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BOFR20220811002 

Francuska firma specjalizuje się w 
projektowaniu i produkcji mebli dla dzieci i 

poszukuje nowych partnerów z branży 
pracujących ze sklepami z  artykułami 

dziecięcymi lub sklepami online do współpracy 
na zasadzie umowy dystrybucyjnej lub umowy 

komercyjnej.

French company specialised in the design and 

manufacture of baby furniture searches new 
childcare partners working with retail stores 
and online stores to cooperate either under 
distribution services or commercial agency 

agreement.

29/08/2023

BOSI20220817011

Ta słoweńska firma projektuje i produkuje na 
zamówienie meble do wnętrz (w tym do pokoi 

hotelowych, kuchni, apartamentów, luksusowych 

domów. Firma poszukuje firm do zakupu lub 
odsprzedaży mebli. Mile widziani partnerzy z 

Europy Północnej, a także z Dubaju i Ameryki.

A company from Slovenia that designs and 
manufactures custom interior furniture for 
hotel rooms, kitchens, apartments, luxury 

houses is looking for companies to buy or resell 

furniture, companies from Northern Europe, 
companies from Dubai and America are also 

welcome.

17/08/2023

BOAT20220801014

Austriacka pracownia projektowa opatentowała 
modułowy, drewniano-stalowy system łóżek 

strychowych, dostosowany do warunków życia w 
miastach XXI wieku. Ten system maksymalnie 
wykorzystuje małe pomieszczenie i można go 
zdemontować i ponownie złożyć w ciągu kilku 
minut. Wielokrotnie nagradzana konstrukcja 

opiera się na technice mocowania, 
wykorzystującej w inteligentny sposób 

grawitację. W celu wprowadzenia projektu na 
linię produkcyjną, klient poszukuje 

licencjobiorców istniejącej marki mebli lub 

partnera produkcyjnego na terenie Europy.

 An Austrian design studio patented a modular 

wood & steel loft bed system which is adapted 
to the living conditions in cities of the 21st 

century. This system makes the most out of a 
small room and can be dis- and reassembled 
within minutes. The award-winning design is 

based on a clamping technique, using gravity in 
an intelligent way. In order to bring its design 

into a production line, the client is looking for 
licensees of an existing furniture brand or a 

production partner within Europe.

31/07/2023

 
	BORS2022081501

1

Serbska firma posiada 30-letnie doświadczenie 

w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży, 
montażu i serwisu małych form 

architektonicznych, mebli miejskich i 
ogrodowych, urządzeń komunalnych oraz 

podziemnych pojemników na odpady w Europie 

Południowo-Wschodniej. Firma Jest 
zainteresowana pozyskiwaniem partnerów 

poprzez umowy handlowe i outsourcingowe.

 Serbian company has 30 years of experience in 
the field of design, manufacturing, sales, 

installation and servicing of small architectural 

forms, urban and garden furniture, communal 
equipment and underground waste containers 

in Southeastern Europe. It is interested in 
finding partners through commercial and 

outsourcing agreement.

18/08/2023


