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Produkt

Kolekcja
FASHION
MINT

Firma
Najnowsza kolekcja FashionMint firmy
Meblik łączy w sobie powiew atmosfery
świata mody z klasą i elegancją. Cała
Meblik Sp. z
kolekcja utrzymana w bieli z dodatkiem
o.o., Chojnice |
koloru mięty idealnie wpisuje się
Projektant:
w najnowsze trendy. Fronty z
Dorota
grawerowanymi napisami oraz elementami
Wojciechowska i
stylizacji wprost ze szkicownika projektantów
zespół
nadają meblom intrygującego charakteru.
wdrożeniowy
Oryginalne uchwyty z kryształkami
Meblik
podkreślają wyjątkowość i przebojowość
kolekcji czyniąc ją absolutnym „must have”
na wiele kolejnych sezonów.

EUROFIRANY
B.B.
Choczyńscy
sp.j. , Żywiec

Największa i najpiękniejsza w Polsce
kolekcja dekoracji świątecznych
zaprojektowana przez stylistów firmy
Eurofirany. Świąteczne ozdoby: ręcznie
wykonane kwiaty, bombki szklane misternie
zdobione gipiurowymi aplikacjami, szklane
baleriny w sukniach z naturalnych piór - to
tylko niektóre z bogatej oferty przygotowanej
z myślą o naszych klientach. Choinki ubrane
w ozdoby z tej kolekcji to istne „dzieła sztuki”
- każda jest inna, każda niezwykła i
niepowtarzalna.

Kurtka męska – VERSSEN Sp.
model LOGAN j., Radom

KURTKA MĘSKA model LOGAN jest
elementem kolekcji CARL VERSSEN
wiosna-lato 2015. Połączenie skóry
naturalnej z pikowaną tkaniną satynową dało
wyjątkowy, niepowtarzalny efekt estetyczny.
Model LOGAN dzięki wysokiej jakości
użytych materiałów, dopracowanym
szczegółom i niewygórowanej cenie będzie
silnym akcentem umacniającym markę
CARL VERSSEN na rynku.

KOLEKCJA
ŚWIĄTECZNA
Eurofirany

4. GARDENIA

5.

SPECIAL
DAYS

6. BUDMA

TORSEED
Przedsiębiorstw
Burak ćwikłowy
o Nasiennictwa
biały ŚNIEŻNA
Ogrodniczego i
KULA
Szkółkarstwa
S.A.

Wyhodowany w toruńskiej firmie Torseed
S.A. biały burak jest pierwszą taką odmianą
zarejestrowaną w Unii Europejskiej.
Śnieżną Kulę wyróżnia korzeń kulisty o
gładkiej skórce oraz wyjątkowo smaczny
miąższ o wysokiej zawartości suchej masy
(ok. 160/o) i cukrów (ok. 11%). Śnieżna
Kula, czyli biały burak ćwikłowy jest
przeznaczony dla tych osób, które uwielbiają
smak, konsystencję i aromat buraka, a nie
tolerują jego właściwości barwiących czy
śladów, jakie pozostawia na koszulach i
obrusach.

10-częściowy
kostium
Świętego
Mikołaja
„NICOLAS
CHRISTIANI“

Cieszyńskie
Kiermasze
Świąteczne
Michał Cwiniart,
Bielsko -Biała

Kostium Św. Mikołaja „Nicolas Christiani” to
pierwsza tego typu oferta klasy premium na
polskim rynku kierowana do bardzo
wymagajacego odbiorcy. Produkt wykonano
z najlepszych gatunkowo materiałów,
zdobiony jest zapięciami złoconymi
szlachetnym kruszcem. Każdy kostium
może być personalizowany, zgodnie z
oczekiwaniem odbiorcy. Każdy zatem może
być oryginalny. Kostiumy „Nicolas Christiani”
powstają przy współpracy z rodzimymi
rzemieślnikami, co wpisuje się w filozofię fair
trade.

ArcADiasoft
Chudzik Sp. j.,
Łódź
Zgłaszający:
INTERSOFT
Sp. z o.o., Łódź

Wizytówką firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
jest autorski obiektowy system ArCADia
BIM, służący do tworzenia dokumentacji
technicznej i będący kompleksową bazą
informacji o budynku. Łącząc
specjalistyczne moduły branżowe w jeden
wirtualny model budynku, zapewnia pełną
kontrolę i bezpieczeństwo na etapie
projektowania, usprawnia i przyspiesza etap
realizacji i pozwala na sprawne zarządzanie
budynkiem podczas jego eksploatacji.

System
ArCADia BIM

7.

WINDOORTECH

SL4 FF Robot
do
kształtowego
łączenia profili
PCV

SALON
WYPOSAŻE
Zdroje wody
8. NIA SZKÓŁ I
pitnej
PRZEDSZK
OLI

9.

BEAUTY
VISION

GRAF
SYNERGY
S.R.L, Włochy
Zgłaszający
:FIMTEC –
POLSKA Sp. z
o.o. Sp.k.,
Wysogotowo

Robot SL4-FF łączący kształtowo profile
PVC o dowolnych kształtach i bardzo
różnych powierzchniach (folie, nakładki,
forniry, etc) i jest obecnie jedyną taką
propozycją na rynku światowym. Pozwala
łączyć profile bez konieczności ich
późniejszego oczyszczania, co bardzo
ułatwia i skraca proces produkcji.
Maszyna pozwala produkować stolarkę o
bardzo wysokich parametrach
jakościowych, co z kolei daje możliwości
lepszego pozycjonowania produktów i
uzyskiwania większych marż, przez
producentów okien i drzwi.

Zdroje wodne to urządzenia powszechnie
stosowane w szkołach i miejscach
użyteczności publicznej na całym świecie. W
HAWS
Polsce urządzenia te są nowością i stanowią
CORPORATIO
alternatywę dla tzw. wody z baniaka.
N, USA |
Zasilane są bezpośrednio z sieci wodnoZgłaszający:
kanalizacyjnej a woda jest świeża i
TOPSERW
regularnie badana przez wodociągi.
Stanisław
Stanowią one alternatywne rozwiązanie dla
Echilczuk,
wszystkich kampanii promujących zdrowe
Mirosław Kuziuk
odżywianie się wśród dzieci, przez co jest to
Sp.j., Zielonka
produkt idealnie wpisujący się w nowelizację
ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywieniu z dnia 28 listopada 2014r.

RevitaLash® HI-DEF TINTED BROW GEL WIELOZADANIOWY STYLIZUJĄCOKOLORYZUJĄCY ŻEL DO BRWI stanowi
RevitaLash®
Athena
przełom w modelowaniu i usztywnianiu brwi.
HI-DEF
Cosmetics, USA Technologia miękkich polimerów soft-flex,
TINTED BROW
| Zgłaszający:
pentapeptydy, beta glukan , lecytyna
GEL
PLAZANET
spektakularnie wzmacniają i poprawiają
wielozadaniowy
Joanna
wygląd oraz kondycję brwi. Mineralna
stylizująco
Kostrzewska,
formuła barwiąca, wypełnia cienkie i rzadkie
koloryzujący żel
Poznań
brwi, zapewniając precyzyjne i trwałe
do brwi
modelowanie. Dzięki RevitaLash® HI-DEF
TINTED BROW GEL odkryjesz swoje brwi
na nowo!

10. LOOK

11.

POLIGRAFI
A

Seria Artistique Freak powstała z najwyższej
jakości produktów, które zostały pozyskane
tylko z naturalnych składników. Freak
ARTISTIQUE
inspiruje i pozwala na kreatywną pracę
ArtistiqueFreak NEDERLAND
stylisty. Zapewnia doskonały efekt od
Bv, Holandia |
– seria
matowego po pełen blasku. Produkty Freak:
kosmetyków do Zgłaszający: PH
- nie zawierają parabenów, - są bez
PROGRESS
stylizacji
silikonów, - są wolne od składników
Daniel Więcek,
włosów
zwierzęco pochodnych, - powstały tylko z
Września
naturalnych składników, - chronią i
pielęgnują skórę i włosy, - dbają o zdrowie
stylisty.

Zestaw OPUS
Binding Tower

Ładowarka
kołowa
12. INTERMASZ
Caterpillar
972MXE

OPUS Sp. z
o.o., Gliwice

ZESTAW OPUS BINDING TOWER pozwala
na indywidualizację i oprawę dokumentów i
książek w oprawie miękkiej i twardej
systemem METALBIND. Ze względu na
spójność projektową i technologiczną oraz
szeroki zakres zastosowań znajduje
nabywców w ponad 50 krajach świata
zarówno w biurach, pracowniach
introligatorskich, drukarniach jak i punktach
foto. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm,
agencji reklamowych i usługowych.
METALBIND jest najlepszym systemem
oprawy dokumentów i książek:
najtrwalszym, najbezpieczniejszym i
najbardziej eleganckim.

Ładowarka kołowa 972M XE - wysoka
wydajność, możliwość pracy w
najtrudniejszych zastosowaniach.
Niezrównany komfort operatora i sprawność
CATERPILLAR, dzięki kabinie światowej klasy. Łatwy w
USA
użytkowaniu, rewolucyjny, zintegrowany
Zgłaszający:
układ hydrauliczny i elektroniczny. Większa
Bergerat
wydajność, przekładająca się na niższe
Monnoyeur Sp. koszty utrzymania i eksploatacji. Najniższe
z o.o., Łomianki spalanie w swojej klasie. Zastosowane
rozwiązania zapewniają bezpieczne,
wygodne, czyste i ciche środowisko pracy co
przekłada się na obniżone zmęczenie i
lepszą wydajność.

13. FIT-EXPO

14.

Bodyficient
Urządzenie
GmbH, Niemcy
EMS b body do
Zgłaszający:
elektrostymulac
HMS DA Dawid
ji
Pinto, Poznań

GREENPOW Grzejniki
ER
Nogen

Nogen Sp. z
o.o., Kobylnica

• body - nowe urządzenie EMS od
BODYFICIENT
• Trening z 6 osobami jednocześnie na
jednym urządzeniu
• Bezprzewodowe połączenie z urządzeniem
(brak kabla)
• Możliwość treningu w dwóch rodzajach
strojów.
Bezprzewodowy system sprawia, że z
łatwością można przeprowadzić trening 6
osobom jednocześnie. Regulowana
wysokość urządzenia ułatwia kontrolowanie
oraz wykonywanie ćwiczeń. BODYFICIENT
zwraca, także uwagę na higieniczny aspekt
treningu, dlatego daje możliwość
wykorzystania dwóch strojów (jeden
standardowy oraz drugi do zakupu
prywatnego przez klienta)
• Intuicyjne oprogramowanie, unikalna
konstrukcja, wykonanaz wysokiej jakości
materiału CARBONU sprawia, iż jest to
najbardziej

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają
tego produktu, pragniemy poinformować, iż
grzejniki NOGEN to opatentowane w Polsce
i Europie urządzenia elektryczne, które są
kilkukrotnie bardziej wydajne, niż tradycyjne
grzejniki elektryczne.
Koszty ogrzewania grzejnikami NOGEN są
na poziomie kosztów ogrzewania węglem,
zatem te produkowane w Polsce urządzenia,
z powodzeniem mogą zastąpić przestarzałą
i destrukcyjną dla środowiska technologię
grzewczą polegającą na spalaniu paliw
stałych.
Niewątpliwym również atutem grzejników
NOGEN jest możliwość zastosowania do
nich paneli szklanych oferowanych przez
producenta z praktycznie dowolną grafiką,
co sprawia, iż grzejnik zamiast być
nieestetycznym elementem pomieszczenia,
staje się jego dekoracją.

Żerdź to nowa jakość w energetyce.
Wykonana z kompozytu. Przeznaczona do
budowy linii napowietrznych Nn i Sn. To
produkt ultralekki, łatwy i tani w transporcie.
Montaż mogą wykonać dwie osoby. Nie
trzeba używać ciężkiego sprzętu. Posiada
40 letnią żywotność. Jest bezpieczna , to
izolator. Produkcja żerdzi jest ekologiczna –
słup ulega 100% przetworzeniu. Nie
koroduje, odporna na wszelkie
zanieczyszczenia drogowe, sól,
zanieczyszczenia pochodzące od zwierząt.
Nie zakłóca fal radiowych, mikrofal, radarów.
Nie nasiąka, nie odkształca się trwale. Żerdź
to oszczędność.

Żerdź
EXPOPOWE
15.
kompozytowa
R
EKO

Energy
Composites Sp.
z o.o.,
Wodzisław
Śląski

16. ITM

IPOsystem - pierwszy na świecie system
Inteligentnej Fabryki (samodzielnie i
bezpośrednio zarządza produkcją na halach
produkcyjnych) w którym aktualizacja planu
trwa kilku sekund i odbywa się
automatycznie po każdym zdarzeniu w
obszarze produkcji. IPOsystem, bez udziału
planistów i dozoru bezpośredniego na hali
produkcyjnej, na bieżąco zarządza pracą
pracowników i maszyn, uwzględniając w
UIBS Teamwork czasie rzeczywistym wszystkie zmiany
Sp. z o.o.,
dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej
Rybnik
sytuacji na hali produkcyjnej.

IPOSystem

Wysokotemper
aturowe
stanowisko do
badań
oddziaływania
ciekłych metali i
ITM NAUKA
stopów z
DLA
17.
materiałami
GOSPODAR
ogniotrwałymi (
KI
ciałami stałymi)
w warunkach
izotermicznych
i
nieizotermiczny
ch

INSTYTUT
ODLEWNICTW
A, Kraków i
PREVAC Sp. z
o.o., Rogów |
Zgłaszający:
INSTYTUT
ODLEWNICTW
A , Kraków

Stanowisko jest urządzeniem pozwalającym
na realizację badań z zachowaniem
parametrów realnych procesów
odlewniczych. Dzięki zastosowaniu dwóch
niezależnych systemów nagrzewania
możliwe jest uzyskanie warunków
nieizotermicznych, tzn. ciekły metal ma
różną temperaturę niż materiał ogniotrwały.
Dziękizastosowaniu zespołu manipulatorów
możliwe jest prowadzenie badań metodą
kropli leżącej z wykorzystaniemszeregu
procedur procesów badawczych w trakcie
jednego testu. Przyczynia się to do
uzyskania szerokiego spektrumwłaściwości
ciekłego metalu w kontekście z materiałem
ogniotrwałym, a równocześnie do obniżenia

kosztów przeprowadzania testu

Czółenko
damskie
18. BTS JESIEŃ wz.5628
wysokość
obcasa 8,5 cm

19.

POLAGRA
FOOD

Czółenko damskie wzór 5628 to obuwie
wyjątkowo wygodne, estetyczne i bardzo
Zakład Produkcji
eleganckie.
Obuwia
Obuwie dla kobiet ceniących elegancję i
„ACORD”
wygodę. Wykonane z wysokogatunkowych
Sławomir
skór kozich, naturalne lico z wykończeniem
Paziewski Stary
anilinowym z podszewką naturalną.
Pilczyn
Produkowane w kilku kolorach i w pełnym
zakresie rozmiarowym.

Okręgowa
Spółdzielnia
Mleczarska w
Śremie, Śrem
Masło EKSTRA
Zgłaszający:
ŚREMSKIE
Wielkopolska
Składnica
Mleczarska w
Poznaniu

MASŁO EKSTRA Śremskie ze śmietanki
ukwaszonej jest naturalnym produktem
wytworzonym z tłuszczu mlecznego, który
cechuje się przyjemnym mlecznym smakiem
i zapachem, charakteryzuje się wysoką
zawartością witamin A, D, E i K, które
dobrze wpływają na wzrok i zapobiegają
krzywicy. Masło to naturalny tłuszcz łatwo
przyswajalny i sprzyjający budowie komórek,
dlatego nie może go zabraknąć w diecie
dzieci, dorosłych oraz kobiety w ciąży i
karmiących piersią.
Masło Ekstra Śremskie to najwyższej jakości
produkt o wszechstronnym zastosowaniu.
Jest świetnym dodatkiem do kanapek,
nadaje się również do przygotowywania
ciast, deserów i różnych potraw.
Masło to jest bardzo cenione za walory
smakowe i jakościowe, ponieważ jest
produkowane metodą tradycyjną.

POLAGRA
GASTRO
20.
INVEST
HOTEL

POLAGRA
21.
TECH

22. PAKFOOD

System
utwardzania
lakierów i
olejów
podłogowych
światłem UV
HID Ultraviolet,
LLC, USA

Olejowe
łopatkowe
pompy
próżniowe U5

SCHUR® JAR
elastyczny
pojemnik w
kształcie słoja

Światło UV pozwala na natychmiastowe
utwardzenie lakierów i olejów, a tym
samym daje możliwość użytkowania
podłogi po stosunkowo krótkim czasie od
jej pomalowania. Całkowity
Sadechaf UV
czas utwardzania lakierów tradycyjną
BVBA, Belgia
metodą wynosi od 3 do 7 dni.
CARVER s.r.l.,
System utwardzania lakierów i olejów
Włochy /
podłogowych światłem UV
Zgłaszający:
pozwala na całkowite utwardzenie w ciągu
P.B. “Spec-Bud”
3-4 godzin. Przy
Sp. z o.o.;
wykorzystaniu do tego odpowiednich
„Egzofloor”,
maszyn podłoga jest twarda
Poznań
jak diament, nieprzepuszczalna dla
chemikaliów i odporna na ścieranie. Taka
technologia zapewnia doskonałe
wykończenie
podłogi w szybki i wygodny sposób.

Gebr.Becker
GmbH, Niemcy
Zgłaszający:
Becker Polska
Sp. z o.o.,
Kościan

SCHUR STAR
SYSTEMS
GMBH, Niemcy

Nowa seria olejowych łopatkowych pomp
próżniowych Becker U5. w zakresie
wydajności od 70 do 650m3/h gwarantuje
najszybsze czasy odpompowywania w śród
aktualnie dostępnych na rynku pomp
próżniowych. Pompy osiągają ciśnienie
końcowe na poziomie 0,1/0,07 mbar abs i
cechują się wysoką tolerancją pary wodnej.
Zainstalowane silniki o stopniu sprawności
IE3, charakteryzują się obniżonym zużyciem
energii w porównaniu do swoich
poprzedników, co znacząco podnosi ich
efektywność.
To znacznie więcej niż atrakcyjne kolory i
zachęcający wzór graficzny, dla
przedstawienia produktu na zapełnionych
półkach w supermarkecie. Właśnie nowy
innowacyjny Schur® Jar ma szanse
zrewolucjonizować prezentację produktów!
Schur® Jar jest wyjątkowo elastycznym
workiem w konstrukcji stojącej „stand-up”
oraz kształcie nawiązującym do słoika.
Schur® Jar oferuje między innymi takie
korzyści jak:
• Większą uwagę konsumentów
• Świetną prezencję produktu
• Innowacyjny kształt i funkcjonalność

• Łatwe pakowanie z maszyną Schur® Star

23. DREMA

24.

TOUR
SALON

POL-ECO25.
SYSTEM

Wiertarka oraz
sposób
wiercenia
otworów

POLIGON –
Park Rozrywki
Wybitnie
Konferencyjny
& Eventowy

Palnik na
biomasę Pellas
X REVO mini

Zgłoszony produkt to urządzenie
przeznaczone do wykonywania otworów i
gniazd w elementach mebli.
Jego innowacyjność polega na stworzeniu
K & K Katarzyna
nowego kształtu obudowy.
Brzezińska,
Nowy kształt powoduje to, że niewielkie
Tomaszów
proste elektronarzędzie uzyskuje funkcję
Mazowiecki
błyskawicznego, a zarazem bardzo
dokładnego (grubość kartki papieru)
pozycjonowania wiertła względem
obrabianego materiału.

KAJTUR
EVENT, Chełm
Gryficki

,,POLIGON” – Park Rozrywki Wybitnie
Konferencyjny & Eventowy, to obiekt
położony na 14 hektarach przepięknego
terenu, 10 km od morza, 500 m od rzeki
Regi. Jest to również największy na
zachodnim pomorzu obiekt konferencyjny i
szkoleniowy, zdolny pomieścić 500 osób,
posiadający chatę biesiadną na 200 osób, 3
pola paintballowe, park linowy, tor off-road,
grodzisko, strzelnicę, ośrodek szkolenia
taktycznego i saperskiego oraz rewelacyjne
warunki eventowe i teambuildingowe.

Wszystkim, którzy chcą ograniczyć koszty
wytwarzania
energii cieplnej i
PELLAS X
zminimalizować potrzebę obsługi
Spółka z
urządzenia, oferujemy palnik na biomasę z
ograniczona
odpowiedzialnoś rotacyjną komorą spalania Pellas X REVO
mini. Nowatorski palnik automatycznie się
cią Spółka
oczyszcza, co stwarza wygodną i
komandytowa,
niezawodną alternatywę dla kotłów
Piła
olejowych, gazowych lub na paliwo stałe.
Urządzenie dostarczające

najnowocześniejszą technologię ubraną w
wysokiej jakości wzornictwo, dotychczas
niedostępne w tej kategorii produktu.

26. SAKRALIA

System
Zarządzania
Biurem –
KANCELARIA

PRESSTU.PL
Marcin Kosicki,
Wolsztyn

Zintegrowany System Zarzadzania Biurem KANCELARIA to produkt, pod którym kryją
się narzędzia do prowadzenia administracji
parafią i cmentarzem.
Dostęp do systemu jest możliwy z każdego
miejsca z dostępem do Internetu. System
zabezpieczony jest kwalifikowanymi
certyfikatami bezpieczeństwa.
Pomaga prowadzić opłaty, przechowuje
dane opiekunów grobów oraz zdjęcia
nagrobków.
Wspiera dokumentację księgową oraz dot.
wydawania odpowiednich Aktów.
Przeszukiwanie bazy danych jest bardzo
proste.

