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Najlepszy produkt na targach POLAGRA PREMIERY 2018 w kategorii ROŚLINY
Belissa – pszenica ozima
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., Grupa IHAR, Kobylin

Belissa to nowoczesna odmiana pszenicy ozimej przeznaczona do uprawy zarówno w normalnych
jak i intensywnych warunkach uprawy. Nadaje się do siewu w różnych stanowiskach i po różnych
przedplonach. Belissa ma bardzo stabilne parametry jakości, większością cech technologicznych
dorównuje wzorcowej odmianie Tonacja, a jej ogromną zaletą jest bardzo wysoka przedżniwna
odporność na porastanie (maksymalna ocena w 9-stopniowej skali przy ocenie 6° odmiany
wzorcowej). Godną odnotowania jest wysoka plenność odmiany.

Najlepszy produkt na targach POLAGRA PREMIERY 2018 w kategorii maszyny i urządzenia
Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności nasion dębu
przeznaczonych do siewu w szkółkach kontenerowych
PIMR, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań

Automat z systemem wizyjnym do skaryfikacji oraz oceny zdrowotności żołędzi wg wynalazku
zgłoszonego do ochrony w UPRP pod nr P.414969 oraz w EPO pod nr 15196982, składa się z
podajnika wibracyjnego, układu kontrolno-sterującego oraz z zespołów: oceny długości i położenia
żołędzia, orientatora, chwytaka z pozycjonerem, skaryfikacyjnego, analizy i oceny zmian
mumifikacyjnych żołędzi oraz selekcji nasion. Zespół skaryfikacyjny składa się z dwóch noży
krążkowych obracających się przeciwbieżnie.

Najlepszy produkt na targach BUDMA 2018
GV™ - GLASS VIEW™
EXPOM Sp. z o.o., Sońsk

GV - GLASS VIEW dla ceniących jakość i niską cenę. GV to nowoczesna i lekka, tania szklana
balustrada o konstrukcji aluminiowej. Szkło tworzy całość, bez ram pionowych i pkt. uchwytów.
Lekkość i wytrzymałość to sukces. Nieduże, zgrabne profile są estetyczne. Główną rolę odgrywa
szklenie. Technika do nowoczesnych.
GV może być montowana na płycie i/lub do czoła. Można użyć wypełnień szklanych, paneli, płyt
oraz ażurowych. Szeroki wachlarz. GV stanowi dobre zabezpieczenie balkonów, schodów, okien.

Najlepszy produkt na targach INTERMASZ 2018
Minikoparka gąsienicowa Wacker Neuson ET 18
Wacker Neuson Linz GmbH, Austria, Wacker Neuson Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki

Wacker Neuson ET18 jedyna na świecie minikoparka z systemem pionowania nadwozia i ramienia
kopiącego VDS® oraz szybkozłączem hydraulicznym Easy Lock. Masa ok 2 ton pozwala na
transport na standardowej lawecie. Dostępna od ręki z pakietem łyżek w tym łyżką skarpową.
Skontaktuj się już dziś z najbliższym przedstawicielem Wacker Neuson.

Najlepszy produkt na targach KOMINKI 2018
Linia wkładów NB (NBC 8, NBC 9, NBC 10, NBU)
KRATKI.PL Marek Bal, Jedlińsk – Wsola

Wkłady linii NB charakteryzują energooszczędne parametry, wysoka sprawność cieplna i duży
zakres mocy grzewczej. Paleniska wyłożone są innowacyjnym materiałem Acumotte. Posiadają
dekoracyjną szybę typu glass, która optycznie powiększa front wkładu, a także system czystej szyby.
Wkłady są doskonale szczelne. Posiadają ruszt, więc czyszczenie komory spalania jest proste.
Dodatkowo zostały wyposażone w tzw. blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym
otwarciem drzwiczek do góry.

Najlepszy produkt na targach GARDENIA 2018 w kategorii ROŚLINY
Ogórek Zefir F1 - wczesna odmiana mieszańcowa przeznaczona na ogórek małosolny i do
kwaszenia
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.,
Ożarów Mazowiecki

Ogórek Zefir F1 jako wczesna odmiana mieszańcowa przeznaczona na ogórek małosolny i do
kwaszenia, z wysoką odpornością na choroby grzybowe, w tym wysoką tolerancję na mączniaka
rzekomego. Rośliny o silnym wigorze. Owoc bardzo kształtny, bez szyjki, z lekko zaznaczonymi
bruzdami. Skórka jest intensywnie zielona, błyszcząca z jasnymi smugami do połowy długości
owocu. Charakteryzuje się wysokim plonem wczesnym na poziomie 12–15 t/ha. Plon ogólny 40–50
t/ha. Odmiana polecana zarówno do uprawy amatorskiej jak i profesjonalnej.

Najlepszy produkt na targach GARDENIA 2018 w kategorii - sprzęt ogrodniczy i chemia
Zwijacz na wąż Ergo XS
CELL-FAST Sp. z o.o., Stalowa Wola

Nowoczesny i funkcjonalny zwijacz na wąż w zestawie z wężem 3/8” (9 mm) zraszaczem prostym
ERGO oraz szybkozłączkami Ergo. Dzięki kompaktowej, lekkiej i wytrzymałej konstrukcji idealny dla
użytkowników realizujących nawadnianie małych ogrodów czy też patio. Zwijanie węża ułatwia
profilowana obrotowa korbka, a składana rączka zapewnia wygodne przenoszenie. Zwijacz
dodatkowo posiada uchwyty na zraszacze i złączki oraz zestaw przyłączeniowy do źródła wody o
długości 2 m. Możliwe jest powieszenie zwijacza na ścianie za pomocą specjalnie
zaprojektowanego wieszaka.

Najlepszy produkt na targach wnętrz HOME DECOR 2018
Pościel Threnton Exquisite Taj Mahal
MCI AGT Sp. z o.o. (marka THRENTON), Plewiska

Pościel Threnton Exquisite Taj Mahal
Kolekcja Taj Mahal to nasza najbardziej ekskluzywna propozycja. Wykonana została z
najszlachetniejszych w świecie bielizny pościelowej materiałów: jedwabiu i bawełny egipskiej
odmiany Giza. Idealnie dobrana proporcja obu składników łączy w subtelny sposób najlepsze ich
cechy. Dzięki jedwabiowi jest niezwykle przyjemna w dotyku i doskonale oddziałuje na skórę.
Bawełna egipska gwarantuje natomiast jej łatwość użytkowania i wyjątkową trwałość. Pościel
utkana jest gęstym splotem 600 nici na cal kwadratowy.

Najlepszy produkt na targach Meble Polska 2018
Krzesło SIT
DREWSYSTEM PPU Skorupski-Wójcik Sp. j., Wielopole Skrzyńskie

Ergonomiczne i wyjątkowo wygodne (w wewnętrznych badaniach konsumenckich 100%
uczestników potwierdziło wygodę w skali 1-10 jako najwyższą 10).

Najlepszy produkt na targach SALMED 2018
AsPEKT 712 v.301 + aplikacja AsPEKT Konfigurator
ASPEL S.A., Zabierzów

Rejestrator AsPEKT 712 v.301 -urządzenie cyfrowe o zasilaniu bateryjnym przeznaczonym do
rejestracji i zapisu na kartę microSDHC 12-odprowadzeniowego i 3-odprowadzeniowego badania
EKG metodą Holtera (z 10, 7 i 4 elektrod) przez okres 24, 48 godzin lub 7 dni. Zapisane badania
EKG są odczytywane i analizowane przez oprogramowanie HolCARD 24W. Możliwość rejestracji
stymulacji oraz dwóch rodzajów zdarzeń. Rejestrator wyposażono w kolorowy wyświetlacz oraz
klawiaturę pojemnościową umożliwiającą wstępną konfigurację rejestratora oraz podgląd jakości
sygnału EKG. AsPEKT Configurator to oprogramowanie umożliwiające bezprzewodowe zarządzanie
rejestratorem długotrwałych zapisów EKG Aplikacja pozwala na skonfigurowanie parametrów
rejestratora, informacji o badaniu oraz podglądu sygnału EKG i uruchomienie zapisu badania w
rejestratorze. Oprogramowanie przeznaczone jest do instalacji na urządzeniach z systemem
Android 4.1 lub nowszym, wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.

Najlepszy produkt na Targach Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC 2018
Symulator zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej
MLabs Sp. z o.o., Poznań

„Symulator zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej” jest autorskim projektem
pozwalającym na demonstrowanie zagrożeń pożarowych i ekologicznych w przestrzeni publicznej.
Składa się z aplikacji i makiety trzypiętrowego biurowca w skali 1:24. Jest to niezwykle innowacyjny
produkt pozwalający w sposób interesujący, interaktywny i intuicyjny przedstawić zagrożenia
pożarowe oraz przyjazną eksploatację środowiska.

Najlepszy produkt na Forum Kosmetyki beautyVision 2018

Airless - Linia pigmentów do makijażu permanentnego
Instytut BIO PIGMENTS, Bielsko Biała

Bio Pigments idąc wraz z rosnącymi wymaganiami klientów prezentuje nowe butelki typu airless,
które zapewniają czystość pracy jak i wykorzystanie całości pigmentu dzięki tłokowi
wypychającemu pigment. Jedyne pigmenty do makijażu permanentnego na rynku, które
zapewniają ponad 90% pigmentację, dzięki czemu korekta makijażu jest łatwa i szybka. Pigment nie
rozlewa się pod skórą oraz nie wybarwia się na niepożądane odcienie. Kolory są mocno nasycone
aby dać efekt naturalnego wyglądu. Jako jedyne w Polsce posiadają karty charakterystyki w języku
polskim oraz są badane dermatologicznie w niezależnym laboratorium w Krakowie.

Najlepszy produkt na TTM - Targach Techniki Motoryzacyjnej 2018
Lampa laserowa
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ”WAŚ” Józef i Leszek Waś sp. j., Godzikowice

Najnowsza lampa laserowa, stworzona w naszej firmie to pierwsza lampa wykorzystująca
technologię światła laserowego w Polsce. Innowacyjnemu, laserowemu rozwiązaniu
technologicznemu nie dorównują żadne inne, obecnie stosowane rozwiązania typu LED, czy OLED.
W Polsce nie istnieje jeszcze żaden inny podmiot, który oferowałby podobne rozwiązanie. Lampa z
zastosowaniem lasera jest wyjątkowo wydajna, układ optyczny lampy jest dużo mniejszy niż w
lampach np. typu LED, zasięg światła jest do 2 razy większy, a zapotrzebowanie na energię jest do
30% mniejsze. Biorąc pod uwagę postęp technologiczny oraz trendy w branży motoryzacyjnej
technologia światła laserowego stanowi o przyszłości branży motoryzacyjnej.

Najlepszy produkt na targach INSTALACJE 2018
Podwójny zawór czerpalny CALIDO seria OGRÓD BIS
ARKA Sp. z o.o. Sp.k., Koszalin

Podwójny zawór czerpalny Calido seria OGRÓD BIS, to jedyny zawór mrozoodporny o
kompaktowej budowie, który posiada możliwość niezależnego otwierania/zamykania dwóch
odpływów. Jest on wyposażony w główną dźwignię wykonana ze stali nierdzewnej. Producent
udziela 5 letniej gwarancji.

Najlepszy produkt na targach SECUREX 2018
VARYA PERIMETER
RONYO TECHNOLOGIES S.R.O., Czechy, RCS Engineering s.r.o., Czechy

System ochrony obwodowej Varya Perimeter jest jedynym na świecie wykorzystującym detektory w
klasie szczelności IP67 wyposażone w akcelerometr 3-osiowy i żyroskop montowane na płocie i
komunikujące się bezprzewodowo z certyfikatem GRADE 4 oraz zintegrowanym z monitoringiem
wizyjnym, systemem zarządzania budynkiem PSIM oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi jako
jedna platforma bezpieczeństwa ochrony zewnętrznej.

Najlepszy produkt na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i
Ratownictwa SAWO 2018
Klucz oczkowy do pobijania SAFEWRENCH®
AC SAFETY TOOLS SA, Szwajcaria, TOPSERW Stanisław Echilczuk, Mirosław Kuziuk Spółka Jawna,
Zielonka

To nowej generacji narzędzie do pobijania, wyróżniające się najwyższym poziomem bezpieczeństwa
użytkowania. Dzięki dwu wbudowanym podkładkom sprężynowym klucz pozostaje na miejscu bez
konieczności podtrzymywania go drugą ręką, dzięki czemu eliminujemy ryzyko zranienia podczas
uderzania młotkiem. Idealny do dokręcania i usuwania zapieczonych śrub. Dostępny w szerokiej
rozmiarówce, w wersji standardowej oraz nieiskrzącej do stref Ex. Produkt objęty patentem na
całym świecie.

Najlepszy produkt na Forum Technologii Cyfrowych Poznań Media Expo 2018
Zestaw Internetu Domowego 300
InterPhone Service z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat, Mielec, CYFROWY POLSAT S.A., Warszawa

Zestaw Internetu Domowego 300 to najnowsze rozwiązanie technologiczne, które zapewnia dostęp
do szerokopasmowego Internetu LTE w lokalizacjach, gdzie dotychczas było to nieosiągalne, a
także obsługuje technologię LTE Advanced i prędkość nawet do 300 Mb/s. Jest to pierwszy na
polskim rynku sprzęt który obsługuje prędkość do 300 Mb/s oraz pozwala zwiększyć obszar
zasięgu i siłę sygnału poprzez eliminację tłumienia przez ściany i inne elementy konstrukcyjne
budynku. Dzięki temu rozwiązaniu i montażowi modemu zewnętrznego na dużej wysokości,
mieszkając nawet na granicy zasięgu LTE, wszyscy domownicy mogą cieszyć się Internetem LTE o
najwyższych parametrach. Zestaw Internetu Domowego ODU-IDU 300 składa się z modemu
zewnętrznego ODU-300 oraz routera WIFI IDU 300. Zestaw oferowany jest przez Plus i Cyfrowy
Polsat.

Najlepszy produkt na targach EXPOPOWER 2018
System automatyki FDIR zintegrowany z systemem SCADA DMS SYNDIS RV
Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki MIKRONIKA,
Poznań

System automatyki FDIR jest zbiorem funkcjonalności systemu SCADA SYNDIS-RV, realizujących
algorytmy wykrywania, izolacji zwarć i automatycznej rekonfiguracji w inteligentnej sieci SN i nN.
Funkcjonalności te są składowymi dla systemu DMS, zapewniającego wsparcie dyspozytora
systemu SYNDIS w zakresie monitorowania sterowania siecią Smart Grid. Funkcje FDIR działają w
oprogramowaniu SYNDIS-RV w architekturze klient – serwer.

Najlepszy produkt na targach GREENPOWER 2018
SYSTEM INTELIGENTNEGO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
POWER EV® Sp. z o. o., Wrocław, ANDPOL ELEKTRONIK Andrzej Szajna, Wrocław

Infrastruktura parkingowa do inteligentnego ładowania samochodów elektrycznych z systemem
zarządzania to estetyczny, niezawodny w pełni funkcjonalny oraz zintegrowany system do
ładowania samochodów z napędem elektrycznym. System wyposażony jest w innowacyjną
aplikację pozwalającą na zdalną obsługę ładowania. Użytkownik ma pełną kontrolę nad całym
procesem. Produkt jest zaprojektowany oraz produkowany w Polsce przez co ma zagwarantowaną
najwyższa kontrolę jakości oraz klasę bezpieczeństwa.

Najlepszy produkt na targach POLAGRA FOOD 2018
HERKULES Koncentrat białek serwatkowych WPC 80 700 g
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA , Wysokie Mazowieckie

Białka odgrywają bardzo ważną rolę zarówno w diecie osób profesjonalnie uprawiających sport, jak
również amatorów, osób aktywnych i dbających o zdrowy styl życia. Wychodząc naprzeciw ich
oczekiwaniom i potrzebom MLEKOVITA wzbogaciła swoją ofertę o koncentrat białek serwatkowych
WPC 80 Herkules. To najwyższej jakości w 100% naturalny, czysty koncentrat białka serwatkowego.
Nie zawiera słodzików i aromatów. To bogate źródło pełnowartościowych białek (w tym
aminokwasów BCAA), które m.in. przyczyniają się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej, oraz
wapnia niezbędnego dla mocnych kości i zdrowych zębów. Szczególnie polecany sportowcom
uprawiającym sporty siłowe, kulturystykę czy fitness.

Najlepszy produkt na targach ITM 2018
Wysokotemperaturowe stanowisko do badań właściwości ciekłego magnezu i jego stopów w
kontakcie z materiałami ogniotrwałymi
Instytut Odlewnictwa, Kraków, Janusz Budzioch MeasLine, MeasLine Sp. z o.o., Kraków

Opracowanie, budowa oraz uruchomienie innowacyjnego i unikatowego na poziomie światowym
specjalistycznego, wysokotemperaturowego stanowiska do badań właściwości ciekłego magnezu i
jego stopów w kontakcie z podłożami ogniotrwałymi. Innowacyjne rozwiązania metodologiczne
oraz konstrukcyjno-technologiczne zastosowane w urządzeniu pozwalają na realizację unikatowych
badań a uzyskane dane wpływają na poprawę technologii wytwarzania materiałów kompozytowych
metodami ciekło-fazowymi, oraz optymalizację doboru ogniotrwałych materiałów ceramicznych
przeznaczonych do wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego.

Najlepszy produkt na Targach Mody Poznań 2018
Półbuty damskie typu szpilki, symbol 090P-558-1
MARCO SHOES-Marek Malinowski, Radom

Najlepszy produkt na targach EKO LAS 2018
Rozdrabniacz RBR
OŚRODEK TECHNIKI LEŚNEJ, Jarocin

Uniwersalny rozdrabniacz do poboczy dróg leśnych i przycinania skrajni. Głowica bijakowa
zawieszony na wysięgniku sterowanym hydraulicznie i pozwala na pracę w odległości do 4 m od osi
ciągnika tak na skarpie położonej przy drodze, jak i na skarpie leżącej od strony lasu. Głowica
tarczowa pozwala na przycinanie skrajni zgodnie z przepisami ppoż. dla dróg leśnych. Wymiana
głowic, dzięki szybkozłączom hydraulicznym, jest prosta i bardzo szybka.

Najlepszy produkt na targach DREMA 2018
Zautomatyzowane centrum obróbcze CNC ProNest
SERON Kołodziejczyk Sp. j., Stalowa Wola

Zautomatyzowane innowacyjne centrum obróbcze ProNest jest dedykowane dla przemysłu
meblarskiego produkującego meble skrzyniowe jak również tapicerowane. Maszyna z systemem
podawczo-odbiorczym przeznaczona jest do rozkroju i nawiertów pionowych płyt
drewnopochodnych. W standardowej konfiguracji centrum posiada pole robocze o wielkości
2100x3100 mm, które zostało dostosowane pod standardowy wymiar płyt meblowych, co
umożliwia obrabianie materiału bez dodatkowego docinania i strat materiałowych.

Najlepszy produkt na targach Polagra Gastro / Invest Hotel 2018
Quick Chick
Go Restaurants

Quick Chick to kompleksowy markowy system do przygotowania soczystego i chrupiącego
kurczaka w panierce. Pierwsza prawdziwa konkurencja dla liderów rynku amerykańskiego
smażonego kurczaka w Polsce.
Łączy następujące elementy: łatwość użycia, standaryzacja, ekonomia, spójność
Stworzony w USA, udoskonalony w Polsce. Quick Chick to system do przygotowania szybko
serwowanego produktu z soczyście pysznym kurczakiem otoczonym chrupiącą, pikantną panierką.

Najlepszy produkt na targach POLAGRA TECH 2018

MIESZANKA JAGLANA o bardzo niskiej zawartości glutenu
ECO TRADE Sp. z o.o., Gliwice

Produkt przeznaczony do produkcji pieczywa o bardzo niskiej zawartości glutenu jak i pieczywa
bezglutenowego *(*podczas produkcji należy unikać kontaktu z innymi surowcami zawierającymi
gluten). Ilość glutenu w pieczywie przygotowanym według receptury podstawowej <5 pp/kg.
Pieczywo jaglane ma wilgotny miękisz i nie kruszy się przy krojeniu. Zawiera mąkę i kaszę jaglaną.
Jest źródłem błonnika pokarmowego.

Najlepszy produkt na targach TAROPAK 2018
KANISTER K-10 SOR
SUWARY S.A. ,Pabianice

Kanister z systemem Anti-Glue jest innowacyjnym produktem na rynku polskim. daje możliwość
szybszego ,łatwiejszego ,skoncentrowanego pozbawiającego strat podczas wylewania cieczy
wypływu cieczy . Posiada duże ,chronione przed uszkodzeniami pole etykiety . Wyrób ma
możliwość personalizacji , posiada niezbędne certyfikaty oraz znak TW

Najlepszy produkt na targach Pol- Eco System 2018
BioRemOil
RDLS Sp. z o.o., WARSZAWA

Biopreparat, zawierający mieszaninę szczepów bakterii saprofitycznych, sole mineralne, mieszaninę
witamin oraz nośniki, przeznaczony do usuwania związków ropopochodnych (węglowodorów
alifatycznych i aromatycznych o niskich i wysokich masach cząsteczkowych), z zanieczyszczonych
środowisk (gruntów, osadów oraz wód). Preparat BioRemOil może być dozowany powierzchniowo
lub stosowany in situ do głębokości 8 m. Preparat jest w formie płynnego koncentratu lub w formie
liofilizowanej.

Najlepszy produkt na targach STONE 2018
ProtoMAX - Pierwszy na świecie wysokowydajny, osobisty waterjet
Corporation , KENT, USA, JET SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Elbląg

CIĘCIE WODĄ NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Waterjet na wyciągnięcie ręki? Teraz już tak! Niewielki i mobilnyProtoMAX spełni marzenia o
szybkim i prostym cięciu strumieniem wody w każdym miejscu, w każdym materiale.
ProtoMAX to pierwszy osobisty i wysokowydajny waterjet ze stajni OMAX Corporation. Prace nad
maszyną trwały 5 lat, a głównym zamysłem jaki przyświecał inżynierom OMAX było stworzenie
mobilnej, kompaktowej maszyny, na której można pracować w warsztacie, garażu lub w małej
pracowni. Mimo swoich niewielkich wymiarów i możliwości używania przez amatorów, ProtoMAX to
jednak w pełni profesjonalne urządzenie, na którym można ciąć szeroką gamę materiałów jak
aluminium, stal, granit, akryl, szkło czy włókno szklane o grubości do 25,4 mm. Sercem tej maszyny
jest pompa korbowodowa o mocy 5 koni mechanicznych i ciśnieniu równym 2068 bar, która jest
skorelowana z niezawodnym oprogramowaniem Intelli-MAX, zaprojektowanym i opatentowanym
przez OMAX wyłącznie do cięcia strumieniem wody. Projektanci ProtoMAX zadbali także o to, by
ten mobilny, niewielki i wydajny waterjet został dostarczony do klienta z laptopem i wstępnie
skonfigurowanym oprogramowaniem sterującym maszyną. ProtoMAX został ponadto wyposażony
w mobilne kółka, które umożliwiają łatwe ustawienie urządzenia i jego szybkie przesuwanie. Co
istotne, ProtoMAX może być zasilany bezpośrednio ze zwykłego gniazdka 230 V. Mimo swojej
mocy, głośność pracy tej niezwykłej maszyny porównać można do szumu... suszarki do włosów. A
nad bezpieczeństwem użytkownika czuwa przezroczysta osłona przeciwrozbryzgowa, która
jednocześnie pozwala monitorować proces cięcia. Maszyna posiada także uchwyty mocujące do
zabezpieczenia materiału, a cały proces cięcia usprawnia światło skierowane bezpośrednio na blat
roboczy. ProtoMAX to jeden z tych waterjetów, o których śmiało można powiedzieć: "Technologia
kształtuje społeczeństwo!"

Najlepszy produkt na targach OPTYKA 2018
EGO Pro X
Szajna Soczewki Okularowe, Gdynia

EGO Pro X to linia indywidualnych, progresywnych soczewek okularowych. Każda para jest
niepowtarzalna, jak człowiek, który je nosi, ponieważ oprócz korekcji pacjenta, uwzględniają
parametry anatomiczne twarzy i kształt oprawy. W efekcie EGO Pro X dają uczucie naturalności i
łatwości użytkowania. Opatentowane technologie ClearView i FreeMAX zapewniają o 40% szersze
obszary optymalnego widzenia i o 20% mniejszą grubość szkieł. Producentem i wyłącznym
dystrybutorem jesz SZAJNA Laboratorium Optyczne.

