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TRSE20181213001 

Švédská firma vyvinula nový typ rentgenek a nyní hledá partnera, který by vyráběl součástku do ní – 

molybdenovou mřížku o průměru 6mm s měděným držátkem.  

TRNL20181219001 

Nizozemská firma, která vyrábí nanočástice, hledá dodavatele koloidního křemíku. Cílem je vymyslet novou 

technologii nebo produkt, který by výrobky (které budou nanočásticemi ošetřeny) učinil trvanlivějšími a 

účinnějšími. 

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/45d112cb-cf1e-4bcc-9ffa-190c7eaec92f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f23a0902-b621-4837-95a8-46a081597c12
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TRCN20190114001 

Čínská společnost hledá nové technologie – vysoce kvalitní chemie a nové materiály – které by využila ve 

svých výrobcích nebo prodávala na čínském trhu.  

TRGR20190111001 

Řecká společnost hledá dodavatele transformátorů a autotransformátorů, které by sloužily jako doplňkové 

vybavení ke zdroji nepřerušovaného napájení (UPS).  

TRNL20181220003 

Nizozemská společnost hledá dodavatele detergentů (povrchově aktivních látek), které jsou 100% přírodní 

a nezávadné.  

TRLT20181210001 

Litevská společnost hledá dodavatele technologie pro měření tloušťky stěny nádrží z plastu vyztuženého 

sklem (GRP).  

TRGR20181210001 

Řecká společnost, zabývající se recyklací, hledá dodavatele prostředku nebo technologie, pomocí které lze 

snadno odstraňovat polep ze skleněných povrchů.  

TRUK20190114001 

Skotská lodní společnost hledá nové bezpečnostní prvky nebo zařízení pro svou flotilu. Cílem je snížit riziko 

potopení, resp. zamezit vodě, aby se během plavby dostala na palubu, případně vybavení dalšími 

nadnášecími prvky. Lodě slouží pro přepravu nákladu i osob.  

BRAT20181217001 

Rakouská společnost hledá dodavatele tyčí z ploché ocele. Z tyčí bude sestaven zahradní nábytek. Povrch 

tyčí by měl být galvanizován/ popráškován.  

BRTR20181116001 

Turecká těžařská společnost by chtěla distribuovat vrtáky do mramoru. Za tímto účelem hledá jejich 

dodavatele. 

BRLT20190103001 

Litevský distributor stavebnin hledá nové dodavatele izolace fasád a dekoračních materiálů. 

BRRO20181114001 

Rumunský dovozce a distributor potřeb pro elektrikáře a elektrických zařízení hledá nové dodavatele 

kabeláže, kovových stojanů, zinkových pásek, spojovacího materiálu a uzemňovacích tyčí.  

BRES20181211001 

Španělská firma nabízející řešení pro potravinářský průmysl hledá dodavatele závěrek pro příruční zařízení 

na skenování masa.  

BRRO20181128001 

Rumunská firma hledá dodavatele vyřazených elektro spotřebičů. Rumunská firma je bude dále recyklovat.  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d6e1b0f8-2c9f-45bc-8dbb-5b04c1a0f7d0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fe344b92-ba99-4c03-8ffc-76e3e9b76b6e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85f7d3c5-03d3-48f9-adea-7d8151172b16
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/379e891d-6975-42c7-85bd-9c0d18cf9092
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/88ffbc3c-22e7-4072-bd7f-bbb9f0a115c4
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5dd7ef46-1fe1-4b09-ab24-ea9ee95b1608
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/07e6484d-0c32-48a7-a5d0-f23f17d9a473
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/17e9eeb1-f800-42e6-b4ba-c2ffb7036db0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1ed6893f-ff97-43be-9538-493e3f1ed7eb
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fc5e1837-2405-4315-a34c-0f6db2dc6f5f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57041cb2-80d3-431b-a352-2003b3ba30ba
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/767dcd6a-5cea-4532-b7e8-5c3cf1699fe9
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BRBG20190107001 

Bulharská společnost hledá dodavatele obrazovek pro hotely. Obrazovky budou sloužit jako součást TV 

sestav nebo jako informační obrazovky napojené na vnitřní okruh.  

BRPL20181219001 

Polská firma hledá dodavatele 3D tiskáren pro další distribuci. 

BRPL20190114001 

Polský developer hledá dodavatel automatického parkovacího systému pro své současné i budoucí 

projekty.  

 

 

 

BRSE20181219001 

Švédský prodejce dekoračních výrobků pro interiéry a dárků hledá stolařství, které by bylo schopno dodávat 

menší série nebo zakázkovou výrobu dřevěných výrobků s kovovými prvky dle návrhu. 

 

 

TRIT20190104001 

Italské centrum asistované reprodukce hledá nové technologie, které by mohly být na klinice využity.  

TRTN20180829001 

Tuniská farmaceutická společnost hledá partnera, který by jí pomohl s vývojem hormonálních léků.  

BRDE20181208001 

Německý distributor zdravotnických přístrojů, potřeb a zařízení hledá nové dodavatele v segmentu porodní 

a poporodní péče.  

 

 

TRKR20181107001 

Korejská farmaceutická společnost zabývající se vývojem léků hledá partnera, který by jí dodal zobrazovací 

technologii. Technologie by měla být založena na virtuálním screeningu a zpracování velkých dat (big data). 

TRNL20181220001 

Nizozemská společnost chemického průmyslu hledá dodavatele systému (senzorů) pro analýzu výrobních 

procesů. 

  

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2877b6d5-e852-4cfc-949e-6ca190337c75
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4e93fe54-4205-4c81-8c3c-bb66562848c8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/643f211e-1ec5-49ac-afed-d097f7176707
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8ff0d2c9-9ec0-4c13-a69f-dd3c8007c80e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e2920ea7-906b-425f-bfe8-8a8a58fb3d84
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57b1bd47-e44d-4c98-b28a-f70a9b413d33
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e28296a4-43ba-4136-b561-c177dec3a085
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cf8a238f-af8b-41f5-99e0-24921fe53060
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e6bc48f7-befb-4894-8a7e-2611962005c5
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BRPL20190104001 

Polský obchodník s potravinami hledá dodavatele konzervovaného, mraženého a sušeného ovoce a 

zeleniny.  

BRGR20181220001 

Řecký pěstitel a obchodník s obilovinami a luštěninami hledá dodavatele mikorhizních hub vhodných pro 

obiloviny a luštěniny.  

BRSG20181213001 

Singapurský distributor hledá nové evropské dodavatele ovoce. 

TRLT20181001001 

Litevská společnost zabývající se zpracováním potravin hledá technologii pro zpracování těsta, resp. aby se 

netrhalo na lince tehdy, když je stlačeno a odděleno.  

TRIE20180904001 

Irská firma vyrábí krmivo pro dobytek ze zbytků, které vznikají při výrobě olivového oleje. Firma nyní hledá 

partnera, který by jí pomohl získat data o vlastnostech z odpadů vznikajících při výrobě olivového oleje a 

zároveň poradil, jak jej využít i v jiných odvětvích.  

TRCN20190102001 

Čínská společnost, zabývající se vývojem pro zemědělství, hledá technologie pro pěstování zeleniny, 

ovocných stromů a šlechtění.  

 

 

BRSE20181218001 

Švédská firma navrhla inovativní top pro kojící matky. Pro jeho výrobu hledá dodavatele elastického 

krajkového lemu a elastického hedvábného průvleku. 

BRAT20181220001 

Rakouský start-up navrhuje oděvy na zimu a pouliční módu. Nyní hledá dílnu, která by oděvy dle návrhu 

šila.  

BRSE20181221001 

Švédský start-up hledá dodavatele kvalitních látek, typově látky pro obleky kombinované s elastickým 

materiálem (ne nutně elastan). 

 

 

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/59b08aaf-9ed3-4175-924b-1c22a7c786ff
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5bf29439-4774-4f1d-b7a0-eca36772e713
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/333f18e8-573b-4a50-9371-1d606d364e7c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/83b1b5e0-1838-4f10-8b2f-f103a6a7e085
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4ab08863-34cb-45ea-95c3-18ff4ca8daec
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e107020-cf95-4e05-a778-9af569e754ef
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce729c5-ba15-4b29-b5e0-7ee5915ff94e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e349e9d3-7983-4765-be8f-93540dc57e56
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/682adb80-2313-499e-b7af-9e852d58ef3c
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

