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Polagra Premiery Maszyny 2020 

Maszyna do zbierania kamieni Husarya SCS-100  

USARYA POLSKA Sp. z o.o. 

Innowacyjna maszyna do zbierania kamieni Husarya SCS-100 przeznaczona jest do mechanicznego 

zbierania kamieni z wierzchniej warstwy gleby. Maszyna jest wykorzystywana do zbierania kamieni 

znajdujących się w wierzchniej warstwie gleby (do 20 cm głębokości). Dzięki systemowi 

podwójnych rotorów cechuje się dokładnością pracy oraz dużym zakresem wielkości zbieranych 

kamieni. Ponadto, maszyna wyposażona jest w aktywny, bębnowy system separacji kamieni od 

zanieczyszczeń. Maszyna posiada największy na rynku zbiornik kamieni o pojemności 3m3 i 

wysokości rozładunku 3,5 m. 

 

 

Polagra Premiery Rośliny 2020 

Kukurydza SM KURANT  

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 

Dzięki unikalnej kompozycji genetycznej znakomicie łączy cechy ilościowe i jakościowe. Bardzo 

wysokie plony suchej masy - dośw. Bardzo duża niezawodność plonowania w zmiennych 

warunkach pogodowych oraz wyjątkowa tolerancja na stres niedoboru wody w glebie latem, w 

okresie kwitnienia.Do uprawy na wszystkich glebach ,także mozaikowych. Wysoka strawność -73% 

s.m.o. wynikiem dużego udział skrobi 39% w s.m.r. , kolb 50-52% pl.og.s.m. i niższej zawartości 

lignin w łodygach. > potencjał plonowania: potwierdzony 4 letnimi badaniami w Polsce!  

 

 

 

 

 

 

 



INTERMASZ 2020 

Mini żuraw gąsienicowy SPT  

LIFT 24  

Mini żurawie SPT zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardami UE, posiadamy 

niezbędne certyfikaty CE oraz ISO. Sterowanie żurawiem za pomocą joysticków lub z pilota 

bezprzewodowego w standardzie, zostały wyposażone również w inteligentny wyświetlacz, aby 

monitorować stan pracy maszyny. Dwa silniki – diesel do pracy na zewnątrz oraz elektryczny do 

pracy wewnątrz, aby osiągnąć zerowy hałas i ograniczyć emisję spalin, białe gąsienice na 

wyposażeniu, a do tego maszyna jest objęta dwu letnią gwarancja producenta. 

 

 

KOMINKI 2020 

Kominek w zabudowie Home Easy Box 

KRATKI.PL Marek Bal 

Kominek w zabudowie Home Easy Box to nowoczesne podejście do tematu kominka. Dajemy 

Klientowi możliwość zakupu nie tylko samego wkładu a gotowej całości wraz zabudową. 

Użytkownik nie musi uczestniczyć w procesie projektowania – dostaje gotowe i sprawdzone 

rozwiązanie. Eliminujemy w ten sposób większość problemów montażowych oraz skracamy czas 

instalacji kominka zaledwie do kilku godzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDMA 2020 

Podwaliny Nyxon 

PLONMAR 

Podwaliny Nyxon razem z wszystkimi produktami niezbędnymi do tzw. ciepłego montażu stolarki 

stanowią spójny system, charakteryzujący się bardzo korzystnymi właściwościami. Dzięki 

zastosowaniu odpowiednich produktów uzupełniających, belki okienne, jak też belki HS oraz typu L, 

zamiennie z L-therm są montowane łatwo i szybko. Umożliwiają osadzenie stolarki otworowej w 

murze w sposób stabilny i gwarantują wysoką jakość montażu. 

 

 

GARDENIA 2020 

 

Kostrzewa 'Miedzianobrody' PBR / Festuca 'Miedzianobrody' PBR 

 

Szkółka Słowińscy Krzysztof Słowiński/ Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Słowiński 

 

Bardzo wytrzymała, mało wymagająca, zimozielona trawa, tworząca zwarte kępy. Preferuje 

stanowisko z domieszką piasku. Toleruje okresowe niedobory wody oraz spadek temperatury do -

34 C. Cechą charakterystyczną są wysokie (do 70 cm) miedziano zabarwione pędy kwiatowe.  

 

 



HOME DECOR 2020 

 

HUG ME – tkanina obiciowa z kolekcji Toccare Collections by Dymitr Malcew 

 

Agmamito Group / AGMAMITO Jacek Siekacz Sp. z o.o. 

 

Kolekcja HUG ME to innowacyjny dwustronny nubuk, niezwykle przyjemny w dotyku, delikatny, a 

jednocześnie bardzo wytrzymały. HUG ME łączy w sobie dwa bieguny – prostotę ponadczasowej 

faktury nubuku z unikalnością niebanalnego zestawienia kolorystycznego. HUG ME jest niezwykle 

miękkie i przyjemne w dotyku, sprawia, że dobrze czujemy się w jej otoczeniu. Dodatkowo jest 

łatwe w utrzymaniu czystości. Dzięki systemowi WATER BLOCKED wszelkie rozlane płyny nie 

wnikają w głąb tkaniny.  

 

 

 

MEBLE 2020 

 

Meble Kuchenne KAMMONO BLACK 

 

Spółka Meblowa KAM Sp. j. 

 

KAMMONO Black to systemowe meble kuchenne z niespotykanym na rynku innowacyjnym 

frontem. Łączy on wyjątkową jakość z najnowszymi trendami kolorystycznymi. Dzięki współpracy 

projektantów i technologów firmy KAM wprowadzono nową technologię zespolenia niemal 

niewidocznego czarnego uchwytu z czarnym obrzeżem ABS okalającym cały front. Delikatne 

geometryczne linie kontrastują z pięknym dekorem złotego dębu i tworzą harmonijny projekt, 

niezależnie od konfiguracji poszczególnych brył meblowych. 

 

 
 



EDUTEC 2020 

 

Karty Grabowskiego: Tabliczka mnożenia, Dodawanie i odejmowanie, Gry logiczne 

 

KARTY GRABOWSKIEGO Mateusz Grabowski 

 

Karty Grabowskiego to seria unikalnych gier edukacyjnych pomagających dzieciom w wieku od 5 

do 10 lat (a nawet dzieciom starszym) w nauce liczenia, logicznego myślenia, rozwijania 

matematycznych umiejętności i nie tylko. Grając w karty dzieci ćwiczą koncentrację, ale również 

uczą się zdrowej rywalizacji. Karty i gry opracował nauczyciel matematyki, Andrzej Grabowski. 

Dzięki jego doświadczeniu w pracy z dziećmi Karty są tak skuteczne i świetnie sprawdzają się 

zarówno w domu, jak i w szkole. 

 

 

DREMA 2020 

Ploter frezujący 1325 ATC 

POLSKA GRUPA CNC Damian Laskowski 

Urządzenie do obróbki materiałów inżynierskich zapewniające ergonomię, oszczędność miejsca i 

łatwość transportu przy zachowaniu wszystkich właściwości technicznych. Umieszczenie pulpitu i 

szafy sterowniczej w jednej bryle to innowacyjne rozwiązanie, które prezentujemy w naszym 

ploterze z serii ATC. Seria ta, to dodatkowo wzmocniona konstrukcja oraz serwonapędy AC na 

każdej osi. Zastosowanie lekkich i wytrzymałych stopów metali zapewnia większą dynamikę 

maszyny. Rozwiązania te tworzą bardzo konkurencyjny produkt w przystępnej cenie. 

 



POLAGRA 2020 

 

Płatki owsiane górskie ekstra 500 g „Młyny Stoisław" 

 

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Stoisławiu S.A. /Krajowa Spółka Cukrowa SA 

 

Płatki owsiane górskie ekstra 500 g znane są na rynku od ponad 40 lat. Wytwarzane są z 

wyselekcjonowanego owsa. Jest to produkt naturalny, z wysoką zawartością błonnika. Dzięki 

unikalnej technologii produkcji płatki mają idealną konsystencję, nie rozgotowują się i mają 

wspaniałe walory smakowe, które wyróżniają je od innych produktów. Klienci cenią je również za to, 

że nie wymagają gotowania, a wystarczy je zalać wrzątkiem mleka, wody lub bulionu. 

 

 
 

POLECO 2020 

 

AMP Cortex™ inteligentne roboty do recyklingu 

 

AGREX - ECO Sp. z o.o. / AMP Robotics Corp  

 

Inteligentne roboty do recyklingu AMP CortexTM to najnowocześniejsza na dziś technologia 

sortowania w oparciu o sztuczną inteligencję, zaawansowany system wizyjny i roboty, które potrafią 

same się uczyć analizując miliony obrazów różnych, sortowanych materiałów i osiągają wydajność 

aż 80 (jednoramienny) lub 160 (dwuramienny) pob./min. Przy dokładności 99%. Pracują szybko i 

niezawodnie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i są odporne na COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GREENPOWER 2020 

Lampa solarna MERKUR 

AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak / Photinus GmbH & Co. KG 

Lampa solarna Merkur, austriackiej produkcji, firmy Photinus, charakteryzuje się nowoczesną formą 

i najwyżej jakości komponentami tj. oprawą LED, akumulatorem LiFePO4 i innowacyjnymi panelami 

PV, zintegrowanymi z konstrukcją słupa. Idealna do zastawania w miejscach publicznych. 

Nowoczesna forma idealnie komponuje się w każdym rodzaju przestrzeni. Zastosowanie paneli PV i 

systemu magazynowania energii, pozwala zainstalować oświetlenie niezależnie od warunków 

dostępności zasilania elektrycznego. 

 

 

TTM 2020 

Seria lamp zespolonych tylnych: W208, W209, W210 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. J. 

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ  jako pierwsza firma w Polsce i na świecie przedstawiła 

serię lamp zespolonych tylnych, w których praktycznie i (nie)namacalnie zastosowana jest iluzja 

optyczna. Nieuchwytne światło fantomowe widoczne ponad kloszem lampy to najważniejsza cecha 

charakterystyczna lamp W208, W209 i W210. Przez wzgląd na nietypowe, a zarazem innowacyjne 

rozwiązanie jakim jest efekt mirażu, produkt został zgłoszony w kategorii wynalazek do Urzędu 

Patentowego RP oraz również zgłoszono lampy jako wzór przemysłowy. 

 



INSTALACJE 2020 

CALIDO SERIA ERYK - ZAWÓR KULOWY KĄTOWY DO PODŁĄCZENIA KOTŁÓW WISZĄCYCH 

JEDNO – DWUFUNKCYJNYCH 

ARKA Sp. z o.o. Sp.k. 

Zawór Calido serii ERYK ¾” stanowi rozwiązanie problemu montażowego w ograniczonej 

przestrzeni montażowej kotła wiszącego przy podłączaniu zaworu odcinającego, filtra i zaworu 

zwrotnego (3 w 1). Jest on wyposażony w filtr antykamienny umieszczony w kuli, chroniący kocioł 

przed zanieczyszczeniami z instalacji c.o. i w zawór zwrotny, który umożliwia czyszczenie filtra bez 

potrzeby opróżniania wody od strony kotła. Jest to innowacyjny produkt dedykowany do 

podłączania kotłów wiszących jedno- i dwufunkcyjnych do 28 kW. 

 

 

SECUREX 2020 

Oprogramowanie do zarządzania wideo i systemami bezpieczeństwa średniej i dużej skali 

CBC Group / CBC (POLAND) Sp. z o.o. 

VMS GANZ CORTROL to uniwersalna platforma, obsługująca ponad 5000 modeli kamer IP 140 

producentów. Możliwości skalowalności CORTROL są praktycznie nieograniczone. Dowolność 

konfiguracji widoków powiązanych z obiektami i wizualizacja elementów zintegrowanych, oraz 

obsługa wielu zdarzeń pochodzących z urządzeń zapewnia intuicyjność i bardzo wydajną pracę. 

Automatyzacja obsługi zdarzeń oraz obsługa inteligentnej analityki obrazu czynią ten system 

idealnym narzędziem dla centrów zarządzania bezpieczeństwem. 

 



POZNAŃ MEDIA EXPO 2020 

Dekoder EVOBOX IP umożliwiający odbiór telewizji kablowej IPT 

InterPhone Service z Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat / Cyfrowy Polsat S.A.  

EVOBOX IP umożliwia odbiór kanałów telewizyjnych za pośrednictwem stacjonarnego internetu 

szerokopasmowego od jednego z trzech operatorów (Plus, Netia, Orange), bez konieczności 

montażu anteny satelitarnej. Zapewnia dostęp do ponad 150 kanałów (w tym ogólnodostępne 

stacje np. Polsat, TVN, TVP 1, TVP 2, TV4) oraz serwisów online tj. Cyfrowy Polsat GO i HBO GOoraz 

posiada nowoczesne funkcje, m.in. TimeShift (przewijaj), restart (zatrzymuj) czy CatchUP (cofaj lub 

oglądaj od początku), pozwalające abonentowi korzystać z telewizji na jego zasadach. 

 

 

SALMED 2020 

Ergospirometr CardioTEST CPET - system standardowych badań wysiłkowych rozszerzonych 

o ocenę pulmonologiczną 

ASPEL SA 

Ergospirometr CardioTEST CPET to innowacyjny system diagnostyczny do wykonywania 

standardowych elektrokardiograficznych testów wysiłkowych wraz z bezpośrednią oceną 

wydolności (VO2) oraz oceną układu oddechowego i metabolizmu mięśniowego na podstawie 

pomiarów przepływu i stężenia gazów wydechowych: tlenu i dwutlenku węgla. Współpracuje z 

systemami wysiłkowymi oraz rehabilitacji kardiologicznej Aspel. Cardiotest CPET to zaawansowane 

technologicznie narzędzie diagnostyczne doceniane za bezawaryjność, najwyższą jakość, 

użyteczność oraz funkcjonalność. 

 


