
Nabídky: 

 

BOIT20170626003 

Italská společnost s 50. letou tradicí se specializuje na výrobu elektrických zařízení a výrobků pro 

elektrické systémy a nabízí své produkty. Všechny položky mají italský design a označení CE. Nabízené 

výrobky představují více, než 1.000 položek mezi nimiž jsou: 

- spínače různých barev a tvarů  

- regulátor intenzity svícení 

- zásuvky pro elektřinu, televizi nebo telefon 

- krycí desky 

- LED kontrolky, zahradní svítidla 

Dalším sortimentem jsou také speciální elektrická zařízení pro karavany a lodě/jachty zahrnující 

nejrůznější spínače a zásuvky. Společnost je nejen výrobcem elektrických spotřebičů pro domácí 

použití, ale vyvíjí projekty čisté energie s využitím vyspělých technologií. Italská společnost hledá 

distributory pro své vysoce kvalitní výrobky, aby se rozšířila na zahraničních trzích. 

 

BOSK20180510001 

Slovenská firma specializující se na výrobu ocelových produktů hledá nové obchodní partnery, kterým 

nabízí zakázkovou výrobu konkrétních výrobků nebo výrobu standardizovaných ocelových výrobků - 

např. ocelové úchyty, pružiny, mříže, stavební díly, kontejnery, atd.  

Potenciálním partnerům firma nabízí spolupráci na základě dohody o distribučních službách nebo 

dohody o výrobě.  

Více informací a fotodokumentaci naleznete zde.   

 

BOPL20170717001 

Polská společnost působící již téměř deset let v oboru svíčkařství nabízí ručně vyráběný včelí vosk. 

Tento vosk je čistý, zcela přírodní a neobsahuje žádné přísady. Firma je připravena dodávat zboží pod 

soukromou značkou obchodního partnera v rámci dohody o výrobě. Rovněž hledá zahraniční obchodní 

zastoupení. V obou případech se firma zajímá o spolupráci s kosmetickými obchody, reklamními 

společnostmi a vhodnými dodavateli. 

 

BOFR20170105001 

Francouzský výrobce a distributorská společnost obchodující s dýchacími přístroji, se snaží rozšířit své 

aktivity v zahraničí. Nabídka firmy se skládá z vysoce kvalitních výrobků pro kyslíkovou terapii 

(koncentrátory O2, monitorovací systémy, oxymetry atd.) a pro respirační ortopedii (inovativní 

přístroje pro obnovu plicních funkcí a plicních cvičení). Společnost hledá distributory primárně v zemích 

střední Evropy. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a604607-1eb5-417b-a918-de3e782db4d5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/272446bb-7d8f-41eb-b2d2-249043c243ff?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/272446bb-7d8f-41eb-b2d2-249043c243ff?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a37900ed-1bfa-480d-ab25-23b33dc56671?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2a0fc9d-6b37-4ed7-b9a3-08a25078ad88?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2a0fc9d-6b37-4ed7-b9a3-08a25078ad88?OrgaId=cz00399


BOPL20170717001 

Ukrajinská společnost má více než 15 let praxe v oblasti zpracování dřeva. Společnost má inženýry se 

zkušenostmi v budování letadel, kteří vyvinuli moderní dřevěné kolo. 

Dřevěné rámy jsou robustní ve srovnání s hliníkovými nebo karbonovými vlákny a mají vysokou 

životnost. Tlumící vlastnosti dřeva zajišťují cyklistům plynulou jízdu, absorbující vibrace rámu. 

Cyklistické rámy mají 12 vrstev speciálních chemických základů, izolátorů a laků a jsou proto vysoce 

odolné proti povětrnostním vlivům a mohou pracovat v teplotních rozmezích od -40 ° C do + 50 ° C. 

Kola jsou vyráběna v omezeném počtu a mohou být vyrobena na zakázku s různými strukturami dřeva, 

barvami, dokončovacími zdvihy atd. Společnost hledá zejména distributory v EU, kteří chtějí rozšířit 

své mezinárodní obchodní aktivity.  

Ukrajinská společnost také nabídnutí svých aktivit zahraničním investorům, kteří chtějí zvýšit výrobní 

kapacity.  

Více informací a fotodokumentace zde 

 

Poptávky: 

BRRO20170629001  

Rumunský velkoobchod s více než dvacetiletou tradicí hledá výrobce a dodavatele balených potravin a 

nápojů pro spolupráci na základě dohody o distribučních službách. Zájem má zejména o konzervované 

potraviny (zeleninu, ovoce, džemy, kompoty, ryby …), koření, těstoviny, olej, přírodní džusy a 

energetické nápoje. Potenciální partner by měl být schopen dodat minimálně jedno nákladní vozidlo 

s daným sortimentem za dva měsíce.  

 

BRDK20180709001 

Dánská designérská firma prodávající třímodulový systém pro sběr odpadků, který je vyroben 

ohýbáním tenkého kovového drátu v malých úhlech, hledá výrobce. Jedná se o 36 cm vysoký držák na 

plastový sáček z ohýbaného drátu o tloušťce 3 – 5 mm, který je v nejužším místě ohýbaný ve tvaru 

Z (rozměry 1,5 – 2 mm mezi oběma křivkami). Předpokládaný objem první objednávky je cca 2000 kusů. 

Bližší informace a fotodokumentaci naleznete zde. 

 

BRBE20180615001 

Belgická firma specializující se na komercializaci vysoce účinných materiálů, nátěrových hmot a zařízení 

pro zkvalitňování procesů ve farmaceutickém a chemickém průmyslu nabízí své distribuční služby 

případně obchodní zastoupení pro výrobky a zařízení používaná v chemickém průmyslu. Společnost 

má zkušenosti s následujícími procesy: odolnost proti chemikáliím a korozi, odolnost proti oděru, 

účinnost syntézy a směsí, účinná výměna tepla, separace a extrakce kapalin, zlepšení bezpečnosti 

zařízení. Společnost nabízí distribuční služby nebo obchodní zastoupení v Belgii, Nizozemsku a 

Lucembursku pro produkty, jako jsou: (nano) materiály a anorganické povlaky pro výrobní 

technologická zařízení používaná v chemickém průmyslu (odolnost proti korozi a chemikáliím, 

katalytické vlastnosti, odolnost proti vysokým teplotám) a výrobní zařízení pro proudovou chemii a in-

line výrobu malého rozsahu. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a37900ed-1bfa-480d-ab25-23b33dc56671?OrgaId=cz00399
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a37900ed-1bfa-480d-ab25-23b33dc56671?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cd45ce8f-8f75-4274-8de9-fe4b8fb35710?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6d96527-5f7a-4003-a767-d0ba9542f444?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a6d96527-5f7a-4003-a767-d0ba9542f444?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe984df9-ec46-43dc-b575-8ab166b21ca7?OrgaId=cz00399


 

BRUK20180425001 

Velká britská společnost specializující se na domácí a profesionální stavební a domácí výrobky hledá 

nové dodavatele dubových dýhových dveří. Jedná se o masivní protipožární dveře, zasklené nehořlavé 

dveře a protipožární dveře s následujícími vlastnostmi: dřevěný materiál certifikovaný FSC, EN 

947/948/949/950. V ideálním případě by měly být výrobky dodávaný přímo od výrobců nebo 

obchodních zprostředkovatelů, kteří mají spojení s výrobci těchto materiálů.  

 

BRNL20180531001 

Holandský distributor sportovních potřeb a hraček hledá dřevozpracující firmu pro dlouhodobou 

spolupráci na základě dohody o výrobě, která by dodávala širokou řadu větších dřevěných výrobků. 

Jedním z produktů je 2 metry dlouhý výrobek (shuffleboard) určený pro typickou holandskou hru. 

Společnost hledá partnera, který by byl schopný dodávat tuto hrací desku v množství 2 – 3 tisíce kusů 

ročně. Produkt je vyroben z masivního bukového dřeva a desky z vícevrstvého dřeva o rozměrech  

200 x 40 cm. Více informací a fotodokumentace na tomto odkazu nebo na een@khkmsk.cz. 

 

BRPL20180705001 

 Polská výrobní a obchodní společnost specializující se na výrobu a dodávky dřevěných produktů hledá 

partnery, kteří mohou nabídnout dřevěné regály, šuplíky, krabice, podstavce a další nábytkové 

komponenty.  

 

BRUK20180628001 

Britský výrobce inovativního repelentu proti vosám hledá partnery pro spolupráci na základě dohody 

o výrobě. Nově vyvinutý repelent hmyz odpudí bez toho, aby jej usmrtil. Firma hledá výrobce stolního 

zařízení, které obsahuje zařízení odpuzovače, jež obsahuje součást z expandujícího polymerního 

materiálu na stojanu zajišťujícím stabilitu. Základ je tvořeno materiálem impregnovaným esenciálními 

oleji a chemikáliemi, které odpuzují hmyz a jsou schváleny pro domácí použití. Společnost hledá 

ideálně dlouhodobou dohodu se zámořským výrobcem se zkušenostmi s prací na vývoji nových 

výrobků nejlépe v chemickém nebo textilním průmyslu. Potenciální partner by měl být schopen vyrobit 

nosné polymerové těleso nerovnoměrného tvaru a impregnovat nosič chemickými substancemi tak, 

aby byly pomalu uvolňovány po dobu 6 měsíců.  

 

BRIL20160801001 

Dobře zavedená izraelská společnost působící v oblasti plastikových surovin (plastové granule) hledá 

spolupráci s mezinárodními výrobci pro prodej vysoce kvalitních plastových surovin pro izraelský trh. 

Izraelská společnost s více než 35. letou zkušeností zastupuje mezinárodní výrobce na izraelském trhu 

a na základě provize vyřizuje zákaznické objednávky plastových pryskyřic. Hledá proto zahraniční 

výrobce vysoce kvalitních plastových surovin, nemá však zájem o obchodníky nebo jiné distributory. 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f4ba8e0c-5978-4330-83da-01188b284953?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dc38e31-36bb-47f7-92d5-081e6af4d043?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3dc38e31-36bb-47f7-92d5-081e6af4d043?OrgaId=cz00399
mailto:een@khkmsk.cz
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2acc2fc-19a6-4ad1-b5dd-095a7608c133?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4c127b96-4005-4c52-b29d-2581ab0a0ab5?OrgaId=cz00399
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acd4b010-0dac-4f84-8c0c-62b2eab4b4dc?OrgaId=cz00399


 

Firma z Uzbekistánu hledá partnera  

Společnost z Uzbekistánu, která je zapojena do vládního programu na podporu potravinářského 

průmyslu v zemi, hledá partnery pro svůj podnikatelský záměr a nabízí jedinečnou příležitost pro české 

obchodní partnery. Jedná se o zpracovávání cukrové třtiny dovážené z Brazílie a její prodej na trhu 

v Uzbekistánu.  

Bližší informace na een@khkmsk.cz a 597 479 330. 

mailto:een@khkmsk.cz

