OFERTY KOOPERACYJNE - METAL/IV/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
Lp.

Numer oferty

Lokalizacja
firmy

1.

M/IV/2015BORO20150603002

Rumunia

2.

M/IV/2015BOPT20150407001

Portugalia

3.

M/IV/2015BOTR20150602003

Turcja

4.

M/IV/2015BODE20151021002

Niemcy

5.

M/IV/2015BOTW20150903001

Tajwan

6.

M/IV/2015BOSK20150219001

Słowacja

7.

M/IV/2015BOSI20150917001

Słowenia

Opis współpracy
Rumuńska firma z sektora MŚP działająca w sektorze automatyki spawania, automatyki przemysłowej oraz
projektów przemysłowych i inżynieryjnych oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Portugalska firma zajmująca się produkcją metalowych część oferuje precyzyjne metalowe elementy,
uzyskiwane za pomocą - kształtowania, precyzyjnej obróbki metali, tłoczenia, spawania mig/mag oraz
zgrzewania oporowego, formowania rurowego oraz automatycznego przycinania poszukuje agentów.
Turecka firma specjalizująca się w produkcji komponentów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
poszukuje firm wykonawczych i oferuje swoje działania w zakresie podwykonawstwa.
Niemieckie MSP oferuje indywidualne rozwiązania dla obróbki precyzyjnej (toczenie, frezowanie,
szlifowanie, wyrzynanie) pojedynczych elementów metalowych lub małych serii. Firma jest w stanie
obliczyć części z wielokątnych zarysów bardziej dokładne niż normy DIN, a tym samym szlifować je bez
fałszowania konturów. Firma jest zainteresowana umowami o świadczenie usług z firmami produkcyjnymi z
różnych branż (np. medycznej, motoryzacyjnej, przemysłu mechanicznego), gdzie poszczególne elementy
często muszą spełniać rygorystyczne wymagania.
Tajwański producent perforowanych arkuszy a także innych materiałów ze stali nierdzewnej poszukuje
dystrybutorów.
Słowacka firma specjalizująca się w produkcji i przeglądach form wtryskowych, narzędzi do ciecia, łączenia
i wytłaczania oraz usługach CNC poszukuje partnerów w UE. Firma oferuje produkcję wkładów
narzędziowych, części prototypowych i wyrobów gotowych z metalu na bazie umowy produkcyjnej.
Słoweńska mała firma z 20 letnią tradycją w produkcji metalowych stojaków do sklepów, biur, barów,
restauracji, salonów, garaży i spiżarni poszukuje dystrybutorów w Europie.

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

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rosyjska firma z regionu krasnojarskiego zaangażowana w produkcję profili aluminiowych do wykładzin
podłogowych (ponad 50 typów różnych konfiguracji i kolorów progów i pokryć na stopnie schodowe),
Rosja
poszukuje partnerów do zawarcia umów na usługi dystrybucyjne.
Serbska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń hydraulicznych, złączek rurowych, cylindrów,
M/IV/2015rurociągów i pomp przekładniowych, które są wykorzystywane w różnych branżach oraz przez producentów
Serbia
BORS20150902001
komponentów hydraulicznych i części zamiennych poszukuje dystrybutorów.
Niemiecka firma projektująca, produkująca i sprzedająca sprzęt do placów zabaw od ponad 40 lat,
charakteryzująca się placami typu "żywe", rozpoznawalne, dzięki połączeniu zastosowania rozłożystej sieci
M/IV/2015lin i kreatywnych pomysłów, poszukuje przedstawicieli handlowych oraz dystrybutorów w Polsce.
Niemcy
BODE20151022001
Większość oferowanych usług i produktów zdobyła krajowe i zagraniczne nagrody, a posiadanie patentów
na większość propozycji daje dowód na oryginalność i przewagę technologiczną.
Brytyjska firma projektowa, która opracowała innowacyjny produkt dla sektora rozrywki, służb ratunkowych
M/IV/2015Wielka
i sportów ekstremalnych, poszukuje producentów wytłaczanych metalowych ram w Środkowej i Wschodniej
BRUK20150924001
Brytania
Europie.
Bułgarska firma pracująca w dziedzinie produkcji metali, która oferuje cięcie laserowe i cięcie strumieniem
wody, poszukuje producentów lub dystrybutorów innowacyjnych materiałów lub stopów metali w celu
M/IV/2015Bułgaria
zakupu nowych materiałów do produkcji. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę
BRBG20151007001
produkcyjną lub dystrybucyjną.
Węgierska firma specjalizuje się w produkcji elementów z blach tłoczonych. Stosowane przez firmę
technologie obejmują tłoczenia z użyciem pras o nacisku od 10 do 630 ton, spawanie gazowe i spawanie
M/IV/2015punktowe (ręczne i z wykorzystaniem robotów) , obróbkę powierzchniową (Zn, Ag, Cu, Ni, Sn) i montaż
Węgry
BOHU20150604001
mechaniczny. Oferta obejmuje produkcję zarówno pojedynczych elementów tłoczonych jak również
kompletne podzespoły wg specyfikacji klienta. Firma oferuje usługi podwykonawstwa dla firm europejskich.
Brazylijska firma założona w 2008 roku, świadcząca usługi w obszarze kontroli jakości i certyfikacji w
M/IV/2015zakresie spawania, nawiąże współpracę z przedsiębiorstwami w obszarze badań nieniszczących, w ramach
Brazylia
BOBR20150622001
umowy o podwykonawstwo lub usług.
Słowacka firma specjalizująca się w obróbce CNC oraz efektywnych rozwiązaniach technologicznych
wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, lekkim, itp. oferuje swoje usługi
M/IV/2015Słowacja
jako wytwórca lub podwykonawca. Firma ma możliwość wykonywania małych oraz średniej wielkości
BOSK20151009001
zamówień i poszukuje partnerów za pośrednictwem umów produkcyjnych lub podwykonawstwa.
Rosyjska firma z regionu Krasnojarskigo specjalizuje się w produkcji profili aluminiowych i poszukuje
M/IV/2015surowców (profili z aluminium anodowanego) i dostawców sprzętu (maszyn do profili aluminiowych) w
Rosja
BRRU20151003003
krajach europejskich, oferując umowę produkcyjną.
Duński wiodący producent standardowych i niestandardowych systemów Plasma i Corona do
M/IV/2015powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych poszukuje agentów w Polsce, na Węgrzech i w Rosji
Dania
BODK20151002001
w celu zapewnienia dalszego rozwoju międzynarodowej firmy.Firma oferuje zarówno standardowe, jak i
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niestandardowe systemy Plasma i Corona do obróbki powierzchniowej w celu poprawy przyczepności
tworzyw sztucznych i metali.
Czeska firma świadczy kompleksowe usługi na wysokim poziomie w zakresie obróbki cieplnej i cieplnochemicznej metali i poszukuje partnera do współpracy podwykonawczej i produkcyjnej w Austrii,
Niemczech, Polsce i na Słowacji.
M/IV/2015Czechy
Firma może zapewnić usługi częściowe, wykonane na zamówienie lub produkcję masową. Firma
BOCZ20150921002
zapewnienia rozwój techniczny, analizy i ekspertyzy, materiały i doradztwo technologiczne, badania
mechaniczne i badania defektoskopowe.
Doświadczona firma z Litwy, specjalizuje się w obróbce metali, oferuje swoje usługi dla zagranicznych
M/IV/2015partnerów w ramach umowy produkcyjnej lub usługowej. Firma oferuje profesjonalne rozwiązania dla
Litwa
BOLT20150924002
swoich klientów.
Bułgarska firma jest doświadczonym MŚP w dziedzinie obróbki metali i produkcji. Produkuje narzędzia
metalowe, niestandardowe wyposażenie lub ręcznie robione oddzielne elementy. Firma oferuje obróbkę
M/IV/2015metali kwasem i PVC wytrzymałą cieczą, spawanie stali, miedzi, mosiądzu, brązu, aluminium i części z
Bułgaria
BOBG20150818001
tytanu. Firma oferuje produkcję, outsourcing lub podwykonawstwo dla partnerów zagranicznych, którzy
chcieliby wyprodukować specyficzne struktury / komponenty metalowe.
Hiszpański producent urządzeń ze stali węglowej, stali nierdzewnej, aluminium i innych materiałów
M/IV/2015Hiszpania
specjalnych, specjalizujący się w usługach spawania, oferuje usługi outsourcingowe.
BOES20150713002
Firma produkcyjna pochodząca z Węgier, specjalizująca się w inżynierii CNC (komputerowe sterowanie
numeryczne) standardowych i na zamówienie wysokiej integralności elementów obrabianych, oferuje
M/IV/2015toczenie, frezowanie i nakładanie powłok na precyzyjne nieżelazne i żelazne obrabiane komponentów dla
Węgry
BOHU20150914003
przemysłu motoryzacyjnego, rurociągów, lotniczego, morskiego , stoczniowego, przemysłu olejowego i
medycznego w ramach umów produkcyjnych, outsourcingu i podwykonawstwa.
Niemiecki producent hydraulicznych instalacji i rur produkuje stal, hydraulicznie odlewane żelazo, stal
nierdzewną oraz bloki aluminiowe o wadze od 40 kg do 8,5 t. Firma produkuje wysokiej jakości produkty w
M/IV/2015sposób ekonomiczny i jest w stanie dostarczyć pojedyncze elementy, jak i uruchomić produkcję seryjną.
Niemcy
BODE20151001003
Firma poszukuje międzynarodowych agentów w celu rozszerzenia swojej działalności na europejskim rynku
hydrauliki.
Słoweńska firma posiadająca duże doświadczenie na polu odlewania kokilowego metodą ciśnieniową,
M/IV/2015Słowienia
mechanicznej obróbki i czyszczenia powierzchni w tym śrutowania i oferuje usługi podwykonawstwa.
BOSI20151020002
Słowacka firma oferująca usługi inżynieryjne, projektowe oraz produkcję na zamówienie skomplikowanych
rozwiązań dla linii automatycznego podawania, pakowania i napełniania dla różnego rodzaju produktów
M/IV/2015Słowacja
oferuje wolne moce produkcyjne oraz współpracę na podstawie porozumienia produkcyjnego,
BOSK20151030001
podwykonawstwa lub outsourcingu.
Francuska firma z sektora MŚP oferuje wysokiej jakości usługi ozdobnej obróbki metalu - stali, miedzi,
M/IV/2015Francja
mosiądzu, nierdzewki, aluminium, cyny, cynku. Dzięki posiadanemu doświadczeniu firma może zaoferować
BOFR20151009001
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

27.

28.
29.

M/IV/2015BOFR20151023001
M/IV/2015BOFR20151015002
M/IV/2015BORO20151117001

Francja

Francja
Rumunia

30.

M/IV/2015BOUK20151102003

Wielka
Brytania

31.

M/IV/2015BORO20151103003

Rumunia

32.

M/IV/2015BOUA20150915001

Ukraina

33.

M/IV/2015BOHU20150729002

Węgry

34.

M/IV/2015BOHR20150615001

Chorwacja

35.

M/IV/2015BORO20151012002

Rumunia

szeroki wachlarz usług oraz szyte na miarę rozwiązania dla architektów, projektantów wnętrz, stolarzy oraz
producentów mebli. Firma oferuje również produkcję prototypów.
Francuska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce metalu, usługach mikroinżynierii części, produkcji
narzędzi oraz części mikrotechnicznych i mikromechaniczych dla sektorów lotniczego i kosmicznego oferuje
usługi podwykonawstwa i możliwość podpisania umowy produkcyjnej. Firma produkuje m.in. turbiny
gazowe, elementy łączników oraz innych części wymagających stosowania technologii erozji drutem lub
drążenia erozyjnego o wymiarach od 0.25 do 0.05 mm.
Francuska firma specjalizująca się w cięciu i tłoczeniu części dla przemysłu, oferuje usługi
podwykonawstwa. Firma poszukuje partnerów z sektorów samochodowego, budowlanego i produkcji AGD.
Firma z Rumunii specjalizująca się w produkcji konstrukcji metalowych, na które składają się meble
metalowe dla różnych zastosowań, metalowych narzędzi i sprzętu, poszukuje dystrybutorów na rynku UE.
Brytyjska firma ma duże doświadczenie w branży pomp i jest globalnym dystrybutorem pomp wielu
wiodących marek. Firma poszukuje dystrybutorów, którzy są zainteresowani w dostarczaniu pomp firmy
brytyjskiej na rynek europejski. Pompa posiada innowacyjną konstrukcję pierścienia cieczy próżniowej i
zawiera bliźniaczy, śrubowy wirnik zamontowany mimośrodowo w pompie cylindrycznego bębna. Firma
chcą rozszerzyć swoją bazę klientów i oferuje umowę o świadczenie usług dystrybucji.
Rumuński producent wyrobów wulkanizowanych z gumy i metalu, wyrobów antywibracyjnych do
zastosowania w przemyśle kolejowym, maszynach budowlanych, pojazdach specjalnych, turbinach
wiatrowych, w przemyśle morskim i ogólnej budowy maszyn oferuje swoją produkcję jako podwykonawca
do długoterminowej współpracy. Poszukiwane są również usługi dystrybucji dla wyrobów gumowych i
gumowo-metalowych.
Średnia firma ukraińska produkująca bezszwowe, walcowane na zimno rury ze stali nierdzewnej, Ti i stopów
Ti, Ni i stopów Ni, rury z metali opornych (molibden, niob) poszukuje agentów i dystrybutorów pracujących
z następującymi sektorami: lotniczy, okrętowy, maszynowy, medyczny, ropy i gazu, chemiczny, energii
nuklearnej. Firma jest też zainteresowana umowami produkcyjnymi z partnerami z tych sektorów.
Węgierska firma aktywna w dziedzinie konserwacji, napraw i badania wysokociśnieniowych maszyn
odlewniczych i innego wyposażenia przemysłowego poszukuje partnerów potrzebujących takich usług na
bazie umów świadczenia usług i podwykonawstwa.
Chorwacki producent wysokiej jakości metalowych sufitów, profili ściennych, fasad aluminiowych i profili
specjalnych, oferuje swoje usługi w zakresie wyposażania wszelkiego rodzaju wnętrz, instalacji profili i
fasad (umowa outsourcingu) oraz poszukuje przedstawicieli (agentów).
Rumuńska firma projektuje, produkuje i sprzedaje podzespoły i części samochodowe dla pojazdów
miejskich i terenowych, przewody i produkty elektrotechniczne oraz inne metalowe. Firma chce zostać
krajowym liderem w produkcji metalowych części dla przemysłu samochodowego i innych oraz promować
wzorcowy zrównoważony model ekonomiczny. Firma oferuje usługi produkcyjne jako podwykonawca.
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Francuska firma specjalizuje się w produkcji mechanicznego wyposażenia dla sektora
ogrodniczego(pielęgnacja drzew i krzewów). Firma chce rozszerzyć działalność na nowych rynkach i
M/IV/2015Francja
poszukuje partnerów do importu i dystrybucji narzędzi do cięcia żywopłotów w sektorze ogrodniczym i
BOFR20151019005
leśnym. Przewidywana współpraca na bazie umowy dystrybucji.
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pokarmu dla zwierząt i mieszanek paszowych jest chętna do
M/IV/2015współpracy z producentami powiązanych z ww. produktami urządzeń z UE w celu odnowienia i poprawy
Rumunia
BRRO20151118001
linii technologicznej. Firma poszukuje głównie producentów peletu/wytwórni paszowych.
Wiodąca włoska firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w rozwoju, produkcji i logistyce jest jedną z
wiodących firm w różnych dziedzinach, takich jak np. przemysł artykułów gospodarstwa domowego. Firma
M/IV/2015oferuje swoje usługi począwszy od prac rozwojowych zgodnie ze specyfikacją klienta do produkcji
Włochy
BOIT20151007001
poszczególnych elementów/ komponentów i projektów z wykorzystaniem obróbki metali. Firma poszukuje
partnerów do nawiązania współpracy na zasadzie zlecenia produkcji lub usług.
Wiodący włoski producent maszyn do cięcia metalu z własną marką rur, profili i innych materiałów
M/IV/2015Włochy
poszukuje dystrybutorów i agentów, w celu poszerzenia rynku zbytu.
BOIT20150616001
Duńska firma działająca w dziedzinie produktów pneumatycznych, poszukuje partnerów w Europie w celu
sprzedaży i/lub dystrybucji komponentów pneumatycznych. Potencjalnym partnerom z Danii, Francji,
M/IV/2015Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oferowana będzie współpraca w oparciu o usługi
Dania
BONL20151103001
dystrybucyjne. Przyszły partner powinien aktualnie zajmować się sprzedażą części i komponentów dla
hydrauliki i pneumatyki.
Niemiecki producent hydraulicznych bloków rozdzielacza hydraulicznego, produkujący stal, żeliwo, stal
nierdzewną i aluminiowe bloki od 40kg do 8,5t, poszukuje partnerów międzynarodowych, w celu
rozszerzenia swojej działalności na europejskim rynku hydrauliki przemysłowej i mobilnej, w ramach
M/IV/2015Niemcy
umowy pośrednictwa handlowego.
BODE20151001003
Firma oferuje wysoki poziom jakości i efektywne koszty produkcji, zarówno w produkcji jednostkowej, jak i
seryjnej.
Rosyjska firma z Lipiecka produkująca rury z żeliwa sferoidalnego (mm 80-1000) szuka partnerów w celu
M/IV/2015zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych. Firma jest także zainteresowana zawarciem umowy
Rosja
BORU20150925005
spółki oraz umowy produkcyjnej.
Słoweński producent specjalizuje się w obróbce blachy na zimno (głębokiego tłoczenia, tłoczenia
M/IV/2015Słowenia
kształtowego itd.) szuka partnerów do wzajemnej produkcji i oferuje usługi podwykonawstwa.
BOSI20150609001
Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji form (formy do odlewów ciśnieniowych, wstrzykiwania
M/IV/2015poliuretanowego, odlewania grawitacyjnego, formy wtryskowe do tworzywa sztucznego, formy do
Rumunia
BORO20151029001
termoformowania itp.) oferuje swoje usługi jako podwykonawca.
Hiszpańska firma, specjalizująca się w wycenie i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, oferuje swoje
M/IV/2015usługi dla międzynarodowych firm, które chcą je wprowadzić w Hiszpanii w ramach umowy pośrednictwa
Hiszpania
BRES20151013001
handlowego:
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M/IV/2015BOBG20150910001

Bułgaria
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M/IV/2015BOLT20151008001

Litwa
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M/IV/2015BODE20151117001

Niemcy
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M/IV/2015BOUK20151103002

Wielka
Brytania

50.

M/IV/2015BOFR20151008001

Francja

51.

M/IV/2015BORO20151110001

Rumunia

52.

M/IV/2015BOIT20150616002

Włochy

1) maszyny o wyjątkowej wartości, które należy uwzględnić w procesach produkcyjnych w takich
obszarach, jak materiały i chemikalia, zanieczyszczenia i recykling, sprzęt przemysłowy,
2) przemysłowe materiały pośrednie dodawane do procesu uzyskiwania wysokojakościowych produktów
końcowych
Bułgarska firma specjalizująca się w cięciu gazowym czarnej blachy stalowej i jej dalszym przetwarzaniu
poszukuje umów produkcyjnych z firmami z Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Hiszpanii i Niemiec w
następujących sektorach: budownictwo, produkcja maszyn i rolnictwo.
Doświadczona litewska firma specjalizuje się w dostawie i obsłudze urządzeń pomiarowych i urządzeń do
monitorowania dla firm/ instytucji powiązanych z chemią, mikrobiologią, fizyką i innymi naukami
analitycznymi. Firma poszukuje pośrednika handlowego - agentów i dystrybutorów w Danii, Estonii, Łotwie,
Norwegii, Polsce i Szwecji.
Niemiecka firma oferuje siłowniki elektryczne o szerokim zakresie zastosowań w wielu sektorach. Firma
posiada trzy linie, aby sprostać wszystkim wyzwaniom technicznym i wymaganiom klientów. Możliwe są
indywidualne rozwiązania. Partnerów dystrybucyjnych i przedstawicieli handlowych firma poszukuje w
Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i na Białorusi.
Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produkcji i montażu węży hydraulicznych i pneumatycznych,
sprzęgieł hamulcowych oraz innych komponentów dla branży kolejowej. Mając około 30 lat doświadczenia,
firma posiada mocną i ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku, a teraz chciałaby poszerzyć swoją sieć
działalności w całej Europie, zarówno przez umowy dystrybucyjne lub produkcyjne jak i umowy
podwykonawstwa z innymi europejskimi firmami z doświadczeniem w branży kolejowej.
Francuska firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla producentów w zakresie konserwacji i naprawy
automatów i robotów, oferuje współpracę w ramach umowy o świadczenie usług dla firm wymagających
usług posprzedażowych i konserwacji dla swoich klientów we Francji.
Rumuńskie MŚP jest aktywne od ponad 20 lat na rynku stali i wyrobów budowlanych. Po etapie
dostarczania elementów stalowych, które docierały na rynek europejski jako zintegrowane części bardziej
złożonych produktów, firma jest już gotowa, by stać się bezpośrednim podwykonawcą lub producentem we
współpracy z firmami europejskimi. Jeśli szukasz podwykonawcy lub producenta będącego w stanie
dostarczyć konstrukcje stalowe i gotowe wyroby stalowe ta rumuńska firma może być poszukiwanym przez
ciebie partnerem.
Włoska firma jest producentem wielofunkcyjnych przenośników narzędzi, które można wykorzystać
zarówno w branży rolnej, jak również w dziedzinie architektury krajobrazu oraz na rynku budowlanym.
Firma zamierza zwiększyć swoją międzynarodową obecność rozpoczynając współpracę z nowymi
dystrybutorami na rynkach zagranicznych.
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