
Seznam německých firem, které hledají v ČR nové dodavatele (stav k 5. 3. 2019) 

 

1. Agilent Technologies 

www.bk-international.com 

Znění poptávky: 

Firma Agilent je výrobcem technologií a techniky pro materiálovou a chemickou analýzu a laboratorní 

testy v oborech lékařství, chemie a petrochemie, ochrany životního prostředí, zemědělství, forenzních 

věd aj. Firma má 14 tisíc zaměstnanců a přes 4 mld. eur obratu. Aktuálně firma shání dodavatele 

precizních přesně obráběných dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – vysoce přesné obráběné díly 

b. Plasty, elektronika 

c. Doplňkové produkty 

d. Povrchová úprava vyráběných kovových dílů 

Požadavky: 

Poptávka je v rozmezí 100-4000 kusů ročně. Dodavatel musí mít již mezinárodní zkušenost, certifikaci 

ISO 9001. Měl by mít alespoň 10 zaměstnanců a obrat více než 10 mil. eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generall interested in Metal Working (primary), Plastics/ Electronics (possibly), 

Complementary Goods, Surface treatment related to demanded machined parts. 

Current Interest: High precision machined parts 

 

2. Bischof + Klein Holding SE & Co. KG  - (1.) 

www.bk-international.com 

Znění poptávky: 

Firma Bischof + Klein je výrobcem flexibilních obalů a fólií s průmyslovou i spotřební aplikací. Dále 

vyrábí ochranné filmy, fólie a laminování. Firma zaměstnává 2300 zaměstnanců a má obrat přes 570 

mil. eur. Firma poptává dodavatele surovin, chemikálií a barviv, plastových dílů, plastové a hliníkové 

fólie pro tisk a laminování.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Plasty - pryskyřice LDPE, LLDPE,  

b. Folie PET, OPA, OPP 

c. hliníková fólie (7-13 μm) 

d. jádra PVC, tiskařský inkoust, lepidla, rozpouštědla, pigmenty, aditiva, lepenka 

e. Služby - logistické služby, palety 

f. Strojírenství, povrchové úpravy 

Požadavky: 

http://www.bk-international.com/
http://www.bk-international.com/


Záleží na konkrétní aplikaci, např. v potravinářství potřeba konkrétní certifikace 

Znění poptávky v aj: 

Current Interest: Resins (LDPE, LLDPE), Films (PET, OPA, OPP) Aluminium Foil (7my - 13my), PVC - Cores, 

Hadpaper Cores, Printing Inks, Adhesives, Solvents, Pigments / Additives, Corrugated Cardboard, 

Pallets, Logistic Services, Mechanical Engineering 

Not interested in Mass Production.  

 

3. Bischof + Klein Holding SE & Co. KG  - (2.) 

www.bk-international.com 

Znění poptávky: 

Firma Bischof + Klein je výrobcem flexibilních obalů a fólií s průmyslovou i spotřební aplikací. Dále 

vyrábí ochranné filmy, fólie a laminování. Firma zaměstnává 2300 zaměstnanců a má obrat přes 570 

mil. eur. Firma poptává dodavatele surovin, chemikálií a barviv, plastových dílů, plastové a hliníkové 

fólie pro tisk a laminování.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Plastové a hliníkové fólie pro tiskařské a laminační účely 

b. zipy, posuvníky a další uzávěry znovu uzavíratelných sáčků a obalů pro flexibilní druhy balení 

c. Obecně zájem o zpracování kovů, plastů a elektroniku 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat normu ISO 9001, mít EMAS, BRP/IoP.  

Znění poptávky v aj: 

Interested in Mass Production. Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / 
Electronics, Complementary Goods, as well as in paintings, surface treatment and tool construction. 

Current Interest: plastic films and aluminium foil for printing and laminating purposes. Spouts and 

zippers/sliders for reclosable packaging solutions in Flexible Packaging 

 

4. BOGE Kompressoren 

www.boge.com 

Znění poptávky: 

BOGE je tradiční rodinný výrobce kompresorů, techniky na zpracování stlačeného vzduchu a řídících 

jednotek. Firma má přes 850 zaměstnanců a má roční obrat přes 90 mil. eur. Firma hledá dodavatele 

tlakových nádob a opracovaných plechů 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – tlakové nádoby, opracované plechy (ohýbané, potažené, aj.)  

b. Plasty a elektronika 

Požadavky: 

http://www.bk-international.com/
http://www.boge.com/


Dodavatelé by měli mít ideálně ISO 9001, podíl exportu na výrobě 75 %, obrat alespoň 10 mil. eur a 30 

zaměstnanců. Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics / Electronics. 

Current interest: pressure vessels, sheet metal (bended, coated, etc.). 

 

5. Boyd Corporation GmbH  

https://www.boydcorp.com/ 

Znění poptávky: 

Firma Boyd GmbH je částí kalifornského koncernu Boyd Corporation, který je výrobcem těsnící 

techniky, technologií přenosu tepla, ochranných prvků a izolací. S aplikací výrobků v řadě oborů – 

letecký, automobilový průmysl, spotřební elektronika, průmyslová či zdravotní technika. Firma shání 

dodavatele extrudovaných plastů, kovových spon a profilů a řady materiálů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – extrudované díly, hliníkové a ocelové spony, hliníkové profily  

b. Plasty a elektronika – pěny, vložky, tepelně vodivé materiály 

c. Doplňkové produkty 

d. Výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatelé by měli mít alespoň ISO 9001. Firma má u některých produktů zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics / Electronics, Complementary Goods and 
Tool Construction. 

Current interest: Extruded parts, Metall parts (Aluminum or Stell clips, Aluminium Profile), Foam, 

Liners, Thermal Interface Material. 

 

6. BPW Bergische Achsen KG 

https://www.bpw.de/index.html 

Znění poptávky 

Firma BPW je výrobcem komponentů pro nápravy a přívěsy. Zajímá se o firmy zabývající se 

zpracováním kovů, o výrobce plastových dílů a doplňkových produktů. Firma má 7000 zaměstnanců a 

obrat 100 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – výkovky, lisované a ražené díly, svařované díly, odlitky 

b. Plasty a elektronika 

c. Doplňkové produkty - těsnící kroužky, šrouby, pružiny, ložiska, pouzdra 

Požadavky: 

https://www.boydcorp.com/
https://www.bpw.de/index.html


Dodavatelé musí splňovat minimálně normu ISO 9001. Firma má zájem o sériovou produkci. 

Znění poptávky v aj: 

Interested in Mass Production. Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / 

Electronics, and in Complementary Goods. 

Current Interest: Forging parts, press- and stamp parts, including welding parts, castings, springs, 

bearings, bushes 

 

7. Bühler Technologies GmbH  

www.buehler-technologies.com 

Znění poptávky: 

Bühler Technologies je výrobcem hydraulických systémů a systémů k analýze plynů. Firma má 150 

zaměstnanců a obrat 28 mil. eur. Firma hledá dodavatele zpracovaných kovových dílů a plastových 

dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – díly z plechu, soustružené a frézované díly, skříně a opláštění 

b. Plasty, elektronika – plastové díly 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně ISO 9001 a mít ideálně podíl exportu na výrobě přes 75 %. Firma 

má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics / Electronics, Complementary Goods. 
Current Interest: sheet metal parts, turning and milling, plastics, housings 

 

8. Conmetall Meister GmbH 

www.conmetall.de 

Znění poptávky 

Firma Conmetall Meister je velkoobchod v oblasti sanitárního vybavení, nářadí a nástrojů. Firma má 

900 zaměstnanců a obrat 370 mil. EUR. Firma poptává dodavatele sanitárních a keramických výrobků. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – koupelnové baterie a kohouty 

b. Plasty a doplňkové produkty – plastové koupelnové nádržky, koupelnová keramika, plastové 

sifony a odtoky do koupelny a kuchyně 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatelská firma by měla být držitelem certifikace ISO 9001. 

Znění poptávky v aj: 
Business is generally interested in Metal working, Plastics / Electronics and Complementary Goods. 

http://www.buehler-technologies.com/
http://www.conmetall.de/
https://www.buehler-technologies.com/de/start/


Current interest: Plastic bathroom cisterns, bathroom faucets, bathroom ceramic, plastic traps for 
kitchen and bathroom 

 

9. Dräger  

www.draeger.com 

Znění poptávky 

Firma Dräger je výrobce zdravotnického a bezpečnostního zařízení pro záchranné složky, těžební a 

chemický průmysl. Koncern má přes 14 tisíc zaměstnanců a obrat cca 2,7 mld. Eur. Firma hledá 

dodavatele kovových dílů s povrchovou úpravou. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – obráběné kovové díly s povrchovou úpravou, vypalované obrobené díly, 

svařované a obráběné díly, montáž 

b. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů – nátěry, práškové lakování 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně ISO 9001, obrat více než 10 mil. eur, 100 zaměstnanců. Firma má 

zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working and paintings, surface treatment, tool construction. 

Current Interest:  painting, powder coating, surface treatment as service for the metal suppliers. We 
purchase parts including surface. Burn cut of metal parts with machining and powder/paint. Welding 
of metal components, Machining parts and assemblies 

 

10. Dula-Werke Dustmann & Co. GmbH 

www.dula.de 

Znění poptávky 

Firma Dula-Werke Dustmann se zabývá realizací a komplexním vybavením interiérů obchodů a lodních 

interiérů. Má přes 500 zaměstnanců a 100 mil eur. Firma hledá dodavatele kovových dílů, zakázkového 

nábytku a skleněných výrobků. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – ocelové konstrukce z nerezové oceli a hliníku, frézování hliníkových plechů, 

svařování hliníkových profilů 

b. Zakázková výroba nábytku a čalouněného nábytku dle výkresů. Skleněné a akrylové prvky 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatelé musí dopředu počítat s podepsáním NDA a dodavatelského kodexu. Podíl exportu na 

výrobě alespoň 50 %. Velikost firmy dle produktu. Nejedná se o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

http://www.draeger.com/
http://www.dula.de/
https://www.dula.de/de.htm


Business is generally interested in Metal Working, Plastics / electronics and paintings, surface 
treatment, tool construction 

Current Interest: Metal constructions from steel, stainless steel, aluminium. Milling of aluminium 
sheets, welding of aluminium profiles. Constructing and producing furnitures and upholstered 
furnitures in small quantities (1+) according to our specifications. Glass and acrylic elements. 

 

11. Dürr Systems AG 

https://www.durr.com/de/ 

Znění poptávky 

Firma Dürr Systems je výrobce strojů a průmyslových celků pro automatizaci a digitalizaci produkce. 

Mezi produkty se řadí zejména robotická, procesní a montážní technika pro výrobu vozidel. Dále pak 

stroje pro lakování, odvětrávání, zařízení pro navýšení energetických úspor, technika pro odhlučnění či 

řídící systémy. Firma má celosvětově 15000 zaměstnanců a obrat přes 3,5 mld. eur. Firma hledá 

dodavatele kovových plechů, kovových  konstrukcí, hliníkových plechů a profilů 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – zpracování plechů, velkokapacitní regálové sklady (high bay/chassis 

storage), kovovýroba, modulární potrubí (pro klimatizace a vzduchotechniku)   

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat minimálně normu EN 1090 pro kovovýrobu, obrat ideálně alespoň 5 mil. eur 

a 50% podíl exportu na výrobě. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working.  

Current Interest: Sheet Metal Fabrication, High Bay/Chassis Storage, Steelwork, Module Air Ducts. 

 

12.  Gebr. Heinemann SE & Co.KG 

www.gebr-heinemann.de 

Znění poptávky 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Doplňkové produkty – nákupní tašky všeho druhu: PE, bavlna, bambusový papír, ekologické 

tašky 

Požadavky: 

Firma má zájem i o sériovou výrobu. Dodavatel by měl mít alespoň ISO 9001, obrat firmy dle  

produktu od 10 tis. Eur. Podmínkou je výroba v místě = ČR, nikoliv skrze subdodavatele ze zahraničí. 

Znění poptávky v aj:  

Products of current interest - all kind of shopping bags, PE bags, cotton bags, bamboo paper bags, 
environmental friendly bags 

 

https://www.durr.com/de/
http://www.gebr-heinemann.de/
http://www.gebr-heinemann.de/en


13. Hettich Group  

www.hettich.com 

Znění poptávky 

Firma Hettich je celosvětově významný výrobce kování, pojezdů a pantů pro nábytek. Hettich má 5500 

zaměstnanců a obrat 1 mld. Eur. Firma hledá lisované a ražené díly, montáž. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – ražené a tvarované díly, lisované díly, montáž 

b. Plasty a elektronika – vstřikované plastové díly 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu, zejména v menších objemech, s možností nárazového navýšení 

objemu. Dodavatel musí mít alespoň 10 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics, in surface treatment, tool 
construction.  

Products of current interest - Stamped parts, assembling, pressed parts, plastics injection moulding, 
tool construction, surface treatment 

 

14. HOLZ-HER Maschinenbau GmbH  

www.holzher.de 

Znění poptávky 

Společnost HOLZ-HER se zabývá výrobou strojů dřevozpracujícího průmyslu (dýhovačky, vertikální i 

horizontální obráběcí stroje a pulty). Firma má 400 zaměstnanců a roční obrat 100 mil. EUR. Firma 

hledá dodavatele svařovaných a vrtaných dílů 

Poptávané produktové oblasti: 

Firma hledá dodavatele svařovaných konstrukcí, vrtaných, řezaných a svařovaných dílů. 

a. Zpracování kovů - svařované ocelové konstrukce, obráběné díly, laserem řezané díly  

b. Plasty a elektronika 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu, dodavatel musí být ideálně držitel ISO 9000xx, minimální roční 

obrat 2 mil. EUR, podíl exportu na výrobě alespoň 60 % a 15 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics.  

Current interest: welded steel constructions, milled parts, lasered metal parts 

 

http://www.hettich.com/
http://www.holzher.de/
https://web.hettich.com/de-de/home.jsp


15. HQW Precision GmbH  

www.hqw.gmbh 

Znění poptávky 

Firma HQW Precision je výrobcem valivých ložisek s aplikací od nástrojů zubního lékařství, po turbíny 

v energetice. Firma má 160 zaměstnanců a obrat 22 mil. eur. Firma hledá výrobce nástrojů, vlnových 

pružných podložek a těsnění 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – vlnová pružná podložka, těsnění 

b. Výroba nástrojů – nástroje dle výkresů 

Požadavky: 

Firma má u vybraných produktů zájem o sériovou výrobu. Dodavatel musí splňovat ISO 9001. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working and in tool construction.  

Products of current interest - tolls according to our drawing; spring wave washer; seals 

 

16. ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG  

www.illig.de 

Znění poptávky: 

Společnost Illig Maschinenbau GmbH & Co. KG soustředí svou činnost na odvětví strojírenství. Zajímá 

se o firmy zabývající se obráběním kovů, montáží, strojní výrobou a firmy provádějící tvarování 

nástrojů. Firma má přes 750 zaměstnanců a roční obrat 160 mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené a frézované díly, zpracování plechů, montáže svařenců a 

mechanická montáž, strojní výroba, dopravníkové pásy, odlitky a výlisky, nástroje pro 

tvarování za tepla 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl mít více než 20 zaměstnanců, roční obrat 5 

mil. eur a podíl exportu na výrobě alespoň 20 %.   

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working 

Current interst: Turned and milled parts; Sheet metal work; welded assemblies, Mechanical 

assemblies; Machine frames; Manufacture of complete machinery; Conveyor belt; Tool making 

(thermoforming); Castings & molding 

 

http://www.hqw.gmbh/
http://www.illig.de/
http://hqwbearing.de/


17. KME Germany GmbH Co.KG 

http://www.kme.com 

Znění poptávky 

Firma KME je jedním z celosvětově největších výrobců a zpracovatelů mědi. Firma má 2000 

zaměstnanců a obrat přes 540 mil eur. Firma hledá dodavatele dílů dle výkresové dokumentace, 

svařované konstrukce a montáže. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – kovové díly dle výkresů, svařované konstrukce, montáž 

b. Plasty 

c. Doplňkové produkty  

d. Nátěry, povrchová úprava 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat certifikaci ISO 9001 a mít alespoň 5 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics, in Complementary Goods, and in 
paintings, surface treatment.  

Products of current interest: Any kind of parts based on drawings, welding construction and 
assemblies. 

 

18. Küsters Textile GmbH  

http://www.benningergroup.com/de/ 

Znění poptávky 

Küsters je výrobce strojů pro textilní průmysl. Firma má 80 zaměstnanců a obrat 75 mil. eur. Firma 

hledá svařované díly a kovoobrábění. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – obrobené komponenty a svařované díly vč. mokrého nátěru a práškového 

lakování 

b. Nátěry, povrchová úprava 

Požadavky: 

Dodavatel by měl mít obrat alespoň 50 tis. Eur, 10 zaměstnanců a podíl exportu na obratu 80 %. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working, paintings and surface treatment.  

Products of current interest - machined components, welding components (both incl. wet painting or 
powder coating) 

 

19. Leifheit AG  

www.leifheit.com 

http://www.kme.com/
http://www.benningergroup.com/de/
http://www.leifheit.com/


Znění poptávky 

Společnost Leifheit je tradičním výrobcem produktů do domácnosti. Firma má 1000 zaměstnanců 

a roční obrat 237 mil. EUR. Firma hledá dodavatele z různých kategorií. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – svařované trubky, plechy 

b. Plasty a elektronika - granulát 

c. Doplňkové produkty – textil 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj:  

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics, in Complementary Goods, 
and in paintings, surface treatment, tool construction.  

Products of current interest - welded tubes, wire, textile, granulate , sheet of metal 

 

20. Liebherr-Werk Biberach GmbH  

www.liebherr.com 

Znění poptávky 

Společnost Liebherr patří k největším výrobců stavebních strojů na světě. Zajímá se o firmy zabývající 

se zejména obráběním kovů a výrobou svařenců. Podnik má 1400 zaměstnanců a roční obrat 400 mil. 

EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – Svařované ocelové konstrukce, svařované plechové konstrukce, výkovky, 

soustružené a frézované díly 

b. Plasty a elektronika 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

d. Elektrické pohony 

Požadavky: 

Dodavatelé musí splňovat normu ISO 9001, dále normy DID EN 1090 a DID EN 3834 pro svařování. 

Očekávaný roční obrat dodavatele je 5 mil. EUR, min. 30 zaměstnanců a 50% podíl exportu na výrobě. 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics, as well as in paintings, 
surface treatment and tool construction. 

Current interest: Welded steel constructions, welded sheet metal structures, forgings, milled or turned 
parts, electric drives 

 

http://www.liebherr.com/


21. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co.KG  

https://landmaschinen.krone.de/ 

Znění poptávky 

Bernard Krone je zemědělská divize koncernu Krone. Firma vyrábí zemědělské stroje a vozidla, má přes 

2000 zaměstnanců a obrat 350 mil. eur. Firma hledá dodavatele svařenců. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – svařované díly v rozmezí 5 kg až 1 tuny.  

b. Plasty/elektronika 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel musí splňovat normu DIN EN ISO 3834-2 pro svařování, 

mít ideálně obrat 750 tis. Eur, 100 zaměstnanců a 30 % podíl exportu na výrobě. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics. 

Current Interest: Welding components weight from 5 kg to 1000 kg 

 

22.  Maschinenfabrik Reinhausen GmbH  

www.reinhausen.com 

Znění poptávky 

Firma Reinhausen je celosvětový výrobce transformátorů a regulátorů napětí a prvků elektrické sítě. 

Firma má přes 3300 zaměstnanců a obrat 750 mil. eur. Firma hledá svařence, odlitky a plastové díly 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – svařované díly, výkovky za studena i za tepla, hliníkové odlitky (pískové, 

kokilové, tlakové, s tlakotěsným a hladkým povrchem), ocelové odlitky (sférické, grafitové), 

obráběné díly přesné (soustružení, vrtání, frézování)  

b. Plasty, elektronika – plastové díly, elektrické spoje 

c. Doplňkové produkty  

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatelé musí splňovat minimálně ISO 9001, či TS 16949, ISO 

14001. Dodavatel by měl mít alespoň 50 zaměstnanců a podíl exportu na výrobě 50 %. Firmu zajímá 

zejména kvalita výrobků, dostupnost a stabilita dodávek. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics, Complementary Goods, as 
well as in paintings, surface treatment and tool construction. Motivation – quality before price, reliable 
delivery, market chack for availability 

https://landmaschinen.krone.de/
http://www.reinhausen.com/
https://www.reinhausen.com/en/desktopdefault.aspx/tabid-11


Current Interest: welding parts, forging hot cold,alu castings (sand, mold, die cast), steel casting 

(spheroidal graphite), machined parts (turning, drilling, milling) – tight tolerances, plastic parts, 

electrical contact parts 

 

23. Memminger-IRO GmbH  

www.memminger-iro.de 

Znění poptávky 

Memminger-IRO je výrobce průmyslových pletacích a šicích strojů a komponentů – napájení, řídící 

systém, chlazení aj. Firma má přes 220 zaměstnanců a obrat 40 mil. eur. Firma hledá v ČR kovovýrobu, 

soustružené a frézované díly. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené díly, frézované díly, kovovýroba 

b. Plasty, elektronika 

c. Doplňkové produkty 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky na českého dodavatele: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být alespoň držitelem DIN ISO 9001/2015, mít 

podíl exportu na výrobě 50 %, obrat 2,5 mil eur a 50 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics, Complementary Goods, as 
well as in paintings, surface treatment and tool construction. 

Current Interest: Turning and Milling part, Metal working parts 

 

24. Minimax GmbH & Co. KG. 

www.minimax.com 

Znění poptávky 

Firma Minimax je výrobcem a dodavatelem protipožárních bezpečnostních systémů a techniky pro boj 

s požárem. Firma má přes 8000 zaměstnanců a obrat 1,4 mld. eur. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – Odlitky vč. opracování, soustružené díly, ražené/lisované díly, výkovky 

(opracované), svařované díly z plechu 

b. Plasty a elektronika 

c. Doplňkové produkty 

Požadavky: 

Firma má po úspěšném zauditování firmy zájem i o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitelem 

ISO 9001, případně i ISO 14000/1, TS16949, QS9000. Zároveň by měl být podíl exportu na výrobě 

alespoň 60 %. 

http://www.memminger-iro.de/
http://www.minimax.com/


Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics and in Complementary 
Goods. 

Current Interest: Castings (incl. machining), Turned parts, Stamped parts, Forged parts (incl. 
Machining), Welded parts (Metal sheet) 

 

25. MIWE Michael Wenz GmbH 

www.miwe.com 

Znění poptávky 

Firma MIWE je výrobce pecí a dalších pekárenských zařízení. Firma má 760 zaměstnanců a obrat 112 

mil. eur. Firma hledá spínací a řídící techniku, HMI. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Plasty, elektronika – spínací panely a desky, řídicí jednotky, ovládací panely stroje (HMI – 

Human-Machine Interface) 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

Dodavatel musí být držitel ISO 9001:2015, mít více než 50 % exportu na výrobě, obrat 35 mil. eur a 

alespoň 80 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, in Plastics / Electronics and in paintings, surface 
treatment, tool construction. 

Current Interest: Switch panels, switch boards, control units, HMI 

 

26. Osborn Onternational GmbH  

www.osborn.com 

Znění poptávky 

Firma Osborn je celosvětovým výrobcem kartáčů a nástrojů pro broušení, leštění a povrchovou úpravu. 

Firma má 1250 zaměstnanců a obrat 130 mil. eur. Firma hledá dodavatele obráběných dílů, svařenců, 

hliníku, vláken. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – ražené/lisované díly, obráběné díly, ocel a dráty, svařence, normalizované 

součásti, dráty, hliník. 

b. Doplňková produkty 

c. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

http://www.miwe.com/
http://www.osborn.com/
http://www.osborn.com/index.html


Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel musí mít podíl exportu na výrobě 50 %, ideálně alespoň 

20 zaměstnanců a 2 mil. eur obratu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is interested in Mass Production. Business is generally interested in Metal Working, 
Complementary Goods, paintings, surface treatment, tool construction 

Current Interest: metal parts, stamping, drilling, steel, wire, welding, trade goods, filaments, 
aluminium 

 

27. Outotec GmbH & Co. KG  

https://www.outotec.com 

Znění poptávky 

Firma Outotec je celosvětový výrobce strojů a technologií pro těžbu, metalurgii, čištění průmyslové 

odpadní vody, alternativní zdroje energie a chemický průmysl. Firma je také dodavatelem řešení pro 

digitalizaci výrobních procesů. Firma má přes 4000 zaměstnanců a obrat 1,1 mld. eur. Firma hledá 

dodavatele odlitků, výkovků, obrobených ocelových konstrukcí a svařených podsestav. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – odlitky, výkovky, obrobené ocelové konstrukce, svařené podsestavy 

b. Plasty a elektronika 

c. Doplňkové produkty 

d. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů 

Požadavky: 

--- 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics / Electronics, Complementary Goods, 
paintings, surface treatment, tool construction. 

Current Interest: Castings,  Forging, machined steel structure, welded subassembly groups 

 

28. Proxowell GmbH 

www.proxowell.de 

Znění poptávky:  

Proxowell se zabývá výrobou lékařských a rehabilitačních přístrojů, má 31 zaměstnanců a roční obrat 

6 mil. EUR, poptává svařované polotovary.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Svařované sestavy včetně práškového lakování 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Certifikát ISO 9001-2015, lépe však ISO 13485. Dodavatel musí mít 

obrat kolem 150 tisíc EUR a minimálně 25 zaměstnanců a podíl exportu na výrobě alespoň 50%. 

https://www.outotec.com/


Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working?  - Yes; Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? – No; Are you generally interested in Complementary Goods? – No;  

Products of interest - welded assemblies including powder coating 

 

29. PUK Group GmbH & Co. KG 

www.jordahl.de 

Znění poptávky: 

Firma je hráčem se širokým záběrem v oblasti stavebnictví, energetiky, infrastruktury a technologií a 

poptává dodavatele ukotvení z výztužné oceli. Firma má 150 zaměstnanců a roční obrat ve výši 30 mil. 

EUR. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kované kotvy z betonářské oceli, odlitky, výkovky, opracované konstrukce, ocelové svařované 

podsestavy 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitel ISO 9001. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? - Yes. 

Products of interest – Forged anchors ((material: reinforcement steel) 

Current Interest: Castings,  Forging, machined steel structure, welded subassembly groups 

 

30. Rittal GmbH & Co. KG    

www.rittal.com  

Znění poptávky: 

Firma vyvíjí a vyrábí řešení v oblastech rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení, IT infrastruktury a 

softwaru a služeb - standardizované i na míru pro téměř všechna odvětví průmyslu. Má 11000 

zaměstnanců a obrat ve výši 2,2 mld. EUR ročně. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zamykací systémy 

b. Palety 

c. Kartonážní obaly 

d. Plastové obaly 

e. Syntetické materiály 

f. Komponenty pro vzduchotechniku 

g. Elektronika 

h. Kabelové svazky 

Požadavky: 

http://www.rittal.com/


Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitel ISO 9001 a mít obrat min. 10 mil. EUR, 

více než 30 zaměstnanců a podíl exportu na výrobě alespoň 30%. 

Znění poptávky v aj: 

Interested in mass production. Are you generally interested in Metal Working?  - No.; Are you 
generally interested in Plastics / Electronics? – yes ; Are you generally interested in Complementary 
Goods? – No ; Are you generally interested in one of the following? paintings, surface treatment, tool 
construction  – yes ; 

Products of interest - locking systems, palets, cardboards packaging, plastic packaging, synthetic 
materials, climate components, electronics, cable harnesses 

 

31. Robel Bahnbaumaschinen GmbH 

www.robel.com 

Znění poptávky 

Společnost Robel se zabývá vývojem, výrobou a distribucí strojů pro výstavbu železničních tratí. Firma 

má 560 zaměstnanců a roční obrat 90 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti:  

a. svařování 

b. Frézování 

c. Soustružení 

d. Hliníkové odlitky 

e. Montáž 

f. Povrchové úpravy 

g. Ozubená kola, převodovky 

h. Baterie 

i. Elektromotory 

 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu v počtech do 500 – 1000 ks.  

Nejsou nutné certifikace, výhodou je však ISO9001, pro svařování EN15085 

Znění poptávky v aj:  

Are you generally interested in Metal Working? - yes ; Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? – yes ; Are you generally interested in Complementary Goods? – no ; Are you generally 
interested in one of the following? paintings, surface treatment, tool construction  – yes ;  

Products of current interest -  welding, milling, turning, aliminium casts, assembly, paintings, gears, 
batteries, motors  

 

32. Schuchmann GmbH & Co. KG  

www.schuchmann.de  

Znění poptávky 

Společnost Schuchmann je předním výrobcem rehabilitačních pomůcek, má 130 zaměstnanců a roční 

obrat přes 20 mil. EUR. 

http://www.schuchmann.de/


Poptávané produktové oblasti: 

Firma hledá dodavatele frézovaných, vrtaných, svařovaných dílů a sestav, ohýbání trubek 

Požadavky: 

Firma má zájem o malou sériovou výrobu v počtech do 2000 ks/rok. Podíl dodavatele na exportu 

minimálně 20%. Certifikáty nevyžaduje. Podíl exportu na výrobě alespoň 20%. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? Yes; Are you generally interested in Plastics / 
Electronics? – Yes (Plastic Injection Moulding); Are you generally interested in Complementary Goods? 
–No 

Products of current interest -  milled, drilled, welded parts/assemblies, tube bending 
 

33. Selve GmbH & Col KG  

www.selve.de 

Znění poptávky 

Společnost Selve je leaderem trhu v oblasti komponentů pro rolety se specializací na řízení a kontrolu 

v oblasti rolet a textilní ochrany proti slunci. Společnost má 210 zaměstnancům, roční obrat je ve výši 

45 mil. EUR a podíl exportu na výrobě alespoň 30%.. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Kuličková ložiska 

b. Kabelové dráty 

c. Lakované bezešvé přesné trubky 

d. Lisované díly 

e. Tlakové odlitky ze zinku 

f. Přesně soustružené a frézované díly 

Požadavky: 

Dodavatelé musí mít certifikaci ISO 9001:2015. Firma nemá zájem o sériovou výrobu. Dodavatel musí 

rovněž splňovat podmínku minimálního dosaženého obratu v hodnotě 15 mil. EUR, minimáln počet 

zaměstnanců 50. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? – Yes ; Are your generally interested in 
Plastics/Electronics – Plastics ? – Yes; Are you generally interested in Complementary Goods? – No; 
Are you generally interested in one of the following? paintings, surface treatment, tool construction - 
Yes 

Products of current interest -  ball bearings, cable wires, painted seamless drawn precicion tubes, 
stamped parts, zinc-die cast parts, precision turned and milled parts 

 
34. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  

http://www.sennheiser.com 

Znění poptávky 

file:///C:/Users/adam.jares/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MN1FVDOM/www.selve.de
http://www.sennheiser.com/


Firma Sennheiser je celosvětový výrobce profesionální a spotřební audiotechniky a elektroniky. Firma 

má 2700 zaměstnanců a obrat necelých 670 mil. eur. Firma hledá tlakové odlitky s dekorativním 

povrchem a precizní ražené díly či tištěné fólie. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – tlakové odlitky (hliník a zinek) v objemu 1-5 tis. Kusů ročně, malé a precizní 

kovové výlisky 

b. výkovky, obrobené ocelové konstrukce, svařované podsestavy 

c. Plasty a elektronika – gumové odlitky 

d. Doplňkové produkty 

e. Nátěry, povrchová úprava, výroba nástrojů – dekorativní povrch výkovků, malba a tisk, fóliový 

tisk, potištěné fóliové výstřižky 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Dodavatel by měl být držitelem certifikátu ISO 9001. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics / Electronics, paintings, surface treatment, 
tool construction. 

Current Interest: Die casting parts (alu and zinc) in low volumes i.e. 1000 to 5000 pcs. per year with 

highly decorative surfaces incl. Painting and printing. Small and precise metal stamping parts, moulded 

rubber parts, special products like stamped/printed foils. 

 

35. Techtronic Industries GmbH 

www.ttigroup.com 

Znění poptávky 

Techtronic Industries se zabývá výrobou elektrického nářadí. Společnost má 200 

zaměstnanců a roční obrat ve výši 50 mil. EUR. 

Poptávané produktové oblasti:  

a. Odlitky z hliníku a zinku včetně obrábění  

b. Kování včetně obrábění 

c. Soustružené díly 

d. Frézované díly 

e. Elektromotory 

f. Elektronika 

g. Vstřikované plastové díly 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat normu ISO 9001 a mít minimálně 10 zaměstnanců. Společnost má zájem o 

sériovou výrobu.  

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? – Yes ; Are your generally interested in 
Plastics/Electronics – Plastics ? – Yes; Are you generally interested in Complementary Goods? – No; 

file:///C:/Users/adam.jares/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MN1FVDOM/www.ttigroup.com


Are you generally interested in one of the following? paintings, surface treatment, tool construction - 
No 

Products of current interest - casting (Alu and magnesium) including machining of casted parts, forging 

including machining , turned parts, milled parts, motors, electronics, injection moulded plastic parts 

 

36. Thielenhaus Technologies GmbH  

www.thielenhaus.com 

Znění poptávky 

Thielenhaus Technologies se zaměřuje na výrobu superfinišovacích strojů ke zlepšení kvality tvaru a 
povrchu výrobku.  
 
Poptávané produktové oblasti: 

a. chladicí cívky 

b. odlitky 

c. kovové součástky 

d. kovové součástky s vysokou přesností 

e. elektronické skříně 

f. souřadnicový upínací stůl 

Požadavky: 

Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Not interested in Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? - Yes; Are your 
generally interested in Plastics/Electronics – Plastics ? – Yes; Are you generally interested in 
Complementary Goods? – No; Are you generally interested in one of the following? paintings, surface 
treatment, tool construction - No 

Products of current interest - Index table, Cooling coil, Casting, Metal parts, Metal parts (High 

precision), Electronic cabinets 

 
37. Waldner Laboreinrichtungen Gmb H&Co.KG   

www.waldner-lab.de 

Znění poptávky 

Společnost Waldner se zabývá výrobou laboratorního nábytku a poptává pro svůj 
export do Spojených států výrobce ocelových plechových dílů, ze kterých lze sestavit kompletní ocelové 
skříně. Kostra je svařovaná. Společnost má 550 zaměstnanců a obrat ve výši 120 milionů korun.  

Poptávané produktové oblasti:  

a. Zpracování kovů: Plechové díly, ze kterých se skládá celá laboratorní skříň – zpracování plechů 

(ohýbání, lisování, laserové řezání, ohranění), svařování, povrchová úprava (práškové 

lakování), montáž, zabalení 

Požadavky: 

file:///C:/Users/adam.jares/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MN1FVDOM/www.thielenhaus.com


Dodavatel musí splňovat normu ISO 9001. Obrat dodavatele větší než 0,5 mil. EUR a minimální počet 

zaměstnanců by měl být 50. Dodavatel může po domluvě a pod hlavičkou firmy Waldner výrobky 

dodávat i napřímo zákazníkům na americký trh. 

Znění poptávky v aj: 

Are you generally interested in Metal Working? – Yes (steel sheet work like 

stamped/pressed/welde/lasered and powder-coated) ; Are you generally interested in Plastics / 

Electronics? – No ; Are you generally interested in Complementary Goods? – No ; Are you generally 

interested in one of the following? – paintings, surface treatment, tool construction – Yes (Powder 

coating) 

Products of current interest – metal sheet parts, which can be assembled into cabinet 

 

38. Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG 

www.stauff.com 

Znění poptávky 

Walter Stauffenberg je společnost poptávající dodavatele komponentů pro hydrauliku.   

Poptávané produktové oblasti:  

a. Kované a soustružené ocelové díly pro hydraulické armatury 
b. Hliníkové odlitky gravitační a tlakové 

Požadavky: 

Dodavatel musí mít certifikaci ISO 9001 

Znění poptávky v aj: 

Can be Mass Production. Are you generally interested in Metal Working? – Yes (stamped turned, 
forged, alu, steel, sphero) ; Are you generally interested in Plastics / Electronics? – Yes (plastic molded 
parts) ; Are you generally interested in Complementary Goods? – Yes ; Are you generally interested in 
one of the following? – paintings, surface treatment, tool construction – Maybe 

Products of interest - forged and turned steel parts for hydraulic fittings, alu parts made by die cast 
and gravity casting 

 

39.  Windmöller & Hölscher KG  

www.wuh-group.com  

Znění poptávky 

Podnik Windmöller & Hölscher KG je dodavatelem strojů a systémů pro výrobu flexibilních obalů. 

Zajímá se o firmy zabývající se obráběním kovů a o výrobce plastových dílů. Firma má 2200 

zaměstnanců a roční obrat 760 mil. EUR.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – plechové díly, obráběné součásti, svařované díly, z nerezové a obyčejné 

oceli 

b. Plasty a elektronika 

http://www.wuh-group.com/


Požadavky: 

Dodavatel musí zaměstnávat minimálně 30 pracovníků, roční obrat alespoň 200 tisíc eur a podíl jeho 

exportu na jeho výrobě musí převyšovat 30 %. Firma nemá zájem o sériovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

Business is interested in Metal Working, in Plastics / Electronics.  

Current interest: turning, milling and drilling, sheet metal parts, welding parts, stainless steel / mild 

steel 

 


