OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/IV/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/IV/2015BOUK20151022001
B/IV/2015BOSI20151006001

Lokalizacja
firmy
Wieka
Brytania
Słowienia
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B/IV/2015BOAT20150929001

Austria/Rosja

B/IV/2015BOHR20150702001

Chorwacja

B/IV/2015BORO20151028001

Rumunia

5.

Opis współpracy
Brytyjska firma opatentowała rozwiązanie ułatwiające eksploatację i konserwację studzienek. Rozwiązanie
to minimalizuje ryzyko związane z bezpieczeństwem pacy, utratą zdrowia itp. Firma poszukuje
dystrybutorów na rynkach zagranicznych pośród firm handlujących materiałami budowalnymi oraz
zajmującymi się konserwacją. Firma może również sprzedać licencję na produkt.
Słoweńska firma oferuje usługi produkcji, składania oraz konserwacji wysokiej jakości okien i drzwi z
aluminium i PCV. Firma oferuje usługi podwykonawstwa i produkcyjne oraz poszukuje agentów.
Austriacko - rosyjska firma projektuje i produkuje urządzenia, systemy do wzrostu syntetycznego szafiru
poprzez topienie w piecach. To zautomatyzowany system produkcji syntetycznego szafiru produkuje szafiry
w różnym kształcie lub szafirowe kryształy luzem do 55 kg lub z kryształów Czochralskiego. Firma
poszukuje partnerów handlowych do dystrybucji tych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych w
Europie. Joint venture jest opcją: obie firmy powinny ustanowić wspólną firmę dystrybucyjną w danym
kraju.
Chorwacka firma specjalizująca się w ochronie przed wilgocią i renowacji starych budynków, poszukuje
partnerów, którzy zainteresowani są wykorzystywaniem ich systemu kapilary wodnej w osuszaniu
budynków. Firma oferuje współpracę w formie umowy o podwykonawstwo.
Rumuński producent farb i lakierów poszukuje dystrybutorów swoich produktów. Oferta obejmuje lakiery
wodorozcieńczalne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, do dachówek, glazury, płytek oraz lakiery do
parkietu, a także dekoracyjne farby do drewna, metalu, betonu, itp., na bazie rozpuszczalnika. Poszukiwani
są partnerzy z Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, krajów bałtyckich, skandynawskich, Wielkiej Brytanii,
krajów Beneluksu, Francji i Włoch. Proponowana współpraca w oparciu o umowy na świadczenie usług
dystrybucyjnych.

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

6.
B/IV/2015BOCZ20150619001

Czechy

B/IV/2015BORO20150805001

Rumunia

B/IV/2015BOES20151030001

Hiszpania

B/IV/2015BORO20150902001

Rumunia

B/IV/2015BOFR20150827001

Francja

B/IV/2015BRBR20141106001

Brazylia

B/IV/2015BOAM20150304002

Armenia

B/IV/2015BONL20150721001

Holandia
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Czeska firma zajmująca się projektowaniem, inżynierią oraz zamówieniami, świadczy usługi w zakresie
kompleksowych dostaw dedykowanych dla obszarów inwestycyjnych, w sferze przemysłu chemicznego i
ropy naftowej, produkcji maszyn i sprzętu transportowego, hutnictwa, obiektów budowlanych i
mieszkaniowych, infrastruktury i energetyki. Firma poszukuje partnerów do współpracy na terenie Europy,
Azji i Afryki oraz oferuje usługi podwykonawstwa.
Firma rumuńska działająca w sektorze drzwi i okien będąca czołowym graczem na krajowym rynku jest
częścią największej sieci dystrybucyjnej akcesoriów DIY (Do It Yourself), cash & carry i materiałów
budowlanych w Rumunii. Zakres produktów firmy obejmuje drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi
antywłamaniowe, okna, a także domy z drewna. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
europejskich, takich jak sprzedawcy detaliczni materiałów budowlanych i dystrybutorzy posiadający
ugruntowaną sieć klientów.
Hiszpańska firma z regionu Galicji, będącego liderem w przetwórstwie granitu w Hiszpanii, zajmuje się
obróbką bloków granitowych z krajowych kamieniołomów, jak również materiałów importowanych,
głównie z Brazylii i Indii, przerabiając je w płyty, płytki i inne formy, w zależności od zamówienia klienta.
Firma poszukuje agentów i dystrybutorów sprzedających w sektorze "zrób to sam", sektorze budowlanym i
wśród firm kamieniarskich.
Rumuńska firma, założona w 2007 roku, specjalizująca się w projektowaniu domów drewnianych i planach
inżynieryjnych w oparciu o Eurocode 5, poszukuje partnerów z Europy i oferuje swoje usługi na podstawie
umowy o podwykonawstwo w zakresie projektowania domów drewnianych, planów inżynieryjnych,
produkcji konstrukcji i montażu.
Francuskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP specjalizujące się w pokryciach podłogowych i znakowaniach
świetlnych stworzyło innowacyjne, świecące krawędzie stopni (listwy schodowe) do montowania w kinach,
klubach nocnych, hotelach. Firma poszukuje umów o dystrybucję lub agentów handlowych, w celu dotarcia
na nowe rynki na całym świecie.
Brazylijska firma specjalizująca się w podłogach i chodnikach poszukuje partnerstwa na rzecz transferu
technologii w dziedzinie budownictwa. Firma działa w zakresie innowacji dotyczących korzystania z
syntetycznych włókien strukturalnych w nawierzchniach betonowych.
Armeńska firma, jeden z wiodących producentów materiałów budowlanych z PCV na lokalnym rynku,
oferuje drzwi, okna, poręcze, rolety, namioty, meble, drzwi automatyczne, barierki, szklane fasady i dachy
oraz aluminiowo-kompozytowe panele. Firma poszukuje pośredników handlowych - agentów,
dystrybutorów, przedstawicieli.
Mała holenderska firma, specjalizująca się w konserwacji poboczy dróg opracowała trzy innowacyjne
metody naprawy poboczy, które są czterokrotnie bardziej wydajne od obecnie dostępnych i sprawdziły się w
Holandii. Firma poszukuje agentów i partnerów, którzy chcą używać oraz pomagać w rozwoju i
usprawnianiu systemu. Firma oferuje również licencję.
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Włoska firma produkuje innowacyjne skrzydła z aluminium używane do montażu okien, drzwi oraz
przesuwanych okien z powlekanego materiału kompozytowego. Cechami szczególnymi tej ramy są wysoka
B/IV/2015Włochy
izolacja termiczna i akustyczna, które pozwalają na dużą oszczędność energii (ogrzewanie, chłodzenie,
BOIT20140613001
prąd). Firma poszukuje umów z zagranicznymi dystrybutorami serwisowymi.
Chorwacki producent ochronnej odzieży roboczej i rękawic poszukuje partnerów zainteresowanych umową
B/IV/2015dystrybucyjną oraz oferuje produkcję niestandardowej odzieży roboczej. Stroje robocze są wykonane z
Chorwacja
BOHR20150901001
różnych rodzajów materiałów najlepiej nadających się do pracy w różnych środowiskach.
Izraelska firma planuje zbudować i prowadzić fabrykę zajmującą się produkcją syntetycznego łupka
naftowego. Firma jest przekonana, że nasycony tiofen nafty (frakcja w produkcji łupka naftowego) może
być doskonałym surowcem podawanym do urządzenia przetwórczego (zasobnika), wykorzystywanym w
B/IV/2015Izrael
produkcji wysokiej jakości, czystego tiofenu i jego związków. Zaletą tego rozwiązania są znacznie niższe
BOIL20150817001
koszty, zarówno surowego materiału, jak i całego procesu produkcji. Firma poszukuje przedstawicieli
handlowych, dystrybutorów, partnerów do umowy produkcyjnej i umowy o świadczeniu usług.
Francuska firma produkująca sprzęt przemysłowy i maszynowy: sprężyny gazowe stosowane w prasach
cylindrowych, cylindry używane w gospodarstwach i cylindry blokowe do plastycznych form wtryskowych
zainteresowana jest poszerzeniem aktywności i poszukuje partnerów handlowych w UE. Potencjalni
B/IV/2015Francja
partnerzy mogą być przedstawicielami handlowymi lub dystrybutorami zainteresowanymi wdrożeniem
BOFR20150805001
produktów Francuskiej firmy (3 produktów lub tylko ich części) lokalnym przedsiębiorstwom, aktywnym w
sferze automatyki, lotnictwa i sektorze tworzyw sztucznych
Francuska firma specjalizująca się w produkcji plastikowych części, stworzonych przez formowanie
B/IV/2015wtryskowe, zainteresowana jest współpracą na zasadzie podwykonawcy. Posiada doświadczenie z wieloma
Francja
BOFR20151006001
branżami, gdzie wymagana jest precyzyjność w tworzeniu plastikowych części.
Chorwacka firma zajmująca się sprzedażą, instalacją i konserwacją wykładzin podłogowych i ściennych,
oferuje usługi podwykonawstwa dla europejskich producentów wykładzin podłogowych. Firma oferuje
B/IV/2015Chorwacja
podłogi i instalacje dla wszystkich typów obiektów biznesowych i publicznych, jak również ekskluzywne
BOHR20140922003
wykładziny podłogowe i ścienne przeznaczone do budynków mieszkalnych.
Francuskie MŚP specjalizujące się w produkcji elementów z tworzyw sztucznych, poszukuje dystrybutorów
B/IV/2015do sprzedaży swojego opatentowanego produktu: urządzenia klinowego dla różnych rodzajów podłóg z
Francja
BOFR20150205001
drewna i laminatu oraz listew przypodłogowych.
Ormiańska firma o dobrej pozycji na rynku produkuje materiały budowlane ze szczególnym naciskiem na
B/IV/2015włókna bazaltowe, włókna kompozytowe, a także bazaltowe i kompozytowe pręty zbrojeniowe poszukuje
Armenia
BOAM20150908001
agentów i dystrybutorów.
Bułgarska firma specjalizuje się w produkcji materiałów termoizolacyjnych i produktów dla budownictwa do
przemysłowego stosowania. Firma potrzebuje dystrybutorów i agentów, którzy mogą pomóc w dystrybucji
B/IV/2015Bułgaria
jej produktów za granicą. Umowa produkcyjna jest również brana pod uwagę. Firma oferuje również usługi
BOBG20140731001
podwykonawcze.
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B/IV/2015BORS20150423001

Serbia

B/IV/201520110811009 BO

Macedonia

B/IV/2015BOLT20151021002

Litwa

B/IV/2015BOIT20151016001

Włochy

B/IV/2015BOSI20150605001

Słowienia

B/IV/2015BOTR20150812002

Turcja

B/IV/2015BOHU20150914001

Węgry

B/IV/2015BODE20150825002

Niemcy

B/IV/2015BODE20150714003

Niemcy

B/IV/2015BOBG20150401004

Bułgaria
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Serbska firma, producent drewnianych drzwi wewnętrznych, zewnętrznych i zabezpieczających oraz okien z
laminowanego drewna, poszukuje dystrybutorów swoich wyrobów w krajach europejskich. Firma oferuje
również świadczenie usług takich jak okleinowanie sklejki, szlifowanie, cięcie i malowanie, w ramach
umowy o outsourcing.
Macedońska firma specjalizująca się w produkcji, handlu, inżynierii i usługach budowy maszyn i
konstrukcji, oferuje działania w zakresie podwykonawstwa w produkcji zbiorników urządzeń procesowych
ze stali nierdzewnej. Preferowani partnerzy powinni być z: Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Polski i
Czech.
Litewska firma, specjalizująca się w handlu hurtowym ceramiką sanitarną i różnymi materiałami
budowlanymi, poszukuje agentów, przedstawicieli i dystrybutorów.
Włoska firma- lider w produkcji rolet, bram składanych i bram garażowych oraz zamków bezpieczeństwa.
Oferuje produkty i opatentowane technologie od czterdziestu lat. Poszukuje komercyjnych umów
agencyjnych i usług dystrybucyjnych w całej Europie.
Słoweńska firma, specjalizująca się w przemysłowej technologii powlekania powierzchni w celu ochrony
metalu, drewna i tworzyw sztucznych, oferuje swoje usługi i jest zainteresowana zawarciem umowy
serwisowej lub umowy podwykonawstwa.
Turecka firma z siedzibą w Ankarze poszukuje dystrybutorów i producentów dla swoich składanych
przeszklonych i przesuwnych systemów balkonowych progowych i bezprogowych oraz systemów ogrodów
zimowych.
Węgierska spółka specjalizująca się w pracach budowlanych, konserwacyjnych, remontach oraz nadzorze
technicznym, poszukuje umów joint venture z biurami projektowymi i planistycznymi w celu inwestycji
budowlanych na rynku europejskim.
Niemiecka firma, działająca w sektorze budowlanym, opracowała słupy reklamowe i / lub kolumny
wykonane z włókna szklanego wzmocnionego tworzywami sztucznymi dla różnych zastosowań wewnątrz i
na zewnątrz. Kolumny mają lekką konstrukcję i są łatwe do przestawiania. Firma szuka umowy usług
dystrybucji z dystrybutorami z ustalonymi kontaktami w dziedzinie reklamy.
Niemiecka firma, specjalizująca się w budowie urządzeń i konstrukcji, oferuje całościowe koncepcje
inżynierii przemysłowej od opracowania koncepcji do gotowych rozwiązań. Firma szuka potencjalnych
klientów i partnerów na całym świecie do umów produkcyjnych i usługowych.
Bułgarska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości drzwi drewnianych, poszukuje
dystrybutorów. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w handlu materiałami budowlanymi i jest dobrze
znana na rynku bułgarskim. Firma produkuje standardowe drzwi, jak również wykonane na zamówienie wg
specyfikacji klienta. Firma oferuje umowy produkcyjne z producentami zagranicznymi w tym sektorze.

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

