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TRBE20180508001 

Belgická společnost hledá výrobce chytrých radiátorových hlavic. Potenciální partner by měl mít zkušenosti 

s výrobou PCB.  

 

 

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/e81d202c-f305-424f-a089-48a30c2bc166
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TRFR20180315001 

Francouzský výrobce přírodních produktů, například rozmrazovacích solí, přípravků na hubení plevele, látek 

zpomalujících hoření a podobně, hledá dodavatele takových surovin pro výrobu, které jsou biologicky 

odbouratelné nebo jsou vytvořené z obnovitelných zdrojů.  

TRQA20180228001 

Katarský výrobce chemických dezinfekcí (chlornan sodný) hledá partnera, který by pomohl rozšířit stávající 

výrobní linku.  

BRUK20180424001   

Britský prodejce stavebních materiálů a hobby potřeb hledá dodavatele příslušných výrobků.  

BRPL20180514001 

Polský výrobce kvalitních granitových kuchyňských dřezů a obchodník se sanitou a topením hledá 

dodavatele hliníkových radiátorů, potrubí, koupelnových a kuchyňských kohoutků a sad pro sprchu. Firma 

nabízí služby distributora.  

BRDE20180504002 

Německá firma hledá dodavatele clon proti slunci pro automobily pro rozšíření nabízených produktů.  

BRPL20180413002 

Polský prodejce inovativních LED světel pro restaurace, autobusové zastávky, bary a jiné veřejné prostory 

hledá výrobce nebo dodavatele hliníkových profilů a LED lamp dle specifikace. 

BRFR20180216001 

Polynéská firma zabývající se recyklací odpadu hledá partnera pro poradenství v odpadovém hospodářství.  

BRPL20171107001 

Polský výrobce fotovoltaických modulů nabízí služby distributora pro výrobce hybridních solárních modulů, 

fotovoltaiky integrované do budovy a mono a polykrystalických křemíkových solárních panelů. 

BRIT20180517001 

Italský výrobce pryžových, polyuretanových a plastových odlitků na míru hledá dodavatele kovových 

koleček a válečků různých velikostí. 

BRBE20180410001 

Belgická firma hledá dodavatele méně kvalitní uhlíkové ocele, ocelových plátů, TFS a dlouhých výrobků 

(trubky, tyče) a drátu. Firma nemá zájem o hliník, nerezovou ocel ani plechový odpad.  

BRUK20180615001 

Britská firma nabízí služby distributora pro výrobce grilů. Nutné dodržet bezpečnost dle normy EN1860-

2013:1. 

BRUK20180601002 

Britská firma si nechala patentovat technologii pro pevné baterie, které místo běžných elektrolytů používají 

keramické iontové vodiče. Firma hledá partnera, který by zvládl přechod z pilotního projektu na 

průmyslovou výrobu.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e542391-48bd-4f49-807a-6ddd8662cdec
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50102591-fb27-4862-9300-e4b9c608b4e3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c3149a2b-7e2d-4ab2-8a8d-6ad9dcc49639
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/11daf6c9-7381-412b-9655-3524e90e2730
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7e679ac-d67e-455e-9018-2489193faf69
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8f2849c-417b-4fbe-bc97-44eefe5a67f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1eda8555-9703-4cfa-affd-49c20142e93c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dafce737-3be2-4506-87fd-4ae81731a380
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8c0f622-745f-44d2-8f83-50e397ba386c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/257209da-0e65-41c8-9ca6-59169afd17ef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c0a36eea-00a3-4f57-a4fc-5d529d015897
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a62f1c1-bc4a-4c14-aae4-60adb2165e8e
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BRUK20180612001 

Britská společnost hledá výrobce sloupu pro osvětlení z galvanizované oceli kónického tvaru. Potenciální 

partner by měl mít certifikát ISO 9001.  

BRPL20171229001 

Polská společnost vyrábí inovativní LED osvětlovací systémy pro venkovní prostory a nyní hledá dodavatele 

speciálního osvětlení pro zahrady z nerezové oceli nebo hliníku.  

BRES20180410001 

Španělská firma nabízí služby distributora pro výrobce standardizovaných prvků, například upínací prvky, 

patky, klíče, hmoždinky, nivelační nožky, ovládací prvky, závitové vložky, plunžry, zápustky a výlisky, vrtací 

pouzdra, šrouby/ matice, příslušenství pro hliníkové profily a podobně.  

BRUK20180425002 

Britská síť hobby marketů hledá nové dodavatele stropních obkladů. 

BRPL20180530001 

Polský obchodník nabízí služby distributora pro výrobce nábytku z ratanového a vrbového dřeva a dekorací 

z mořské trávy.  

 

 

BRTR20180426001 

Turecký výrobce figurín pro výuku zdravovědy hledá partnera, který by vyráběl potřebné části – jedná se o 

vstřikování plastů.  

BRCN20180531001 

Čínská firma hledá dodavatele pevného rozpustného hnojiva (s obsahem dusíku, fosforu a draslíku) pro 

další distribuci na čínském trhu. 

BRTR20180516001 

Turecký výrobce plastových tašek hledá dodavatele granulátu.  

BRFR20180515001 

Francouzský výrobce měkčených povrchů (podložek) hledá dodavatele EPDM granulátu včetně potvrzení o 

malém dopadu na životní prostředí. 

BRUK20180607001 

Britská firma navrhla držák smartphonů z odolného silikonu. Nyní hledá partnera, který by držáky vyráběl. 

Jedná se o vstřikování plastů.  

TRDE20180530001 

Německý start-up založil e-tržiště surovin pro chemický průmysl. E-tržiště není závislé ani na výrobních ani 

na obchodních podnicích. Firma nyní hledá partnera – odborníka z chemického průmyslu – který by se 

podílel na vývoji e-tržiště za účelem vytvoření nových funkcionalit.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/350ae44b-c1bb-490d-a622-80e9ea7376c5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f8575ae7-2219-4077-94a9-bb75c9c59b15
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/49188b5a-669d-4cdf-b253-bba65b4503a1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/28cdd2e6-e3e9-4749-9bc5-c9867be25eba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ba17d7a5-f0ca-4890-86de-cfcc1a94724c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e119d38d-94f9-45b2-9c7c-7e977f8ffe9d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8b7133f-b620-496e-84b1-e7f3aa7b94d4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d35a8eeb-aa59-400c-b490-febafaee23b0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34b2e9c5-7d4c-4df7-8703-351e74df915e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bb4ec378-fb8d-40f2-ba9a-e016f27c014a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4a3991bc-78d5-468b-b4c9-09de47c56237
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TRFR20180515001 

Francouzský návrhář a výrobce venkovních sportovišť, která jsou vyráběna z měkčených povrchů, hledá 

ekologické spojovací materiály jako náhradu za ty, které používá nyní (polyuretanová pryskyřice).  

 

 

BRDE20180618001 

Německý fyzioterapeut hledá výrobce plastových částí, jedná se o pomůcky, které usnadňují zacházení 

s předměty v domácnosti. 

BRDE20180504001 

Německý fyzioterapeut hledá dodavatele bláta a rašeliny pro terapeutické účely.  

TRNL20180531001 

Nizozemská firma vyvíjí novou generaci nanoléčiv. Cílem je použití nanočásticových technologií pro lepší 

bezpečnost současných léků při pevných nádorech. Firma hledá partnera, který by pomohl s vylepšením 

současné technologie.  

 

 

TRLV20180508001 

Lotyšská firma vyvinula software, který umožňuje lépe řídit paintballové aktivity. Firma nyní hledá partnera, 

který by pomohl vyřešit některé problémy, například lepší identifikaci hráčů v poli, dostatečné zdroje 

elektřiny (nyní je možné využít pouze vestavěné dobíjecí baterie) a podobně. Nová řešení by měla 

zahrnovat i aplikaci pro smartphony a tablety.  

BRGR20180525001 

Malá řecká IT společnost hledá dodavatele pro Wi-Fi sítě, například kamery, routery, boostery, řešení pro 

chytré domy a podobně.  

 

 

BRIT20180321001 

Italská firma nabízí služby distributora pro výrobce klasických i bio vín jakéhokoli druhu.  

BRAM20180504001 

Arménský distributor mraženého masa, těstovin a obilovin nabízí své služby.  

BRDE20180605001 

Německá firma nabízí služby distributora pro výrobce masa, šunky, sýrů a těstovin.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d1dfe4b1-e8d5-46ba-8c86-30b461486d89
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/537ee770-2ecd-4dbb-a408-95145033ba51
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/027c582a-fc57-4129-8387-9a36bae5850a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2872e45e-3ada-4c9d-819d-60b9a8214657
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/535b18bd-3970-46a8-b273-9300599b02fd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ea3675c0-dbac-4ec3-a123-4135cea7c301
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/01d1f100-5a08-4eb6-bbde-b174296a70c1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e9c52e8d-4daa-452c-9f85-6106bf4aa264
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9a2b699d-3574-4bf2-af1f-882cfa3bfe93
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BRPL20180425001 

Polský on-line prodejce hledá výrobce doplňků stravy a speciální výživy pro další distribuci na polském trhu.  

 

 

BRSI20180608001 

Malá slovinská nevládní organizace, která sdružuje pacienty s atopickou dermatitidou, hledá distributora 

inovativních textilií, které jsou pro tyto pacienty vhodné.  

BRDE20180507001 

Německá firma hledá partnera, který by vyráběl retro papírové kufříky dle specifikace.  

TRUK20180529001 

Skotská firma hledá výrobce potřeb pro děti ze silikonu, jedná se například o měkčené hračky, kousátka a 

podobně.  

BRPL20180521001 

Polská firma nabízí služby distributora pro výrobce antistatických/ ESD oděvů.  

BRUK20180601001 

Britská firma hledá výrobce kabelek dle návrhu.  

BRCN20180528001  

Čínský on-line obchod hledá dodavatele přikrývek dle specifikace pro další prodej.  

 

 

BRIE20170926001 

Irská laboratoř, která poskytuje své služby pro obory zemědělství, ochrana životního prostředí a 

geotechnika, hledá partnerskou laboratoř, která by poskytovala a) testování půdy (analýza minerálů) a b) 

testování vody (analýza minerálů).  

BRDE20180531001 

Německá agentura na výzkum veřejného mínění hledá podobného partnera, který by pomohl 

s mezinárodními projekty.  

BRRO20180119001 

Rumunská firma hledá dodavatele surovin pro výrobu obalů na potraviny – obaly na cukrovinky a čokoládu, 

na odnos hotového jídla, potištěné kelímky, hliníková víčka a podobně. 

BRDE20180525001 

Německá cestovní agentura nabízí služby pro FIT pro čínský trh. Nyní hledá partnera, který by zajišťoval 

cesty či akce po Evropě a Izraeli. Angličtina je samozřejmostí.  

  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ec94396d-5a9c-4bf4-8793-f6cc69b86240
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94e619e9-b90a-4e7a-99d1-673c18ce7425
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9efff46e-9cb8-4520-9af0-ff8285c79f82
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/96a39315-4a7b-49b3-9986-525acf6b58e4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4cc2899e-bb32-47a2-ad50-146d482b6462
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d310991-29a9-440f-92c9-93b099eed2cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/94d62ca6-dbe9-4e7a-bbf7-becf2b7a4efa
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b240df4-9ec6-44de-b1d9-f6265ce1240f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7b598296-42e1-408c-86ec-d97a0404c948
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/50a4090a-4222-40f5-8529-a803de42cdf3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9168663-0701-46b3-82f2-1b584267abf9
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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.  

 

mailto:eva.hrubesova@crr.cz

