PREZENTACJA FIRMY
NWProteins jest oddziałem Grupy Nick Winters, w której skład wchodzi również Nick Winters Hides and Skins. Nick
Winters Hides and Skins została założona w 1992 przez dyrektora Nicka Winters. Obecnie firma jest jednym z czołowych
eksporterów skórek i skór surowych z Europy. Firma zatrudnia 40 pracowników w 4 krajach i ma obroty w wysokości
ponad 40 mln euro.
NWProteins specjalizuje się w eksporcie surowców i wyrobów z mięsa, podrobów i produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego. Naszymi dostawcami są Europejczycy natomiast nasze główne rynki znajdują się w Azji i Afryce. Nasze
wieloletnie, strategiczne partnerstwo z dużymi Europejskimi grupami przemysłowymi gwarantuje nam istotną
dostępność produktów. NWProteins to profesjonalna oraz dynamicznie rozwijająca się firma stawiająca na
kompleksową i profesjonalną obsługę klientów i dostawców, zamierzająca zwiększyć sprzedaż na całym świecie.
LOKALIZACJA
Biura NWProteins znajdują się w siedzibie firmy Nick Winters w Larçay (Tours) w samym sercu doliny Loary, w północnozachodniej Francji. NWProteins wlicza się w strukturę grupy Nick Winters, w której skład ponadto wchodzą biura i
magazyny w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Włoszech.
NASZA SIEC DOSTAWCOW
Wysoka jakość naszych produktów i usług jest gwarantowana dzięki partnerstwu z wiodącymi przemysłowcami
europejskimi. Dobieramy najlepsze produkty i surowce od dostawców znajdujących się we Francji, Belgi, Włoszech,
Polsce i Wielkiej Brytani.
PRODUKTY
Dzięki naszej szerokiej gamie produktów, liczącej ponad 50 artykułów odnoszących się do wielu różnych gatunków
zwierząt, dostarczamy Państwa firmie kompletne i zróżnicowane rozwiązania na zaopatrzenie. Każdy produkt podlega
normie technicznej lub dostosowany jest do kryteriów wyboru, produkcji, pakowania i etykietowania.
Mięso i Podroby
Czerwone kawałki mięsa
Podroby
Flaki
Wątroba, serce
Płuca, wątroba, nerki

Produkty uboczne
Ścięgna
Więzadła
Membrana kolagenowa
Membrana flankowa
Pysk

Kości i produkty uboczne
Kości udowe i ramienne
Chrząstki
Gruczoły zwierząt
Stopy i ryje
Materiał dla zwierząt

Surowce
DCB 3/6; 6/12
MBM 50%, 48%, 45%
Łój
Mączka z krwi i suszone osocze
Surowiec farmaceutyczny

Bardzo duże ilości dostępne na podstawie umowy. Pełne lub mieszane kontenery. Dostawa do wszystkich głównych
portów.
EKIPA & KONTAKT
NWProteins to zespół liczący ponad 40 ekip w Europie co stwarza odpowiednią strukturę i zasoby aby szybko
odpowiedzieć na potrzeby każdego naszego klienta.
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