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TRGR20190122001 

Řecká firma zabývající se recyklací hliníku hledá dodavatele úspornější technologie. 

TRNL20190130001 

Nizozemská firma zabývající se výrobou barev a nátěrů hledá dodavatele technologie, která by 

monitorovala průběh ošetření povrchů a natírání.  

 

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/61efaa4c-43ae-4c43-8597-5ec29646b956
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/337f7ef5-9826-479b-a773-90b8a0024a8a
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TRES20190205001 

Španělská firma zabývající se tříděním odpadů hledá technologii pro detekci kovových a nekovových 

odpadů.  

TRLT20190130001 

Litevská společnost hledá technologii, kterou by využívala při vyhledávání nelegálních skládek ve volné 

přírodě. Technologie by měla být neinvazivní, resp. velice citlivá k přírodě. 

TRNL20190128002 

Nizozemský výrobce barev a nátěrů hledá technologie, kterými by přispěla k cirkulární ekonomice. Jedná se 

především o nalezení alternativních zdrojů surovin s minimální tvorbou odpadů, složení, která prodlouží 

život výrobku a podobně.  

TRKR20190213001 

Korejská firma se zabývá vývojem vyhřívaných záchranných vest. Firma hledá partnera, který má v této 

oblasti zkušenosti a na vývoji by se také podílel.  

TRNL20190204002 

Nizozemský výrobce barev a nátěrů hledá partnera, který by inovoval používání těchto výrobků zákazníky 

(např. co se týká techniky nátěrů, použití na různé materiály, správná aplikace, bezodpadové hospodářství a 

podobně). 

BRFI20190207001 

Finská firma hledá dodavatele potřeb pro dílny – brusné kotouče, pásy, vrtáky, nástroje na barvení, nástroje 

pro opracování kovů, sváření a další – za účelem další distribuce na finském trhu.  

BRAT20181217001 

Rakouská firma hledá partnera, který by vyráběl tyče z ploché ocele (včetně povrchové úpravy) – z tyčí pak 

bude sestaven zahradní nábytek.  

BRSE20190129001 

Švédská firma působící v leteckém průmyslu hledá dodavatele odlitků ze šedé litiny. Velikost odlitků se 

pohybuje od 20 do 8500 kg a v sériích od 10 do 100 kusů.  

BRDE20190212001 

Německý distributor elektrických zařízení na úsporu energií hledá partnery – montážní firmy – které by 

instalovaly zařízení u koncových zákazníků.  

BRRO20190122001 

Rumunský distributor fotovoltaických a tepelných solárních panelů hledá nové dodavatele.  

BRTR20190107001 

Turecká firma z gumárenského průmyslu hledá dodavatele antivibračních izolátorů pro mosty a budovy.  

BRRO20190129001 

Rumunský dodavatel příslušenství pro stavebnictví hledá nové dodavatele šroubů, podložek a matek.  

BRPL20190124001 

Polský distributor fotovoltaických panelů hledá nové dodavatele, především inovativních produktů.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/389803af-7b59-4149-9ad7-a72283e8c67c
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b30c3073-36d1-4a10-a568-bd4753d305d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/12bedd79-ae6d-4c9e-9bc2-cbd13129f1e0
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6193ea2-44fd-4f86-be8e-d2f707dfd4cd
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/09023628-e2bb-40ce-932c-e33cb4f4deab
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0a54f13f-e60b-4528-9a1f-96e6671873f5
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/55af5c2e-a688-469c-8261-084b1999e8d6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5af265c2-c937-4ef0-8059-b84a86e9f6d2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/084f36a8-cb2b-403b-a674-07aa965cb2bf
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f379d7f8-34ca-45be-9fcf-100d6c526327
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1bc6d466-e1b1-41d7-8d5e-109cce35d3ad
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/80f2e391-f194-4802-9dc6-120c0466d99a
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BRDK20190206001 

Dánský dodavatel ventilačních systémů hledá nové dodavatele axiálních větráků z galvanizované oceli.  

BRRO20190123001 

Rumunský distributor pro stavebnictví hledá nové dodavatele sad příručního nářadí a polyuretanové pěny. 

BRFR20190205001 

Francouzská firma zabývající se řešeními pro výrobu čisté energie hledá spolupracující firmu zaměřenou na 

SPS technologie, především grafit, keramiku nebo jiné materiály.  

BRDE20190206001 

Německý distributor dílů pro automobilový průmysl hledá nové dodavatele originálních dílů (odlitkové nebo 

tlačené součástky, trubičky profily, filtry), motorů, robotických dílů (HW i SW) a další.  

BRPL20190104002 

Polský obchodní zástupce hledá zájemce z oboru automotive, elektronika a průmyslové výrobky, kteří chtějí 

vstoupit na polský trh.  

BRGR20190123001 

Řecká firma, která se zabývá stavebnictvím a údržbou budov, hledá dodavatele stroje pro laserové čištění 

kovových povrchů.  

BRSI20181220005 

Slovinský prodejce zemědělských strojů a vybavení hledá dodavatele topných kabelů pro další distribuci na 

slovinském trhu.  

BRCN20190131001 

Čínská firma specializující se na ochranu životního prostředí hledá dodavatele RO membrány, vysokotlakých 

čerpadel pro odsolení mořské vody, zařízení pro sběr olejů ze zamořené vody a zařízení na zředění 

usazenin. 

BRFR20181015001 

Francouzský obchodní zástupce hledá nové dodavatele elektronických přístrojů, které by distribuoval ve 

Francii, Španělsku a jižní Americe.  

BRUK20190118002 

Britská firma hledá výrobce inovativní zdvižné plošiny pro auta, kterou sama navrhla.  

BRDE20190206003 

Německý projektový manažer v oboru stavebnictví hledá firmy, které by se podílely na stavebních 

projektech v Německu. 

 

 

 

BRFR20190117001 

Francouzský výrobce přírodních šťáv hledá dodavatele skleněných lahví o objemu 200 ml.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/04d07537-1ccc-4988-ad0c-1355a348edc5
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/feb9b135-8a46-4599-b5a8-1ca6e0646247
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e56672e5-ca6b-43a4-bf4c-1fba8d024990
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f098d8d5-6255-4cf2-913d-2198832eeded
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b29e2550-ea8a-430e-9309-3908ae8e32ff
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ae20a6f5-9459-4841-9de9-47ec701513e7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8a302634-7928-431b-b119-4c5a8cd185b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dedff8f5-5501-4f29-a145-5f83e6daa41b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2be813fa-7b13-4ef5-b793-b328e0c3d1f3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/87013cb4-f21e-440b-a633-c38172545b2f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac7fb19b-fb18-48f2-a61f-e6a9150a7228
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c8504309-7e42-42d0-b3f3-64a69afaae19
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BRPL20190204001 

Polský výrobce prémiové kosmetiky hledá dodavatele obalů.  

BRFR20190214001 

Francouzská společnost hledá dodavatele malých dřevěných lžiček nebo dřívek, určených pro konzumaci 

zmrzliny. 

 

 

BRFR20190111001 

Francouzský výrobce mýdla hledá subdodavatele, který by mýdlo z bio rostlinného oleje vyráběl.  

BRUK20190125001 

Britská firma vyvíjí novou řadů péče o vlasy mužů a nyní hledá dodavatele minoxidilové pěny (nebo 

srovnatelného produktu). 

BRTR20190116001 

Turecká firma hledá dodavatele předmětů, pomocí nichž napraví vadnou pozici chodidla (pneumaflex).  

BRPL20190111001 

Polský výrobce zdravotnických zařízení a přírodní kosmetiky hledá dodavatele nových produktů za účelem 

rozšíření své nabídky. Jedná se především o kompresory, masky, aspirátory, sprchové gely, pleťová mléka a 

podobně.  

BRUK20190111001 

Britský distributor zdravotního spotřebního materiálu hledá dodavatele nových produktů pro rozšíření své 

nabídky. 

BRFR20181109001 

Francouzský výrobce a distributor ortopedických potřeb hledá nové dodavatele produktů z látky (např. 

ponožky, pásy, opory, kompresní rukávy atd.) 

 

 

BRUK20190115001 

Britský distributor hledá dodavatele prvotřídních italských potravin a nápojů.  

BRFR20190122001 

Francouzská společnost hledá dodavatele potravin (maso, sýry, sladkosti, ryby, ovoce, zelenina) pro další 

distribuci na francouzském trhu.  

BRUK20190117001 

Britská firma nabízí obchodní zastoupení výrobků pro děti na čínském trhu.  

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13300142-3dd7-4ca7-8e2d-e6284b85a560
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d30a0eb-591e-4dbc-ad3f-f5293f62fdf3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78cd0c93-a1b2-4653-be3a-65d3580a0320
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5a8d8cee-4446-4e2d-9ec8-0998ec463df6
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9eab8bdb-f011-4b92-baf9-d817a54b17b9
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c87e73c9-55c5-406e-aac2-889eaaf577be
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5d789ff9-151a-4b2c-b5d3-6deaff00bc8a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8836c6e2-1f5c-4425-a2ba-810fdd04ecc1
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/57ae3cd4-0d35-49a7-89ac-434342abce96
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3f064915-bf4d-4739-8c67-f8a7657d4028
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4b1a9ab2-66b7-429c-b3b8-b8afea562edc
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BRTR20181225001 

Turecký výrobce krmiva pro krávy, ovce a kur hledá dodavatele surovin, především obilovin, olejových 

semen, otrub.  

BRPL20190128001 

Polský distributor potravin nabízí své služby. 

BRES20190110001 

Španělský distributor potřeb pro zubní lékařství nabízí služby distributora, především pro výrobce 

implantátů, chirurgických nástrojů, výrobků pro čištění zubů, jednorázových chirurgických setů a podobně.  

BRHU20190128001 

Maďarský distributor zdravotnických přístrojů hledá nové produkty pro rozšíření portfolia nabízených 

produktů. Firma nemá zájem o doplňky stravy. 

BRCN20190108001 

Čínská firma hledá nové dodavatele částí kuřat, především křídel a pařátů. 

TRIT20190211001 

Italská firma hledá technologickou pomoc s výrobou mouky z cvrčků.  

BRPL20190104001 

Polský obchodník hledá nové dodavatele konzervovaného, mraženého nebo sušeného ovoce a zeleniny. 

BRUK20190110001 

Britská firma hledá partnery, kteří mají zájem distribuovat své produkty – přírodní nebo v bio kvalitě – na 

britském trhu.  

 

 

BRAT20181220001 

Rakouský start-up, navrhující módu pro zimní období, hledá šicí dílnu, která by oděvy dle návrhu vyráběla.  

BRSE20190204001 

Švédská firma navrhla nový typ boty a ochranné obuvi, kterou lze používat při špatném počasí a zároveň si 

ochránit běžné obutí. Firma nyní hledá dodavatele lehké polymerové tkaniny a výrobce obuvi, který by 

vyrobil první sérii.  

BRSE20181220001 

Švédská firma hledá dodavatele sportovních oděvů pro ženy.  

 

 

BRGR20190103001 

Řecká firma vyrábějící bionaftu z použitého kuchyňského oleje hledá jeho dodavatele. 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/503a6195-51af-4789-a55b-a627c1a92439
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d132fbee-2b15-48ba-ad16-8652f6ddb2e3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/20dd27ef-7656-433b-b346-4d2d5ab760c7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5f074924-51df-4bf1-ab46-41792e1188b2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/610c416b-7029-4668-bb0c-367ab53efe4e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7e107ea4-054b-4698-8908-315851967f88
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/adf3cf52-64ff-42e8-97a2-23eaab961d67
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/a6294844-66c6-40fc-8c47-4caaa7f0c9b7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3a30ef76-cdf7-403b-b23d-553375432dbe
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/05c4dfba-e4db-4b88-8c1b-b9c83a17b44e
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BRES20190215001 

Španělské výzkumné centrum hledá partnera, který by poskytl součinnost při vývoji inovativní odbouratelné 

polymerové směsi založené na nearomatických polyesterech a kopolyesterech.  

BRPL20190107001 

Polská firma z chemického průmyslu hledá nové dodavatele chlornanu sodného, biocidních prostředků, 

odpěňovačů, glykolů a látek regulujících zápach.  

TRUK20190201001 

Britská firma hledá nové technologie, které by usnadnily výrobu a zlepšily funkčnost polyolefinů a polyolů. 

Polyolefiny a polyoly budou využívané ve stavebnictví, potravinářství, zdravotnictví a automobilovém 

průmyslu. 

TRNL20190128001 

Nizozemská firma hledá inovace v chemickém průmyslu.  

TRNL20190130002 

Nizozemský výrobce barev a nátěrů hledá technologickou spolupráci za účelem vylepšení vlastností 

stávajících výrobků, především co se týče využití bioaktivních látek.  

TRBE20181107001 

Belgická společnost hledá dodavatele netoxického lepidla s velkou přilnavostí.  

 

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/fb55aa6b-3a13-4036-b6f9-411983127706
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a176e78f-a312-4058-8e99-1add5d3f0330
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3211228f-afbd-4a8f-a3d0-2626a35d93d7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8264efe2-2a4d-49b3-a0d5-84cf488602c2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c23fdf83-ca44-44c6-9ab7-98d61afa0310
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f384d9f2-0fd4-4b68-97d9-3291e4519aec
mailto:eva.hrubesova@crr.cz

