych jak i przemysłowych. System
może mieć zastosowanie zarówno w instalacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Firma poszukuje agenta
i dystrybutora do reprezentowania i dystrybucji swoich produktów w Europie i poza nią.
Włoska firma doświadczona w planowaniu, projektowaniu, budowie konstrukcji stalowych i innych
elementów architektonicznych poszukuje partnerów w UE i oferuje usługi podwykonawstwa.
Firma turecka z Izmiru dostarcza marmur, trawertyn, onyks, płyty piaskowca, mozaiki, specjalne produkty i
projekty. Firma poszukuje dystrybutorów.
Francuska firma jest liderem na rynku europejskim w produkcji młotów pneumatycznych
wykorzystywanych do prac budowlanych i rozbiórkowych / remontowych: robót publicznych, kopalniach,
kamieniołomach i przemyśle. Firma oferuje cztery rodzaje młotów pneumatycznych: wyburzeniowe,
kruszarki, kamieniarskie, dedykowane narzędzia i akcesoria.Firma poszukuje dystrybutorów w krajach
bałtyckich, Polsce, Chorwacji i Ameryce Południowej (Brazylia i Chile).
Węgierska firma specjalizująca się w projektowaniu i nie-seryjnej produkcji mebli, poszukuje partnerów w
ramach umowy zlecenia i generalnego wykonawstwa z umową wykonawczą lub podwykonawstwa. MSP
oferuje swoje usługi projektowania i produkcji mebli, wykańczania wnętrz i produkcji domów drewnianych.
Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji wyjątkowo płaskich okablowanych rur (samogasnące PVC)
i okablowanych rur karbowanych (z polipropylenu PP) wraz z szeroką gamą przewodów dla branży
komunikacyjnej i energetycznej. Firma poszukuje dystrybutora/agenta lub współpracy z dostawcami.
Rumuńska firma specjalizująca się w ogrzewaniu, wentylacji, klimatyzacji i inżynierii systemów sanitarnych
(projektowaniu, dostawie sprzętu, instalacji, kontroli i uruchomieniu oraz pomocy w utrzymaniu) oferuje
usługi w zakresie podwykonawstwa.
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B/II/2015BOUK20150429001
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Wielka
Brytania
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39.

B/II/2015BOBE20141022001

Belgia
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Włochy
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44.

B/II/2015BODE20150213001

Niemcy

38.

Brytyjska firma projektująca konstrukcje dachowe oraz produkty dekarskie, które znacznie ulepszają
wydajność naturalnych i syntetycznych dachów oraz ścian łupkowych poszukuje dystrybutorów.
Grecka firma zajmująca się doradztwem technicznym, specjalizująca się w projektowaniu zrównoważonych
budynków niskoenergetycznych i projektowaniu oraz instalacji systemów energii odnawialnej, szuka
klientów (deweloperów budowlanych, firm architektonicznych itp.) zainteresowanych projektowaniem i / lub
tworzeniem zrównoważonych projektów budowlanych lub projektów w zakresie energii odnawialnej w
Grecji lub w UE. Firma oferuje swoje usługi w ramach podwykonawstwa, umowy o świadczeniu usług lub
outsourcingu.
Belgijska firma, działająca w dziedzinie materiałów tarasowych, opracowała i produkuje nowe fundamenty
śrubowe. Fundamenty te, mocowane do podłoża, są alternatywą dla fundamentów betonowych. Obecnie
firma oferuje producentom i instalatorom mobilnych i tymczasowych pomieszczeń, domów, kabin, itp. swoje
usługi w ramach umowy outsourcingowej lub oferuje podwykonawstwo w celu zapewnienia innowacyjnego
systemu fundamentów.
Włoska firma specjalizuje się w produkcji samozasysających, elektrycznych, głębinowych pomp
wirnikowych do użytku domowego i celów przemysłowych. Firma poszukuje dystrybutorów i agentów
swoich produktów..
Francuska firma opracowująca wydajny ekologicznie system magazynowania ciepła przy pomocy
innowacyjnych materiałów ceramicznych odpornych na wysoką temperaturę (magazynowanie energii
słonecznej, odzyskiwanie ciepła) poszukuje dystrybutorów, podwykonawstwa i umów o świadczenie usług.
Hiszpańska firma (z regionu Katalonii) z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w produkcji
akcesoriów łazienkowych dla osób niepełnosprawnych rozszerza swoją działalność w Europie, jak i poza jej
granicami, poszukuje dystrybutorów, sprzedawców i pośredników, działających w dziedzinie materiałów
budowlanych, produktów konsumenckich i sklepów typu "zrób to sam". Firma oferuje również wzajemną
produkcję.
Rumuński producent farb, lakierów, emalii, rozpuszczalników, żywicy syntetycznej stosowanych w
konstrukcji maszyn i urządzeń przemysłowych, w metalurgii, sektorze energii, chemicznym, drzewnym i
inżynierii budownictwa poszukuje agentów i dystrybutorów w celu promocji ich produktów.
Niemieckie przedsiębiorstwo działające jako konsultant dla firm z branży górniczej, budowy tuneli i
inżynierii budownictwa oferuje produkt do zwalczania pleśni w miejscach narażonych na występowanie
wilgoci (wnęki okienne i narożniki, w miejsca o dużych różnicach temperatur). Jest to pierwszy produkt,
który łączy w sobie długoterminowy efekt dezynfekcji poprzez alkohol i długotrwały efekt poprzez wapń.
Firma poszukuje partnerów do dystrybucji.
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