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BOLT20220713008

Litewska firma działa w branży meblarskiej. 
Skupia ekspertów w projektowaniu, 

prototypowaniu, zarządzaniu projektami, 
kontroli jakości. Poszukuje partnerów w Europie 

(sprzedawców mebli, projektantów wnętrz i 
architektów) do współpracy w ramach umowy 

dostawy lub agencji handlowej.

The company is a pool of furniture 
manufacturing, sourcing, and sales 

professionals. The company is an expert at: • 

FURNITURE SOURCING • FURNITURE PROJECT 
DEVELOPMENT & MANAGEMENT • FURNITURE 
QUALITY ASSURANCE • GRAPHIC DESIGN & 3D 
RENDERING Main benefits of the company: • 

MANUFACTURING POOL • QUICK PROTOTYPING • 
TIMELY PRICE OFFERS • CONVENIENT LOCATION 

• EFFECTIVE COMMUNICATION • CUSTOMER 
PRIVACY • LOBBYING ON EXCLUSIVITY RIGHTS 

WHEN REQUIRED

13/07/2023

BOSI20220726008

Słoweńska firma zajmuje się produkcją 
drewnianych akcesoriów kuchennych z różnych 

gatunków drewna twardego. Firma poszukuje 
partnerów zagranicznych do zawarcia umowy o 
świadczenie usług dystrybucyjnych. Rodzinnie 
działająca firma ze Słowenii powstała w 1993 
roku. Główną działalnością firmy jest produkcja 

i sprzedaż wyrobów z drewna, nowoczesny 

sprzęt do produkcji maszynami do obróbki 
drewna oraz wysokie kwalifikacje personelu 

pozwalają na produkcję szerokiej gamy 
wyrobów.

A Slovenian company is engaged in the 
production of wooden kitchen accessories from 
various hard woods. The company is looking for 

foreign partners to conclude a distribution 

services agreement with. The familly running 
company from Slovenia was founded in 1993. 
The main activity of the company is production 

and selling wooden products, modern 

equipment for production by woodworking 
machines and high qualification of personnel 

allows producing a wide range of goods.

25/07/2023

BOSI20220726009

Słoweńska firma specjalizująca się w 
produktach z drewna poszukuje partnerów 

zagranicznych i oferuje usługi produkcyjne i 

podwykonawcze.
Słoweńska firma rodzinna z prawie 30-letnią 

tradycją, producent wyrobów z drewna, 
poszukuje długoterminowej współpracy. Oferują 
szeroką gamę produktów drewnianych z litego 

drewna w naturalnej formie, lakierowanych lub 
malowanych, wykonanych z niezwykłą precyzją, 

aby uzyskać delikatną powierzchnię.

The Slovenian company, which specializes in 
wooden products is looking for foreign partners 

and is offering manufacturing and 

subcontracting services.
Slovenian family owned company with almost 

30 years of tradition, manufacturer of wooden 
products is looking for long term cooperation. 
They offer a wide range of wooden products 

from solid wood in natural form, varnished or 
painted, made with extreme precision to achieve 

the appropriate tolerances and a gentle surface.

25/07/2023

BOSI20220726011

Słoweńska firma średniej wielkości specjalizuje 
się w renowacji różnych obiektów, montażu 

mebli itp. Firma poszukuje nowych partnerów, 

aby zaoferować im usługi w ramach umowy 
outsourcingowej.

Siedziba firmy znajduje się w miejscowości 
Lendava we wschodniej części Słowenii. Firma 

specjalizuje się w montażu różnych mebli, 

renowacji budynków mieszkalnych, użyteczności 
publicznej, przemysłowej i biznesowej, 

specjalizuje się również w renowacji centrów 
handlowych.

A Slovenian medium-sized company specializes 
in renovation of various objects and furniture 
installations etc. The company is looking for 

new partners, to offer them services under an 
outsourcing agreement.

The company is situated in town Lendava in the 
eastern part of Slovenia. It is specialized in the 
installation of various furniture, renovation of 

residential, public, industrial and business 
buildings, specialized in renovation of shopping 

centre

25/07/2023

BOSK20220715013

Słowacki producent drewnianych elementów 
siedzisk krzeseł wykonanych z profilowanej 

sklejki bukowej chciałby nawiązać współpracę z 

odbiorcami jego produktów ze wszystkich krajów 
UE i oferuje outsourcing lub umowę dostawcy.

A Slovak producer of wooden seat parts of 
chairs made from moulded beech plywood 

would like to establish cooperation with buyers 

of its products from all EU countries and offers 
outsourcing or supplier agreement.

17/07/2023



BRSK20220712007

Słowacki producent sklejki z drewna brzozowego 
dla przemysłu meblarskiego nawiąże współpracę 
z producentem lub dostawcą forniru z krajów UE 

(szczególnie z Europy środkowej). Oferowana 
umowa dostawy.

A Slovak producer of moulded beech plywood for 
the furniture industry would like to establish 
cooperation with a producer or supplier of 

veneer from EU countries (especially from 
middle Europe). The company offers cooperation 

under supplier agreement.

19/07/2023


