
 

 

Dutch – Bosnian Business Day   

13 Maart 2014 in Jaarbeurs Utrecht 

 

Wij hebben het genoegen U uit te nodigen voor de Dutch-Bosnian Business Day. Deze 

netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van Koophandel in Bosnië-Hercegovina , 

FIRMA project en BCC- Business Communication Consultancy. Tijdens deze dag kunt u kennis maken 

met verschillende bedrijven uit de Metaalsector van Bosnië-Hercegovina.  Deze delegatie is tevens 

aanwezig op de ESEF beurs en is gast op het paviljoen van de Koninklijke Metaalunie.  

Bosnië-Hercegovina biedt kansen voor ondernemers op het gebied van outsourcing en inkoop en is 

de moeite van een verkenning waard. Bosnië-Hercegovina is gelegen aan de rand van Europa en is 

ook interessant vanwege de lagere productiekosten en vakkundig personeel.  Hiernaast staat het 

bekend om de jarenlange traditie in de Metaalsector. Steeds meer Nederlandse bedrijven hebben 

partners of eigen vestigingen in dit land met name in de metaalsector.  

Deelname aan deze dag is een goede manier om in korte tijd kansen te verkennen en de eerste 

contacten te leggen via B2B meetings. Deze worden vooraf ingepland op basis van uw voorkeur met 

welke bedrijven u aan tafel wilt. Een korte profielschets van de bedrijven is weergegeven in 

onderstaand overzicht.   

Wilt u afspreken met deze bedrijven? Neem contact met ons op via email info@b-c-c.nl of 

telefoonnummer 0038-762-821836. Wij zullen u hierna een bevestiging toesturen met de locatie en 

het tijdstip van de afspraken. 

Namens de organisatie van de Dutch-Bosnian Business Day verwelkomen wij u graag op deze B2B 

bijeenkomst. 
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Delegatie uit Bosnië-Hercegovina naar ESEF 2014, Utrecht van 11.-14.03.2014. 

Nr. Firma Profiel  Website  

1 Metalna 

Industrija 

Prijedor/MIP 

Productie van gelaste stalen constructies en onderdelen voor 
de scheepsbouw, machinebouw,  industriële – en 
petrochemische industrie. Snijwerk, metaalbewerking en 
anti-corrosiebehandeling.  
 

METALNA INDUSTRIJA PRIJEDOR 

3 Bosnamontaža Productie en montage van staalconstructies, 

procesapparatuur en reparaties van industriële installaties. 

Zware constructies voor de industriële -en bouwsector.  

''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor | 

Preduzeće za montažno proizvodne i 

uslužne djelatnosti 

9 Orao 

 

Productie en revisie van onderdelen en modules voor 

turbojet motoren. Eigen laboratorium voor metrologie en het 

testen van materialen (samenstelling en fysisch-chemische 

eigenschappen). Verspanende kunststof- en 

metaalbewerking, CNC metaalbewerking voor onderdelen. 

Focus op proces-, vliegtuig en autoindustrie. Thermische 

oppervlaktebehandelingen.  Rotor balancing, testen van 

hydraulische pompen en kleppen. 

ORAO AD Bijeljina 

2 Zavarivač 

 

Productie van metalen constructiewerken en delen daarvan, 

de productie van metalen producten voor de bouw, tanks, 

reservoirs en vaten. Diensten voor het snijden van allerlei 

soorten materialen: staal, RVS, kunststof, rubber, hout met 

behulp van een watersnijmachine. 

Zavarivač d.o.o. Prijedor 

 

11 Strojal 

 

Metaalconstructies, machinebouw, CNC metaalbewerking, 

lasersnijden.  

Strojal d.o.o. 

4 INOX Ajanović 

 

Biedt een breed scala van producten gemaakt van roestvrij 

staal gecombineerd met hout, steen, glas en andere soorten 

materiaal. Exterieur - en interieurbouw, onderdelen voor de 

chemische - en voedselindustrie, tanks en containers.  

English | Inox Ajanović 

5 Prevent 

Components 

Onderdeel van de Prevent Group, productie van kunststof 

onderdelen voor de automobielindustrie (o.a. BMW en VW). 

Extrusie, injectie en assemblage van kunststof. Assemblage 

van leer op kunststof onderdelen , autostoelhoezen en 

decoratief naaiwerk.  

početna - prevent. Materials. Seats. 

Interior. 

6 Zupčanik 

 

Productie van tandwielen, assen, speciale bouten, reductors. 

Bewerkingen zoals freezen en draaien met conventionele 

machines. 

ZUPČANIK d.o.o. • Home 

http://www.mip.rs.ba/index.php?lang=en
http://www.bosnamontaza.com/
http://www.bosnamontaza.com/
http://www.bosnamontaza.com/
http://orao.aero/
http://www.zavarivac.com/ba/index.php
http://strojal.ba/?lang=en
http://www.inox.ba/wcms/index.php?en_home
http://www.prevent.ba/pocetna/
http://www.prevent.ba/pocetna/
http://www.zupcanik.ba/cms/index.php?home


14 Rudstroj Machinebouw voor de mijnbouw, energiesector en 

procesindustrie. Gekwalificeerd in het leveren van 

engineering, onderhoud en reparatie. Constructiewerk en 

lasersnijden. 

Rudstroj d.o.o. Kakanj - Naslovna 

12 EM – Oniks 

 

Productie van verschillende profielen voor wanden en 

plafonds voor de bouw en industrie.  Lasersnijden en 

metaalvervorming/ kantbank. 

EM-ONIKS 

7 H-Solutions 

 

Engineering voor de industriële-,   bouwsector en 

machinebouw.  

H-SOLUTIONS Strojarski inženjering, 

Elektro inženjering, Zavarivanje, 

Inženjerska rješenja. 

10 Alfa 90 

 

Draad – en hekwerk. Schanskorven en overige producten van 

draad (bakken en omheiningen). 

ALFA-90 Živinice 

 

http://www.rudstroj.ba/rudstroj/index.php
http://em-oniks.ba/
http://www.h-solutions.ba/
http://www.h-solutions.ba/
http://www.h-solutions.ba/
http://alfa-90.com/

