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TRLU20180502001 

Lucemburská firma zabývající se zpracováním oceli a železa hledá partnera, který vyvinul řešení pro filtraci 

vody. Filtrace by měla dokázat odstranit velkou část usazeného jemného písku. Lucemburská firma nabízí 

pomoc při vývoji filtrace a snadnější přístup na lucemburský trh.  

BRDK20180322004 

Dánská tiskařská firma hledá dodavatele kovových děrovačů, použití na kartonové krabice, vizitky, závěsné 

konzolky, regály, obálky atd.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?orgaId=CZ00119
http://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac6673bd-1e46-43d0-9023-c9efb01796d3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/db410c8b-4054-414b-bb27-5f5cd42ebcf2
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BRPT20180419001 

Portugalská společnost obchodující s energiemi z obnovitelných zdrojů (slunce, vítr) a zabývající se 

energetickou hospodárností hledá partnery, kteří mají inovativní řešení nebo výrobek pro energetiku a 

hledají distributora.  

BRNL20180306001 

Nizozemská firma se zabývá měřením a vytvářením příjemného a zdravého vzduchu ve vnitřních 

prostorech. Jejími výrobky jsou například čističky vzduchu, které odstraňují viry, jemné částečky, alergeny, 

plyny a pachy. Firma předpokládá nárůst zakázek, a proto hledá nové výrobce dle specifikace.  

BRUK20180323001 

Britská společnost hledá inovativní a ekologické produkty pro stavebnictví, pro interiéry i exteriéry.  

BRIL20180205001 

Izraelský obchodních s originálními součástkami pro auta, nákladní auta a autobusy hledá nové dodavatele 

originálního příslušenství, ideálně s certifikátem euro-1.  

BRES20180409001 

Španělský průmyslový inženýr hledá inovativní přístroje pro měření hospodárnosti s energiemi. Zařízení by 

mělo být vhodné pro výrobce, distributory a průmyslové odběratele elektrické energie.  

BRPT20180423001 

Portugalská firma aktivní v oboru technické analýzy a zavádění energeticky úsporných projektů a projektů 

na snížení spotřeby vody hledá nové inovativní produkty, které by zařadila do svého portfolia.  

 

 

TRUK20180416003 

Britská firma vyvinula novou technologii pro léčbu rakoviny. Tato technologie cílí na dvoje rakovinné 

markery. Při vývoji této technologie se ukázalo, že je zde pravděpodobný synergický efekt. Proto firma 

hledá univerzity nebo výzkumná střediska, která by synergický efekt pomohla prozkoumat.  

BRDE20180427001 

Německá firma zabývající se prodejem zdravotnických pomůcek hledá nové dodavatele pomůcek pro 

usnadnění pohybu, rehabilitace, diabetiky, proti proleženinám a další podobné výrobky. Firma nabízí služby 

distributora.  

BRTR20180327001 

Turecký dodavatel inovativních řešení pro nemocnice hledá nové partnery/ dodavatele koagulačních a 

ablačních zařízení.  

BRTR20180418001 

Turecký dodavatel inovativních řešení pro nemocnice hledá dodavatele zařízení pro operační zásahy 

v mozku, nutná CE certifikace.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae788f22-9c13-4381-8b5b-1b06941c5b5a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/266e55a0-8655-42da-a1b3-7065b2038896
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c528a65c-38c3-4cf8-9c2b-9cf484f4ff05
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e883d9bf-81f4-4df5-92a2-b096fd601c72
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d22b12c-cee7-4082-a1f6-bfc6e2f066fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8c4e75fc-6d6e-4ee6-9e33-ce8db8f5371d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e4a4155-6d9a-46c6-9a63-eb7dd7a572ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f69ba0f-e494-42a7-a655-15547132b2a8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20f469dd-d32e-458c-bd51-3295b065d78a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f3f332c5-80f2-46c6-9468-9e7390b7fc59
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BRQA20180423001 

Katarský obchodník se zdravotnickými přístroji hledá inovativní výrobky – zařízení, přístroje, spotřební 

materiál pro zdravotnictví.  

 

 

TRNL20180308001 

Nizozemská telekomunikační společnost hledá nové aplikace internetu věcí, které by fungovaly pod 

technologiemi LoRa a LTE-M.  

TRUK20180417001 

Skotská zasilatelská společnost chce vyměnit fyzické přenosové kabely za bezdrátové řešení – jedná se o 

přenos signálu z čidel.  

TRUK20180122001 

Britská firma vyvinula platformu pro zpracování obrázků, která pomáhá kriminalistům při identifikaci obětí. 

Firma nyní hledá partnery, která by pomohla s novou pokročilejší technologií pro zpracování obrázků.  

TRES20180417001 

Německo-španělská firma se zkušenostmi z audiovizuální oblasti hledá partnera, který by pomohl s vývojem 

nového výrobku – robotické kamery, která by se využívala při akcích. Potenciální partner by měl mít 

zkušenosti s vývojem software pro aplikace posílající a přijímající data z robotické kamery.  

 

 

BRUK20180418001 

Britská společnost hledá dodavatele kvalitních slunečnicových semínek a jídel ze slunečnic.  

 

 

BRDK20180322003 

Dánský návrhář porcelánových hrníčků hledá nové výrobce/ dodavatele dle specifikace.  

BRFI20180417001 

Finská firma nabízející bytové doplňky, dekorace a dárkové předměty hledá dodavatele výrobků z bytových 

textilií. Firma musí mít možnost digitálního tisku na přírodní látky.  

BRPL20180410001 

Polský obchodník s designovými kvalitními výrobky, například vnitřní osvětlení a nábytek, hledá nové 

dodavatele osvětlení, nábytku a bytových dekorací pro další distribuci na polském trhu.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04dc2e6b-6392-49b0-8939-bb37a65450c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fcacfdeb-ca4e-4035-ae3d-3151fa7cf49c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bc2bcf9c-11f1-4c5b-8769-57d040ba6b2f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/642d3d21-e69a-4220-9c1d-7d910cf3717a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b4d7450-c875-45e5-a179-d1e59c92eed3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9601357d-8bf9-4f92-96c2-3d31179082f8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/af85d89c-eb8a-4a0a-a8fc-cbfa8c815252
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9ea8a982-a3fb-4fd8-80b7-cead2d170a04
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fd50a7d8-05b1-4d59-ae66-c54ada57ad85
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BRSE20180426001 

Švédský návrhář interiérů hledá výrobce ozdobného kování, které drží jednotlivé části při sobě a zároveň 

má dekorační potenciál.  

TRUK20180404001 

Britská společnost hledá výrobce nebo dodavatele technických tkanin/ materiálů, kterými by vylepšila 

vlastnosti stávajících maskovacích sítí a plachet. Jedná se o krytí/ kamufláž SWIR, nIR, MWIR, LWIR, UV, 

Lidar, HSI. Nutná je zkušenost s výrobou pro armádu.  

TRFR20180420001 

Francouzská firma hledá výrobce nebo dodavatele nepromokavých látek, které jsou ohleduplné k životnímu 

prostředí.  

BRFI20180516001 

Finský výrobce zimní a sportovní obuvi hledá partnera, který by vyráběl vrchní (látkovou, koženou) část 

obuvi.  

BRDE20180410001 

Malá německá firma, která obchoduje s pracovními a ochrannými oděvy (kalhoty, trička, polo trička, mikiny 

a podobně) hledá výrobce, kteří by vyrobili oděvy dle specifikace.  

 

 

TRUK20180416002 

Britská firma vyrábějící bariérové krémy hledá partnera, který by jí pomohl vyvinout novou produktovou 

řadu. Tato nová řada by měla chránit především před účinky výbušných plynů, světelné nebo teplotní 

radiace.  

BRNL20180410001 

Nizozemská firma hledá inovativní kvalitní výrobky pro venkovní sporty. Výrobky by měly být využitelné pro 

lyžování, snowboarding, turistiku, kempování, horská kola. Nemělo by se jednat o oděvy, ale o např. malé 

multifunkční zámky na ochranu věcí, předměty pro zábavu atd.  

BRNL20180420001 

Nizozemská společnost hledá nové dodavatele předmětů a potřeb pro akvaristy.  

 

 

Kontaktní adresy a bližší informace k nabídkám a poptávkám lze zdarma získat u Ing. Evy 

Hrubešové na eva.hrubesova@crr.cz nebo 225 855 312.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3925de6f-c063-45a6-bcea-6d2fa87427fe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34fe7370-0e64-4146-8d1f-97d1bf330d47
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a58e3073-1627-4689-8b3b-07dfc92d127d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a48913f-029b-4340-8a53-10b935b2f3aa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/31011f42-5834-43c7-bd6d-7f66545b50c1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52e8e894-d7f9-41e7-aa1d-39fe36b23c1d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2519b9c8-ac3f-43f5-9cbb-0c6783264df2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0ad43c0b-bb51-467c-be0f-7938745e8a32
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

