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BOIT20230203003

Ta włoska firma założona w 1982 roku oferuje 

szeroki wybór mebli, które łączą nowoczesną 

technologię z posmakiem wyrobów 

rzemieślniczych i zwracają szczególną uwagę na 

detale, niejednorodność materiałów i wykończeń. 

Firma poszukuje partnerów pośredniczących i 

dystrybutorów.

 This Italian company was founded in 1982. The 

company offers a wide selection of furnitures 

that combine modern technology with the flavor 

of craft products and paying particular attention 

to details, the heterogeneity of materials and 

finishes. The company is looking for intermediary 

partners and distributors.

03/02/2024

BRRO20230206012

Rumuńska firma handlowa poszukuje do 

współpracy producentów i agentów handlowych z 

branży małych mebli, mebli biurowych, 

artykułów do przechowywania, mat wejściowych, 

mebli do przedpokoju, łazienki, sypialni, salonu, 

kuchni, która jest zainteresowana sprzedażą 

mebli z Rumunii poprzez umowy agencyjne lub 

dystrybucyjne.

A Romanian commercial company is looking for 

long-term partnerships with manufacturers and 

commercial agents in the fields of small 

furniture, office furniture, storage items, 

entrance mats, hall furniture, bathroom, 

bedroom, living room, kitchen that is interested 

in generating export sales in Romania through 

commercial agency or distribution contracts.

06/02/2024

BRIT20230206029

Włoska firma o ugruntowanej pozycji na rynku, 

produkująca półfabrykaty z drewna, poszukuje 

producentów łączników drewnianych z jodły.

A well established Italian company producing 

semi-finished products in wood is looking for 

producers of Mfir styles finger joint. The 

company has already achieved a Partnership 

Agreement in the beginning of 2022 with an 

important Turkish company (it was looking for 

plywood), and it is very reliable, though it has no 

website. The company is interested now in 

buying fir styles finger joint.

06/02/2024

BODE20230207010

Niemiecka firma produkuje sofy, leżaki, łóżka, 

łóżka sprężynowe i pasujące do nich szafki nocne 

najwyższej jakości dostępnej obecnie w branży 

meblarskiej. Część produktów wykonana jest z 

drewna dębowego lub bukowego, część 

tapicerowana, część ze schowkiem. Firma 

posiada certyfikat FSC (Forest Stewardship 

Council®) i wytwarza produkty w Europie w 

sposób zrównoważony. Oferuje outsourcing oraz 

poszukuje partnerów handlowych.

A German company produces sofas, lounger, 

beds, box-spring beds and matching nightstands 

of the highest quality available in the furniture 

industry today. Some of the products are made 

with oak or beech, some are upholstered, some 

with storage. The company is FSC (Forest 

Stewardship Council®)-certified and sustainably 

manufactures the products in Europe. It offers 

supplier, outsourcing and commercial 

agreements to companies needing or dealing 

with furniture. 

07/02/2024

BOME20230207012

Firma z Czarnogóry jest producentem zabawek - 

drewnianych pociągów na zamówienie oraz 

pamiątek z pianki EWA. Drewniane zabawki dla 

dzieci są częścią markowej kolekcji, składającej 

się z personalizowanych lokomotyw i wagonów 

oraz ozdobnych pudełek do ekspozycji pociągów. 

Zabawki produkowane są z wysokiej jakości 

leczniczego drewna oraz przy użyciu lakierów 

wodnych całkowicie bezpiecznych dla człowieka. 

Firma poszukuje partnerów w ramach umów 

agencyjnych i umów o świadczenie usług 

dystrybucyjnych w celu rozszerzenia swojej 

międzynarodowej sieci klientów.

Company from Montenegro is a producer of 

custom wooden train toys and souvenirs from 

EWA foam. Wooden children toys are part of the 

branded collection consisted of personalized 

locomotive and wagons and decorative boxes for 

train displays. Toys are produced from quality 

and medicinal wood as well as water based 

varnishes completely safe for humans. The 

company is looking for partners under 

commercial agency and distribution services 

agreements in order to expand its international 

network.

07/02/2024

BRIT20220804014

Włoska firma z Sycylii poszukuje dostawców 

sklejki z dowolnego rodzaju drewna w jakości 

BB/CC o następujących wymiarach: 3x228x1220 

mm\ 9x2280x1220 mm \ 16.5x2440x1220 mm w 

ramach umów dostawy.

Italian company, located in Sicily, is looking for 

suppliers of plywood of any kind of wood, in the 

quality BB \ CC, with the following dimensions: 

mm 3x228x1220 \ mm 9x2280x1220 \ mm 

16.5x2440x1220, under supplier agreement.

09/02/2024



BOLV20230203013

Łotewska firma produkuje łukowate i drewniane 

ramy do budynków o powierzchni do 60 m2. 

Oferowane są obiekty od wielosezonowych 

rezydencji do domów ogrodowych. Firma chce 

rozszerzyć portfolio klientów i poszukuje nowych 

kontrahentów w krajach nordyckich.

The Latvian company produces arched and 

wooden frame houses with a building area of up 

to 60m2. The offered buildings are starting from 

all-season residential houses up to garden 

houses. At the present objective of the company 

is to widen the portfolio of its clients and thus it 

is looking for new customers in the Nordic 

countries.

09/02/2024

BRCZ20230213004

Czeski producent wyrobów z drewna lipowego 

poszukuje partnera do współpracy na podstawie 

umowy dostawcy. Kłody lipowe są zamawiane 

przez partnerów w Polsce, na Słowacji, 

Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Rumunii i na 

Ukrainie.

A Czech manufacturer of linden wood products is 

looking for partner to cooperate on the basis of a 

supplier agreement. Linden logs are requested by 

partners inPoland, Slovakia, Hungary, Croatia, 

Serbia, Romania and Ukraine.

13/02/2024

BRFR20221121020

Francuskie MŚP specjalizujące się w 

opakowaniach poszukuje specjalizującego się w 

obróbce drewna producenta pudełek z płyty 

pilśniowej średniej gęstości (MDF) i/lub pudełek 

ze sklejki topolowej/lekkiego drewna liściastego. 

Firma poszukuje długoterminowego partnera 

produkcyjnego w Europie.

The French SME specialized in packaging is 

looking for a wood working manufacturer of 

medium density fibreboard (MDF) boxes and / or 

poplar plywood / light hardwood boxes. The 

company is looking for a long-term 

manufacturing partner in Europe.

14/02/2024

BOUA20230216024

Firma oferuje płyty fornirowane dla fabryk 

mebli, zakładów stolarskich, producentów drzwi, 

firm budowlanych. Jak również wykroje do 

produkcji płócien drzwiowych, obrusów 

stołowych, stopni i okuć, paneli ściennych. Firma 

poszukuje partnerów handlowych (hurtownie 

sprzedające i meblowe płyty wiórowe, MDF, 

sklejki, fabryki mebli, firmy budowlane domów 

drewnianych , duża produkcja stolarska) na 

umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych.

The company offers veneered plates for furniture 

factories, carpentry workshops, door 

manufacturers, construction companies. As well 

as blanks for the manufacture of door canvases, 

table covers, steps and fittings, wall panels.The 

company is looking for business partners 

(wholesale stores selling and furniture boards of 

chipboard, MDF, plywood, furniture factories, 

construction companies of wooden houses, large 

carpentry production) for a distribution services 

agreement.

16/02/2024

BRFI20230217008

Fińskie MŚP specjalizujące się w produkcji 

produktów z drewna struganego poszukuje 

dostawców tarcicy olchowej i osikowej do 

wykorzystania w produktach do sauny. Firma jest 

szczególnie zainteresowana współpracą z 

firmami z Estonii, Łotwy, Litwy, Ukrainy i Polski. 

Dostawca powinien być w stanie w sposób ciągły 

dostarczać na przyczepie tarcicę osikową i 

olchową. Obecnie firma zużywa ponad 3000m3 

tego gatunku tarcicy rocznie.

A Finnish SME specialized in manufacturing of 

planed wood products is looking for suppliers of 

alder and aspen sawn timber to be used in 

sauna products. The company is especially 

interested in cooperation with companies from 

Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine and Poland. 

The supplier should be capable of steady full 

trailer supply of aspen and alder sawn timber. 

Currently the company uses over 3000m3 of this 

kind of timber in a year.

21/02/2024


