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PODNI.w----"-f'------.'ADRESA'PóD-NiKlJ

' Arrnaturová továrna

.."._._-_.,--Továrna na výrobu armatur

'bkrajina, ',[V,,'an,O,-F,l,~ahkiVSk
ul. Konovalce čp,229

",-----

J
I

'PRODUKČ"E- POĎNIKU--- I
dL SPOLUPRÁCE
ventily, hledá partřJery,kteří mají zájem---'
prodávat produkcí, poskytnutí informace,

"

a,n~ra
poixubrú příslušenstvt,
šoupátka, příruby aj.

fa",:+3&(0342) 775360,

o potenciálních odběratelích

I

'---,--'-'-'~'----"--"'-"-"'-'--'----'----r-:~:~;t~,~~~@t~:.ii~~~
, ,,_~_ -----.--~------------1----- ..--------------.----1
I Ukrajhia,lvano.Frankívsk
ul.Sacharova čp.23
f!lx:+38(0342) 32205,!
tel.:+ 38(0342) 22456

Promprylad

+~~~:::;~yll~~~~g~~~~~1.

1'ováma'na-op';;~~~í~i«)I1,óřfV'" ' "','__
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~!L-._·_·--l·Vyroba

_.._,-_,_. __~}~aíl:E!~~m~.h@ivf:Hkr~ckn~!._ •..~._
Ukrejlna, lvano-Frankivsk

--:---'

,

Agromaš s.r.o,

I ul.Junosti

I

společnost

~_._,

RODON

-1hiědá j;Wešio~aataiCé"p;~rtnerf, ktefr

-------_

..,

Ukrajina, Ivano-Frankívsk
ul. S. Yysočana 18
fax.fo 3~(OJ421776 OOO,___drůbežárny.

-,
,,_,

I

Ukrajina, lvano-Frankivsk
ul. Halická čp, .201 ,
fax,:,+3,8<,0,34,2)57100,8,

I

ul, Vovčynecká čp. 225
teLlf,:,,:+38(0342)
723230,
.....J..~maJI:rodon@rod~l1.com,llá

,_

I
I

,_',

malorozměrový íraktor; uzavřené
přepravníky odpadu, klece pro

tel.: +38(0342) 571008

e-n~oka!"Ratxlaiukr.n~.
Uk,ra"Jinu","rva,l,l"O, -F,T,a. I1k',IV5, k

hl

~á
tvrdého komunálního
odpadu, mlýny, Výrobní linie cihelen
_~
'''
''._''

čp.231.pracovánl

e-mail:lavasyly.~hy.E.@~~_____

------

L_

... ,
_.
výroba zařízen! pro továrny na

fax:+38(0342) 787499,

Výrobní společnost "Karpaty"

1sOO"

brzdových"čel isti, ;zuhených

one~anické aaoto?'ati'H
Usy.
na výrobu palivových briket

Ukrajina, Ivan~F"nkivsk
ul.Avtolyvmašivská
čp. t
tel.:+38(0342) 504477

I Avtolyvmash
I

hledá partnery, kteří m[~í zájem vyrábět
analogickou produkci v Ukrajinč,
poskytnutí informace o potenciálních
odběratelích

I
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~:lnlc~J
ZIIrJzenl

Presmaš

!-

měřicí zařízení, pressureswirch.

kontrolní zařřzení, výpočetní techniko

._________
vodoměry, elektroměry, rozhlasové

hledá .strategickél:o investora, ,1~av~zllnf
VZtahu s obchodníky, kteří nHI)1 7.ájem
prodávat produkcí továrny, poskytnutí
jl1fo~eo
gotenciá.lníCb o~běratelích_

partnery; kteří ma)!. zájem

Iprodávatprodukce,
I informace

poskytnutí

o potenciálních

odběratellch

_

hledá strategického investora, navázání
vztahů s obchodníky, kteří mají zájem
prodáy~l Eroduk~J tovaryW
..,._
hledápartnery, kteří mají zájem
prodávatprodukce,yoskytnutí
,.
I
. informace o potenciálntch odběratelích

I

.--.---J---------

přijímače, autokabely

integrální mikroschémata, dřevěné
trámy, plastová okna a dveře

hledá partnery, kteří lIloJí zájem ve
výrobě p.r~ukce, poskytnuti informace .
o potenciálních odběratelích
_
.
._

J

