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BOHU20220719015

Główną działalnością tej węgierskiej firmy jest 
produkcja rurociągów technologicznych, budowa 

wysokiej jakości konstrukcji stalowych oraz 
różnego rodzaju prace blacharskie. Firma 

posiada wieloletnie doświadczenie w montażu i 
spawaniu elementów zarówno ze stali węglowej,  

jak i nierdzewnej. Firma jest zainteresowana 

współpracą jako podwykonawca.

The main activities of the Hungarian-based 
company are the production of process 

pipelines, high-quality construction of steel 
structures and various sheet metal works. The 

company has many years of experience in 
assembling and welding both carbon steel and 
stainless steel units. The company is offering to 

act as subcontractor.

19/07/2023

BOHU20220719020

Ta węgierska firma produkująca konstrukcje 
stalowe,  oferuje swoje zdolności i potencjał 

jako podwykonawca w produkcji konstrukcji 
stalowych do urządzeń telekomunikacyjnych, 
cementowych i rolniczych. Firma powstała w 

2008 roku i posiada ponad 10-letnie 
doświadczenie w branży. Jej podstawową 

działalnością – w oparciu o EN 1090-2 – exc3 
jest: produkcja i obróbka powierzchni 
konstrukcji stalowych i stopowych.

 
Hungarian steel construction manufacturing 

company offering capacity as a subcontractor in 
producing steel constructions for 

telecommunication equipment, cement and 

agricultural equipment. The company, was 
founded in 2008 with more than 10 years 

experience. Their core business - based on EN 
1090-2 – exc3 includes; manufacturing and 

surface treatment of structural steel and alloy 

structures. 

19/07/2023

BOHU20220726001

Węgierskie MŚP z branży metalowej oferuje 

swoim partnerom biznesowym swoje możliwości 

w zakresie obróbki metali. Potencjał firmy 
obejmuje 70 frezarek do metalu, w tym 

najnowocześniejsze centra do obróbki metali 

CNC. Podstawową działalnością firmy jest 
produkcja maszyn i części, obróbka metali oraz 

projektowanie i produkcja urządzeń 
produkcyjnych. Poszukują partnerów, którzy 
potrzebują wysokiej jakości pracy opartej na 

długoterminowej współpracy przy standardowej 
obróbce skrawaniem połączonej z 

elastycznością.

Hungarian SME from the metal industry is 

offering its metalworking capacity to business 

partners. The company’s inventory of 70 metal 
milling machines, including state-of-the-art 

CNC metalworking centers. The primary 
activities of the company include the production 
of machinery and parts, metalworking, as well 

as designing and producing manufacturing 
equipment. They are looking for partners who 

need quality work based on long-term 
cooperation in standard machining combined 

with flexibility.

25/07/2023

BOSE20220707020

Ugruntowana firma zajmująca się produkcją 

metali i dostawą komponentów metalowych w 
Szwecji oferuje swoje usługi na arenie 

międzynarodowej dla różnych sektorów w 
ramach umowy produkcyjnej/dystrybucyjnej, w 

tym budownictwo, cięcie, obróbkę blach, 

spawanie, spawanie laserowe, obróbkę cieplną, 
drukowanie 3D itp.

Well-established metal manufacturing company 
and supplier of metal components in Sweden 

offers their services internationally for various 

sectors under a manufacturing/supplier 
agreement, including construction, cutting 

machining, sheet metal work, welding, laser 
welding, heat treatment, 3D-printing, etc.

 11/07/2023

BOSI20220707019

Firma założona w 1948 roku specjalizuje się w 
produkcji funkcjonalnych wyrobów metalowych. 
Podstawą działalności firmy pozostaje produkcja 

i dostawa tablic rejestracyjnych do pojazdów. 
Firma słynie z produktów z metalu służących do 

wyposażania hoteli, sklepów i innych lokali. 
Firma zyskuje renomę również w zakresie 
rozwiązań komunikacyjnych. Firma chce 

poszerzać swoje portfolio klientów i poszukuje 

nowych partnerów biznesowych.

The company established in 1948 is specialised 

to produce functional metal products. The 
production and supply of license plates for 

vehicles remains the foundation of the 
company’s operation. The company is renowned 

for its metal solutions for hotel equipment 

(hotels, stores, other public premises) and is 
increasingly gaining reputation also in the field 
of traffic solutions. The company would like to 
expand its portfolio of clients, and it is looking 

for new business partners. 

06/07/2023



BOUA20220705011

Ukraińska firma oferuje pełen zakres obróbki 
metali, a także prace z zakresu elektryki 

obwodów wtórnych i pierwotnych. Od 2006 roku 
firma produkuje dla firm z Europy i WNP 

(Wspólnoty Niepodległych Państw), w tym dla 
liderów rynku towarów i usług 

telekomunikacyjnych. Firma poszukuje 

partnerów do współpracy na warunkach umowy 
produkcyjnej.

Ukrainian company offer a full range of 
metalworking, as well as electrical work of the 
secondary and primary circuits. Since 2006, the 
company has been manufacturing products for 
Europe and CIS (Commonwealth of Independent 

States), including the leaders of the 
telecommunications goods and services market. 

The company is looking for partners for 
cooperation on the terms of manufacturing 

agreement.

07/07/2023


