
 

Lista produktów nagrodzonych „Złotym Medalem - Wybór Konsumenta” 

Targi Produkt Firma Opis 

BUDMA 

SYSTEM EMO – 
STROPEX – 

energooszczędny montaż 
okien 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo 

Usługowe STROPEX Spółka 
Jawna Renata Bruzi, 

Krzysztof Bruzi, Fabianów 

EMO to innowacyjne rozwiązanie 
dedykowane dla domów 

energooszczędnych i pasywnych, 
eliminujące mostki termiczne, zawilgocenia 
oraz tworzenie się pleśni w obrębie okna, 

zapewniające bardzo dobrą izolację 
akustyczną, eliminujące błędy montażowe 

oraz gwarantujące szczelność okna po 
zamontowaniu. Pływający sposób montażu 

eliminuje deformacje i naprężenia ramy 
okiennej. Nadproże roletowe KZN pozwala 

uzyskać większy otwór okienny, więcej 
światła w domu to większy komfort i lepsze 

samopoczucie. 

WINDOOR TECH 
Zgrzewarka kształtowa 

SL4 FF EVO 

GRAF SYNERGY S.R.L., 
Włochy | Zgłaszający: 

FIMTEC-POLSKA Sp. z o.o., 
Sp.k., Wysogotowo 

Robot SL4-FF-EVO łączy kształtowo profile 
PVC o dowolnych kształtach i bardzo 

różnych powierzchniach (folie, nakładki 
ALU, forniry etc.) uzyskując zaokrąglenie 
zewnętrznej tylnej krawędzi w zgrzanym 

narożu - jest obecnie jedyną taką 
propozycją na rynku. 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 daje 
możliwość lepszego pozycjonowania 

produktów i uzyskiwania większych marż 
przez producentów stolarki otworowej. 

TARGI MODY 
Kurtka skórzana damska 

– model MELANIA. 
CARLO SARTI, Radom 

Kurtka MELANIA to najnowsza propozycja 
od firmy CARLO SARTI dla kobiet 

ceniących wygodę i styl. Model ten to lekka 
kurtka w kolorze niebieskiej perły, 

wykonana z miękkiej, wysokogatunkowej 
skóry oraz dzianiny z przędzy akrylowej 
włoskiego producenta. Kurtka stanowi 
efektowny duet prostego, taliowanego 

fasonu z nutą elegancji. Dzięki 
wyjątkowemu wykończeniu oraz połączeniu 

klasycznych kolorów z subtelną formą 
stworzyliśmy produkt, który może stanowić 
doskonałą podstawę codziennych stylizacji. 

GARDENIA 
TOPBUXUS HEALTH-

MIX 

TOPBUXUS Growing 
Solutions B.V., Holandia 

 
Zgłaszający: Centrum 

Zieleni, Wrzosowa 

TOPBUXUS HEALTH-MIX to naturalny, 
innowacyjny nawóz WE z zawartością 

pierwiastków śladowych, bazuje w 100% na 
naturalnych składnikach. To kompleksowa 

pomoc i ochrona dla bukszpanów. 
Zatrzymuje oraz likwiduje choroby 

grzybowe. Regularne, dolistne stosowanie 
wzmacnia bukszpany, uodparnia na 

choroby takie jak Cylindrocladium. Krzewy 
staja się silne i bardziej elastyczne, 

nabierają świeżego, zielonego kolorytu. 
Łatwy w użyciu. Uprawy gruntowe i 



 

doniczkowe. Bezpieczny dla owadów, 
zwierząt i ludzi. 

 
SPECIAL DAYS 

Kolekcja 2017 – Róża z 
efektowną łodygą 

RM Robert Monika Śliwińscy 
Sp.J., Siedlisko 

Kolekcja Róż z efektowną łodygą 2017 
dostępna w trzech modelach, w sześciu 

kolorach. Wykonana w całości ze 
sztucznych materiałów najwyższej jakości 

wiernie imitująca żywy odpowiednik. Cechą 
wyróżniającą te Róże jest ich łodyga, która 

w najdrobniejszym szczególe oddaje 
naturalną budowę. Doskonale nadają się na 

zastąpienie żywych kwiatów w 
kompozycjach w Państwa salonach, 

hotelach, restauracjach. 

HOME DECOR 
Kolekcja termoaktywnych 
i antyalergicznych kołder i 

poduszek OUTLAST 

AMZ Przemysław Zabel, 
Szamotuły 

Termoaktywne kołdry i poduszki z kolekcji 
OUTLAST marki AMZ – dopasowują się do 

Twoich potrzeb. Najwyższej jakości 
antyalergiczne wyroby, wypełnione 

kosmicznym włóknem OUTLAST. Które w 
zależności od temperatury ciała może nas 

grzać lub chłodzić, optymalizując 
temperaturę w granicach 37 st. C. Ta 

unikatowa cecha zapewnia w pełni 
relaksujący i głęboki sen. Produkty zostały  

pokryte  bawełną  ekstra jakości  i starannie 
wykończone z dbałością o każdy szczegół. 

Produkt Polski, najwyższej jakości. 

MEBLE POLSKA 
Komoda PERLITTA KAS 

011 

Grupa Produkcyjna: Perlitta 
Sp. z o.o., Kicin, Klose 

Czerska Fabryka Mebli Sp. z 
o.o., Czersk, P.P.M. Jafra, 

Karnice 
Zgłaszający: Perlitta Sp. z 

o.o., Kicin|Projektant: 
Cezary Latecki 

Komoda PERLITTA KAS 011 wykonana z 
bukowego drewna masywnego i płyty 
meblowej, wylakierowana lakierami o 

najwyższej twardości i głębokości połysku w 
połączeniu ze zdobieniem kryształami 

Swarovskiego jest meblem, który przez 
swoją niepowtarzalność i indywidualność 
pozwala na wyjątkowe kreowanie wnętrz 

LOOK 

 

Farba trwale koloryzująca 
Prosalon Intensis Color 

Art 
PPH CHANTAL, Wiązowna 

Farba Intensis Color Art marki Prosalon, to 
kolekcja ponad 90 niepowtarzalnych i 

intensywnych odcieni. Olej makadamia 
zapewnia włosom ochronę przed 

uszkodzeniami, zwiększa ich elastyczność i 
sprężystość oraz nadaje im piękny połysk. 

Włosy i skóra głowy są chronione przed 
podrażnieniami. Miły, owocowy zapach 

doskonale maskuje amoniak, co sprawia że 
zabieg jest wyjątkowo przyjemny. 

Koloryzacja Intensis Color Art zapewnia 
jednolity, głęboki i trwały kolor oraz 
doskonałe pokrycie siwych włosów. 



 

BEAUTY VISION 

Kabina do nakładania 
kosmetyków metodą 
natryskową wraz z 

kosmetykami 

Sunny Mist Polska Sp. z 
o.o., Warszawa 

 

Kabina Sunny Mist Revolution to jedyna 
kabina na rynku, która zapewnia tak szybką 

i równomierną aplikację kosmetyków. 
System FlexMove oparty na specjalnym 

układzie dysz zsynchronizowanych z 
obrotową podłogą, został zaprojektowany 

tak, by maksymalnie uprościć proces 
opalania natryskowego. Aby równomiernie 

się opalić, wystarczy stać w kabinie w jednej 
pozycji przez 30 sekund. Obudowa z 

kompozytu i szkła, przezroczysta obudowa, 
antypoślizgowa, szklana podłoga. 

 

FIT EXPO 
Projekt Tiger’s World – 

Skaner 3D Body 
IT Promo Sp. z o.o., Łódź 

Projekt Tiger's World – Skaner 3D Body to 
innowacyjny, jedyny w Polsce, spełniający 
światowe trendy produkt do obrazowania i 

wymiarowania sylwetek ludzkich w 3D - 
bezdotykowego, rzeczywistego 

wymiarowania. Idealne narzędzie do 
rzeźbienia sylwetki, motywacji w treningu i 

wspomaganiu odchudzania. 
Funkcjonalności wizualizacji proporcji 

sylwetki, porównywania historii wyników, 
tabele z wymiarami, wykresy pomiarów 

wraz z aplikacją mobilną pozwolą na 
weryfikowanie postępów w wyznaczonym 

celu. 
 

EXPOPOWER 

 

Gama rozłączników 
napowietrznych RN(M) 

SA 24/4/100A 
przeznaczonych do 

stosowania w sieciach 
elektro-energetycznych 

ALPAR Artur i Piotr 
Kowalscy spółka Jawna, 

Kozienice 
 

Gama rozłączników napowietrznych RN III 
SA 24/4/100A wyposażona jest w specjalne 

komory gaszeniowe powietrzne, dzięki 
którym możliwe jest rozłączanie linii 

będących pod max obciążeniem 100A, przy 
napięciu znamionowym linii 17,5 i 24 kV. 

Komora w całości została wyprodukowana 
w Polsce, ze specjalnego tworzywa 
odpornego na promieniowanie UV i 

temperaturę. W komorze nie zastosowano 
żadnych elementów mających negatywny 

wpływ na środowisko. Trwałość 
mechaniczna potwierdzona została na 2000 

cykli W-Z. 
 

GREENPOWER 

 

Innowacyjny system 
grzewczy PV ENERGIA 

OPTIMA 10 kWp 
połączony z zasilaniem 

budynku 
 

PV ENERGIA POLSKA, 
Nowy Sącz 

 

PV ENERGIA OPTIMA to jeden z 
najbardziej innowacyjnych i ekologicznych 
systemów grzewczych występujących na 

polskim rynku. Jego zadaniem jest 
dostarczenie wymaganej ilości energii 
cieplnej i elektrycznej do budynku, nie 
przynosząc tym samym dodatkowych 

kosztów eksploatacji. Zero spalin, zakupu 
paliwa i obsługi urządzenia. Motto, 

towarzyszące wdrożeniu produktu, to „ 
Ogrzewaj, oszczędzaj, odmieniaj świat – 

energią ze słońca.” 
 
 



 

ITM POLSKA 
Szlifierka Fenix ZK1 

 

Fenix Machines Sp. z o.o., 
Częstochowa 

 

Maszyna Fenix ZK-1 jest szlifierką CNC do 
szlifowania odlewów. Jest nowatorskim 

rozwiązaniem, zapewniającym dokładność 
kształtu szlifowanego odlewu, wysoką 
wydajność procesu, eliminacje ciężkiej 

pracy ludzi, a także neutralność procesu 
szlifowania dla środowiska naturalnego. 
Atrakcyjna cena maszyny, jej możliwości 

techniczne, w tym uniwersalność 
zastosowań, czyni maszynę FENIX ZK-1 
wręcz niezbędną w procesie wytwarzania 

odlewów. 

NAUKA DLA 

GOSPODARKI 

 

Reaktor do wytwarzania 
żeliwa 

wysokojakościowego, 
zwłaszcza sferoidalnego 

lub wermikularnego i 
sposób wykonywania 

odlewów z żeliwa 
wysokojakościowego, 

zwłaszcza sferoidalnego 
lub wermikularnego 

 

PEDMO S.A., 
Tychy|Zgłaszający: Instytut 

Odlewnictwa, Kraków 
 

Innowacyjny reaktor do wytwarzania żeliwa 
wysokojakościowego” służący do 

odsiarczania, sferoidyzacji, wermikularyzacji 
oraz modyfikację żeliwa we wnęce formy 
odlewniczej. Reaktor wykonany jest poza 

formą odlewniczą, a następnie w niej 
umieszczany przed złożeniem formy. 

Unikatowe rozwiązanie procesu 
uszlachetniania pozwoliło osiągnąć znaczne 

oszczędności wynikające z obniżenia 
kosztów produkcji odlewów z żeliwa 
sferoidalnego i wermikularnego oraz  
istotnie wpłynęło na poprawę ekologii 
procesu. Technologia jest unikatowym 

rozwiązaniem na skalę światową. 
 

FURNICA 
Zestaw kołowy LINEA 

Ø50 
 

TENTE Sp. z o.o., 
Czerwonak k.Poznania 

 

Nasze koło LINEA load Ø50 z łożyskiem 
kulkowym oferuje dużą nośność 100 kg przy 
małej wysokości całkowitej – 50 mm. Koło 

możesz w pełni personalizować. Do wyboru 
jest 9 standardowych kolorów i setki 

niestandardowych. Możesz zmienić kolor 
kapsla, bieżni, obudowy i dźwigni hamulca. 
Dodatkowo, techniką laserowego graweru, 
możemy nanieść logo Twojej firmy lub inną 

grafikę, która może być osadzona na 
dowolnej części koła. Małe jest piękne! 

 

DREMA 

 

Oprogramowanie Corpus 
4 
 

Tri D Corpus d.o.o., 
Chorwacja|Zgłaszający: 

Lignumsoft Adam Wileński, 
Kobyłka 

 

Corpus to kompletne rozwiązanie dla każdej 
firmy produkcyjnej, która dobierając 

oprogramowanie CAD/CAM stawia na 
szybkość, prostotę i jakość projektowania,                    
a następnie na efektywność i elastyczność 



 

przeniesienia danych na produkcję. 
Rewelacyjna cena sprawia, że Corpus jest 
w zasięgu ręki dla każdego, a jego obsługa 

pozwala na pracę od zaraz. 
 

. 

POLAGRA TECH 

 

7MES Aplikacja do 
zarządzania zakładami 

mięsnymi 
 

7TECHNOLOGY Sp. z o.o., 
Rawicz 

 

7MES to narzędzie do zarządzania 
zakładami przetwórstwa mięsnego i ubojni. 
Wspiera procesy dotyczące skupu zwierząt 

hodowlanych, uboju, rozbioru oraz 
przetwórstwa wołowiny, wieprzowiny, 

dziczyzny, drobiu i koniny, zapewniając 
precyzyjny kontroling, planowanie i 

rozliczanie produkcji. Dzięki automatyzacji 
zbierania danych w czasie rzeczywistym, 

umożliwia natychmiastowy dostęp do 
kluczowych danych, ułatwiając 

podejmowanie decyzji zarządczych i 
handlowych. Przyczynia się do znaczącego 

wzrostu wydajności. 
 
 

POLAGRA FOOD 

 

YABU Natural Energy 
Drink 

 

LA-SAD TRADE Sp. z o.o., 
Błędów 

 

Zmęczony ciężkim dniem w pracy? A może 
czeka cię długa podróż? Trudności z 

koncentracją? Szukasz czegoś co pomoże 
Ci w zdrowym stylu rozpoczynać dzień? 

Yabu to wyjątkowe i zdrowe rozwiązanie na 
spadek energii i zmęczenie! Duma polskich 

sadowników: naturalny, wyciskany na 
zimno, nierozcieńczany sok jabłkowy (NFC). 

Zdrowie zamknięte w delikatnej puszce, 
połączone z kofeiną z jędrnych i 

orzeźwiających liści zielonej herbaty i 
wyciągiem z owoców guarany, które 

dodadzą wigoru i energii na cały dzień! 
 

POLAGRA 

GASTRO 

 

Linia bufetów FRESH 
 

Komat Mieczysław 
Kozłowski, Romanowo 

Dolne 
 

Firma Komat wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom klientów zaprojektowała 
rodzinę bufetów FRESH. Bufety z linii 

FRESH to kompleksowa oferta, w skład, 
której wchodzi bufet chłodniczy, grzewczy i 

neutralny. Rozwiązania zastosowane w 
bufetach FRESH zapewniają atrakcyjną 
prezentację produktów oraz gwarantują 
zachowanie ich świeżości oraz walorów 

smakowych przez dłuższy czas. 
 



 

PAKFOOD 

Przemysłowa drukarka 
atramentowa INK-JET 

EBS-6600 serii 
BOLTMARK II 

 

EBS Ink-Jet Systems Poland 
Sp. z o.o., Wrocław 

 

Drukarka przemysłowa małego pisma EBS 
6600 jest urządzeniem wyjątkowym w kilku 
obszarach. Wyjątkowo niski poziom zużycia 

energii elektrycznej oraz rozpuszczalnika 
wskazuje na troskę producenta o kondycję 
środowiska naturalnego. Produkt cechuje 

wysoki poziom niezawodności oraz 
zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, 

takich jak pierwszy na świecie zintegrowany 
i inteligentny system podtrzymania zasilania 

drukarki oraz system zdalnej kontroli i 
sterowania z użyciem różnych platform 

komputerowych. 
 

 

POL ECO SYSTEM 

 

Mobilny Przenośnik 
Taśmowy PRONAR MPT 

18g 
 

Pronar Sp. z o.o., Narew 
 

Mobilny Przenośnik Taśmowy PRONAR 
MPT 18g  przeznaczony jest do 

optymalizacji procesu składowania                 
i transportu materiałów na małe odległości. 

Wysokość wysypu 8,5 m pozwala 
optymalnie wykorzystać przestrzeń na 

składowisku usypując większą hałdę lub 
ładując bezpośrednio inną maszynę lub 

kontener. Maszyna porusza się na 
gąsienicach, co pozwala na jej szybkie 

przestawienie. Gwarancją długiej 
żywotności przenośnika jest wykonanie 

elementów roboczych ze stali 
wysokowytrzymałych. Składane 

hydraulicznie segmenty przenośnika 
zapewniają kompaktowe wymiary, dzięki 
czemu możliwy jest transport po drogach 

publicznych jak                  i w kontenerach 
morskich. 

 

POL ECO SYSTEM 

 

Symulator zagrożeń 
pożarowych – domek 

jednorodzinny 

MLabs sp. z o.o., Poznań 
 

„Symulator zagrożeń pożarowych – domek 
jednorodzinny” jest autorskim projektem 
spółki MLabs sp. z o.o. pozwalającym na 
demonstrowanie zagrożeń pożarowych i 
ekologicznych w przestrzeni prywatnej. 

Składa się z aplikacji i makiety 
trzypiętrowego domu w skali 1:12. Jest to 

niezwykle innowacyjne podejście 
pozwalające w sposób interesujący, 
interaktywny i intuicyjny przedstawić 
zagrożenia pożarowe oraz przyjazną 
eksploatację środowiska, zarówno dla 

dzieci, jak i dorosłych. 
 

 


