OFERTY KOOPERACYJNE - BUDOWNICTWO/III/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.
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Numer oferty

Lokalizacja
firmy

B/III/2016BOTR20151223003

Turcja

Turecka firma oferuje systemy kinetyczno-architektoniczne wykonane z aluminium i szkła z wysuwanymi
strukturami dla restauracji, kawiarni, hoteli, basenów, budynków mieszkalnych, patia i obiektów
przemysłowych w ramach umowy produkcyjnej.

B/III/2016BOUK20160222002

Wielka
Brytania

Brytyjska firma jest dostawcą komercyjnych rozwiązań budowlanych dla firm międzynarodowych. Firma
poszukuje partnerów w Europie i Kanadzie do współpracy opartej na umowie usługowej.
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B/III/2016BOBG20160224001

Bułgaria

B/III/2016BRSE20160329001

Szwecja

B/III/2016BODE20160217001

Niemcy

B/III/2016BOSI20151112001

Słowenia

5.

6.

Opis współpracy

Bułgarska firma specjalizująca się w budowie obiektów użyteczności publicznej, poszukuje partnerów do
realizacji umów usługowych, podwykonawstwa lub joint-venture. Firma wdraża działania budowlane i
projektowe dla biznesu i organizacji publicznych. Oferuje swój zespół konstruktorów do prac projektowych i
podwykonawstwa. Przewidywane formy współpracy to umowa usługowa i joint-venture.
Duża, międzynarodowa firma z siedzibą w Szwecji z branży podłogowej, poszukuje współpracy z małymi
firmami bądź start -upami oferującymi innowacyjne produkty do pielęgnacji lub montażu podłóg.
Niemieckie MSP aktywne w branży napraw elementów betonowych poszukuje partnerów. Firma oferuje
naprawy betonowych elementów budowlanych i urządzeń infrastruktury uszkodzonych w wyniku pęknięć
lub korozji przy wykorzystaniu współczesnych procesów naprawczych, takich jak wstrzyknięcie zawiesin i
żywic na bazie cementu. Oferowane procesy napraw są zgodne z certyfikatami Niemieckiego
Stowarzyszenia Budowli Betonowych i Inżynierii. MSP szuka partnerów do podwykonawstwa, umów
produkcyjnych i wspólnych przedsięwzięć.
Słoweńska firma produkująca (nieseryjnie) drewniane i drewniano-aluminiowe okna, świetliki, ścianki
przesuwne oferuje swoje produkty na umowę o świadczeniu usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa
handlowego.

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
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B/III/2016BOES20160301004

Hiszpania

B/III/2016BOBE20160215002

Belgia

B/III/2016BOCZ20160119001

Czechy

9.

Hiszpańska firma znajdująca się w Lleida (Katalonia) produkuje i sprzedaje nowy rewolucyjny system
montażu ramy z rur kwadratowych, która umożliwia montaż ramki bez użycia spawania. System ten daje
możliwość stworzenia i budowy konstrukcji ze stali, żelaza i/lub drewna, bez konieczności spawania.
Konstrukcje te są szczególnie przydatne w ogrodnictwie, w montażu szklarni, paneli słonecznych i ogrodzeń.
Firma jest zainteresowana podpisaniem umów długoterminowych z dystrybutorami z krajów UE.
Belgijska firma opracowała zaawansowaną technologicznie, opatentowaną folię okienną. Folia ta jest
idealnym rozwiązaniem do regulacji cieplnej i ochrony przed słońcem dla budynków, domów i firm. Firma
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów.
Czeskie przedsiębiorstwo opracowało nietoksyczne i niechemiczne biocydy, które wykazują skuteczność w
zwalczaniu grzybni grzybów mycoparasite znajdujących się na otynkowanych ścianach. Firma poszukuje
dystrybutorów farb do wnętrz (dystrybutorów produktów zwalczających pleśń, dystrybutorów artykułów
gospodarstwa domowego, dystrybutorów środków do dezynfekcji lub dezynsekcji), które chciałyby
poszerzyć swoją gamę produktów, w oparciu o umowy dystrybucyjne.

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

