
I. Michael Damaschke 

REKO-Objektmöbel GmbH & Co KG 

  Leinenbrink 15 

  D-33824 Werther 

  www.reko-objektmoebel.de 
 

Producent mebli, firma REKO powstała w 1968 roku. Zajmuje się designem i 

produkcją eksklusywnych mebli według indywidualnych potrzeb klienta.  

W portfolio przedsiębiorstwa znajdują się zarówno meble mieszkaniowe, 

biurowe, powierzchni handlowych i o charakterze outdoor.  

REKO od lat wspołpracuje z polskimi firmami, aktualnie poszukuje 

nowych dostawców mebli, wyposażenia sklepów, hoteli i powierzchni 

publicznych, m.in. domów handlowych. Firma oferuje rownież usługi 

renowacji starych mebli. Także w tym zakresie poszukiwane są firmy 

kooperacyjne. 

  

 

II. CEO Kathrin Oberwelland  

Firma Kina Production GmbH  

Lichtstr. 8-24  

50825 Köln  

www.kina-production.de 

Firma KINA jest profesionalnym partnerem biznesowym w zakresie 

wyposażenia nieruchomości i wszystkich związanych z tym usług.  

Zespół specjalistów firmy oferuje klientom  planowanie przestrzeni 

użytkowych, ich umeblowanie, usługi logistyczne oraz montaż elementów 

wyposażenia wnętrz 

http://www.reko-objektmoebel.de/
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/renowacji
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/starych
http://www.kina-production.de/
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/partner
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/w
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/zakresie
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/wyposażenia
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/nieruchomości
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/i
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/wszystkich
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/związanych
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/z
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/tym
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/sług
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/towarzyszymy
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/planowania
https://de.pons.com/übersetzung/polnisch-deutsch/montaż


 

 

Firma poszukuje producentów elementów wyposażenia wnętrz powierzchni 

specjalistycznych. 

 

III. Stefan Schmitz  - Prezes Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego 

Netzwerk Aussenwirtschaft GmbH 

Hammfelddamm 4a | 41460 Neuss 

 

www.netzwerk-aw.de 

 

Pan Schmitz reprezentuje kilka firm:  

 

1. Solar Waterword AG  

Schlesische Strasse 28 

10997 Berlin  

https://www.solarwaterworld.de/ 

 

http://www.netzwerk-aw.de/
https://www.solarwaterworld.de/


 Firma poszukuje kooperacji z producentami jachtów, celem montażu 

modułów solarnych na jachtach i motorówkach (coraz więcej klientów 

życzy sobie takiego rozwiązania), jednocześnie Solar Waterword może 

zostać partnerem dystrybucyjnym przemysłu jachtowego. 

 

  

 

 



2. Whisky Rauchbar Neuss | Oliver Leuchten 
Neustrasse 9-11 

DE-41460 Neuss 

            Www.rauchbar-neuss.de 

 

Ekskluzywna destynacja różnych rodzajów whisky z całego świata oraz 

artykułów tytoniowych  
 

 
 

Poszukują producenta Whisky, np. polską firmę: 

Destylarnia Z. Kozuba i synowie z Jablonki (Nidzica), może są zainteresowani 

współpracą? 

 
 

3. Maintal Konfitüren GmbH  

Industriestr. 11  

97437 Haßfurt  

Germany 

           www.maintal-konfitueren.de 

 

Bawarska manufaktura marmolad, konfitur i żeli owocowych z wieloletnią 

tradycją. 

 

Aktualnie poszukują dostawców owoców dzikiej róży, w przyszłości 

ewentualnie również dostawców innych owoców. 

http://www.rauchbar-neuss.de/


                       
 
 

 

4. Hurtownia mebli i artykulow drewnianych 

 

August Jungbluth GmbH & Co. KG 

Normannenstraße 8-16 

41462 Neuss 

 

https://www.jungbluth-holz.de 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poszukuja producentow drewnianych podlog na tarasy ogrodowe , 

odpornych na wplywy atmosferyczne oraz tzw. Car Portow (zadaszen 

garazowych) 

 
 
 

https://www.jungbluth-holz.de/


IV.CEO Franz Spindler, 
 

Camp Champ GmbH 

Franckstr.45 

4020 Linz 

Austria/Europe 

Business. GroupmbH 

 

https://www.campchamp.at/de/  

oraz firmy dystrybucyjnej  onlinegroup.at GmbH 

onlinegroup.at GmbH 

Franckstrasse 45 

4020 Linz 

Firma Campchamp to producent eksklusywnych kuchni mobilnych typu 

outdoor. Mobilne kuchnie znajdują zastosowanie w pojazdach campingowych 

(wewnątrz i na zewnątrz), na jachtach, w hotelarstwie podczas ewentów na 

świeżym powietrzu,  podczas koncertów i festiwali, etc. 

Poszukiwani są producenci elementów obudowy (glównie z drewna) wg 

indywidualnych życzeń i zamówień klientów, jak również w produkcji 

masowej. Kuchnie typu campchamp sprzedawane są w całej Europie 

   

https://www.campchamp.at/de/
http://onlinegroup.at/
http://onlinegroup.at/


 

V. Anja Tebbe  

Badgematic Button GmbH 

Industriestraße 59 – 61 

44894 Bochum 

www.badgematic.de 

Firma produkuje plakietki reklamowe (tzw. Buttony) w formie broszek o 

przekroju od 25 do 75 milimetrow z roznymi naklejkami. 

 

 

Poszukuje producentow neutralnych buttonow, ktore zostana pozniej 

pokryte warstwa materialu reklamowego. 

http://www.badgematic.de/


 

VI. Julius Meinl 

Julius Meinl Gasse 3-7 

1160 Vienna, Austria 

https://www.meinlcoffee.com/pl/historia/ 

 

 

Międzynarodowa firma istniejącą na rynku od 1862. Łączy tradycję z 

nowoczesnością i innowacyjnymi kompleksowymi rozwiązaniami dla 

segmentu HoReCa. Dostarcza najwyższej jakości kawę, herbatę, czekoladę 

oraz wszystkie urządzenia niezbędne do przygotowania napojów gorących 

oraz posiada innowacyjne rozwiania do przygotowania oferty sezonowej. 

Oferuje szeroką gamę szkoleo dla baristów oraz domowych pasjonatów kawy. 

Organizuje audyty oraz obsługę eventów, konferencji i targów. Misja marki 

Julius Meinl to uczynienie świata bardziej poetyckim, a przez to lepszym 

miejscem. 

 

Poszukiwani kontrahenci: 

Hoteli, restauracje i kawiarnie. 

Firma posiada kompleksową ofertę dla napojów gorących. Ekspresy, młynki, kawę, herbatę, 

czekoladę, ciasteczka logowane, cukry, serwetki itp. 

 

 

https://www.meinlcoffee.com/pl/historia/

