
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní cesta německých firem 
 

ze spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko do ČR 
 

10. - 11. 10. 2018, Praha 

  

https://www.werthenbach.de/startseite.html
http://www.intec-lackiersysteme.de/index.php?id=23
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbu_-00p7dAhVMr6QKHasrDbAQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Stockmeier_Chemie&psig=AOvVaw0qSIcJotSQlQU4ThVfEjob&ust=1536057546143265
https://www.nrw-international.de/
https://www.cph-group.com/
https://www.lasertechnikwuensch.de/index.html
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AHK Services s.r.o. / Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) organizuje 

z pověření organizace NRW.International GmbH obchodní cestu německých firem ze spolkové země 

Severní Porýní-Vestfálsko do České republiky.  

Clem této cesty je navázání nových či prohloubení stávajících obchodních kontaktů mezi českými a 

německými firmami. 

Se zástupci německých firem je možné domluvit si prostřednictvím ČNOPK individuální obchodní 

schůzku, a to ve dnech 10. a 11. října 2018. Tato schůzka se může uskutečnit buď v prostorách 

ČNOPK či po individuální dohodě v sídle Vaší společnosti. 

Účast na obchodních rozhovorech je zdarma. Tlumočení rozhovorů v případě potřeby je zajištěno. 

Na individuální rozhovory se můžete přihlásit prostřednictvím webových stránek ČNOPK 

www.dtihk.cz pod odkazem Termíny. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Německé firmy 
 

Carl Werthenbach Konstruktionsteile GmbH & Co. KG GmbH                                                             3                                                   

cph Deutschland Chemie, Produktions- und Handelsgesellschaft mbH                                                  4 

Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG                                                                                                      5              

inTEC GmbH Lackiersysteme                                                                                                                 6 

Lasertechnik Wünsch                                                                                                                               7 

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG                                                                                                     8 

http://www.dtihk.cz/
http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Einladungen_Veranstaltungen/AHKS/2017/Firmenprofil_cz_Agrob_Buchtal.pdf
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Carl Werthenbach Konstruktionsteile GmbH & Co. KG 

Grafenheider Straße 101 

D-337 29 Bielefeld    

 

www.werthenbach.de 

 

Firma 

Společnost Carl Werthenbach GmbH & Co. KG, založená v 

roce 1932, se zabývá obchodem s komponenty pro náročnou 

klientelu v oblasti průmyslové techniky a hydrauliky. Jedná se o 

rodinný podnik se sídlem v Bielefeldu a 13 pobočkami v celém 

Německu, se 740 zaměstnanci.  

 

Produkty  

Firma nabízí široký sortiment komponentů v oblasti průmyslové techniky a hydrauliky (pohonná 

technika, tlumicí a těsnicí technika, měřicí a zkušební technika, filtrační technika, spojovací technika, 

elektromotory, filtrační technika, chladicí technika a mnoho jiných produktů). 

Výhodou firmy je velmi široký sortiment produktů: firma nabízí více než 1 mil. katalogových položek 

a skladem má více než 250.000 dílů, které mohou být neprodleně dodány. Možné jsou i dodávky 

nadstandardních produktů s odpovídajícími službami. 

 

  

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice hledá firma Carl Werthenbach GmbH & Co. KG nové partnery pro odbyt svých 

výrobků, příp. přímé zákazníky, kterým by nabídla své produkty pro údržbu výroby, ev. pro údržbu 

výrobních nástrojů, a to zejména: 

 obchodní společnosti z oblasti prodeje průmyslových komponentů 

 středně velké průmyslové výrobní podniky nad 50 zaměstnanců. 

 

http://www.werthenbach.de/
https://wibs.werthenbach.de/
https://www.werthenbach.de/startseite.html
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cph Deutschland Chemie 
Produktions- und Handelsgesellschaft mbH 
 

Heinz-Bäcker-Straße 33 

D-45356 Essen 

 

www.cph-group.com 

 

Firma 

Firma cph Deutschland Chemie vyrábí více než 40 

let průmyslová lepidla pro potravinářský a 

nápojářský průmysl, výrobu cigaret a netkaných 

textilií, dřevozpracující, nábytkářský a obalový 

průmysl. Je vedoucí firmou na trhu v oblasti lepidel 

na etikety. 

 

Produkty  

 přírodní a syntetická a lepidla na vodní bázi pro použití na etikety pro potravinářský a 

nápojářský průmysl a při výrobě cigaret; specialitou firmy jsou zejména lepidla na etikety 

lahví 

 

 tavná (hot melt) lepidla: 

- na bázi EVA a APAO / metalocene pro použití ve výrobě obalů, lepicích pásek, matrací,  

  cigaret a aj. aplikacích 

- plněná a neplněná lepidla pro dřevozpracující průmysl 

- lepidla PSA 

   

 

 

  

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma cph Deutschland Chemie hledá v ČR obchodní partnery pro distribuci svých produktů na 

českém trhu, případně přímé zákazníky z výše uvedených oblastí. 

 

https://www.cph-group.com/
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Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG                                

Feldstraße 30                                     

D-44867 Bochum 

                           

www.eha.de 

 

Firma  

Společnost Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG, 

založená v roce 1954, byla první firmou, které začala 

vyrábět podlahové rošty z umělé hmoty pro vlhké a mokré 

prostory, kde se chodí naboso. Od poloviny 70. let firma 

vyrábí rovněž přelivné rošty pro bazény. V posledních 

letech se orientuje čím dál více na výrobu průmyslových 

rohoží a kabelových můstků.  

Firma sídlí od roku 1964 v Bochumu -Wattenscheidu. Na vlastním pozemku o rozloze 3.700 m2 stojí 

celkem 3 haly, kde se rozkládají výrobní plochy o rozloze 1.700 m2 a kanceláře o rozloze 160 m2. 

K zákazníkům firmy patří veřejné a soukromé bazény, sauny aj., a dále celá řada firem z oblasti 

obchodu, průmyslu a řemesel. 

 

Produkty  

 plastové podlahové rošty a rohože a přelivné a krycí rošty pro použití v bazénech, 

lázeňských provozech, šatnách, saunách, nemocnicích    

 průmyslové rohože pro pracoviště s nebezpečím skluzu 

 průmyslové kabelové můstky pro použití ve skladech, dílnách a výrobních provozech 

 umělohmotné a hliníkové kabelové můstky pro prodejní plochy, kanceláře, sklady a dílny. 

 

Výrobky jsou nabízeny v různých barvách a rozměrech, možná je i výroba na zakázku. 

  
 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice firma hledá obchodní partnery pro distribuci svých produktů na českém trhu 

(dovozce, distributory, velkoobchody, firmy zabývající se realizací podlah, firmy nabízející bazénové 

příslušenství, aj.). 

https://www.eha.de/files/content/bilder/industriematten/galerie/01_industriematten.jpg
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inTEC GmbH Lackiersysteme       

Merscheider Busch 23                           

D-42699 Solingen  

                       

www.intec-lackiersysteme.de 

 

Firma 

Firma vyvíjí a konstruuje systémy pro základní a vrchní 

nátěry od 80. let, od roku 1995 pod názvem inTEC. Firma 

má své sídlo v Solingenu a zaměstnává 30 pracovníků. Je 

evropským lídrem v oblasti automatizovaných průběžných 

lakovacích linek ocelových dílů. Od svého vzniku firma 

instalovala více než 300 lakovacích linek a kabin na celém 

světě. K zákazníkům firmy patří např. firmy Salzgitter, 

Thyssen Krupp, Arcelor Mittal, Europipe, Knauf, 

Rockwoll, BASF a další. 

Produkty  

 lakovací linky  

 lakovací kabiny & pracoviště na ruční práci 

 signovací technika, popisovací systémy 

 transportní systémy 

 příprava materiálu 

 lakovací systémy, systémy na sušení laku a tepelné ošetření 

 odvětrávací systémy 

 hasicí systémy 

 řídící systémy 

 

 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

 obchodní firmy pro zastoupení firmy na českém trhu 

 výrobní / projektové firmy z příbuzných oborů, které by zahrnuly zařízení firmy inTEC do 

svého portfolia 

 kooperační partnery pro spolupráci ve vývoji a výrobě zařízení (výroba komponentů, sestav, 

frézovaných a vrtaných dílů, programování softwaru, výroba rozvaděčů, firmy v oblasti 

konstrukce jednoúčelových strojů, průmyslové automatizace aj.). 

http://www.intec-lackiersysteme.de/index.php?id=23
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Lasertechnik Wünsch       

Schmelzerstraße 13                           

D-59425 Unna 

                        

www.lasertechnikwuensch.de 

 

 

Firma 

Lasertechnik Wünsch je středně velká 

společnost působící v oblasti laserové řezací 

techniky a zpracování kovů. Firma nabízí 

individuální výroba na moderních strojích 

schopných zajistit i ty nejnáročnější požadavky.   

  

Produkty / služby 

 Individuální výroba produktů – od plánování až k hotové konstrukci  

 Laserové řezání materiálů (max. 3000 mm x 1500 mm) 

 Zakružování a svařování trubek (tloušťka materiálu max. 1,25 mm, délka max. 1060 mm,            

Ø 110 mm – 900 mm) 

 Zakružování: tloušťka materiálu max. 2 mm, délka max. 1060 mm, Ø při tloušťce materiálu 

0,6 mm Ø 700 mm, 2 mm Ø 300 mm 

 Ohraňování: tloušťka materiálu max. 3 mm, délka max. 3000 mm  

 Výroba ozubených dílů 

 Svařování - bodové, plazmové, WIG, MAG  

 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

Firma Lasertechnik Wünsch hledá v ČR obchodní partnery (obchodní a výrobní firmy): 

 Zákazníky, kterým by nabídla své služby v oblasti kovových přířezů (hliník, ušlechtilá 

ocel, ocelový plech) 

 Kooperační partnery pro vzájemnou spolupráci ve výrobě produktů 

 Dodavatele tabulových plechů z různých materiálů (oblast tenkých plechů). 

 

https://www.lasertechnikwuensch.de/index.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixyOmg-ajdAhVSqaQKHY3hDPwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lasertechnikwuensch.de/&psig=AOvVaw0xR2jMdgTLQ_JAHqkcZHqy&ust=1536411527107125
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj108DC-ajdAhWK2qQKHUHxC1UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lasertechnikwuensch.de/&psig=AOvVaw0xR2jMdgTLQ_JAHqkcZHqy&ust=1536411527107125
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7qMuN-ajdAhVL3qQKHXjBB98QjRx6BAgBEAU&url=https://www.lasertechnikwuensch.de/&psig=AOvVaw0xR2jMdgTLQ_JAHqkcZHqy&ust=1536411527107125
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Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG 

Am Stadtholz 37 

D-33609 Bielefeld     

 

www.stockmeier.de 

 

Firma 

Skupina Stockmeier je rodinný podnik ve 3. 

generaci. Z regionálního prodejce se rozrostla 

na mezinárodní podnikatelskou skupinu s více 

než 1.300 zaměstnanci a více než 40 

pobočkami po celém světě. Dnes zahrnuje celá 

skupina podniky, zabývající se výrobou, 

distribucí a službami v oblasti chemie. Ty 

vyrábějí a obchodují s více než 26.000 

produkty, které dodávají více než 30.000 zákazníků na celém 

světě. Jedním z podniků skupiny je Stockmeier Chemie 

GmbH & Co. KG, nabízející kromě průmyslových a 

speciálních chemikálií čisticí prostředky pro potravinářský 

průmysl a autochemii. 

 

Produkty  

 Čisticí a dezinfekční prostředky pro potravinářský průmysl, velkokuchyně a 

maloobchodní jednotky (čisticí prostředky na čištění strojů, přístrojů, zdí, podlah, pracovních 

ploch, přepravek, myček, pro osobní hygienu, systémy pro výdej dezinfekčních ubrousků aj.) 

 

 Čisticí a ošetřující prostředky pro osobní a nákladní automobily a autodílny (zejména 

produkty pro mycí linky – šampony, leštičky, sušičky, dále čistidla podlah v halách a 

autodílnách aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

Firma hledá v ČR následující partnery 

V České republice firma hledá obchodní partnery pro distribuci svých produktů na českém trhu. 

Ideálně by se mělo jednat o firmy se zkušenostmi v prodeji obdobného sortimentu či z oblasti obchodu 

s chemickými produkty (jak klasický, tak i online prodej). Eventuálně by ráda oslovila i přímé 

zákazníky z výše uvedených oblastí. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbu_-00p7dAhVMr6QKHasrDbAQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Stockmeier_Chemie&psig=AOvVaw0qSIcJotSQlQU4ThVfEjob&ust=1536057546143265
https://www.stockmeier.com/de/produkte/chemie-distribution-produktion/autochemie/autopflege/
https://www.stockmeier.com/de/produkte/chemie-distribution-produktion/reiniger-ernaehrungsindustrie/allgemeine-lebensmittelindustrie/
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Kontakt 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora 

Václavské náměstí 40 

110 00 Praha 1 

 

www.dtihk.cz 

 

 

 

 

Kontakt 

 

NRW.International GmbH 

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

 

www.nrw-international.de 

 

 

 

 

http://www.dtihk.cz/
http://www.nrw-international.de/
https://www.nrw-international.de/
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