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BOGR20220722009

Grecka firma specjalizująca się w produkcji 
prefabrykatów z betonu i betonu sprężonego, 

które łączą w sobie znacząco niskie koszty oraz 
ubezpieczenie stabilności poszukuje partnerów 

biznesowych.

Greek company that is specialised in the 

production of prefabricated elements from 
concrete and prestressed concrete, which 
combine significantly low costs as well as 

stability insurance seeks, business partners.

24/07/2023

 
	BOIT20220722004 

Włoska firma zlokalizowana w północno-
zachodniej części Włoch, w prowincji Novara, 
produkuje baterie, armaturę i akcesoria do 

kuchni i łazienek.
Produkcja jest wyłącznie realizowana we 

Włoszech -„Made in Italy”.
Firma poszukuje zagranicznych dystrybutorów w 

celu zdobycia nowych rynków.

An Italian company, located in the North West 
of Italy, province of Novara, produces taps, 
fittings and accessories for kitchens and 

bathrooms.
The production is exclusively "Made in Italy".

The company is looking for foreign distributors 
in order to reach new markets.

21/07/2023

BONL20220729008

Rozwój i produkcja na wielką skale 100% 
recyklingowanych, lekkich termoplastycznych 

paneli kompozytowych w unikalnych wymiarach 

od  0.13000 mm x 3000 mm x 150 mm.

Development and large scale production of 
100% recyclable, lightweight thermoplastic 

composite panels in unique dimensions up to 

0.13000 mm x 3000 mm x 150 mm.

31/07/2023

BOSI20220728013 

Słoweńska firma posiada długoletnią tradycję w 

produkcji wysokiej jakości stolarki budowlanej, 
zwłaszcza okien i drzwi. Bazując na wieloletnim 
rozwoju i doświadczeniu  produkcji stolarki, ich 

produkty są wynikiem połączenia tradycji z 
nowoczesną technologią maszynową oraz 

materiałową. Firma chciałaby rozszerzyć swoje 
portfolio klientów i poszukuje nowych partnerów 

biznesowych do umowy komercyjnej. 

A Slovenian company has a long-standing 

tradition in manufacturing of a high-quality 
building furniture, specially windows and doors.

Based on many years of development and 
experience in the production of building 

furniture, their products are the result of 
combining tradition and modern technology of 

machines and built-in materials.

The company would like to expand its portfolio 

of clients, and it is looking for new business 
partners through commercial agreements.

27/07/2023

BRGR20220719019

Grecka firma budowlana, działająca od 1982 

roku, poszukuje stałych betonowych barier 
ochronnych, wspierających pasywne 

bezpieczeństwo drogowe oraz wykorzystywanych 
w innych zastosowaniach drogowych. 

Wymagana jest certyfikacja CE i testy EN 1317. 
Firma jest zainteresowana partnerstwem w 

zakresie dostaw lub licencji.

A Greek construction company, operating since 
1982, is looking for permanent concrete safety 

barriers, supporting passive road safety and any 
other road applications. CE certification and EN 

1317 testing are required. The company is 
Interested in supply or license partnering.

20/07/2023


