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W Giełdzie Kooperacyjnej udział wezmą przedstawiciele następujących firm: 

1. Horst Burkhart 

Burkhart Planbau GmbH – konstrukcje stalowe 

Projektowanie oraz wykonawstwo hal przemysłowych w konstrukcji stalowej. 

Firma posiada certyfikat spawalniczy klasy E (duże konstrukcje). 

 

Firma poszukuje do współpracy w zakresie podwykonawstwa sumiennej firmy                       

z branży konstrukcji stalowych, posiadającej duże doświadczenie i gwarantującej 

najwyższą jakość wykonywanych prac. Realizacja zleceń na podstawie przedłożonej 

dokumentacji technicznej. 

 

2. Reinhard Obel  

Obel Logistic International GmbH - – firma logistyczna, transport międzynarodowy 

 

Firma logistyczna zajmująca się transportem w cysternach w systemie rail/road (kolej 

i samochody ciężarowe). Firma posiada własną bocznicę kolejową w miejscowości 

Limburg. W roku 2009 firma przewiozła 170 000 ton towarów na trasie Limburg- 

Ukraina, Białoruś , Kazachstan , Rosja , Włochy , Hiszpania , Turcja. Na terenie firmy 

pozostaje do dyspozycji 30 000 m² powierzchni użytkowej , z tego w halach – 8 000 

m², ponadto dwie suwnice nad torami. Posiadamy możliwość magazynowania  

towarów luzem lub w proszku w naszych silosach posiadających objętość 300 m³. 

Firma dysponuje także urządzeniami do workowania towarów luźnych i sypkich. 

Istnieje również możliwość w pełni zautomatyzowanego opróżniania worków                           

i napełniania cystern kolejowych. Firma posiada własne terminale w Polsce,                           

w Bułgarii, na Słowacji, w Słowenii w Rosji i w Hiszpanii. W ofercie także transport                  

w kontenerach , także transport morski. 

 

Firma oferuje swoje usługi w zakresie magazynowania, przeładunku,  transportu                   

i handlu towarami masowymi oraz towarami luzem oraz na paletach. Poszukiwani 

także partnerzy do realizacji usług przeładunkowych. 

 

3. Klaus Meyer 

Klaus F. Meyer GmbH- - branża chemiczna, handel środkami chemicznymi, 

specjalistyczny transport chemikaliów 

 



Firma Klaus F. Meyer GmbH w roku 2012 obchodziła będzie 30 rocznicę działalności 

na rynku sprzedaży chemikaliów rafinowanych, półproduktów chemicznych                           

i specjalistycznych chemikaliów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, 

fotograficznym, rolniczym, do produkcji farb i substancji kryjących, perfum, 

kosmetyków, tkanin oraz stosowanych w szeroko rozumianym przemyśle 

chemicznym z obszaru Fussgoenheim w Niemczech.  

Dzięki własnym biurom w Shanghai-Puxi w Chinach i Humenné na Słowacji, Europie 

Wschodniej, jak również współpracy z indyjską firmą Shubham Speciality Products 

oraz około 200 klientami z ponad 40 państw całego świata, w tym wieloma znanymi 

firmami z sektora przemysłu chemicznego z terenu Niemiec, Europy itp., firma Klaus 

F. Meyer GmbH jest wiodącym dostawcą surowców chemicznych, półproduktów oraz 

chemikaliów specjalistycznych. Specjalizujemy się w dwóch typach działalności:                  

w obszarze magazynowania/przechowywania produktów, oferujemy naszym 

klientom z całego świata dostawy bezpośrednio z naszych magazynów 

zlokalizowanych w Mannheim, Hamburgu i Vlaaridingen niedaleko Rotterdamu.                 

W związku z powyższym, gwarantujemy terminowe dostawy dostosowane do 

potrzeb naszych odbiorców. Działalność bezpośrednia, z drugiej strony, odbywa się 

pomiędzy producentem i klientem, eliminując jakichkolwiek pośredników. Kolejną 

specjalnością naszej firmy jest realizacja dostaw bezpośrednich w kontenerach 

Isotank, które umożliwiają transport substancji niebezpiecznych (żrących, trujących, 

itp.), co pozwala nam w pełni kontrolować całość procesów logistycznych. Naczelną 

zasadą naszego przedsiębiorstwa jest stosowanie jedynie substancji testowanych 

laboratoryjnie. Przeprowadzamy także kontrole jakości w siedzibach producentów.  

Próbkowanie, przepakowywanie kwasu triflatowego oraz przygotowywanie jego 

pochodnych jest przeprowadzane w wynajętym laboratorium zlokalizowanym na 

obszarze BASF SE Ludwigshafen (Nadrenia). Mamy tam możliwość pracy                               

w warunkach próżni, suchych warunkach i atmosferze azotu, co umożliwi nam pracę 

także z wrażliwymi i delikatnymi substancjami.   

Kolejną niezwykle ważną cechą firmy Klaus F. Meyer GmbH jest zapewniana przez nią 

gwarancja jakości. Należymy do kręgu firm posiadających od wielu lat certyfikat ISO,                      

co oznacza niezmiennie wysoką jakość dostarczanych produktów. W ubiegłym roku 

firma ponownie uzyskała certyfikat DIN EN ISO 9001:2008. Równowaga stanowi 

kolejny istotny temat - firma Klaus F. Meyer GmbH jako członek VCH (Verband 

Chemiehandel) przyłączyła się do programu „Responsible Care”, będącego 

dobrowolną globalną inicjatywą w obszarze przemysłu chemicznego.  

Polityka naszej firmy opiera się na długofalowych relacjach z partnerami, opartych                         

na uczciwości, szczerości, niezawodności i odpowiedzialności.  

  



4. Carsten Behrmann 

Teconsult GmbH- jest udziałowcem w firmach Pannon i ELREC. Oferuje firmom                        

z branży obróbki metalu pomoc na wszystkich odcinkach łańcucha wartości                         

w zakresie pozyskiwania surowców, wysyłki towarów do klienta. Firma TEC Consult 

GmbH świadczy także usługi doradcze oraz serwis przemysłowy. 

W szczegółowy zakres oferty firmy wchodzą typowe usługi marketingowe oraz 

inżynieryjno – techniczne dotyczące wyboru lokalizacji , przeniesienia produkcji lub 

przejmowania produkcji poprzez zaangażowanie kapitałowe firmy TEC Consult 

GmbH. 

 

5. Wilma Haass 

Weinbau  „Hambacher Freiheit” – winnica , produkcja i handel gatunkowymi winami  

 

Firma poszukuje na rynku polskim importerów i dystrybutorów gatunkowych win 

niemieckich. 

Pożądane osoby do kontaktu: importerzy , dystrybutorzy, przedstawiciele branży 

gastronomicznej i hotelarskiej. 

 

6. Anton Hagenkötter 

Jung Consulting – temat: kotły kogeneracyjne na biomasę 

 

Firma poszukuje polskich producentów systemów kotłów kogeneracyjnych na biomasę 

(głównie zasilane peletami i brykietami drzewnymi) do wykorzystania w celu produkcji 

energii cieplnej i elektrycznej na użytek domów wielorodzinnych oraz małych i średnich 

firm. 

Ponadto firma zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z polskimi producentami 

nowoczesnych kotłów grzewczych na biomasę nadających się do sprzęgnięcia z 

silnikiem Sterlinga lub do wykorzystania w zespolonym systemie parowym nadającym 

się do produkcji energii elektrycznej. 

Firma poszukuje także kontaktów do firm z w/w branży , które planują swój udział                              

w 8. Kongresie Kogeneracyjnym w Fürth/Niemcy w terminie 16. – 17. 11. 2012 r. celem 

odbycia na tym kongresie bezpośrednich rozmów kooperacyjnych na stoisku własnym 

firmy. 

 

7. Hans Meurer 

Inox Gruppe 

 

W skład grupy firm Inox Gruppe wchodzą 3 samodzielne podmioty gospodarcze, które 

działają w obszarze budowy konstrukcji stalowych , budowy zbiorników, systemów 

izolacji, budowy maszyn, wykonawstwa instalacji rurowych, technik spawalniczych                 

i izolacyjnych. W ofercie grupy Inox znajduje się wykonawstwo elementów we 



własnym warsztacie, realizacja specjalistycznych instalacji oraz usługi 

konserwatorskie. Firma ma duże doświadczenie w podwykonawstwie dla dużych                         

i renomowanych firm na rynku niemieckim. Dzięki powiązaniom kooperacyjnym                   

w ramach grupy firmę cechuje nas duża kompleksowość  i elastyczność. 

 

Grupa Inox zainteresowana jest nawiązaniem współpracy kooperacyjnej z firmami 

polskimi w tym samym lub pokrewnym zakresie działalności. Ponadto grupa Inox 

zainteresowana jest współpracą w temacie delegowania przez polskie firmy do pracy 

za granicą spawaczy z międzynarodowymi certyfikatami spawalniczymi oraz 

doświadczonych ślusarzy. 

 

 


