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FIRMA WWW OFEROWANY PRODUKT POSZUKIWANY PARTNER W POLSCE 
 

ALLIMEX GREEN 
POWER  

 
https://www.allimex-
greenpower.eu/en/  

 
Systemy do instalowania paneli 

fotowoltaicznych  

 
Firmy instalujące panele 

fotowoltaiczne 
Importerzy i /lub dystrybutorzy 
akcesoriów do montażu paneli 

fotowoltaicznych.  
 

FROM-19-ON 
 

https://www.jeromwinery.
be/home-eng  

 
Producent organicznych win z 

Belgii  

 
Małe niszowe sklepy z winem, sklepy 

ze zdrową żywnością.  
Importerzy alkoholi – wina.  

 
LIQUISOL 

 
https://www.liquisol.com/  

 
Farby do malowania 

zewnętrznego budynków, 
ograniczające utratę ciepła lub 

przegrzewanie budynków. 
Rozwiązanie wpływające na 
większą efektywność cieplną 

budynków.  

 
Generalni wykonawcy, firmy 

dekarskie, firmy malujące duże 
budynki przemysłowe i 

mieszkaniowe (bloki), spółdzielnie 
mieszkaniowe. 

 
Agent 

 
BELBERRY 

 
https://www.belberry.com/  

 
Wysokiej jakości dżemy i konfitury 
oraz zdrowe keczupy o różnych 

smakach, octy naturalne.  

 
Sklepy tradycyjne i on-line 

zainteresowane sprzedażą wysokiej 
jakości keczupów, octów, konfitur i 

past do serów. 
Sklepy z żywnością premium.  

 
AMD  

 
https://www.amdnv.be 

 

 
Producent zaawansowanych 

maszyn i systemów produkcyjnych 
do drewna, tworzyw sztucznych i 

metali nieżelaznych 
 

 
Odbiorcy maszyn do drewna: 

producenci domów szkieletowych, 
domków drewnianych, ogrodowych, 

itp.  

 
SFSB 

 
www.sfsb.be 

 
  

 
Dostawca wszelkiego rodzaju 

nitów, śrub, sworzni dla 
przemysłu. Ofruje realistyczne 
terminy dostaw i profesjonalną 

obsługę klienta. 

  

 
Agent 

 
Klient końcowy: duże firmy 

przemysłowe wykorzystujące nity, 
sworznie, śruby przemysłowe.  
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FORTISBLADES 

  

 
https://www.fortisblades.co

m/ 
  

 
Producent specjalistycznych 

nożyków (jak żyletki)  
przemysłowych do cięcia folii z 

tworzyw sztucznych (folia strecz, 
folia do żywności, etykiety,taśmy 

klejące, itp.) 

 
Agent, dystrybutor lub importer, 

który dostarcza materiały 
eksploatacyjne do maszyn do folii. 

Extrustrusion i converting lines. 
Przemysł graficzny / wydruki.  

 
BUFFDE LUX  

 
https://www.buffdelux.com/  

 
Lody i produkty z mleka byków.  

 
Sklepy ze zdrową żywnością. 

 
SKS MACHINES 

 
https://www.sks-
machines.be/en 

 

 
Maszyny do grawerowania w 

drewnie 

 
Importer, dystrybutor maszyn do 
drewna. Warunek konieczny; musi 
posiadać dział serwisowy maszyn. 

 

 
PLANTWELL 

TOM 
DETAVERNIER 

 

 
https://www.tuinaannemer.

be/plantwell 
 

 
Szkółka drzew i krzewów. 

 
Importer drzew alejowych, firmy 
zajmujące się zielenią miejską, 

firmy ogrodnicze (szkółki)  
hodujące drzewa alejowe duże, 

centra ogrodnicze. 
 

 
LASETO 

 

 
https://www.futech-

tools.com/nl-be/ 
 

 
Mierniki dla budownictwa (mierniki 
wewnątrzne: m.in. lasery, mierniki 
odległości, wilgotnościomierze, 
infrared, ciśnieniomierze, itd.) 

 

 
Sieci profesjonalnych sklepów dla 

branży budowlanej. 
 

Dystrybutor / importer narzędzi. 

 
VEOS 

 
https://www.vepro.biz/ 

 

 
Producent funkcjonalnych białek 

zwierzęcych.  
 

 
Duże firmy przetwórstwa mięsnego 

 
NAQI 

 

 
https://www.naqi.com/ 

 

 
Produkty do pielęgnacji skóry oraz 

dla fizjoterapeutów. 
 

Produkty na oparzenia i do leczenia 
blizn (m.in. po zabiegach medycyny 

estetycznej)  
 

 
Importer, dystrybutor i dostawca 
produktów dla fizjoterapeutów i 
do sklepów ich zaopatrujących.   

 
Dystrybutorzy produktów dla 
lekarzy medycyny estetycznej. 
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EUROTAG 

 

 
http://eurotag.be/ 

 

 
Profesjonalne etykiety dla firm 
motoryzacyjnych (do kluczyka i 
samochodu); branży wynajmu 

nieruchomości.  
 

 
Dilerzy samochodowi, 

wypożyczalnie samochodów, 
serwisy samochodowe. 

 
Firmy zajmujące się wynajmem i 
zarządzaniem apartamentami 

wakacyjnymi. 
 

 
VISASARA 

 
www.visasara.be  

 
Palarnia wysokiej jakości kaw. 

Importer herbat.  

 
Imprterzy najwyższej jakości kaw i 
herbat dla gastronomii i sklepów 

premium.  
Sklepy prezentowe on-line.  

 
NEW VALMAR 

 

 
www.nuby.be 

 

 
Produkty dla dzieci  

Możliwa produkcja pod marką 
własną. 

 
Agent, firma z dobrymi kontaktami 

w sieciach marketów. 
 

Dystrybutor produktów dla aptek. 
 

 
PRIMO TOURS 

 

 
https://primotours.be/  

 

 
Firma rodzinna, branża 

transportowa 

 
Poszukuje podwykonawcy:  
małej lub średniej firmy 

transportowej z bazą magazynową 
do świadczenia przeładunku i 

transportu w krajach 
skandynawskich i bałtyckich. 

 

 
Firmy i osoby zainteresowane współpracą lub spotkaniem on-line z firmą belgijską prosimy o 

kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia terminu. 
 

 

Ambasada Belgii 
Przedstawicielstwo Ekonomiczne i Handlowe Flandrii 

Flanders Investment & Trade   

warsaw@fitagency.com 

T: +48 22 584 73 41   GSM: +48 888 74 74 74 
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