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W Lubuskiem działa wiele ﬁrm związanych z przemysłem drzewno-meblarskim, papierniczym i spożywczym.
Coraz aktywniejsze są też sektory: motoryzacyjny, chemiczny i produkcji tworzyw sztucznych, materiałów
budowlanych - w tym ceramicznych. Dobre perspektywy mają też: elektronika, tekstylia i wydawnictwa.

Powiat strzelecko-drezdenecki

Ae group – dostawca gotowych do montażu części odlewnych z aluminium oraz ich komponentów na
potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
Holding - Zremb Gorzów SA Oddział Meprozet w Drezdenku – producent lekkich konstrukcji stalowych (w
tym konstrukcji stanowiących wyposażenie suwnic kontenerowych, konstrukcji stalowych dla energetyki
itp.) oraz urządzeń do wyposażenia obiektów inwentarskich
MEPROZET Stare Kurowo Sp. z o.o. – ﬁrma produkuje konstrukcje stalowe hal, ogrodzenia z siatki
zgrzewnej, wygrodzenia dla bydła itp. Prowadzi też cynkowanie ogniowe oraz wysokotemperaturowe z
odwirowaniem
PPUH Pom Spółka z o. o. - prowadzi działalność w branży metalowej (konstrukcje stalowe, kontenery,
siatka stalowa)
Roﬁx Sp. z o.o. - specjalizuje się w produkcji zawieszeń do grzejników i uchwytów do rur
Victualic Sp. z o.o. z Drezdenka - producent odlewów z żeliwa sferoidalnego (systemy instalacji rurowych)

Powiat gorzowski
Algontec Polska Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma jest producentem wyrobów z tworzyw sztucznych
Bee Polska Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma jest producentem gier i zabaw oraz placów zabaw dla
dzieci
Boss Browar Witnica SA - ﬁrma produkuje piwa, w tym piwo kąpielowe oraz różne napoje
BRINKHAUS POLSKA Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma produkuje wyroby włókiennicze i odzież
Henschel Engineering Automotive Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma produkuje nadwozia do
pojazdów silnikowych, przyczep i naczep
ICT POLAND Sp. z o.o. z Kostrzyna – producent galanterii papierowej
LAMIX w Witnicy Mirosław Laszko – ﬁrma jest producentem papierowych artykułów higienicznych
Montax Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma zajmuje się produkcją wyrobów metalowych
Montel Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma zajmuje się produkcją wyrobów metalowych
Novo Tech Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – producent wyrobów z tworzyw sztucznych
Olsa Poland Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma produkuje części i akcesoria do pojazdów
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samochodowych, sprzęt oświetleniowy oraz lampy elektryczne
Plastimat International sp. z o. o. z Witnicy – ﬁrma specjalizuje się w produkcji wyrobów metalurgiczny, z
metaloplastyki
PPHU Unipaco S.A. z Kostrzyna nad Odra - ﬁrma z branż papierniczej
Przedsiębiorstwo Handlowo–Transportowo–Spedycyjne SERAFIN z Witnicy - ﬁrma zapewnia usługi
transportowe i spedycyjne w relacjach krajowych i międzynarodowych
Steinform Produktion Sp. z. o. o. z Witnicy - zakład obróbki kamienia naturalnego
Stenqvist Poland Sp. z o.o. z Witnicy – ﬁrma produkuje opakowania papierowe
Taconic Sp. z o. o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma zajmuje się produkcją wyrobów ściernych, z tworzyw
sztucznych i gumy
Wendre Poland Sp. z o.o. z Kostrzyna nad Odrą – ﬁrma jest producentem odzieży i wyrobów
włókienniczych
Witnica Metal SP. z o.o. z Witnicy – ﬁrma produkuje zamki do drzwi

Gorzów Wielkopolski

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o. – ﬁrma produkuje i sprzedaje ok. 200 różnego rodzaju leków oraz dodatków
żywieniowych dla zwierząt (leki iniekcyjne, infuzyjne, płyny oralne, proszki, granulaty, tabletki i dodatki
paszowe)
Best PW S.J. Centrum BHP i P. Poż. Eugeniusz Garbera Andrzej Kurpiel – główna działalność ﬁrmy to
produkcja odzieży roboczej
Enka Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo działające w branży włókienniczej (włókna wiskozowe i obróbka
końcowa)
Inter Sicherheits Service Sp. z o.o. - ﬁrma zajmuje się produkcją sejfów i szaf metalowych, obróbką
wyrobów metalowych oraz transportem krajowym i zagranicznym
Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów Lindo Gobex - producent metalowych bloków katalitycznych i
katalizatorów na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego
PPH BESO MEBLE Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją mebli wypoczynkowych
PUP Gotech – przedsiębiorstwo zajmuje się usługami w zakresie budowy, modernizacji, remontów
urządzeń i instalacji energetycznych oraz przemysłowych
Simatra France Sp. z o.o. – ﬁrma produkuje cysterny spirytusowe i paliwowe z aluminium, stali
kwasoodpornej i stali
Anmar Andrzej Padlewski Marian Przybył S.J. - spółka zajmuje się sprzedażą hurtową artykułów branży
elektroinstalacyjnej, pokryć dachowych oraz materiałów budowlanych, a także elektronicznych systemów
zabezpieczeń budynków. Montuje rozdzielnie elektryczne, szafy sterownicze i inne układy elektryczne
niskiego napięcia
Holding Zremb Gorzów SA – spółka produkuje min. suwnice, wyciągarki ramowe, chwytaki, konstrukcje
stalowe dla budownictwa, konstrukcji stalowych statków, konstrukcji stalowych specjalnych i mostów,
urządzeń do wyposażenia ferm hodowlanych; jest generalnym wykonawca obiektów rolniczych i
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przemysłowych
TPV Displays Polska Sp. z o.o. – ﬁrma produkuje monitory i telewizory na zamówienie znanych światowych
marek oraz promuje własne - AOC i Envision
Auto Galeria Sp z o.o. - to jednostka wchodząca w skład Grupy Bemo, zajmująca się projektowaniem i
wykonywaniem specjalistycznych zabudów samochodów osobowych i dostawczych
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją wiązek instalacji elektrycznych dla
przemysłu motoryzacyjnego. W procesie produkcji stosuje najnowsze technologie, nieszkodliwe dla
środowiska naturalnego
BAMA POLSKA Sp. z o.o. - ﬁrma zajmuje się produkcją, składowaniem, konfekcjonowaniem,
przepakowywaniem dodatków, przyborów, akcesoriów, elementów obuwniczych, środków do pielęgnacji
obuwia oraz tworzyw niezbędnych do ich produkcji
FAURECIA Gorzów Sp. z o.o.- ﬁrma zajmuje się produkcją plastikowych elementów wnętrz dla przemysłu
motoryzacyjnego
Fabryka Firanek i Koronek Haft SA - Wydział Włóknin zajmuje się produkcją włóknin wysokopuszystych, ze
100-proc. udziałem najwyższej jakości włókna poliestrowego oraz silikonowego
Gorzowska Fabryka Maszyn GOMA - to ﬁrma ukierunkowana jest na produkcję maszyn do obróbki drewna,
całych linii technologicznych
GOMAD - Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD - jest liderem na rynku producentów maszyn do obróbki
drewna
High Tech Mechatronics Poland - zajmuje się w ramach L&P Group wytwarzaniem i montażem urządzeń
przemysłowych, maszyn i podzespołów oraz produkcją części (zamiennych)
IMC Poland Sp. z o.o. - specjalizuje się w cięciu stali, wstępnej obróbce mechanicznej elementów
konstrukcji, montażu i spawaniu nawet najbardziej skomplikowanych konstrukcji stalowych i ich końcowej
obróbce mechanicznej.
Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. - produkuje części do maszyn i urządzeń, elementy z tworzyw
sztucznych metodą wtryskową, konstrukcje stalowe, wały rozprężne dla przemysłu papierniczego i
poligraﬁcznego oraz zajmuje się przenoszeniem fabryk
Sanitex - ﬁrma zajmuje się montażem i serwisowaniem instalacji sanitarnych, systemów grzewczych
SILWANA Sp. z o.o. - zajmuje się produkcją tkanin i dzianin na rynek krajowy oraz zagraniczny
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego ŚWIT - produkuje obuwie ﬁlcowe, skórzane, cholewki skórzane,
nakrycia głowy w ramach obrotu uszlachetniającego na eksport do Niemiec i Włoch
ZWCH STILON SA - jest producentem tekstylnych włókien z poliamidu 6, poliamidu 66, elastycznych
włókien PBT
Yetico SA - to producent styropianu
ZIEL-BRUK produkuje elementy betonowe w technologii betonu wibroprasowanego

Powiat międzyrzecki
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Crylomag S.C. z Międzyrzecza - producent magnetyzerów do wody oraz mebli tapicerowanych
Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o. – ﬁrma oferuje
preizolowane rury i kształtki do podziemnych i nadziemnych sieci ciepłowniczych oraz rur z PE do sieci
wodno-ściekowych i innych instalacji technicznych
Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o. z Międzyrzecza - producent rur i kształtek dla
systemów ciepłowniczych, ciepłej wody użytkowej, pary oraz rurociągów technologicznych dla przemysłu
PPHU „W-D” ze Skwierzyny – producent oferuje szeroką gamę konserw jak: pasztety drobiowe i z
dziczyzną, szynki, mielonki, smalec i konserwy mięsno-tłuszczowe, dania gotowe, produkty rybne oraz
pasztety sojowe i paprykarz
Werner Janikowo Sp. z o.o. – spółka jest polskim producentem modyﬁkowanych i oksydowanych pap
zgrzewalnych
P.P.U.H. AGOS z Międzyrzecza – ﬁrma jest największym w Polsce producentem silosów paszowych,
służących do magazynowania pasz sypkich, ponadto automatów paszowych i przenośników drobiu
Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUD-POL Sp. z o.o. z Międzyrzecza realizuje roboty budowlane w
systemie Generalnego Wykonawstwa, budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego
ESSEL PROPACK Polska z Międzyrzecza – fabryka produkuje tuby laminowane i plastikowe na potrzeby
przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego i spożywczego
EWE Energia Sp. z o.o. z Międzyrzecza - ﬁrma zajmująca się budową i obsługą gazociągów oraz
dystrybucją gazu ziemnego do klientów indywidualnych, ﬁrm, instytucji, wspólnot i spółdzielni
PRAEFA Sp. z o.o. z Międzyrzecza – ﬁrma prowadzi produkcję i montaż domów prefabrykowanych z
elementów keramzytowych
Promens Międzyrzecz Sp. z o. o. - produkuje wyroby z tworzyw sztucznych (nadkola do samochodów,
maszyn budowlanych i rolniczych, oraz zbiorniki na paliwo i wodę)
SINUS Polska Sp. z o.o. z Międzyrzecza – producent wyrobów metalowych na potrzeby systemów
grzewczych
SWISSPOR Polska Sp. z o.o. z Międzyrzecza - producent materiałów budowlanych termoizolacyjnych
(styropian), hydroizolacyjnych (papy), stolarki okiennej oraz systemów fasadowych i dachowych z eternitu
ThyssenKrupp SteerTec Poland Sp. z o.o. z Międzyrzecza – ﬁrma produkuje układy kierownicze dla
przemysłu maszynowego i konstrukcyjnego oraz przemysłu stoczniowego
Werth-Holz SA – producent elementów architektury ogrodowej z drewna, w tym: płotków, pergoli, domków
ogrodowych, huśtawek, wyrobów do dekoracji ogrodów i przydomowych placów zabaw
Himolla Polstermobel GmbH z Pszczewa – ﬁrma jest producentem wyrobów tapicerowanych
Obst Produkcja Sp. z o.o. z Pszczewa – producent stolarki aluminiowej drzwiowej i okiennej
JAKOB International z Lutola Suchego, gm. Trzciel - główna działalność ﬁrmy to transport i spedycja
WM-KABIT Sp. z o.o. ze Skwierzyny - producent elektronarzędzi i sprzętu elektrycznego używanego w
ogrodzie sprzętu
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Powiat sulęciński

Molex Polska Sp. z o. o w Sulęcinie zajmuje się produkcją wiązek kablowych i złącz elektronicznych
"Leks" Sp. z o.o. PPH z Sulęcina - producent prawie 100 gatunków pieczywa i ciastek kruchych
Gospodarstwo Rolne Dariusza Matkowskiego ze Słońska - producent pellets
Zakłady Przemysłu Chemicznego Spółdzielnia Pracy "Gumoplast" z Sulęcina – ﬁrma produkuje płyty i
wykładziny gumowe oraz mieszanek gumowych niewulkanizowanych
Zakłady Przemysłu Mięsnego "Warta” z Sulęcina – ﬁrma jest producentem m. in.: mięs kulinarnych,
wyrobów z mięsa wieprzowego i wołowego, dziczyzny (dzik, jeleń, sarna), koniny i drobiu

Powiat słubicki

Rocca SA ze Słubic - ﬁrma zajmuje się obróbką kamienia i produkcją wszelkiego typu elementów
kamiennych obiektów budowlanych zarówno budynków użyteczności publicznej jak i obiektów
mieszkalnych
Foliarex Sp. z. o. o. ze Słubic – ﬁrma jest producentem folii opakowaniowych m.in.: na potrzeby
budownictwa i rolnictwa
Conistics Sp. z. o. o – ze Słubic ﬁrma zajmuje się składaniem podzespołów elektronicznych do
półautomatyki przemysłowej
Steinpol Meble Sp. z o.o. z Rzepina – producent mebli
PROVIMI POLSKA Sp. z o.o. z Bieganowa – przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji pasz i technologii
żywienia zwierząt
PPH Viola Sp. z o.o. z Cybinki – producent mebli
Mila Plus Sp. z. o. o. ze Słubic - wytwórca mebli tapicerowanych specjalizujący się w zaopatrywaniu
odbiorców hurtowych
Konecke Sp. z. o.o. ze Słubic – przedsiębiorstwo branży mięsno-wędliniarskiej
Dila Poland Sp. z o.o. ze Słubic – ﬁrma prowadzi magazyn dystrybucyjno-logistyczny z elementami
wyposażenia sklepów (meble systemowe, witryny, manekiny, stojaki i rożnego rodzaju ekspozytury)
MHG Meble Holding Group Sp. z. o.o. – ﬁrma to producent mebli i systemów meblowych dla urzędów,
banków, hoteli, szkół, domów studenckich, ponadto na wyposażanie lokali gastronomicznych, sal
konferencyjnych i audytoryjnych
Arpack Polska Sp. z o.o. ze Słubic – ﬁrma jest producentem styropianu (m.in.: palet, płyt izolacyjnych i
kształtek)
Frost Słubice Sp. z o.o. – spółka prowadzi sprzedaż i kompleksową obsługę urządzeń klimatyzacyjnych
(min.: agregaty chłodnicze, urządzenia grzewcze w transporcie)
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Powiat świebodziński

Wexpool Sp. z o.o. ze Zbąszynka zajmuje się przyjmowaniem odpadów komunalnych i poprodukcyjnych w
celu wysortowania surowców wtórnych, produkcji z balastu posortowniczego i odpowiednich komponentów
paliwa alternatywnego
AMP Sp. z o.o. z Chociul (gm. Świebodzin) – ﬁrma prowadzi produkcję urządzeń do obróbki cieplnej i
powierzchniowej metali oraz technologii PVD i CVD (m.in.: piece próżniowe, atmosferyczne, myjki
samochodowe)
Drogowe Centrum Produkcyjno Handlowe BIG Sp. z o.o. ze Świebodzina – spółka wykonuje oznakowania
bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe, poziome, i inne) oraz prowadzi sprzedaż
elementów związanych z bezpieczeństwem na drodze (np. lampy błyskowe, pachołki, barierki
ostrzegawcze i latarki)
LZT Elterma SA grupa Seco-Warwick ze Świebodzina - producent urządzeń do obróbki cieplnej metali w
atmosferach regulowanych
Przedsiębiorstwo PRODACH Bekier Augustyniak s.j. z Jordanowa (gm. Świebodzin) – ﬁrma produkuje
dachówki, prefabrykowane wyroby z betonu i keramzytobetonu (m.in.: pustaki, bloczki oraz elementy
ścienne) oraz akcesoria dachowe
REMIX SA ze Świebodzina - ﬁrma produkująca urządzenia do obróbki cieplnej metali i pieców topialnych.
Urządzenia te oraz kompletne linie do cynkowania ogniowego są efektem prac własnego biura
konstrukcyjnego
Seco-Warwick SA ze Świebodzina – spółka jest producentem pieców do obróbki cieplnej metali
Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Józef Szymański (ZEM) ze Świebodzina – główna działalność ﬁrmy
skupia się na produkcji wiązek przewodów, podzespołów elektronicznych oraz okien autobusowych własnej
konstrukcji
Lubuska Fabryka Mebli SA (LFM) ze Świebodzina – spółka jest producentem mebli tapicerowanych
KEIPER Polska Sp. z o.o. ze Świebodzina – spółka zajmuje się produkcją komponentów i struktur siedzeń
dla przemysłu samochodowego
Parys SA ze Świebodzina – ﬁrma jest producentem koszul męskich oraz bluzek damskich
Rzeźnictwo Grzegorz Zyguła ze Zbąszynka – ﬁrma rodzinna produkująca wędliny oraz podroby wieprzowe i
drobiowe
Sprick Rowery sp. z o.o. ze Świebodzina – ﬁrma zajmuje się produkcją różnych typów rowerów i części

Powiat krośnieński

Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego - producent
urządzeń gastronomicznych do termicznej obróbki żywności, a zwłaszcza na wyposażenie kuchni w
restauracjach, barach, stołówkach i innych punktach zbiorowego żywienia
Krosno-Metal Sp. z o.o. - producent profesjonalnych rozwiązań gastronomicznych, urządzeń zbiorowego
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żywienia oraz urządzeń do dystrybucji posiłków
Guliana z Gubina – producent obuwia dziecięcego
Hardex SA z Krosna Odrzańskiego - producent płyt pilśniowych twardych mokroformowanych
NetEko-Montaż Elektroniki z Krosna Odrzańskiego – ﬁrma specjalizuje się w montażu elektroniki w
technologii powierzchniowej, przewlekanej i mieszanej. Wykonuje serie prototypowe i produkcyjne.
Produkt główny to tablice wyników przeznaczone dla obiektów sportowych
Zakład wylęgu drobiu Tomasz i Andrzej Sztuder (Dąbie) - nowoczesna produkcja piskląt brojlerowskich
Z.E.W. - Divani Kasprzak z Wałowic, gmina Gubin – producent ekskluzywnych mebli tapicerowanych

Powiat zielonogórski

Ergo-System Wdrożenia Zabezpieczeń Akustycznych Stanisław Błaszczyk z Sulechowa - Firma zajmuje się
wdrażaniem zabezpieczeń akustycznych we wszystkich gałęziach przemysłu
Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o. (Sulechów) - produkcja wytrzymałych, niewidzialnych w podczerwieni nici
na potrzeby militarne
JALEK Sp. z o.o. z Przylepu k. Zielonej Góry – ﬁrma jest hurtownią nabiału i ryb
LFC Sp. z o.o. z Czerwieńska – producent implantów stosowanych w chirurgii ortopedycznej i neurochirurgii
MB Pneumatyka z Sulechowa – producent pneumatyki motoryzacyjnej (układy hamulcowe i drzwi
autobusowe) oraz pneumatyki przemysłowej (serwis układów pneumatycznych maszyn i urządzeń)
Roczniak Recykling System Sp. z o.o. - producent pras o nacisku do 50 ton do prasowania i belowania
odpadów oraz sortowni pozwalających na segregację odpadów
Senator Polska Sp. z o. o. z Sulechowa - oferta ﬁrmy zawiera długopisy, nadruki oraz usługi typu corporate
(tworzenie kolorystycznych kompozycji z części długopisu), ICC - długopis w indywidualnym kolorze PMS i
CLIP4YOU - możliwość stworzenia indywidualnego kształtu klipsu
TRAMEC POLSKA Sp. z o.o. (Bojadła) – ﬁrma z siedzibą w Bojadłach oferuje przekładnie mechaniczne
(reduktory, motoreduktory ślimakowe, walcowe i walcowo-stożkowe, rozgałęźniki kątowe, silniki
indukcyjne)
ZIEL – BRUK Makarewicz z Czerwieńska - ﬁrma produkująca elementy betonowe w technologii betonu
wibroprasowanego, w tym różnego typu kostki brukowe, krawężniki drogowe itd.
ARCOBALENO Sp. z o.o. z Czerwieńska - producent butów (min.: domowych, sanitarnych i sportowych)
DBW Polen Sp. z o.o. z Górzykowa - producent materiałów do absorpcji akustycznej i izolacji termicznej dla
branży samochodowej i do produkcji sprzętu AGD
Kampol - K. Humiński & syn Sp. z o.o. ze Świdnicy – producent zdrowotnej, rehabilitacyjnej pościeli
wełnianej z runa czystej, żywej wełny m.in. owiec rasy Merynos Australijski, wełny kóz kaszmirskich i wełny
wielbłądziej
Nestle Polska SA z Kargowy – fabryka produkuje batony LION oraz wafelki w czekoladzie PRINCESSA
PHU BOMADEK s.c. z Trzebiechowa - producent mięsa drobiowego (indyczego)
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ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. z Cigacic - spółka należy do grupy światowego lidera w produkcji skalnej
wełny mineralnej, służącej jako innowacyjny materiał izolacyjny w budownictwie (mieszkaniowym i
przemysłowym) oraz energetyce i ogrzewnictwie
P.W Roltex Sp. z o. o w Sulechowie - realizacja projektów związanych z obróbką blach, rur i metalu,
począwszy od projektu, poprzez produkcję, a kończąc na montażu, wykonywanie elementów ze stali
nierdzewnej i kwasoodpornej dla przemysłu raﬁneryjnego i wydobywczego lub gięcie proﬁli, itp.
SULMA Sp. z o. o. z Sulechowa - producent makaronów i kaszy gryczanej

Zielona Góra

Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o.o. – ﬁrma projektuje oprogramowania i rozwiązania elektroniki
cyfrowej, analogowej i układów scalonych
Akson Elektro z Zielonej Góry - ﬁrma specjalizująca się w produkcji zakresie instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i specjalistycznych systemów sterowania i kontroli
Anneberg Transpol Int Sp. z o.o.- ﬁrma specjalizująca się w przewozach materiałów chemicznych i
bitumicznych cysternami na terenie Europy
Apator Rector Sp. z o. o. - producent i dostawca najbardziej zaawansowanych i nowoczesnych systemów
informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branżowych i dużych zakładów przemysłowych m.in.
dla energetyki, telekomunikacji, energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji, gazownictwa, telewizji
kablowych, ratownictwa i administracji samorządowej
Astec Sp. z o.o. – zajmuje się projektowaniem, implementowaniem oraz integrowaniem indywidualnych
aplikacji dla przedsiębiorstw branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz dla sektora przemysłu,
dystrybucji, mediów i transportu
Attyka Sp. z o.o. - Biuro projektowe. Projekty, nadzór, opinie
Carbo Holding Sp. z o.o. - prowadzi kompleksowe usługi spedycyjno-transportowe w transporcie
kolejowym, drogowym oraz wodnym, zapewniając przy tym kompleksową obsługę logistyczną. Ponadto,
projektant i producent konstrukcji stalowych mało, średnio i wielkogabarytowych, rurociągów, zbiorników,
oraz instalacji energetycznych i przemysłowych
LUG Sp. z o.o. - jest jednym z największych producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych.
ITSERWIS Sp. z o.o. z Zielonej Góry – ﬁrma teleinformatyczna, która zajmuje się kompleksowym
outsourcingiem oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz informatycznej. Ponadto oferta
obejmuje tworzenie aplikacji i oprogramowań, usługi serwisowe oraz dostawy sprzętu, oprogramowania i
urządzenia biurowe
Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL SA – producent urządzeń automatyki przemysłowej oraz
precyzyjnych odlewów ciśnieniowych
Max Elektronik SA z Zielonej Góry - spółka należy do Grupy Sygnity wyspecjalizowanej w tworzeniu
oprogramowania opartego na nowoczesnych technologiach informatycznych (w tym Java Computing)
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Zielonej Górze jest jednym z oddziałów spółki
akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie. Oddział wydobywa gaz ziemny
zaazotowany, ropę naftową, oraz pozyskuje w procesie produkcyjnym siarkę i gaz płynny. Oddział
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prowadzi ponadto budowę i eksploatację podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach, dostarcza gaz
do odbiorców komunalnych i przemysłowych w pobliżu złóż gazu
Poszukiwania Naftowe DIAMENT Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo prowadzi specjalistyczne prace związane z
poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, prace inżynieryjno-budowlane,
uzbrajanie terenu, stabilizacje gruntu spoiwami hydraulicznymi, wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnej,
wysypiska odpadów, warsztatowe, transportowe oraz usługi transportowe (w tym ładunki
ponadgabarytowe)
Przedsiębiorstwo MUSI SA – ﬁrma ma trzy proﬁle działalności: dozór mienia, handel artykułami meblowymi,
a w szczególności produkcja w branży metalowej dla przemysłu motoryzacyjnego
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MASA. Sp. z o. o. - prowadzi działalność w zakresie usług
motoryzacyjnych (salony sprzedaży, serwis mechaniczny, magazyny części zamiennych, Stacje Kontroli
Pojazdów
Steelwerk Polska Jan Zięta – ﬁrma prowadzi usługi dla przemysłu z zakresu wykonywania i obróbki
elementów z blachy
Stelmet SA - producent wyrobów z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji
ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni
rekreacyjnych
Firma H.Sypniewski – specjalizuje się w produkcji obudów i rozdzielni elektrycznych na potrzeby przemysłu
energetycznego, telekomunikacji i budownictwa
Techbud Sp. z o.o. – producent jednostek napędowych diesla
Valdi Spectrum Group Sp. z o.o. – ﬁrma jest producentem wszelkiego rodzaju kosmetyków, początkowo do
stylizacji włosów, dezodorantów i produktów perfumeryjnych. Ponadto ﬁrma produkuje kosmetyki do
pielęgnacji ciała i do kąpieli
Falubaz SA – zajmuje się projektowaniem oraz produkcją maszyn, linii technologicznych oraz usługami
serwisowymi dla przemysłu włókienniczego, budowlanego i ochrony środowiska
PW FAST Spółka z o.o. - producent chemii budowlanej, kompletnych systemów ociepleń na wełnie
mineralnej oraz styropianie, tynków, farb zewnętrznych i wewnętrznych, systemów do hydroizolacji
GAZSTAL SA – od 1995 roku ﬁrma zajmującą się handlem rurami dla przemysłu naftowego, artykułami
metalowymi i wyrobami hutniczymi, a także działalnością w obszarze IT. Jest również autoryzowanym
przedstawicielem producenta agregatów prądotwórczych FOGO
Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o. z Zielonej Góry – przedsiębiorstwo to producent lodów oraz mrożonych
warzyw, owoców i dań gotowych.
Novita SA – producent włókien technicznych (m.in.: włókniny gospodarcze, medyczne sanitarne,
obuwnicze i odzieżowe oraz geosyntetyki)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RPR Rudolf Piotr Różański - jest jedynym producentem w kraju płyt
wyrównawczych do włazów ulicznych, oferuje beton towarowy, produkty betonowe i kruszywo, spawanie
konstrukcji metalowych i wypalania blach (CNC), badanie odpadów rejestratorami promieniowania oraz
złomowanie pojazdów zgodnie z wymogami UE
V&S LUKSUSOWA Zielona Góra SA – producent markowych napojów alkoholowych
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Powiat żarski

Kronopol SA z Żar – producent płyt i wyrobów drewnopochodnych (płyty meblowe, płyty OSB i MDF,
podłogi laminowane, panele ścienne, blaty kuchenne, belki dwuetowe oraz parapety)
Linstal Spółka z o.o. z Jasienia – spółka zajmuje się rozwojem, konstrukcją oraz produkcją konstrukcji
stalowych
Poli Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. - producent wyrobów wykończeniowych z PCW. Produkcja kierowana
jest do następujących sektorów rynku: budownictwa, meblarstwa, przemysłu chłodniczego oraz do
producentów kabin natryskowych
MAGOREX R. Górka spółka jawna z Żar – ﬁrma jest producentem wyrobów ze stali kwasoodpornej oraz
aluminium na potrzeby zakładów piekarniczych i cukierniczych. Są to m.in.: aluminiowe tace wystawowe,
anodowane i barwione w różnych odcieniach koloru złotego oraz tradycyjnym srebrnym, perforowane i lite
blachy wypiekowe (w tym pokryte silikonem), wózki ze stali nierdzewnej do pieców obrotowych oraz wózki
transportowe
Leen Life Polska SA z Żar – ﬁrma wykorzystuje nasiona lnu oleistego, w celu pozyskania oleju stosowanego
m. in. do produkcji żywności prozdrowotnej. Produkcja ﬁrmy to kapsułki zawierające wielonienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny omega)
OR SAT Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Żarach – zakład specjalizuje się w produkcji tekstylnych
akcesoriów motoryzacyjnych (daszki przeźroczyste, osłony na skrzynię biegów i hamulce ręczne
RELPOL Sp. z o.o. z Żar –producent przekaźników elektromagnetycznych
URBAN Polska Sp. z o.o. z Żar – ﬁrma produkuje maszyny służące do obróbki stolarki aluminiowej
Wytwórnia Manekinów ANTARES z Żar – wytwórca manekinów dla producentów i handlowców odzieży oraz
dla pracowni teatralnych i ekspozycji muzealnych
Apo-Tessile Sp. z o.o. z Żar - ﬁrma produkująca tkaniny meblowe i samochodowe
Calesa Sp. z o.o z Lubska – ﬁrma zajmuje się galwanizowaniem, produkcją konstrukcji stalowych,
zbiorników oraz obróbką metali i spawaniem
Chaber - Wyroby z drewna z Żar - ﬁrma specjalizuje się w produkcji domków letniskowych oraz altan
ogrodowych. Ponadto, wykonuje schody, carpoty, pergole i inne wyroby stolarskie
HART-SM Firma Produkcyjno-Handlowa z Żar – ﬁrma jest producentem szkła hartowanego dla urządzeń
AGD, producentów mebli i do kabin natryskowych, ponadto produkuje szkło solarne i motoryzacyjne
Zakład Ogólnobudowlany Hydrobiel Stefan Bielawski z Żar – ﬁrma prowadzi prace budowlane w tym m.in.:
roboty kubaturowe (budynki użyteczności publicznej), sieci kanalizacyjno- deszczowe i wodociągowe
INOXTOM - balustrady ze stali kwasoodpornej z Mirostowic Dolnych - produkcją różnego rodzaju produktów
ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej (balustrady, poręcze, barierki oraz schody) dla osób prywatnych
jak i ﬁrm
Joker Garnitury z Jasienia – ﬁrma jest producentem męskich garniturów
Łużyckie Praliny Sp. z o.o. z Lubska – ﬁrma jest producentem wyrobów czekoladowych i cukierniczych
(galanteria czekoladowa, praliny, wyroby marcepanowe, pieczywo cukiernicze)
Magnaplast Sp. z o. o. z Sieniawy Żarskiej - ﬁrma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych w
zakresie systemów kanalizacyjnych
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Magnolia Sp. z o.o. z Lubska – ﬁrma jest producentem wyrobów waﬂowych
MK Sp. z o.o. z Żar - ﬁrma jest producentem systemów kominowych i konstrukcji wsporczych
PROBET-DASAG Sp. z o.o. z Żar – ﬁrma to producent wyrobów z terazzo (do ogrodów i na tarasy, ponadto
posadzki, schody oraz mała architektura)
PPH SALEX z Jasienia – producent mebli tapicerowanych
Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn "SPOMASZ" S.A. – z Żar producent i dostawca konstrukcji
stalowych oraz instalacji przemysłowych
"TECHTRANS" Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Sp. z o.o. z Jasienia - ﬁrma zajmuje się produkcją
urządzeń transportu technologicznego; oferta obejmuje przenośniki taśmowe, ślimakowe, śrubowe i
rolkowe, podajniki, przenośniki kubełkowe oraz wibracyjne
uesa Polska Sp. z o.o. z Lubska – ﬁrma zajmuje się produkcją urządzeń rozdzielczych średniego i niskiego
napięcia
Firma Węgier Glass Wojciech Węgier z Żar - zajmuje się przetwórstwem szkła odpornego na wysokie
temperatury oraz trudne środowiska (m.in.: do kominków i pieców). W ofercie ﬁrma posiada przyłbice
spawalnicze, ﬁltry spawalnicze, wzierniki wodowskazowe, sznury zaroodporne, sznury z włókna szklanego
Zakład Usługowo Handlowy Auto Szklarstwo Jan Jung z Żar – ﬁrma, która rozpoczynała produkcję od szyb
okiennych oraz wzmocnionych dla kantorów wymiany walut, specjalizuje się obecnie w produkcji szyb
samochodowych

Powiat żagański

ALPOS Polska Sp. z o.o. z Małomic - główny zakres produkcji ﬁrmy obejmuje kształtowniki zamknięte z
blachy czarnej oraz ocynkowanej
Raeuchle Sp. z o.o. w Organizacji z Leszna Górnego, gm. Szprotawa – ﬁrma zajmuje się wyprawianiem skór
oraz produkcją wyrobów skórzanych
Vitrosilicon SA z Iłowej – spółka zajmuje się produkcją pustaków szklanych Claro Glass, lampionów
ozdobnych szkła wodnego sodowego i potasowego
Asko Vogel&Not Sp. z o. o. ze Szprotawy – spółka jest producentem opakowań metalowych
Dringenberg Polska SP. z o. o. z Żagania – ﬁrma to producent metalowych mebli warsztatowych i
wyposażeń pojazdów serwisowych
Firma Produkcyjna Bartex ZPCH z Żagania – ﬁrma specjalizuje się w szyciu lekkiej konfekcji damskiej,
męskiej i dziecięcej, w szyciu pokryć meblowych ze skóry i tkanin oraz bielizny pościelowej
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia Sp. z o. o. z Żagania – ﬁrma wykonuje usługi zakresie pokryć
galwanicznych dla producentów AGD (cynk-nikiel, cynkowanie, chromowanie stali nierdzewnej, niklowanie
i chromowanie dekoracyjne) oraz cynkuje części na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego
Poltops Sp. z o. o. z Żagania – ﬁrma specjalizuje się w szeroko rozumianej obróbce runa owczego. Jest
najstarszym polskim producentem dzianin futerkowych ze 100-proc. udziałem czystej, żywej wełny oraz
czesanek wełnianych przeznaczonych na potrzeby zakładów przędzalniczych. Oferta ﬁrmy obejmuje także
konfekcję, wyroby pościelowe oraz produkty proﬁlaktyczno-rehabilitacyjne wytwarzane z
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najszlachetniejszych rodzajów wełen
VP Polska SP. z o. o. z Żagania – spółka to producent opakowań trzech grup: torby papierowe, wysyłkowe
opakowania elastyczne oraz sterylne opakowania medyczne.
For Nature Jerzy Dobryczyński z Żagania – ﬁrma specjalizuje się w obróbce metali i produkcji wyrobów
metalowych (m.in.: zbiorniki paliwowe, urządzenia i instalacje centralnego ﬁltrowania emulsji i olejów,
konstrukcje metalowe, itd.)
Zakłady Ceramiczny Gołowczyński z Żagania – zajmuje się wytwarzaniem wysokiej jakości wyrobów
ceramicznych z surowców klinkierowych. Wyroby te mają zastosowanie do wykonania parapetów
zewnętrznych, wykończeń murków i słupków ogrodzeniowych oraz schodów
Huta Szkła WYMIARKI S.A. w Wymiarkach – huta produkuje słoje dla przetwórstwa rolno-spożywczego oraz
szklane pojemniki do zniczy
Systemy oczyszczania ścieków „Bewa” ze Szprotawy – ﬁrma to producent m.in.: elementów betonowych i
żelbetonowych, urządzeń separujących wody opadowe i technologiczne oraz oczyszczających ścieki
bytowo-gospodarcze
Lakos Sp. z o. o. ze Szprotawy – ﬁrma wykonuje wszelkie prace związane z obróbką metalu. Jej
specjalnością jest produkcja konstrukcji stalowych, aluminiowych i ze stali nierdzewnej (schodów,
balustrad, barierek, konstrukcji budowlanych)
Ovotek Sp. z o. o. w Bobrzanach – ﬁrma prowadzi chów drobiu, w ofercie posiada jaja świeże
konsumpcyjne jak i płynne oraz pasteryzowane artykuły jajczarskie
PPHU Martpol Beata Martynowicz w Szprotawie - produkcja pościeli i dzianin futerkowych
Zakład Produkcyjno-Handlowy Roman Nowak z Małomic – zakład prowadzi produkcję opakowań
blaszanych

Powiat nowosolski

Zakład Produkcji Opakowań KARTON PAK SA z Nowej Soli – przedsiębiorstwo jest jednym z największych w
kraju producentów wielobarwnych, lakierowanych i klejonych wielopunktowo opakowań z kartonów i tektur
litych
Zakłady Jajczarskie „OVOPOL” Sp. z o.o. z Nowej Soli - ﬁrma jest wiodącym producentem wysokiej jakości i
technologiczne zaawansowanych wyrobów jajczarskich. Surowcem do produkcji płynnych oraz suszonych
artykułów są świeże jaja kurze
OMNIMODO - ﬁrma zajmuje się szyciem i projektowaniem odzieży ochronnej i roboczej, także według
wzorów zleceniodawców i z ich materiałów. Produkuje także torby reklamowe
PneuMAR s. c. z Siedliska – ﬁrma specjalizuje się w profesjonalnej regeneracji podzespołów pneumatyki
hamulcowej i zawieszenia do wszelkiego rodzaju pojazdów ciężarowych, przyczep i naczep
Przedsiębiorstwo Projektowo - Produkcyjne TECHNICAL Sp. z o.o. z Nowej Soli – spółka jest producentem
maszyn, urządzeń - takich jak suszarka ﬂuidyzacyjna oraz kompletnych linii produkcyjnych
przeznaczonych głównie dla przemysłu odlewniczego jak i motoryzacyjnego, szklarskiego, hutniczego,
wydobywczego, ceramicznego, materiałów izolacyjnych, materiałów ogniotrwałych oraz wielu innych branż
przemysłu
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VOIT Polska Sp. z o.o. z Nowej Soli - spółka to innowacyjna odlewnia produkująca precyzyjne odlewy
ciśnieniowe ze stopów aluminium, na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, AGD oraz automatyki
przemysłowej
AB Foods Polska Sp. z o.o. z Nowej Soli - fabryka wytwarza ponad 200 produktów kuchni orientalnej (m.in.:
dodatki, makarony, sosy, przyprawy)
BCC Polska Sp. z o.o. - z Nowej Soli - spółka produkuje i sprzedaje pojazdy (samochody oraz przyczepy)
wyposażone do sprzedaży bezpośredniej, pojazdy reklamowe, nadwozia wielkogabarytowe typu grandvolume oraz zabudowy izotermiczne
Dongwon ZS Polska Sp. z.o.o z Kożuchowa – dwubranżowa ﬁrma produkująca wyroby ze stali wykonawstwo ogrodzeń (bramy, furtki, przęsła) oraz układy wydechowe
GEDIA POLAND Sp. z o.o. z Nowej soli – ﬁrma jest producentem części z blach stalowych i aluminiowych
dla przemysłu samochodowego
Hesmo z Otynia – to ﬁrma rodzinna zajmująca się produkcją opraw oświetleniowych
JOST Sp. z o.o. z Nowej Soli – ﬁrma na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego produkuje trzy grupy
produktów: dyszle przyczep, łapy, i siodła
PPH „Jadik” Sp. z o.o. z Nowej Soli - ﬁrma jest producentem foteli i krzeseł tapicerowanych
Logosol Polska Sp. z o.o. z Nowej Soli - spółka jest producentem traków, pilarek, strugarek i maszyn
stolarskich na potrzeby ﬁrm przetwarzających drewno
Mazel M. H. Mazurkiewicz sp. j. z Nowej Soli - spółka realizuje kompleksowo usługi z zakresu instalacji
elektrycznych, automatyki przemysłowej i energetyki zawodowej
Nord Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. z Nowej Soli - fabryka produkuje koła i wałki zębate, korpusy do
napędów dla przemysłu maszynowego, a także reduktory dla przemysłów lotniczego, drzewnego,
spożywczego i rolnego
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyszłość” w Rejowie, gm. Nowe Miasteczko – spółdzielnia prowadzi
m.in.: uprawę roślin oraz produkcję i przetwórstwo mięsa wołowego oraz wieprzowego, ponadto
profesjonalny recykling samochodów
ZASET Sp. z o.o. z Kożuchowa – ﬁrma jest producentem mechanizmów dociskowych i tarcz sprzęgłowych
do samochodów osobowych i dostawczych oraz innych części samochodowych

Powiat wschowski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "Elektrobud" w Przyczynie Dolnej - zajmuje się produkcją i
modernizowaniem stacji transformatorowych
„Jedność" Sp. z o.o. - producent pellet na snaki i prażynek ziemniaczanych
Dobrowolski Sp. z o.o. ze Wschowy - producent urządzeń specjalistycznych (głównie dla branży
motoryzacyjnej) obejmujących zabudowę samochodów ciężarowych używanych w drogownictwie,
wodociągach, gospodarce komunalnej oraz lotniskach cywilnych i wojskowych
Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp. z o.o. - spółka zajmuje się hodowlą bydła mlecznego rasy
holsztyńsko –fryzyjskiej, produkcja roślinna na sprzedaż oraz świadczenie usług rolniczych
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Sławski Zakład Przetwórstwa Mięsa i Drobiu "Balcerzak i Spółka" sp. z o.o. - ﬁrma sprzedaje swoje
konfekcjonowane produkty mięsno-wędliniarskie
Dobrosława Sp. z o.o. ze Sławy - producent ponad 140 asortymentów wyrobów mięsnych z surowca
wieprzowego i drobiowego
Agrochamp Sp. z o. o. Grupa producentów - spółka zajmuje się produkcją pieczarki białej i brunatnej oraz
boczniaka
Hajduk Sp. z o.o. - producent podłoża do pieczarek, pieczarek, warzyw, zboża i surówki spirytusowej
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