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BRLU20230221023

Firma z Luksemburga, zajmująca się importem i 

eksportem różnych najlepszych w swojej klasie 

towarów i rozwiązań w Luksemburgu i za 

granicą, poszukuje dostawców z siedzibą w UE 

specjalizujących się w cięciu metali i formowaniu 

wtryskowym małych części do produkcji części do 

stali nierdzewnej.

The Luxembourg company, active in the import 

and export of various best-in-class goods and 

solutions in Luxembourg and abroad, is looking 

for EU-established suppliers specialised in metal 

cutting and small parts injection molding to 

produce the parts for a stainless-steel stand.

21/02/2023

BOUA20230217006

Ukraińska firma specjalizuje się w produkcji 

wyrobów metalowych (akcesoria meblowe, 

metalowe nogi stołowe, metalowe regały, kosze 

na śmieci, przyczepy itp.).

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest na Wołyniu, 

niedaleko granicy z Polską.

Firma poszukuje partnerów biznesowych do 

sprzedaży produktów lub potencjalnej współpracy 

na zasadzie outsourcingu.

The Ukrainian company specializes in the 

production of metal products (furniture 

accessories, metal table legs, metal racks, 

garbage cans, trailers, etc.).

The enterprise is located in the Volyn region, not 

far from the Polish border.

The company is looking for business partners to 

sell products or for potential cooperation on 

outsourcing agreement.

17/02/2024

BRDE20230220006

Niemiecki usługodawca w zakresie rozwoju 

relacji kooperacyjnych między bułgarskimi 

dostawcami a klientami w Europie Zachodniej 

poszukuje nowych bułgarskich dostawców z 

sektora obróbki metali. Poszukują bułgarskich 

firm, które mogą zaoferować moce produkcyjne 

w zakresie spawania, obróbki blach oraz 

produkcji części frezowanych i toczonych. Firma 

oferuje współpracę w formie umowy dostawcy.

A German service provider for the development 

of cooperative relationships between Bulgarian 

suppliers and customers in Western Europe is 

looking for new Bulgarian suppliers from the 

metal working sector. They are looking for 

Bulgarian companies who can offer 

manufacturing capacities in welding, sheet metal 

work and manufacturing of milled and turned 

parts. The company offers cooperation in form of 

a supplier agreement.

20/02/2024

BOPL20230220005

Polska firma działająca w branży metalowej 

rozpoczęła swoją działalność kilka lat temu iw 

tym czasie

swoim czasie wypracowała bogate 

doświadczenie, pozwalające na obsługę 

różnorodnych projektów z zakresu

obróbka metalu. Firma oferuje podwykonawstwo 

dla firm z Niemiec, Holandii,

Dania, Norwegia i Szwecja.

A Polish company, operating in the metal 

industry, started its activity few years ago and 

during this

time it has developed rich experience, allowing 

them to service various projects in the field of

metalworking. The company offers 

subcontracting for companies from Germany, the 

Netherlands,

Denmark, Norway and Sweden.

20/02/2024

BORO20230131003

Rumuńska firma oferuje kompleksowe usługi 

ślusarskie w zakresie produkcji maszyn 

przemysłowych, elementów metalowych i 

podzespołów. Firma terminowo i elastycznie 

realizuje zlecenia wysokiej jakości. Dążąc do 

poszerzenia portfela klientów, firma poszukuje 

międzynarodowych partnerów biznesowych w 

ramach umów handlowych lub umów z 

dostawcami.

A Romanian company offers complete metal 

fabrication services for manufacturing industrial 

machines, metal components and 

subcomponents. The firm completes high quality 

orders in a timely and flexible manner. Aiming 

to expand its client portfolio, the company seeks 

international business partners under 

commercial or supplier agreements.

20/02/2024

BOGR20230109016

Grecka firma, założona w 1972 roku, działa w 

branży obróbki blach i konstrukcji metalowych, 

stając się liderem rynku w środkowej Grecji i 

poza nią.

Obiekty firmy znajdują się w 1. Obszarze 

Przemysłowym miasta Volos w środkowej Grecji, 

na polu o powierzchni 11 000 m2, obejmującym 

3 000 m2.

Firma dostarcza wyroby metalowe, komponenty 

oraz precyzyjne wyroby z blachy i jest 

zainteresowana pozyskaniem nowych partnerów 

w ramach umów podwykonawczych.

A Greek company, established in 1972, is active 

in the field of sheet metal processing and metal 

constructions industry, managing to become a 

market leader in Central Greece and beyond.

The company’s facilities are located in the 1st 

Industrial Area of Volos city, Central Greece, in a 

11.000 sq.m field, covering 3.000 sq.m.

The company supplies metal products, 

components and precision sheet metal 

fabrications and is interested in finding new 

partners under subcontracting agreements.

21/02/2024


