OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/II/2016
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

Opis współpracy

1.

B/II/2016BOCZ20151209001

Czechy

Czeski producent cegieł posiadający długą tradycję i duże doświadczenie poszukuje dystrybutorów swoich
produktów na rynkach zagranicznych.

2.

B/II/2016BORU20151201003

Rosja

Rosyjska firma zajmuje się produkcją bali, belek z laminatu, bloczków. Firma produkuje i konstruuje także
budynki z drewna do wszelkich zastosowań. Firma poszukuje dystrybutorów swoich produktów.

3.
B/II/2016BOAT20160203002

Austria

B/II/2016BOCZ20160215002

Czechy

B/II/2016BORU20151128004

Rosja

B/II/2016BRFR20160126001

Francja

4.

5.

6.

Austriacka firma jest największym specjalistą w stosowaniu technologii łączeniu drewnianych konstrukcji.
Firma jest dostawcą dla przemysłu i sprzedawców detalicznych. Jej inżynierowie drewna tworzą propozycje
przestrzenne łączenia, doradzają przy stosowaniu technologii, organizują szkolenia na placach budów oraz
seminaria z zakresu technologii drewna. Firma poszukuje dystrybutorów.
Czeska firma z wieloletnim doświadczeniem, opracowała drogowe krawężniki wykonane z nowego
materiału - betonu syntetycznego. Materiał może mieć różne właściwości, jedną z nich jest świetlisty efekt,
który może być bardzo przydatny na drogi, akwedukty, mosty dla pieszych, itp. Firma poszukuje partnerów,
którzy zajmują się budową dróg, mostów i chodników i mogłyby korzystać z ich produktów na zasadzie
agencyjnej umowy handlowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Rosyjska firma z regionu Kurska specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy materiałów do wykończania
elewacji i wnętrz (panele PCV z frezem, barwione, panele PCV z powłoką akrylową, panele sufitowe, płyty
HDF 3.0 mm, panele MDF 6.0 mm, płyty HDF/MDF itp.) poszukuje partnerów zagranicznych do zawarcia
umowy usług dystrybucyjnych.
Francuska firma budowlana od 30 lat specjalizująca się w projektach miejskich poszukuje polskiego
partnera, który będzie w stanie rozlokować specjalistów z dziedziny układania chodników (chodniki,
krawężniki, płyty chodnikowe, beton) w celu w wspólnego startowania w przetargach. Partner będzie mieć
pierwszeństwo w dostępie do rynku francuskiego i będzie pracować wraz z francuską firmą nad
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konstrukcjami miejskimi w zachodniej Francji. Firma chciałaby zawrzeć umowę podwykonawstwa.
7.

B/II/2016BRSE20160201001

Szwecja

8.
B/II/2016BRCZ20160128001

Czechy

B/II/2016BRLT20160223001

Litwa

B/II/2016BOCZ20151209003

Czechy

B/II/2016BOUK20160104001

Wielka
Brytania

B/II/2016BOHU20151117002

Węgry

B/II/2016BOCZ20151209003

Czechy

9.

10.

Szwedzka firma budowlana szuka dostawców materiałów budowlanych z Polski, Łotwy, Litwy i Estonii.
Czeska firma specjalizująca się w handlu żelaznymi i stalowymi materiałami oferuje świadczenie usług jako
dystrybutor
lub agent dla nowych zagranicznych dostawców. Firma poszukuje szerokiej gamy
żelaznych/stalowych produktów dla wszystkich sektorów, gdzie są one używane, tj.: sektor budowlany,
maszynowy, energetyczny, chemiczny, spożywczy i przemysłowy. Materiały muszą być wysokiej jakości,
jednakże certyfikaty dotyczące standardów DIN, AISI nie są konieczne.
Litewska firma działa w sektorze budowlanym i jest dostawcą najnowocześniejszych maszyn produkcyjnych
i technologii, świadczy usługi doradcze sprzętu (żurawi, kafarów, platform wiertniczych itp.) zakupu i jego
użytkowania. Firma poszukuje partnerów z Europy, którzy będą w stanie zmodyfikować koparkę w kafar.
Poszukiwany rodzaj współpracy to umowa usługowa.
Czeski producent materiałów z włókna szklanego przeznaczonych do izolacji pomieszczeń w celu ochrony
przed dźwiękiem i zimnem, poszukuje dystrybutorów do dystrybucji swoich produktów na rynkach
zagranicznych. Wszystkie oferowane produkty zawierają deklarację zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa
oraz inne atesty zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej

11.

12.

13.

Brytyjski producent produktów przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, poszukuje dystrybutorów dla swoich
produktów: różnego rodzaju kontaktów magnetycznych, skrzynek na złącza, przycisków alarmowych,
dźwiękowych sygnalizatorów wewnętrznych, pożarowych, kontroli dostępu i innych produktów,
przeciwpożarowych oraz systemów alarmowych. Szczególnym rynkiem zainteresowania jest Rosja.
Węgierska firma zajmuje się produkcją materiałów celulozowych oraz ultra cienkich materiałów
izolacyjnych, systemów odzyskiwania ciepła i wymienników ciepła. Zajmuje się także obserwacją
termoizolacji domów jednorodzinnych. Firma poszukuje partnerów w ramach umowy dystrybucyjnej i
usługowej.
Czeski producent materiałów z włókna szklanego, służących do izolowania pomieszczeń przed hałasem i
chłodem, poszukuje dystrybutorów, aby sprzedawać swoje produkty na zagranicznych rynkach. Wszystkie
produkty posiadają deklarację zgodności, certyfikat stałości właściwości użytkowych i kartę bezpieczeństwa
zgodnie z wymagania Unii Europejskiej.

14.
Niemieckie MŚP oferuje rozwiązania do recyklingu wody, zwłaszcza w przemyśle betonowym. Wysoce
wydajne instalacje modułowe umożliwiają pełny recykling wody i jej składników wyprodukowanych przez
Niemcy
konkretne fabryki. Rozwiązanie prowadzi do zmniejszenia kosztów świeżej wody i odprowadzania ścieków.
Dla lepszego zasięgu światowego, niemiecka firma oferuje umowy dystrybucyjne dla dystrybutorów z
kontaktami w branży betonowej.
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B/II/2016BODE20160210001

15.

16.

17.

B/II/2016BORO20151211001

Rumunia

B/II/2016BOHU20151125003

Węgry

B/II/2016BOCZ20151208001

Czechy

Firma rumuńska specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju szkła zbrojonego, pancernego i poddanego
specjalnej obróbce wykorzystywanego do celów budowlanych, poszukuje dystrybutorów na rynku
europejskim. Rumuńska firma oferuje także szeroką gamę usług obróbki szkła (wiercenie, cięcie,
szlifowanie, grawerowanie, laminowanie, itp.).
Firma produkująca na Węgrzech specjalne bio-kompozyty o strukturze "kanapkowej" chciałaby
dystrybuować swoje produkty w Europie. W tym celu poszukuje partnerów do współpracy na podstawie
umowy dystrybucyjnej.
Czeskie przedsiębiorstwo produkujące ekologiczny uniwersalny system typu Sandwich dla suchych
konstrukcji i klejonych drewnianych belek poszukuje dystrybutorów lub chce działać jako podwykonawca
dla firm zajmujących się konstrukcją budynków.
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