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1. Acciline+ - platforma online do zarządzania 

wypadkowością w firmie 

 

AYMING POLSKA Sp. z o.o. 

 

Platforma acciline+ to innowacyjne narzędzie online 

wspomagające zespoły BHP w obszarze zarządzania wypadkami 

przy pracy. Platforma przyśpiesza tworzenie prawidłowej 

dokumentacji oraz umożliwia skuteczne zarządzanie 

wypadkowością i planowanie działań prewencyjnych. Jej 

uzupełnieniem jest merytoryczne doradztwo Ayming Polska w 

zakresie zaistniałych wypadków przy pracy, które pozwoli na 

uzyskanie oszczędności wynikających z prawidłowego 

zarządzania obszarem wypadkowości w firmie.  

 

 

 

 

 

  

 

2. ATLAS RUNNER 

 

ATLAS® Obuwie Ochronne Sp. z o.o. 

ATLAS-SCHUHFABRIK GmbH & Co. KG 

 

Nowy model ATLAS RUNNER odzwierciedla nowy styl w ubraniu 

roboczym: Funkcjonalność współgra z modą. Modele Runner 

ATLAS dzięki tzw. cholewce w postaci skarpety proponują 

ekstremalnie elastyczną dopasowaną formę, ktorej materiał 

wierzchni składa się z komfortowej i elastycznej dzianiny. Ten w 

100% z dzianiny , bezszwowy materiał wierzchni z optymalną 

wytrzymałością i wydajnością zapewnia miłe i wygodne uczucie 

komfortu podczas chodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

3. DEMAR X-FLOW półbuty ochronne ESD 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki  

 

OBUWIE OCHRONNE idealne dla kobiet i mężczyzn, które cenią 

w pracy modny styl i poszukują ekstremalnej przewiewności. 

Obuwie X-Flow to jedne z najbardziej oddychających butów 

ochronnych, jakie można założyć na stopy, specjalnie 

zaprojektowane, aby zapewnić długotrwały komfort w 

warunkach pracy. Oddychająca cholewka z dzianiny odprowadza 

wilgoć, tworząc efekt chłodzenia. Obuwie doskonale sprawdza 

się w magazynach, halach sprzedaży, centrach dystrybucyjnych 

itp.  

 

 

 

 

 

 



4. JSP-GO™ wielojęzyczne opakowanie i oferta 

detaliczna 

 

JSP - JOHNSTONE SAFETY PRODUCTS Ltd 

 

OPAKOWANIE, KTÓRE MÓWI TWOIM JĘZYKIEM JSP-GO™ 

ASORTYMENT DETALICZNY Jako międzynarodowy producent 

produktów bezpieczeństwa doceniamy znaczenie dostarczania 

produktów w opakowaniach, które nie tylko spełniają 

wymagania przepisów prawnych określonych przez kraj 

odbiorcy, ale również skutecznie komunikują użytkownikowi 

końcowemu ich cechy i zastosowanie w języku, który jest dla 

niego zrozumiały. Nowa gama detaliczna produktów 

bezpieczeństwa JSP, obejmująca środki ochrony słuchu, dróg 

oddechowych, głowy i oczu, wykorzystuje oparte na ikonach 

narzędzie komunikacji, które łączy się z JSP-Guides Online - 

wielojęzyczną platformą wypełnioną tabelami informacyjnymi i 

filmami demonstracyjnymi, aby zapewnić wszystko, co jest 

potrzebne do zachowania bezpieczeństwa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mobilny manipulator do pomiarów akustycznych 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 

Badawczy  
 

Mobilny manipulator służy do realizacji pomiarów akustycznych. 

Pozwala on na precyzyjne umieszczenie mikrofonu oraz sondy 

natężeniowej w określonym punkcie pomiarowym. Mobilny 

manipulator umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych 

pomiarów parametrów emisji hałasu maszyn zarówno w 

komorze akustycznej, jak i halach przemysłowych. To efekt pracy 

badawczej realizowanej w CIOP-PIB. Produkt znajdzie 

zastosowanie w realizacji szeregu prac o charakterze 

podstawowym, diagnostycznym i weryfikacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Nowoczesna odzież robocza Stretch Line 

 

STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 
 

Najnowsza linia STRETCH LINE, dostępną w 2 kolorach – 

czarnym i oliwkowym. W zestawie można nabyć spodnie i bluzę 

roboczą. Jest dedykowana serwisantom w branżach - od 

motoryzacji, przemysłu po montaż czy usługi serwisowe. Liczne 

kieszenie, dopracowany, profesjonalny krój, wywietrzniki, 

szybko-schnący materiał a w spodniach dodatkowo możliwość 

samodzielnego wydłużenia nogawek. Bezpieczeństwo i 

niezawodność zapewnią takie marki jak 3M Scotchline – liczne 

taśmy odblaskowe, wysokiej jakości zamki YKK, które nie psują 

się i nie zacinają; miejsca narażone na uszkodzenia 

zabezpieczone tkaniną CORDURA, która chroni skutecznie przed 

uszkodzeniem mechanicznym i zapewnia barierę hydrofobową. 

Wszystkie znane, niezawodne marki w jednym – STRETCH LINE, 

to gwarancja radości z długiego używania odzieży. Zadowoli 

nawet najbardziej wymagających, zarówno w pracy jak i po.  

 

 

 

7. Półmaska do ochrony przed smogiem 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut 

Badawczy  
 

Półmaska płaska drugiej klasy ochrony FFP2 NR zapewnia 

użytkownikowi kompleksową ochronę układu oddechowego 

przed wszystkimi zanieczyszczeniami zawartymi w smogu. 

Posiada warstwę filtrująco-pochłaniającą, jest dobrze 

dopasowana do twarzy, a dzięki zastosowaniu wzoru 

fluorescencyjnego zwiększa widoczność osoby użytkującej w 

słabo oświetlonym miejscu lub po zmroku. Charakteryzuje się 

dużym komfortem i ergonomią użytkowania, co potwierdzają 

niskie opory przepływu powietrza.  

 

 

8. Rękawice Milwaukee 

 

TECHTRONIC INDUSTRIES EASTERN EUROPE Sp. z o.o.  
 

Rękawice Milwaukee odporne na przecięcia i uderzenia 

posiadają wzmocnienia z gumy termoplastycznej na wierzchniej 

części dłoni i palcach doskonale chroniąc rękę przy uderzeniu. 

Dodatkowe wzmocnienie z powłoki nitrylowej pomiędzy 

kciukiem, a palcem wskazującym gwarantuje lepszy chwyt. Są 

wygodne i komfortowe w użytkowaniu nawet podczas 

długotrwałej pracy zapewniając pewny chwyt w przypadku 

kontaktu z zaolejonymi powierzchniami dzięki specjalnie 

wykończoną powłoką z nitrylu. Dodatkowym atutem rękawic jest 

technologia SMARTSWIPE™, która daje możliwość korzystania z 

ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.  

 



9. Seria Q-Premium 

 

PPO Przedsiębiorstwo Państwowe 
 

Seria obuwia bezpiecznego PPO Q-Premium to nasza najnowsza 

linia produktowa, zapewniająca pełną ochronę przy zachowaniu 

wysokiego komfortu użytkowania. Wszystkie modele tj. sandał 

Q2, półbut Q4 oraz trzewik Q6, posiadają kategorię ochrony S3. 

Obuwie Q-Premium jest amagnetyczne, nie zawiera metali i 

chroni przed efektem ESD zgodnie z normą PN-EN 61340-5-

1:2017-01, posiada także właściwości rozpraszające. Dzięki 

zastosowaniu nowoczesnej technologii, udało nam się stworzyć 

sandał w kategorii ochrony S3, co jest wyjątkowym 

rozwiązaniem na rynku produktów ochrony indywidualnej.  

 

 

 

 

 

10. Softshell ochronny, grzany Krystian Tech 

 

PW KRYSTIAN Sp. z o.o.  
 

Softshell ochronny Krystian Tech dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i komfortu Twoich pracowników! Jest idealnym 

rozwiązaniem na zmieniające się warunki pogodowe i częste 

zmiany środowiska pracy. Powoli zapominamy o grubych, 

ocieplanych kurtkach. Podgrzewane softshelle mogą teraz 

funkcjonować jako dwie warstwy – gdy są włączone, zastępują 

grubszą warstwę ociepleniową i pozostają funkcjonalnym 

softshellem, gdy panele są wyłączone.  

 

 

 

 

 

 

11. System Waterflow 

 

MLABS Sp. z o.o.  
 

System Waterflow wspiera procesy związane z działaniami 

gaśniczymi i kontrolnymi. Jest narzędziem, które idealnie 

sprawdza się na wszystkich szczeblach Państwowej Straży 

Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom dostępny jest nie tylko na stanowiskach 

kierowania, ale także w kieszeni każdego funkcjonariusza. Dzięki 

temu wpływa korzystnie na ograniczenie liczby 

poszkodowanych, zmniejszenie strat i rozwój zdolności 

operacyjnych jednostek PSP 

 

 

 

 



12. TRAUMA KIT Apteczka Modułowa (ROSZAK)  

Walizka 6 

 

AEDMAX.PL Sp. z o.o. 

 

TRAUMA KIT Apteczka Modułowa (ROSZAK) Walizka 6 to 

kompleksowo wyposażona, mobilna wersja apteczki modułowej 

do udzielania pierwszej pomocy. Konstrukcja zestawu jest 

efektem prac i doświadczeń specjalistów z dziedziny medycyny 

ratunkowej. Zastosowanie znajdzie podczas zabezpieczania 

imprez masowych, wydarzeń sportowych, zorganizowanych 

wyjazdów oraz jako wyposażenie wypraw survivalowych. 

 

 


