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BOGR20220803015

Grecki producent lokalnie wydobywanego 

kamienia naturalnego z północnej Grecji oferuje 

do dystrybucji przetworzone i cięte produkty z 

marmuru i granitu.

A Greek manufacturer of locally-quarried natural 

stone from Northern Greece is offering its 

processed and cut marble and granite products 

for distribution.

02/08/2023

BOUA20220721004

Ukraińska firma zlokalizowana z zachodniej 

części kraju oferuje wszystkie technologie obróbki 

szkła. Firm została przetestowana przez IFT 

Rosenheim, posiada dwa zakłady przetwórcze. 

Jedną z głównych działalności spółki jest szkło 

architektoniczne i elewacyjne. Jej zakłady 

przetwórcze mogą wytwarzać wszystkie wyroby 

ze szkła płaskiego: szyby zespolone; szkło 

hartowane; szkło gięte; szkło laminowane; szkło 

emaliowane; szkło z nadrukiem cyfrowym.

Ukrainian company is located on western 

Ukraine can offer all the types of glass 

processing. The company is tested by IFT 

Rosenheim and has 2 processing factories. One 

of the main activities of the Company is 

architectural facade glazing. Processing factories 

can produce all the flat glass products: - 

insulating glass units; - tempered glass; - 

bended glass - laminated glass; - emailed glass; - 

Digital printed glass.

02/08/2023

BONL20220729008

Opracowanie i produkcja na dużą skalę lekkich 

termoplastycznych paneli kompozytowych w 

100% nadających się do recyklingu, o unikalnych 

wymiarach do 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

 	BOUA20220819011

Ukraińska firma skoncentrowana na eksporcie 

materiałów tytanowych poszukuje umowy 

produkcyjnej, dostarczając swoje produkty 

różnym gałęziom przemysłu (przemysł 

motoryzacyjny, chemiczny, sprzęt medyczny, 

biżuteria, oprzyrządowanie, inżynieria 

mechaniczna itp.) lub znajdując pośredników 

handlowych do dystrybucji w UE i poza nią. Kraje 

UE.

A Ukrainian company focused on exporting 

titanium materials is looking for a 

manufacturing agreement by supplying different 

industries (automotive industry, chemical 

industry, medical equipment, jewellery, 

instrumentation, mechanical engineering etc) 

with its products or finding trade intermediaries 

for distribution in EU and non-EU countries.

18/08/2023

BOFI20220825010

Fiński producent opatentowanych systemów 

szalunków fundamentowych dla ścian i filarów 

rozszerza swoją działalność. W związku z tym 

poszukuje dystrybutorów lub licencjonowanych 

producentów w Wielkiej Brytanii, Szwecji,

Holandii, Polsce i Niemczech.

Systemy deskowań fundamentów fińskiej firmy 

istnieją na rynku fińskim od 30 lat. 

Firma stale rozwija sprzęt i produkty oraz 

patentuje nowe rozwiązania. Firma

posiada własne, opatentowane maszyny do 

gięcia i laminowania.

Finnish manufacturer of patented foundation 

formwork systems for walls and pillars is 

expanding its business. Therefore, it is now 

looking for distributors or license manufacturers 

in UK, Sweden,

Netherlands, Poland and Germany.

Finnish company’s foundation formwork systems 

have existed on Finnish market for 30 years. The

company develops the equipment and products 

continuously and patents the new solutions. 

Company

has its own patented bending and laminating 

machines for manufacturing.

24/08/2023


