
Seznam německých firem, které hledají v ČR nové dodavatele (stav k 18. 02. 2020) 

 

1. Optima Materials Management GmbH 

        www.optima-packaging.com  

Znění poptávky: 

Firma Optima Materials Management navrhuje a vyrábí balící zařízení pro farmaceutický a spotřební 

průmysl, netkané textilie a další produkty. Firma má 2500 zaměstnanců, 400 mil. Eur obrat a objem 

nákupů 200 mil. Eur. 

Aktuálně firma hledá dodavatele hliníkových, ocelových a nerezových soustružených a frézovaných 

dílů, trubek a rámů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené a frézované díly, trubky, rámy 

b. Plasty – výkresové díly 

c. Doplňkové produkty – plechové součásti, svařované díly, převodové díly 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou výrobu. 

Znění poptávky v aj: 

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

Current Interest: High precision-machined parts – Alu, Steel, and Stainless Steel turned/milled 

welded parts, tubes, frames. 

 

2. Paul Wiegand GmbH 

       www.paulwiegand.de  

Znění poptávky: 

Firma Paul Wiegand je už 25 let uznávaným specializovaným výrobcem náhradních dílů v oblasti 

likvidace odpadu. Vyrábí náhradní díly především pro zametací vozidla a popelářské vozy. Firma má 60 

zaměstnanců a obrat v hodnotě 20 mil. Eur. 

Aktuálně hledá dodavatele v oblasti zpracování kovů, zejména frézovaných, svařovaných a lisovaných 

dílu. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – frézované, svařované, lisované díly 

b. Plasty – částečně 

c. Doplňkové produkty 

d. Hydraulické komponenty – čerpadla, hydraulické válce 

e. Gumové části – EPDM; B26 PA 6 

 

Požadavky: 

http://www.optima-packaging.com/
http://www.paulwiegand.de/


Firma má zájem někdy o menší množství do 10 kusů, někdy větší množství do 200 kusů – podle potřeby. 

Certifikát ISO 9001 podmínkou. Certifikát DIN ISO 9001 výhodou, ne však nutný. Dodavatelé by měli 

mít podíl exportu na výrobě min. 30 % a obrat 600 mil. Eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Plastics, Complementary Goods and other 

specialized products like hydraulic components, pumps, cylinders and cuts of rubbers EPDM, B26 PA6. 

Current Interest: all parts of metal working – especially milled, pressed and welded parts. 

 

3. Pöppelmann GmbH & Co.KG 

 

www.poeppelmann.com  

Znění poptávky:  

Pöppelmann je jednou z popředních firem v oblasti průmyslu zpracování plastu. Vyrábí produkty pro 

automobilový průmysl, zahradnictví, strojírenství, potravinářský průmysl nebo různé medicínské 

obory. Firma má aktuálně kolem 2500 zaměstnanců a obrat 450 mil. Eur.  

Aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, dále granuláty a směsi pro výrobu plastových 

součástek. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – lisované, soustružená díly, drážková pouzdra, chladící desky, kompresní 

pružiny 

b. Plasty – granuláty pro spotřební, technické a recyklované plasty 

c. Doplňkové produkty – O-kroužky 

d. Výroba lisovacích nástrojů 

e. IT, Průmysl 4.0 – průmyslová automatizace, strojírenské a logistické služby  

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou i kusovou výrobu – záleží na produktu. Certifikát ISO 9001 podmínkou. 

Certifikát ISO 14001 výhodou. Jednou z podmínek je i minimálně 20% podíl exportu na výrobě. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Plastics, Metal Working, Complementary Goods like O-Rings or 

screws, Tool and mould construction and ICT and Industry 4.0 services. 

Current Interest: metal working: stamping, turned, milled parts and plastics – granulates: commodity, 

technical, recycled plastics. 

 

 

 

 

 

http://www.poeppelmann.com/


4. PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co. KG 

 

www.profil.eu  

Znění poptávky:  

Společnost PROFIL vyrábí podpůrné spojovací prvky jako například samořezné nýtovací matice, 

samonapichovací nýtovací čepy, nýtovací spojovací a lisovací prvky, které se připevňují k různým 

plechovým dílům. Firma zaměstnává 350 lidí a její obrat činí více než 100 mil. Eur.  

Firma aktuálně hkedá dodavatele z oblasti zpracování kovů a průmyslu zaměřeného na obalové 

materiály. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené a frézované díly 

b. Obalové materiály – dřevěné palety, kartonové obaly 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou výrobu. Certifikát ISO 9001 podmínkou. Dodavatelská firma by měla mít 

minimálně 10 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry – turning and milling parts and Packaging 

industry – wooden pallets and packaging cartons. Current interest: turning a milling parts and 

packaging. 

 

5. Progress-Werk Oberkirch AG  

 

www.progress-werk.de  

Znění poptávky:  

Firma PWO funguje celosvětově jako partner automobilového průmyslu a zabývá se výrobou 

moderních kovových komponentů a subsystémů. PWO má kolem 3400 zaměstnanců a obrat činí 480 

mil. Eur.  

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů – zejména povrchové úpravy kovových dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – povrchové úpravy kovových dílů 

b. Ostatní produktové oblasti – čištění/odmaštění lisovaných dílů, preferováno „in house“ čištění 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Splnění norem ISO 9001 a ISO 14001 podmínkou. IATF 16949 

výhodou. Rovněž předchozí zkušenosti s německými zákazníky výhodou. Dodavatelská firma by měla 

mít minimálně 50 zaměstnanců. 

 

 

http://www.profil.eu/
http://www.progress-werk.de/


Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry – surface for metal parts and other product. 

Current interest: cleansing/degreasing, additional cleanliness requirement – metallic and non-metallic 

particles, fibres. In-house labour and experience with bonding test preferred. 

 

6. Proxowell GmbH  

 

www.proxowell.de 

Znění poptávky:  

Společnost Proxowell je úspěšnou společností zabývající se výrobou kvalitních tréninkových a 

rehabilitačních strojů. Firma má v současnosti asi 50 zaměstnanců, obrat 5 mil. Eur a objem nákupů 2,5 

mil. Eur. 

V současnosti firma hledá dodavatele samostatných svařovaných, soustružených a frézovaných dílů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – svařované, soustružené a frézované díly 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu včetně dodávky svařovaných sestav práškově lakovaných. 

Objednávka by byla vždy na celý samostatný kamión s určitou frekvencí opakování. Norma ISO 9001 a 

ISO 13485 podmínkou. Jednou z podmínek je i minimální 30% podíl exportu na výrobě. Dodavatelská 

firma by měla mít minimálně 50 zaměstnanců a obrat 120 – 150 tis. Eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry. 

Current interest: particular welded parts turned and milled parts, welded assemblies including powder 

surfaces. 

 

7. Recaro Aircraft Seating 

 

www.recaro-as.com  

Znění poptávky:  

Recaro Aircraft Seating je globálním výrobcem sedadel do letadel. Společnost zaměstnává kolem 2700 

lidí a její obrat činí 700 mil. Eur. 

Recaro v současnosti poptává dodavatele z oblasti zpracování kovů a výroby nástrojů a forem. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Výroba nástrojů a forem 

 

 

http://www.proxowell.de/
http://www.recaro-as.com/


Požadavky: 

Firma má zájem jak o kusovou tak sériovou výrobu a zároveň hledá dodavatele komplexních montáží. 

Norma ISO 9001 podmínkou a ISO 14001 velkou výhodou. Jednou z podmínek je i minimálně 20% podíl 

exportu na výrobě. Dodavatelská firma by měla mít minimálně 50 zaměstnanců a obrat 5 mil. Eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally  interested in Metal Working industry, Tool and Mold construction and Complex 

assemblies. 

 

8. SNR WÄLZLAGER GMBH  

 

www.ntn-snr.com  

Znění poptávky:  

NTN SNR Europe navrhuje, vyvíjí, vyrábí a uvádí na trh různé řady valivých ložisek, lineárních vedení, 

kloubů CV, kodérů, náhradních dílů vozidel, produktů údržby a poskytuje související služby. Firma má 

120 zaměstnanců a obrat 55 mil. Eur a objem nákupů 4 mil. 

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, zejména soustružených a frézovaných dílů 

a odlitků. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – soustružené, frézované díly, odlitky, odlitky ze železa obecně – šedé a tvárné 

litiny. 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou i sériovou výrobu. Norma ISO 9001 podmínkou. Jednou z podmínek je i 

minimální 25% podíl exportu na výrobě. Dodavatelská firma by měla mít minimálně 25 zaměstnanců a 

obrat 1 mil. Eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry. 

Current interest: turned and milled parts, iron castings – specifically grey and spheroidal. 

 

9. Stanley Engineered Fastening Tucker GmbH 

 

www.emhart.eu  

Znění poptávky:  

STANLEY Engineered Fastening nabízí širokou škálu produktů a služeb z nejrůznějších oblastí 

technologie spojování. Firma má 1300 zaměstnanců, obrat činí kolem 22 mil. Eur  a objem nákupů 50 

mil. 

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, elektroniky a průmyslu zpracování plastů. 

Poptávané produktové oblasti: 

http://www.ntn-snr.com/
http://www.emhart.eu/


a. Zpracování kovů – frézované/broušené, soustružené trubky, vstřikované kovové díly, plechové 

díly, povrchové úpravy 

b. Elektronika, plasty, tištěné spoje, kabelové svazky, senzory, motory, výkonové transformátory 

Požadavky: 

Firma má zájem o kusovou výrobu na základě dohodnutých společných projektů. Norma ISO 9001 

podmínkou. Jednou z podmínek je i minimální podíl exportu na výrobě, který činí 30 %. Dodavatelská 

firma by měla mít minimálně 20 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry and Plastics/Electronics. 

Current interest: milled/grinded, turned tubes, metal injected assembly, metal sheets, motors, PCBA, 

cable/wire harnesses, sensors, power transformers. 

 

10. Tetra Pak 

 

www.tetrapak.com  

Znění poptávky:  

Tetra Pak je přední světová společnost zabývající se zpracováním potravin a jejich balením. Firma 

globálně zaměstnává kolem 30 tisíc lidí a má obrat 11 miliard Eur. 

Aktuálně shání dodavatele z oblasti zpracování kovů, konkrétně mechanické a elektrické instalace 

potravinářských strojů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – mechanické, elektrické instalace potravinářských strojů a zařízení 

z nerezavějící oceli, nádrže, zařízení, platformy a rámy pro potravinářskou výrobu 

b. IT, Průmysl 4.0 - průmyslová automatizace 

c. Stroje a zařízení pro potravinářskou výrobu 

Požadavky: 

Požadujeme dodavatele, kteří jsou schopni pokrýt GMP, DIN EN ISP 9606-1 / DIN EN ISO 3834-2 / EN 

1090, EHDG (Hygienické požadavky) a OHS (SCC, VCA, OHSAS) v závislosti na kategorii. Normy ISO 9001 

a ISO 14001 podmínkou. Žádná sériová  výroba, ale kombinace menších objemů na základě 

jednotlivých zakázek. Jednou z podmínek je i minimální 30% podíl exportu na výrobě. Dodavatelská 

firma by měla mít minimálně 20 zaměstnanců. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working, Industrial Automation and Engineering for Food 

Industry, Machines and Equipment for Food Production. 

Current interest: Mechanical and Electrical Installation of Food Machinery/Plant solutions and 

Stainless Steel Equipment like tanks and equipment, platforms, frames for Food Production. 

11. Trützschler Nonwovens  

 

www.truetzschler.de  

http://www.tetrapak.com/
http://www.truetzschler.de/


Znění poptávky:  

Trützschler Nonwovens vyrábí stroje, zařízení a systémy pro výrobu netkaných textilií. Firma 

zaměstnává 180 lidí, její obrat činí 80 mil. Eur a objem nákupů mají kolem 25 mil. Eur. 

Firma aktuálně hledá dodavatele především z oblasti zpracování kovů. 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – laserem řezané, ohýbané nebo svařované díly, konstrukce z plechu – 

tloušťka 1,5 – 15mm, uhlíková a nerezová ocel, gravitační lití 

b. Dmychadla a ventilátory pro průmyslové topné komory 

Požadavky: 

Firma pro své zákazníky vyrábí velmi specifické, přizpůsobené stroje, takže jsou požadované malé až 

střední velikosti šarží. Firma má zájem o specifickou kusovou výrobu. Norma ISO 9001 podmínkou. 

Dodavatelská firma by měla mít minimálně 15 zaměstnanců a obrat 1-100 mil. Eur. 

Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry. 

Current interest: - laser-cut/bend/welded parts; sheet metal construction (metal thickness 1,5 - 15 

mm), carbon & stainless steel, iron gravity castings, blowers and fans for industrial heating chambers. 

 

12. Stabilus GmbH 

 

www.stabilus.com  

Znění poptávky: 

Společnost Stabilus je v automobilovém průmyslu specialistou ve výrobě produktů z oblasti řízení a 

ovládání pohybu, pneumatických pružin a hydraulických tlumičů vibrací. Firma má celosvětově kolem 

6200 zaměstnanců a její obrat činí 990 mil. Eur. 

Firma aktuálně hledá dodavatele z oblasti zpracování kovů, plastů, elektroniky, různých doplňkových 

produktů a výroby nástrojů a forem.  

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Plasty, elektronika 

c. Doplňkové produkty 

d. Výroba nástrojů a forem 

e. Speciální stroje, výrobce skříní, programátoři Siemens SPS, obchodníci jako „Lingemann a 

Kistenpfennig“, kovové nástroje z karbidů, vstřikované díly 1K + 2K, průchodky, plastové trubky 

 

 

 

Požadavky: 

Firma má zájem o sériovou výrobu. Normy ISO 9001 a TS16949 podmínkou.  

http://www.stabilus.com/


Znění poptávky v aj: 

Business is generally interested in Metal Working industry, Plastics/Electronics, Complementary goods 

and Tool and mould construction.  

Current interest: - special machine builders, cabinet builders, Siemens SPS Programming, Industry 

dealers like "Lingemann & Kistenpfennig", carbide metal tool manufacturers. 

 

13. Aerzener Maschinenfabrik GmbH 

www.aerzen.com 
 

Znění poptávky: 

Firma Aerzen je světovým výrobcem spolehlivých, vysokovýkonných a energeticky efektivních 

dmychadel a šroubových kompresorů. Firma má 2,5 tis. zaměstnanců a přes 400 mil. eur ročního 

obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele zpracovávající kovy (soustružené/ frézované/ lisované/ svařované díly 

a trubky) a doplňkových produktů (O-kroužky, mechanické těsnění).  

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Doplňkové produkty - O-kroužky, mechanické těsnění 

c. Informační a komunikační technologie 

d. Průmysl 4.0, strojírenství, průmyslová automatizace 

e. Logistické služby 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí mít mezinárodní zkušenost a musí splňovat certifikaci ISO 9001 a ISO 14001.  

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in turned/ milled/ pressed/ welded parts, tubes, forging, casting 

(aluminium, steel, iron, grey, spheroidal), in complementary goods as O-Ring, mechanical seal, in 

vibration monitoring and industry 4.0 and in both - mass production and single drawing parts. 

 

14. BPW Bergische Achsen KG 

www.bpw.de 

 

Znění poptávky: 

Firma BPW Bergische Achsen KG je světovým výrobcem užitkových vozidel a náprav pro přívěsy. 

Firma má 2,6 tis. zaměstnanců v Německu a celkem přes 7 tis. zaměstnanců po celém světě a 600 mil. 

eur ročního obratu. Aktuálně firma hledá dodavatele sériově vyráběných výkovků 3-25 kg, odlitků 15-

80 kg ze šedé a tvárné litiny, výlisků, trubek pro nápravy s min. průměrem 146 mm, těsnění a gumových 

výlisků, popř. výlisků s kovem. 

 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – výkovky, odlitky, obrábění 

http://www.aerzen.com/
http://www.bpw.de/


b. Doplňkové produkty - výlisky (vruty/šrouby/matice) - M20-M28 

c. Plasty, elektronika, těsnění 

d. gumová pouzdra a součásti 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001, minimálně 20% podíl exportu, 0,5 mil. eur obratu a 

minimální počet zaměstnanců by měl být 20.  

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in serial production of forging parts (from 3kg - 25kg) - machined 

and not machined, castings - grey and spheroidal (from 15kg - 80kg) - machined and not machined, 

cold and warm extrusions parts (screws/nuts/bolts), stamping in serial production, tubes for axles 

(minimum diameter 146mm), no welding or steel constructions, less milled parts, sealing and bushes 

(steel rubber bushes), vulcanization and moulding.  

 

15. Chr. Karl Siebenwurst GmbH & Co. KG 

www.siebenwurst.com 

Znění poptávky: 

Firma Siebenwurst je výrobce forem specializovaný na automobilový průmysl. Firma má 850 

zaměstnanců a 100 mil. eur ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele pětiosého obrábění, povrchových úprav jako jsou leštění, kalení, 

forem/rámů forem, standardních dílů pro nástroje (vyhazovací kolíky).  

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – obrábění dílů až  2500x1800 mm 

b. Výroba nástrojů a forem 

c. Standardní díly pro nástroje (vyhazovací kolíky) 

d. Materiál na výrobu forem na lisování 

 

Požadavky: 

Poptávka je v rozmezí 1-10 kusů. Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001, minimálně 10% podíl 

exportu a minimální počet zaměstnanců by měl být 10.  

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in subcontracting for big parts up to 2500x1800 (5-axis-machining, 

Erosion, Deep-hole-boring, surface treatment as Polishing, Hardening, Graining), mould plates/mould 

frames, standard parts for tools (ejector pins - norm/standard parts), raw materials (big blocks) for 

tools (mainly 1.2312, 1.2738, 1.2738HH and 1.2343 ESU). 

 

 

 

http://www.siebenwurst.com/


16. Dürr Systems AG 

www.durr.com 

Znění poptávky: 

Firma Dürr Systems AG podniká v oblasti automobilového průmyslu a je světovým výrobcem 

automatizovaných a digitalizovaných strojů a zařízení. Firma má 15 tis. zaměstnanců a 3,5 mld. eur 

ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele zpracovávajícího kovy, vyrábějící plechy a ocelové konstrukce, 

moduly vzduchových kanálů, potrubí a nádrže.  

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Výroba plechů, ocelové konstrukce 

c. Moduly vzduchových kanálů, potrubí a nádrže 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci EN 1090-2, minimálně 50% podíl exportu a 5 mil. eur obratu. 

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in metal work, sheet metal fabrication, steelwork, module air ducts, 

pipework and tanks.  

 

17. Hüppe GmbH 

www.hueppe.com 

Znění poptávky: 

Firma Hüppe GmbH je výrobce sprchových koutů.  Firma má 350 zaměstnanců a 30 mil. eur ročního 

obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele plastových vstřikovacích dílů s chromováním a hliníkové profily pro 

sanitární průmysl. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Plasty, elektronika 

b. Hliníkové profily pro sanitární aplikace 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001 a ISO 14001, minimálně 30% podíl exportu, 5 mil. eur 

obratu a minimální počet zaměstnanců 30. 

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in plastic injection parts with chrome plating, aluminium profiles for 

sanitary industry. 

 

http://www.durr.com/
http://www.hueppe.com/


18. Knauf 

www.knauf.de 

Znění poptávky: 

Firma Knauf se řadí k předním výrobcům stavebních materiálů a stavebních systémů sprchových koutů.  

Firma má 10 tis. zaměstnanců a 10 mld. eur ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele zpracování kovů, silikonových trubic a pilových kotoučů.  

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Doplňkové produkty - silikonové trubice 

c. Standardní díly pro nástroje - pilové kotouče 

d. Tepelné výměníky, dávkovací jednotky 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001 a ISO 14001 a umět anglický jazyk.  

 

Znění poptávky v aj: 

In general, the business is interested in metalworking, complementary goods (silicon tubes), tool and 

mould construction (saw blades), heat exchanger, dosing units, coal bearings, taper belts. 

 

19. HAINBUCH Spannende Technik GmbH 

 

www.hainbuch.com 

Znění poptávky: 

Firma HAINBUCH se řadí k předním dodavatelům upínací techniky. Firma má 850 zaměstnanců a 85 

mil. eur ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele pro operace soustružení, frézování a broušení. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Symetrické soustružení, frézování, axiální broušení 

 

Požadavky: 

Firma nepožaduje certifikaci, dodavatel se pouze musí podrobit dodavatelskému auditu firmy 

HAINBUCH. Firma poptává malé série v množství 100 – 400 dílů, průměry dílů 100 – 250 mm, délka 

dílů 40 – 300 mm. 

 

Znění poptávky v aj: 

Metalworking: focus on axially symmetric turned/milled and grinded parts [mostly diameters 100-250 

mm; length between 40-300mm], mostly small series between 100 and 400 pcs. 

 

 

http://www.knauf.de/
http://www.hainbuch.com/


20. Leifheit AG 

www.leifheit.com 

Znění poptávky: 

Firma Leifheit AG je výrobce doplňků pro domácnost. Firma má 1 130 zaměstnanců a 234 mil. eur 

ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele svařovaných trubek, ocelových drátů, doplňkového zboží (O-kroužek, 

šrouby, matice, podložka, spojovací příslušenství) atd. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – lisované a svařované části, svařované trubky 

b. Plasty, elektronika 

c. Doplňkové produkty (O-kroužky, šrouby, matice, podložky, připojovací příslušenství) 

d. Plechy, ocelové dráty, technické textilie a tkaniny 

 

Požadavky: 

Dodavatel nemusí nutně splňovat certifikaci ISO 9001 nebo ISO 14001.  

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in stamped and welded part, welded tube, steel wire, 

complementary goods (O-ring, screws, nuts, washer, connection accessories), mould construction, 

technical textiles, sheet of metal, steel wire, textile treads. 

 

21. LKE Group 

www.lke-group.com 

Znění poptávky: 

Firma LKE Group je výrobce přepravních vozíků pro poštovní služby, automobilový průmysl, letectví, 

prádelny. Firma má 250 zaměstnanců a 50 mil. eur ročního obratu.  

Aktuálně firma hledá dodavatele zpracovávající kovy (svařovaných ocelových rámů, ohýbaných dílů, 

děrovaných ocelových plechů, mřížek, laserových součástí) pro zakázkovou výrobu pro malé série.  

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – svařované ocelové rámy, ohýbané díly, řezání laserem, děrované plechy, 

ocel, hliník 

b. Plasty, elektronika 

c. Žárové zinkování a galvanizace bez chromu 

d. Lisované polypropylenové desky 10-15 kg, menší PP díly 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001 a mít certifikáty procesu svařování.  

 

Znění poptávky v aj: 

http://www.leifheit.com/
http://www.lke-group.com/


The business is general interested in welded steel frames, bended parts, punched steel sheets, grids, 

laser parts, PP bottom plates and accessories, hot dip galvanization and electroplating without chrome, 

hot dip galvanized steel frames, electroplated grid frames for trolleys, aluminium pallets, steel spare 

parts, plastic bottom (PP, 10-15 kg per piece), smaller PP parts, punched pre-galvanized steel sheets. 

The business is interested in customized production for small series (black steel, stainless steel and 

aluminium).  

 

22. Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH 

www.emea.mhps.com 

Znění poptávky: 

Firma  Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH působí v oblasti energetického průmyslu, 

tepelné energie a environmentálních technologií. Firma má celkem 200 tis. zaměstnanců po celém 

světě.  

Aktuálně firma hledá dodavatele zpracovávající kovy (nádrže, svařované tlakové díly, ocelová 

konstrukce a zpracování plechu a kovů), vodní napájecí čerpadla a další čerpadla, ventilátory (axiální), 

bezpečnostní a regulační ventily, výměníky tepla atd. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů 

b. Plasty, elektronika (motory, rozvaděče) 

c. Čerpadla, ventilátory, armatury 

d. Nádoby na vodu, tepelné výměníky, žebrované trubky 

e. Části kotlů, rotační pece, tepelné izolace, žáruvzdorný materiál 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí disponovat certifikátem procesu svařování 3834, OHSAS nebo SCC.  

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in tanks, welded pressure parts, steel structure and sheet and metal 

work, industrial mechanical construction, FeedWater Pumps and other Pumps, Fans (Axial), Safety and 

Control Valves, Feed Water Tanks, Heat Exchanger, Finned Tubes, Cladding, Boiler Drum, Insulation 

and Refractory, Rotary kilns, Valve Stations, Gas Supply Station. 

 

23. Bischof + Klein Holding SE & Co. KG 

www.bk-international.com 

Znění poptávky: 

Firma  Bischof + Klein Holding SE & Co. KG je jedním z předních evropských poskytovatelů flexibilních 

plastových laminátových obalů a technických fólií. Firma má celkem 2,5 tis. zaměstnanců po celém 

světě, obrat 550 mil. eur ročně a objem nákupu ve výši 360 mil. eur. 

Aktuálně firma hledá dodavatele hliníkových fólií, posuvníky pro flexibilní řešení uzavírání obalů, zipy, 

chemikálie (lepidla a tiskařské barvy pro flexibilní balení) atd. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

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


a. Zpracování kovů (hliníkové fólie) 

b. Plasty, elektronika (fólie pro flexibilní balení) 

c. Chemikálie (lepidla a tiskařské barvy pro flexibilní balení) 

 

 

Požadavky: 

Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001.   

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in aluminium converter foil (7-20 mic), PET / PP / PE - film for flexible 

packaging (printing / lamination), PP / PE / resins, plastic spouts / zippers / sliders for flexible packaging 

reclosure solutions, additives / pigments, chemicals (adhesives and printing inks for flexible packaging), 

mechanical recycled LDPE - resins - Post-industrial recycled (PRE) and post-consumer recycled (PCR). 

 

24. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 

www.sew-eurodrive.de 

Znění poptávky: 

Firma  SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG je výrobce motorů, převodovek, převodových motorů, 

přidružených automatizačních technologií a služeb. Firma má více jak 18 tis. zaměstnanců po celém 

světě, obrat 3,2 mld. eur ročně a objem nákupu ve výši 10 mil. eur. 

Aktuálně firma shání dodavatele lisování a ohýbání dílů (lisovací matice), práškového lakování, 

měděných částí s galvanickým povrchem, kovové konstrukce atd. 

 

Poptávané produktové oblasti: 

a. Zpracování kovů – lisované a ohýbané díly, svařované díly 

b. Práškové lakování, měděné díly s galvanickou úpravou povrchu 

 

Požadavky: 

Poptávka je v rozmezí 200 - 9 000 ks za rok. Dodavatel musí splňovat certifikaci ISO 9001 a certifikaci 

procesu svařování, dále minimálně 30% podíl exportu, více jak 10 mil. eur obratu a minimální počet 

zaměstnanců ve společnosti 100. 

 

Znění poptávky v aj: 

The business is general interested in stamping and bending parts with/without pressing parts like press 

nuts. Surface requirements: powder coating and copper parts with galvanic. Additional requirement: 

metal construction with welding process.  

 

 

 

http://www.sew-eurodrive.de/

