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fax (+48) 32 601 25 92
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ALFA I OMEGA I.Szulc, J.Szulc Sp. J.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 47

ul. Adama Mickiewicza 55C
67-200 Głogów
Polska

tel. (+48) 76 833 56 62
fax (+48) 76 835 22 95
e-mail : info@aio.com.pl
www.aio.com.pl

Alfa i Omega została założona w 1 991 roku. Inspiracją powstania naszej Firmy była chęć i potrzeba
wprowadzenia na rynek produktów i urządzeń zapewniających skuteczną ochronę rąk przed szkodl iwymi
substancjami. Stale wprowadzamy na rynek produkty i urządzenia zapewniające skuteczną ochronę pracownika
przed wieloma zagrożeniami podczas pracy. Do najważniejszych należą środki ochrony całego ciała ze
szczególnym uwzględnieniem narządów ruchu, a także słuchu, wzroku, dróg oddechowych, środków ochrony
przed upadkiem z wysokości. Dużą uwagę przywiązujemy do ochrony zdrowia i życia pracowników przed
wszelkiego rodzaju środkami i substancjami chemicznymi, które oprócz tego, że podczas bezpośredniego
kontaktu brudzą i niszczą skórę rąk, mogą również powodować choroby skóry i być przyczyną wielu
niebezpiecznych dla życia schorzeń. Od początku naszej działalności współpracujemy z wieloma renomowanymi
producentami i importerami środków higieny, oraz produktów z branży związanej z bezpieczeństwem i higieną
pracy.
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AMS Umweltschutz GmbH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 0

Waldstr. 96/97
1 3403 Berl in
Germany

tel. (+49) 30 407 28 62 26
kom. (+48) 790 687 496
fax (+49) 30 407 28 62 52
e-mail : l .ti ls@amsberl in.de
www.amsberl in.de

ams Umweltschutz GmbH offers a wide range of occupational hazard related products. From gloves through
respiratory protection and coveral ls, we cover most of personal protective equipment you'l l need when working
with hazardous substances.
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ANRO
Firma Poligraficzno-Handlowa Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 9

ul. Siewierska 1 96 c
42-431 Zawiercie
Polska

tel. (+48) 32 672 42 48
fax (+48) 32 672 42 48
e-mail : biuro@anro.net.pl
www.anro.net.pl

ANRO to firma rodzinna z ponad 30-letnią tradycją, z siedzibą w Zawierciu-Kromołowie. Oferujemy szeroki zakres
produktów i usług związanych z poprawą bezpieczeństwa w pracy oraz w codziennych sytuacjach.

Jesteśmy czołowym polskim producentem znaków bezpieczeństwa i systemów informacji wizualnej. Oprócz
standardowych zamówień real izujemy również Państwa indywidualne potrzeby w zakresie nietypowych
wydruków i oznakowań.

Firma ANRO specjal izuje się również w zakresie opracowania i wdrażania na polskim rynku profesjonalnych
rozwiązań z dziedziny BHP i PPOŻ – w tym systemu LOCKOUT TAGOUT.

Wdrożenie systemu LOCKOUT w oparciu o nasze doświadczenie i najwyższej jakości produkty takie jak blokady
i zawieszki, gwarantuje Państwu zgodność ze standardami międzynarodowymi. Dzięki naszej firmie mogą
Państwo skutecznie podnieść poziom bezpieczeństwa w swoim zakładzie W naszej ofercie znajduje się również
szereg wysokiej jakości produktów poprawiających bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach takich jak: lustra
przemysłowe, profile zabezpieczające i barierki ostrzegawcze, taśmy itp.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą firmą.
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Ascent Safety Products Co., Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 67

Rm 601 , No. 21 , Al ley 52, Lvl in Rd., Beicai, Pudong
201 204 Shanghai
China

tel. (+86) 21 5844 3064
kom. (+86) 1 391 661 1 1 30
fax (+86) 21 501 8 0230
e-mail : lpeddie@ascent-safety.com
www.ascent-safety.com

Ascent Safety Products Co., Ltd. is a professional company special izing in manufacturing and exporting working
glove. Because of focus, more professional !

With twelve years experience in producing dipping rubber glove in China, our factory leads the technology in the
industry. We have great advantages in Nitrile, PU, Latex, and Cut resistance working glove, and strong abil ity of
R&D of new products.

Our products sel l wel l al l over the world such as Europe, America and Japan etc. We warmly welcome you to
consult and negotiate business, we wil l sincerely provide you with qual ity products, as wel l as very satisfactory
service.
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ASSECURO Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 45

al. Krakowska 1 84a
05-552 Wólka Kosowska, Łazy/k. Warszawy
Polska

tel. (+48) 22 757 75 1 2
fax (+48) 22 757 77 73
e-mail : info@assecuro.pl
www.assecuro.pl

Firma ASSECURO jest uznanym producentem sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości,
dystrybutorem sprzętu do podnoszenia i mocowania, operatorem i dostawcą systemu ASSpect - systemu
elektronicznej identyfikacji i nadzoru m.in. ochron osobistych znajdujących się na wyposażeniu pracowników.

Prowadzi szkolenia z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji poszkodowanego
z wysokości.

Wykonuje projekty oraz instaluje l inowe i szynowe systemy asekuracyjne, stałe punkty zaczepowe, balustrady
ochronne.

Wykonuje przeglądy okresowe oraz zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Posiada dojrzałą organizację w całym zakresie działalności co potwierdzone jest certyfikowanym System
Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001 :2008.
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AUTOMATYWYDAJĄCE
P.P.H.U. Bogusława Jolanta Bryczek Import-Export
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 52

ul. Jana I I I Sobieskiego 1 60
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel. (+48) 33 81 1 89 1 0
kom. (+48) 602 580 380
fax (+48) 33 81 1 89 1 2
e-mail : bogmar@bogmar.net
www.bogmar.net

PPHU BOGMAR to dystrybutor innowacyjnych urządzeń vendingowych. Naszą misją jest optymal izacja
gospodarki magazynowej, dzięki wykorzystaniu produkowanych w Polsce, w pełni zautomatyzowanych maszyn
wydających oraz nowatorskiej usłudze Magazyn24h.

Oferowane przez nas automaty mogą wydawać produkty każdego typu – artykuły BHP, narzędzia itp.

Dzięki naszym automatom zyskasz:
· Efektywność – brak przestojów w pracy i oszczędności na poziomie nawet 50% poprzez pełną kontrolę
pobrań.

· Dostęp 24h/7 – stały dostęp do magazynu.
· Kontrola nad magazynem – dokładny nadzór nad magazynem poprzez możl iwość generowania aktualnych
raportów i zestawień.

· Oszczędność czasu – minimal izacja działań związanych z obsługą wydań.

PPHU BOGMAR is a distributor of innovative vending devices/machines. Optimization of storage is our mission.
We want to achieve this goal thanks to the useage of the ful ly automated machines produced in Poland as wel l
as the innovative Magazyn24h service.

Machines offered by us can be used to give out products of every type – health and safety, tools etc.

Thanks to our machines you'l l gain:
· Effectiveness – lack of stoppages in the work and savings up to even a 50% through the ful l control of take
outs.
· Access 24/7 – permanent access to the warehouse.
· Control over warehouse – thorough supervision of the warehouse through the possibil ity of generatin curr-

ent reports and balance sheets.
· Time savings – minimization of action associated with the service of give outs.
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Firma Bielicki Zbigniew Bielicki
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 42

ul. Wiosenna 4
1 3-1 00 Nidzica
Polska

tel. (+48) 89 625 79 20
kom. (+48) 51 0 278 929
e-mail : firmabiel icki@wp.pl ; zbyszekb63@wp.pl
www.firmabiel icki.pl

Firma Biel icki aranżuje, produkuje i montuje zaplecza socjalne: szatnie, jadalnie, komory czystości. Produkujemy
zlewy, myjki, suszarki do butów, suszarki do odzieży roboczej, dozowniki do mydła, papieru, odzieży
jednorazowej i akcesoriów. Głównym materiałem jaki używamy w naszej produkcji jest stal nierdzewna.
Produkujemy również OZONATORY, które używają firmy do odświeżania, dezynfekcji powietrza w magazynach,
pomieszczeniach socjalnych i produkcyjnych.

Avacore Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1

ul. Księdza Prałata Edwarda Płonki 8
42-680 Tarnowskie Góry
Polska

tel. (+48) 32 381 1 7 46
kom. (+48) 51 9 522 636
e-mail : sales@avacore.pl
avacore.pl

Dążenie do doskonałości, wiedza oraz szybkość działania pozwol iły nam wyróżnić się jako sol idny partner
biznesowy. Zdobyte w ten sposób zaufanie codziennie wykorzystujemy budując marki AVACORE, AVAMAX oraz
EXPERTBHP.

Od 201 5 roku rozszerzyl iśmy naszą ofertę o sprzedaż narzędzi dla przemysłu, której istota jest oparta o fachowe
doradztwo techniczne naszych specjal istów.

Jesteśmy generalnym dystrybutorem takich marek jak ZCC, Hel ion, ReebokWork, Mascot.
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BOLD
Reklama Poligrafia Roman Kacperski
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 9

ul. Sowińskiego 1 1
44-1 00 Gl iwice
Polska

tel. (+48) 32 330 55 20
kom. (+48) 51 6 1 23 71 4
fax (+48) 32 330 55 28
e-mail : sklep@tabl iceBHP.com
www.tabl iceBHP.com

Firma BOLD Gl iwice (www.tabl iceBHP.com) jest producentem szerokiej gamy oznakowań BHP, PPOŻ,
ewakuacyjnych, budowlanych zarówno wykonywanych zarówno według aktualnych norm polskich i norm ISO;
jak i oznakowań produkowanych na specjalne zamówienie według wzorów odbiorcy.

Czym wyróżniają się nasze produkty?

· znaki produkujemy w szerokiej gamie rozmiarów: znaki PPOŻ i ewakuacyjne aż do rozmiaru 500x500 mm
w przypadku znaków kwadratowych i 500x950mm w przypadku znaków prostokątnych; znaki budowlane i BHP
aż do rozmiaru 1 000x1 400mm.

· intensywność i czas luminacji naszych znaków PPOŻ i ewakuacyjnych jest kilku/kilkunastokrotnie większa niż
wymogi norm DIN.

· aby znaki spełniały swoją rolę muszą byś maksymalnie widoczne dlatego produkujemy je również w wersjach
3D, podwieszanych na łańcuszkach, zewnętrzne znaki przestrzenne wykonujemy w wersji odblaskowej.

· uważamy że znaki BHP powinny nie tylko nieść określoną informację wynikającą z przepisów prawa ale
również być estetyczne – przy ich projektowaniu wykorzystujemy ponad dwudziestoletnie doświadczenie
w projektowaniu i drukowaniu dla reklamy i przemysłu; dostosowane do różnych pomieszczeń (produkujemy
ramki do znaków z tworzywa imitującego szczotkowane aluminium).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami na stronie www.tabl iceBHP.com.
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CEDERROTH AB
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 20

Svetsarvägen 1 5
Box 1 336 Stockholm
Sweden

tel. (+48) 58 550 50 99
fax (+48) 58 551 91 69
e-mail : info@icd.pl
www.firstaid.cederroth.com/pl/

Firma CEDERROTH to l ider na rynku szwedzkim, oferujący innowacyjne rozwiązania w zakresie pierwszej
pomocy. Naucz się ratować życie z produktami CEDERROTH.

COMPACT P.H.U. Juliusz Jagodziński
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 69

ul. Gdyńska 28
62-004 Czerwonak
Polska

tel. (+48) 61 81 2 01 50
fax (+48) 61 81 2 08 59
e-mail : biuro@gasnica.eu
www.gasnica.eu

Jesteśmy firmą rodzinną i od 1 986 roku działamy w branży p-poż.

Naszym kl ientom oferujemy:
· symulatory pożarów
· generatory dymu
· sprzęt do badania hydrantów i węży hydrantowych
· maszyny i urządzenia do warsztatów naprawy gaśnic
· wysokociśnieniowe urządzenia gaśnicze
· szkolenia konserwatorów gaśnic
· praktyczne szkolenia przeciwpożarowe z wykorzystaniem symulatorów pożarów
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Centrum Badań i Dozoru
Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 54

ul. Lędzińska 8
43-1 43 Lędziny
Polska

tel. (+48) 32 324 22 00
fax (+48) 32 324 22 05
e-mail : cbidg@cbidgp.pl ; obsizn@cbidgp.pl
www.cbidgp.pl
www.obsizn.cbidgp.pl

Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, funkcjonujący jako jedna z jednostek Centrum Badań
i Dozoru Górnictwa Podziemnego, real izuje szerokie spektrum usług w obszarze środowiska pracy. OBŚiZN
prowadzi akredytowane badania i pomiary:
· czynników szkodl iwych dla zdrowia na stanowiskach prac: hałasu, drgań mechanicznych, promieniowania

optycznego (nielaserowego i laserowego), pola i promieniowania elektromagnetycznego, zapylenia, substancji
chemicznych i biologicznych w powietrzu na stanowiskach pracy, mikrokl imatu gorącego i zimnego.
· czynników uciążl iwych w środowisku pracy: oświetlenia elektrycznego, mikrokl imatu umiarkowanego, wy-

datku energetycznego.

Wysoką jakość i wiarygodność badań i pomiarów oferowanych przez OBŚiZN potwierdza akredytacja PCA nr AB
41 8.

Na potrzeby kl ientów specjal iści OBŚiZN wykonują ekspertyzy, oceny i służą doradztwem w zakresie identyfikacji
zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz zapobiegania skutkom ich oddziaływania na pracownika, w tym:
· oceny ryzyka zawodowego,
· pomiary i ocenę skuteczności wentylacji w pomieszczeniach,
· ocenę narażenia pracowników na czynniki biologiczne,
· opracowanie rejestrów, kart badań i pomiarów czynników szkodl iwych dla zdrowia na stanowiskach pracy,
· dobór ochronników słuchu.
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DefiMed AED
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 57

ul. Olgierda 91 /3
81 -534 Gdynia
Polska

kom. (+48) 663 003 099
e-mail : biuro@defimed.pl
www.defimed.pl

DefiMed promuje idee dostępu do wczesnej defibrylacji. Chronimy ludzkie życie po przez tworzenie sieci
defibrylatorów AED zarówno pracowniczych jak i w ramach Publ icznego Dostępu do Defibrylacji.

Wizja
Ulepszamy przyszłość promując pomaganie innym.

Podstawy:
zaangażowanie na rzecz inspirowania społeczności
kreowanie świadomości i potrzeb kl ientów
ciągłe doskonalenie działalności

Misja
Kierujemy się zasadą, iż każdy może i każdy powinien uczynić co w jego mocy aby ratować życie drugiej osoby.

Naszą misją jest uświadomienie tej wartości wszystkim Polakom.
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Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEMAR
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 23

ul. Kościelna 26
42-244 Mstów
Polska

tel. (+48) 34 328 42 68
fax (+48) 34 328 41 28
e-mail : info@demar.com.pl
www.demar.com.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR powstało w 1 978 roku jako firma ze 1 00% z udziałem kapitału
polskiego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłemu wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz pasji tworzenia
nowych produktów, firma zdobyła uznanie wśród najbardziej wymagających kl ientów w Polsce i na całym
świecie. Moce produkcyjne oraz potencjał technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa umożl iwiają
produkcję 2,5 mil iona par butów rocznie we własnych zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski.

Firma posiada w swoim asortymencie: specjal istyczne obuwie ochronne i robocze, profesjonalne obuwie
myśl iwskie i wędkarskie, obuwie rekreacyjne oraz kalosze i śniegowce dla dzieci.
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DENIOS Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 36

ul. Słoneczna 26
05-81 6 Michałowice
Polska

tel. (+48) 22 279 40 00
fax (+48) 22 279 40 01
e-mail : info@denios.pl
www.denios.pl

Denios – światowy l ider w zakresie magazynowania materiałów niebezpiecznych, zakładowej ochrony
środowiska i bhp.

Od 30 lat DENIOS wyznacza standardy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Naszym
zadaniem jest aktywna ochrona ludzi i środowiska poprzez oferowanie innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań.

Oferujemy:
· Najnowsze rozwiązania pomagające chronić środowisko i pracowników
· Bezpieczne przechowywanie i manipulowanie materiałami niebezpiecznymi w budynku i na zewnątrz
· Składowanie butl i gazowych i manipulowanie nimi
· BHP / osobiste wyposażenie ochronne
· Wyposażenie dla produkcji i zakładów pracy
· Doradztwo w zakresie aktualnych przepisów prawnych
· Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb kl ienta
· Fachowy serwis
· 5 lat gwarancji DENIOS
· Zgodność z normami i dyrektywami UE

Jako techniczny pionier, wdrożyl iśmy wiele rozwiązań, które stały się standardem rynkowym w wielu ważnych
dziedzinach i robimy to nadal. Przykładem może być pierwszy europejski magazyn kontenerowy REI1 20 czy
pierwsza na świecie tłoczona wanna wychwytowa UltraSafe.

W programie DENIOS oferujemy ponad 1 0.000 produktów dla przemysłu, warsztatów, zakładów produkcyjnych,
które pomagają chronić ludzi i miejsca pracy.

Nasz portal www.denios.pl to coś znacznie więcej niż tylko sklep internetowy. Oprócz wszystkich produktów
z naszego asortymentu znajdą tu Państwo porady, przykłady z praktyki i najważniejsze przepisy prawne.

Zapraszamy do współpracy!
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E-volve Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 66

ul. Wygoda 1 3
44-240 Żory
Polska

kom. (+48) 604 247 645; (+48) 501 282 81 5
e-mail : biuro@e-volve.pl
www.e-volve.pl

E-volve to innowacyjne przedsiębiorstwo wdrażające najnowsze technologie i rozwiązania z dziedziny
automatycznych systemów zarządzania procesami w sektorze produkcyjnym, usług i wielu innych branżach
oferując dedykowane i sprawdzone produkty. Nasze rozwiązania tworzą nowe trendy w zarządzaniu procesami
rotacji narzędzi, asortymentu BHP, podzespołów i półproduktów wykorzystywanych w produkcji, a także rotacji
chemii, prywatnych przedmiotów oraz wielu innych zastosowań, gdzie kwestią nadrzędną jest zmniejszenie
zużycia produktów, optymal izacja kosztów, większa efektywność i wydajność a także wydawanie przedmiotów
w trybie jednorazowym ale i zwrotnym.

Zakład Znakowania Instalacji Przemysłowych
ELMETAL s.c.
Lokal izacja: Pawilon MCK · Stoisko: 37

ul. Agatowa 9a, Gronowo Górne
82-31 0 Elbląg
Polska

tel. (+48) 55 235 01 85
fax (+48) 55 235 01 88
e-mail : info@elmetal.pl
www.znakowanie.pl

Nasza firma istnieje od 1 999r. Od początku działalności zajmujemy się znakowaniem oraz zabezpieczaniem
instalacji i obiektów przemysłowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w znakowaniu obiektów w kraju i za
granicą pozwala nam zaoferować w pełni profesjonalne usługi w zakresie: projektowania systemów znakowania,
dostawy materiałów oraz montażu na obiekcie kl ienta. Obecnie nasza ofert obejmuje także zabezpieczenia
antypośl izgowe, maty ergonomiczne oraz blokady LOCKOUT / TAGOUT oraz pełna gamę oznakowań poziomych
podłóg. Strategia firmy nastawiona jest na ciągły rozwój oraz wzbogacanie oferty w oparciu o ciągle rosnące
wymagania i potrzeby naszych kl ientów.
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EBS Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 48

ul. B. Czecha 59
04-555 Warszawa
Polska

tel. (+48) 22 51 8 84 00
kom. (+48) 734 421 474
fax (+48) 22 51 8 84 99
e-mail : sales@ebs.pl
www.ebs.pl
www.activeguard.pl
www.activetrack.pl

EBS Sp. z o.o. jest polskim producentem i dystrybutorem specjal istycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa
z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. Nasze produkty cechuje wysoka jakość, elastyczność
zastosowanych funkcjonalności i dopasowanie do potrzeb Kl ienta.

EBS real izuje swoje projekty w ponad 60 państwach z całego świata, posiadamy referencje potwierdzające jakość
naszych rozwiązań oraz wysoki poziom wsparcia sprzedażowego i technicznego z najodleglejszych zakątków
świata. Mamy doświadczenie w branży security, bankowej, energetycznej. Real izowal iśmy również projekty dla
służb ratowniczych oraz firm zatrudniających osoby pracujące samotnie (tzw. lone worker) z różnych sektorów.

Posiadamy rozwiązania pozwalające na monitorowanie osób, wykonanych prac, rejestrowanie czasu pracy.
Specjal izujemy się w bezpiecznym przesyłaniu danych w technologii GSM, nasze rozwiązania odczytują punkty
RFID oraz posiadają wbudowany GPS. Specjalne oprogramowanie ActiveView działające w chmurze, zapewnia
optymalną kontrolę obecności, zdarzeń (wg zadanych wcześniej parametrów) w czasie rzeczywistym oraz
system raportowania. W naszej ofercie znajdują się również systemy alarmowe i biometryczne czytniki danych
w zbudowanym transmiterem GPRS.
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Endeco Ltd Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 3

al. W. Korfantego 76
40-1 60 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 251 73 22
kom. (+48) 601 420 267
fax (+48) 32 251 70 28
e-mail : biuro@endeco.pl
www.endeco.pl

Firma Endeco Ltd Spółka z o.o. została założona w maju 1 990. W roku 1 992 zdecydowano o utworzeniu własnego
zakładu produkcyjnego w Bytomiu dla wykonywania komponentów dla górnictwa podziemnego. W roku 1 993
zdecydowano o utworzeniu odrębnego oddziału firmy dla potrzeb produkcji sprzętu tzw. bezpieczeństwa
i ochrony pracy. Oddział ten do roku 201 2 zlokal izowano w Tarnowskich Górach. Firma Endeco LTD jest nadal
l iczącym się producentem pochłaniaczy przeciwgazowych klasy 1 i klasy 2, filtrów do oddzielania oleju
z powietrza wdechowego oraz innego sprzętu filtracji powietrza, dostawcą półmasek i masek pełno-
twarzowych, filtrów i masek przeciwpyłowych. Od roku 201 3 produkcja sprzętu bhp jest prowadzona z siedziby
rejestrowej. Równocześnie od roku 1 995 firma prowadzi i wykonuje działalność usługową niewybuchowego
usuwania zatorów, CARDOX. W roku 2006 wdrożono do produkcji i sprzedaży ręczne pompy hydraul iczne.
W miarę upływu czasu ilość oferowanych typów obejmuje coraz to nowsze rozwiązania. Wraz z produkcją pomp
wdrażana jest produkcja i sprzedaż specjal istycznego oprzyrządowania roboczego. Ta gałąź działalności znajduje
uznanie głównie u kl ientów zagranicznych.

Firma od początku działalności jest ulokowana w Katowicach, skąd obecnie prowadzi wszelką działalność
produkcyjna i handlową.
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FAGUM - STOMIL
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 5

ul. Łapiguz 1 1 8
21 -400 Łuków
Polska

tel. (+48) 25 798 42 40
kom. (+48) 690 81 0 029
e-mail : info@fagum-stomil.com.pl
www.fagum-stomil.com.pl

Od lat FAGUM-STOMIL specjal izuje się w produkcji obuwia ochronnego i zawodowego z gumy i tworzyw
sztucznych. Nasze buty, powszechnie zwane gumowcami, oprócz pierwotnej i tradycyjnej, osłony stóp przed
wodą i zimnem, mają przede wszystkim zapewniać wysoce wyspecjal izowaną ochronę nóg użytkowników przed
różnorodnymi zagrożeniami. Przeznaczone są dla osób zatrudnionych w różnych gałęziach przemysłu
przetwórczego i chemicznego, energetyce, górnictwie, służbach ratownictwa przeciwpożarowego,
budownictwie, transporcie, rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie.

Potrzeby naszych kl ientów oraz rozwój firmy sprawiły, iż FAGUM-STOMIL stworzył nową markę TECHWORK,
specjal izującą się w produkcji obuwia zawodowego oraz bezpiecznego, ze skór naturalnych i syntetycznych,
zapewniających wyjątkowy komfort i higienę pracy w każdych warunkach. Obuwie Fagum-Stomil występuje
w zróżnicowanych pod kątem przeznaczenia i ceny kolekcjach, co gwarantuje możl iwość doboru optymalnej
ochrony.
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Fastenal Europe
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 64

ul. Pukowca 1 5
40-847 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 832 92 98
e-mail : plkat@stores.fastenal.com
www.fastenal.com

Fastenal - zajmujemy się wdrażaniem modelu dystrybucji zintegrowanej z naciskiem na: elementy złączne,
środki ochrony osobistej, chemię przemysłową oraz narzędzia.

Filter Service Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 31

ul. Sadowa 7A
95-1 00 Zgierz
Polska

tel. (+48) 42 71 6 1 5 1 8
fax (+48) 42 71 5 44 33
e-mail : fi l ter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Założona w 1 992 roku spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów
filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego. Głównymi produktami firmy są
półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1 , P2 i P3. Innymi wyrobami są włókniny i worki filtracyjne
stosowane w różnego rodzaju systemach filtracji powietrza.

Wysoką jakość produktów firmy "Filter Service" potwierdzają ich odbiorcy, a także l iczne wyróżnienia i medale
imprez targowych.
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Fryda
Partner Handlowy Kegel-Błażusiak
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 35

ul. Składowa 26
34-400 Nowy Targ
Polska

tel. (+48) 1 8 266 99 96
kom. (+48) 691 51 7 908
fax (+48) 1 8 264 01 1 3
e-mail : fryda@fryda.com.pl
www.fryda.com.pl

Przedsiębiorstwo FRYDA jest Partnerem Handlowym Firmy Kegel-Błażusiak, polskiego producenta Odzieży
Roboczej oraz Obuwia do Pracy.

Oferujemy Firmową: odzież roboczą, ochronną, gastronomiczną, medyczną, antyelektrostatyczną, dla spawaczy,
odzież trudnopalną, kwasoodporną, ciepłochronną oraz obuwie robocze. Wykonujemy zamówienie specjalne.

Najwyższej jakości surowce, stosowana technologia produkcji oraz doświadczona załoga sprawiają, że oferowane
produkty cechują się bardzo wysoką jakością. Charakteryzują się wysokim komfortem użytkowania (tkaniny
przepuszczają powietrze, posiadają apreturę niemnącą, łatwo usunąć z nich zabrudzenia w procesie prania) oraz
długim okresem użytkowania.

Pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie produkt. Utrzymujemy stały zapas produktów na magazynie aby
szybko real izować Twoje zamówienia.

Posiadamy dwa Sklepy stacjonarne:
w Nowym Targu - ul. Składowa 26
w Bielsku-Białej - ul. Żywiecka 91

Prowadzimy również sprzedaż przez internet - www.fryda.com.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszych punktów sprzedaży oraz oraz sklepu internetowego: www.fryda.com.pl
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Fujian Quanzhou Huitong
Safety & Protective Products Co., Ltd
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 38

No. 44 Shike Dehua, Quanzhou City, Fujian Province
362500 Quanzhou
China

tel. (+86) 595 23592299
kom. (+86) 1 3506006979
fax (+86) 595 23592277
e-mail : info@htsafetyglove.com
www.ht-sg.com

Fujian Quanzhou Huitong Safety & Protective Products Co. Ltd, establ ished in 2005, is a company that special izes
in producing safety gloves, sporting glove and sporting supporters for more than 1 0 years in China.

Al l the items are enjoying fast sales in Europe, U.S. and other areas in the world. At present, there are 5000
square meters plant, 300 highly skil led workers, 250 sewing machines and 1 00 knitting machines to ensure the
output.

Our yearly capacity is 1 1 mil l ion pairs for safety and sporting gloves, and 2.5 mil l ion units for protective
supporters.

We offer on-time del ivery and provide highly qual ity products at competitive prices. Our aim is to establ ish long-
term business relationship with our customers from al l over the world.
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HUBIX Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 3

Huta Żabiowolska, ul. Główna 43
96-321 Żabia Wola
Polska

tel. (+48) 46 857 84 40
fax (+48) 46 857 80 21
e-mail : hubix@hubix.pl
www.hubix.pl

HUBIX Polski producent narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem, dzięki którym możl iwe było tworzenie nowych
technologii PPN.
· Sprzęt do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod napięciem do 1 kV metodą na sucho.
· Sprzęt do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod nap. do 36kV metodą na sucho i mokro.

Wdrożono również do produkcji wyroby i technologie nagrodzone na Międzynarodowych Targach
Energetycznych ENERGATAB, takie jak:

· Technika do prac pod napięciem na kablach i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV – Puchar Prezesa Polskiego
Towarzystwa Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – ENERGETAB 2000

· Wdrożenie do seryjnej produkcji narzędzi i sprzętu do prac pod napięciem do 36kV. – Nagroda im. Kazimierza
Szpotańskiego - ENERGETAB 2003

· Wdrożenie technologii wytwarzania narzędzi izolacyjnych do prac pod napięciem do 1 kV. – Puchar Ministra
Gospodarki – ENERGATAB 2006

· Wdrożenie do produkcji elektroizolacyjnego Hełmu ze Zintegrowana osłoną Twarzy„SECRA” – Puchar Ministra
Gospodarki – ENERGATAB 201 0 oraz Nagroda Ministra Pracy i Pol ityki Społecznej w 39. edycji konkursu Poprawy
Warunków Pracy BHP w 201 2r.

W firmie został wdrożony System Zarządzenia Jakością PN ISO 9001 :2009, HUBIX jest również członkiem
Komitetu Technicznego nr 72 Polskiego Komitetu Normal izacyjnego oraz Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa
Pracy w Elektryce przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

W czasie ostatnich dziesięciu latach firma HUBIX uzyskała świadectwa autorskie na 4 patenty i 8 wzorów
przemysłowych zarówno krajowych jak i europejskich na produkty znajdujące się w naszej ofercie handlowej.

W szczególności chciałbym polecić Państwu najnowszy nasz produkt jakim jest elektroizolacyjny hełm SECRA 2,
który jako pierwszy na świecie produkt ze zintegrowaną osłoną twarzy w 2-giej klasie odporności na działanie
łuku elektrycznego.
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Huck Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 23

ul. Opolska 1 1 -1 9
52-01 0 Wrocław
Polska

tel. (+48) 71 325 75 40
e-mail : biuro@huck.pl
www.huck.pl

Firma HUCK Polska z siedzibą we Wrocławiu jest producentem siatek budowlanych, przemysłowych, ochronnych
i sportowych oraz urządzeń na place zabaw. Firma jest jedną ze spółek międzynarodowej grupy Huck.

W swojej ofercie HUCK Polska posiada:

Siatki bezpieczeństwa – zgodnie z normą PN EN 1 263 bezwęzłowe siatki pol ipropylenowe o podwyższonej
wytrzymałości stosowane w układach typu S, T, U i V oraz siatki na rusztowania i l iny.

Siatki przemysłowe – siatki o bardzo szerokim zastosowaniu, w ofercie posiadamy m.in. siatki zabezpieczające
regały magazynowe, kontenery i wywrotki, tereny wysypisk śmieci, siatki zabezpieczające przed ptakami, do
transportu.

Urządzenia linowe na place zabaw – ponad 200 urządzeń obejmujących piramidy, mosty, huśtawki,
trampol iny, karuzele, urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Szeroka gama urządzeń pozwala na
skonstruowanie unikalnego placu zabaw, który w bezpieczny sposób będzie rozwijał postrzeganie przestrzenne,
kreatywność i zdolności manualne dzieci w każdym wieku.

Siatki sportowe – najwyższej klasy, bezwęzłowe, profesjonalne siatki do wszystkich dyscypl in sportowych.

Piłkochwyty – autorski system piłkochwytów, który obejmuje aluminiowe słupy z prowadnicami montowane
do betonowanych w podłoże tulei oraz pol ipropylenowe siatki o podwyższonej wytrzymałości.
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JSP
Johnstone Safety Products
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 28

Wosham Mil l - Minster Lovel l
OX29 0TA Oxford
United Kingdom

tel. (+48) 71 339 72 92; (+48) 71 339 72 93
kom. (+48) 51 6 853 047
e-mail : polska@jsp.co.uk
www.jsp.co.uk

Firma JSP została założona ponad 50 lat temu w Wielkiej Brytanii. Od samego początku jej celem było
dostarczanie najwyższej jakości produktów poprawiających bezpieczeństwo w pracy. Dzisiaj jesteśmy firmą
o globalnym zasięgu, posiadającą fabryki i oddziały na całym świecie. Nasza marka kojarzy się z jakością,
innowacyjnością oraz komfortem. Słuchamy naszych kl ientów i staramy się zawsze sprostać ich potrzebom.

Obecnie specjal izujemy się w 6 obszarach:

1 . Ochrona głowy,

2. Ochrona dróg oddechowych,

3. Ochrona słuchu,

4. Ochrona oczu i twarzy,

5. Ochrona przed upadkiem z wysokości,

6. Wygrodzenia oraz systemy zarządzania ruchem na drogach publ icznych oraz wewnętrznych.
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Keda-Dalecki i Wspólnicy Spółka Jawna
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 26

ul. Grunwaldzka 1 24
84-230 Rumia
Polska

tel. (+48) 58 671 93 42
kom. (+48) 602 1 03 074; (+48) 695 935 430
e-mail : biuro@keda.pl
www.keda.pl

Nasza firma powstała w 1 997 roku jako działalność gospodarcza, przez 1 7 lat rozwijając swoją pozycję na rynku
polskim oraz zachodnio – europejskim. W 201 4 roku została przeobrażona w Spółkę Jawną.

W ofercie firmy znajdą Państwo produkty stalowe zabezpieczające wyposażeni magazynów, hal produkcyjnych,
biur oraz parkingów czy innych miejsc, w których słupki, barierki, odboje czy zapory nożycowe będą potrzebne.

Firma zajmuje się również dystrybucją zabezpieczeń z tworzywa sztucznego takich jak profile ochronno-
ostrzegawcze, taśmy antypośl izgowe czy też lustra magazynowe lub drogowe.
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Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna
KOMPLEKS S.A.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 51

ul. Ogrodowa 1 9
58-306 Wałbrzych
Polska

tel. (+48) 74 841 55 1 9
kom. (+48) 509 839 376
fax (+48) 74 841 55 61
e-mail : info@oczomyjka.pl
www.oczomyjka.pl
www.kompleks.pl

Grupa Konsultingowo–Inżynieryjna Kompleks S.A. to firma działająca na polskim rynku nieprzerwanie od
1 991 roku.

Dwa podstawowe sektory działalności firmy związane są z branżą przemysłową oraz basenową.

Jeden z istotnych elementów oferty, skierowany głównie do sektora przemysłowego, to profesjonalne
urządzenia z zakresu ochrony oczu oraz całego ciała – oczomyjki oraz prysznice bezpieczeństwa. Te urządzenia to
jeden z podstawowych elementów gwarantujących ochronę w przypadku dostania się do oczu substancji
chemicznych czy agresywnych pyłów, a także w przypadku zapalenia się ubrań na pracowniku czy przy
poparzeniu ciała substancjami niebezpiecznymi. Dostępność tych urządzeń przy stanowiskach pracy, na których
istnieją takie zagrożenia, pozwala na szybkie opłukanie oczu lub spłukanie całego ciała.

Istotne elementy i atuty urządzeń z zakresu bezpieczeństwa z naszej oferty to:
· wylewki natrysków bezpieczeństwa oraz misy oczomyjek wykonane z elastycznego tworzywa PP.
· rury wykonane z galwanizowanej stal i pokryte zieloną powłoką epoksydową ograniczają procesy korozyjne
i zapewniają długą żywotność.

· zgodność z wszystkimi przepisami i normami bezpieczeństwa

Program produkcji:
· oczomyjki montowane do ściany, podłogi, blatu
· natryski bezpieczeństwa montowane do sufitu, ściany, podłogi
· urządzenia łączone – oczomyjki i natryski bezpieczeństwa w kompaktach
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PW Krystian
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 25

ul. Staszica 9A
26-400 Przysucha
Polska

tel. (+48) 48 675 25 88
e-mail : krystian@krystian.com.pl
www.krystian.com.pl

PW Krystian zajmuje się produkcją odzieży zawodowej, ochronnej i korporacyjnej oraz dystrybucją środków
ochrony osobistej i systemów higienicznych. Naszą specjalnością jest odzież najwyższej jakości, dopasowana do
zróżnicowanych potrzeb naszych Kl ientów.

Jesteśmy doświadczonym, godnym zaufania i elastycznym partnerem dla firm z sektora energetyki,
gazownictwa, budownictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu stoczniowego i portów od Polski po Europę
i Azję.

PW Krystian to spółka z polskim kapitałem. Całość naszej produkcji zlokal izowana jest w Polsce. Stawiamy na
ludzi, szkolenia, doświadczenie, profesjonal izm, uczciwość. Zatrudniamy i szkol imy najlepszych ludzi w branży,
którzy umacniają trwałe relacje z Kl ientami, opartymi na wysokiej jakości usług, współpracy i zaufaniu.

Dzięki ponad 50 lat tradycji i doświadczenia oferujemy naszym Klientom wszystko, czego potrzebują, aby
bezpiecznie pracować.
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Laerdal Medical Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 68

ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 493 70 20
kom. (+48) 601 21 8 301
fax (+48) 32 493 70 22
e-mail : lmp@laerdal.com
www.laerdal.pl

Firma Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2004. Obecnie jest członkiem grupy kapitałowej
norweskiej firmy Laerdal Medical AS oferując przede wszystkim modele i manekiny do nauczania pierwszej
pomocy i podstawowy sprzęt ratowniczy. Oferta firmy rozwija się dynamicznie i obejmuje coraz bardziej
zaawansowane urządzenia w tym budzące obecnie coraz szersze zainteresowanie kompletnie wyposażone
centra symulacji medycznej.

Lakeland Industries Europe Ltd
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 32

Jet Park 2, 244 Main Road
HU1 5 2JU Newport, East Yorkshire
United Kingdom

tel. (+44) 1 430 478 1 40
kom. (+48) 791 1 20 001
fax (+44) 1 430 478 1 44
e-mail : sales-europe@lakeland.com
www.lakeland.com/europe

Lakeland Industries Europe jest brytyjską spółką wywodzącą się z amerykańskiego koncernu Lakeland Industries
Inc, firmy specjal izującej się w produkcji odzieży dla ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
płomieniem oraz ciepłem. Posiada wieloletnie doświadczeniem na globalnym rynku ŚOI . Szeroka oferta
produktowa jest wspierana przez indywidualne podejście do ochrony zdrowia i życia ludzi pracujących
w niebezpiecznych miejscach.

Protect Your People
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Zakład Produkcji Obuwia LEMIGO
Mirosław Garbacz
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 1

ul. Nauczycielska 22
86-300 Grudziądz
Polska

tel. (+48) 56 643 34 1 6
fax (+48) 56 643 34 1 6
e-mail : biuro@lemigo.com.pl
www.lemigo.pl

Lemigo jest firmą rodzinną specjal izującą się w produkcji obuwia. Dzięki pasji tworzenia nowych wzorów
i sukcesywnemu wdrażaniu nowych technologii firma jest w stanie sprostać potrzebom nawet najbardziej
wymagających kl ientów na całym świecie.

Wieloletnie doświadczenie, praktyka, badania i wiedza pozwol iły stworzyć obuwie wyróżniające się z pośród
innych na rynku.

Dynamiczny rozwój firmy jest również wynikiem dostosowania oferty do najnowszych trendów mody na całym
świecie.

Produkty wyprodukowane przez firmę Lemigo są perfekcyjnie wykończone z dbałością o każdy,nawet
najdrobniejszy szczegół.

Obecnie w swojej ofercie Lemigo posiada szeroką gamę obuwia:
· klapki,
· kalosze,
· śniegowce,
· profesjonalne obuwie myśl iwskie i wędkarskie,
· obuwie dziecięce,
· specjal istyczne obuwie ochronne i robocze.

Obuwie bezpieczne i zawodowe wyprodukowane przez nas, dedykowane szeroko pojętej branży BHP jest zgodne
z wszelkimi normami i dyrektywami UE oraz posiada odpowiednie certyfikaty. Idealnie nadaje się do stosowania
w miejscach pracy ze względu na wymagania techniczne, sanitarne oraz higieniczne.
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PHU Magot Jan Bożek
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 7

ul. Leśna 71
42-360 Poraj
Polska

tel. (+48) 34 31 3 50 24
kom. (+48) 607 941 636
fax (+48) 34 31 3 70 29
e-mail : biuro@magot-bhp.pl
www.magot-bhp.pl

Firma Magot powstała na początku lat 90-tych. Od początku zajmujemy się produkcją odzieży dla pracowników.
Jesteśmy również dystrybutorem art. BHP. Przez ponad 20 lat wyprodukowal iśmy setki tysięcy ubrań roboczych
dla pracowników.

Współpracują z nami największe koncerny w kraju jak i zagranicą. Swoją działalność handlową prowadzimy
z sukcesem w Polsce i w Austrii.

Projektujemy i produkujemy odzież z wielu materiałów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo bluzy, spodnie do
pasa, ogrodniczki, koszule robocze, rękawice i wiele innych. Na życzenie kl ienta wykonujemy również hafty oraz
nadruki na odzieży.

Produkowana przez nas odzież spełnia wymogi unijnych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Duże doświadczenie w branży na rynkach krajowych i zagranicznych przekłada się na jakość świadczonych usług.
Istotą naszego rozwoju jest szkolenie pracowników oraz stały rozwój parku maszynowego.

W ostatnim czasie wdrożyl iśmy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN-EN ISO 9001 :2009
w zakresie sprzedaży i wynajmu środków ochrony osobistej.
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MOLDEX-POL PH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 22

ul. Staszica 52
41 -400 Mysłowice
Polska

tel. (+48) 32 222 64 68
kom. (+48) 602 328 431
e-mail : biuro@moldexpol.com.pl
www.moldex-europe.com

PROFESJONALNA OCHRONA SŁUCHU I DRÓG ODDECHOWYCH

W swojej ofercie posiadamy: wkładki przeciwhałasowe jednorazowego i wielorazowego użycia o różnej wartości
tłumienia od 22dB do 36dB dostępne w wersji standard, z żyłką i wykrywalne przez detektor metal i, oraz
alternatywne komfortowe nauszniki przeciwhałasowe. Półmaski przeciwpyłowe w klasie P1 , P2 i P3 ze
zwiększoną o 260% powierzchnią filtrującą, standard lub z zaworem wydechowym do ochrony układu
oddechowego przed pyłami, dymami, aerozolami oraz ozonem i gazami < NDS. Półmaski i maski
pełnotwarzowe przeciw gazom, parom i pyłom z dostępnymi pochłaniaczami A1 , A2, A1 B1 E1 , A1 B1 E1 K1 ,
A2B2E1 , AX, A2B2E2K2 oraz filtrami P1 R, P2R, P3R.

Mondo Essenti Care
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 53

ul. Katowicka 1 93
43-300 Bielsko-Biała
Polska

tel. (+48) 33 81 6 94 70; (+48) 33 822 32 32
e-mail : mondo.hurt6@essenticare.pl ; mondo.hurt7@essenticare.pl
www.essenticare.pl

Mondo Bielsko-Biała wytwórca jednorazowych rękawic nitrylowych, lateksowych, winylowych marki
EssentiCare, importer odzieży jednorazowej do przemysłu oraz rękawic przemysłowych marki Detrix. Wysoka
jakość oraz preferencyjne warunki zakupów. Zapraszamy do współpracy.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: rękawice jednorazowe, rękawice dziane, nakrapiane, PU, anty
przecięciowe, przemysłowe nitrylowe oraz lateksowe, fartuchy na napy, rzepy, troki, fartuchy PE, kombinezony
SPP, kombinezony typ4,5, typ4,5,6, czepki cl ip, balaclava, astro, zarękawki, ochraniacze na obuwie, ochraniacze
na brodę, maski SPP na twarz.
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NovaLab GmbH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 8A

Brunsbütteler Damm 446
1 3591 Berl in
Germany

tel. DE: (+49) (0) 30.36 403 36 20; PL: (+48) 32 723 24 1 7
kom. PL: (+48) 504 821 1 20
fax DE: (+49) (0) 30.36 403 36 20; PL: (+48) 32 723 24 1 7
e-mail : info@novalab-gmbh.de
www.novalab-gmbh.de

NovaLab GmbH jest berl ińską firmą specjal izującą się w następujących grupach produktowych:

· Natryski ratunkowe i oczomyjki – środki ochrony osobistej niezbędne i wymagane przez prawo
w laboratoriach oraz sektorze przemysłowym oraz wszędzie tam, gdzie stosuje się substancje niebezpieczne.
Natryski awaryjne NovaLab spełniają wszystkie konieczne normy oraz wymagania mikrobiologiczne, co jest
potwierdzone stosownymi certyfikatami (np. DVGW).

· Armatura laboratoryjna – specjal istyczne systemy używane przede wszystkim w laboratoriach, przemyśle,
sektorze badawczo-rozwojowym oraz edukacji.

Ponad 40-letnie doświadczenie pracowników, jakość „Made in Germany”, elastyczne podejście i atrakcyjność
cenowa są kluczem sukcesu i rozwoju firmy. Jako niezależna firma NovaLab jest w stanie bardzo szybko
zareagować na wszelkie pojawiające się technologie oraz specyficzne wymagania różnych grup kl ientów.
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OXYLINE Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 34

ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice
Polska

tel. (+48) 42 21 5 1 0 68
fax (+48) 42 203 20 31
e-mail : oxyl ine@oxyl ine.eu
www.oxyl ine.eu

OXYLINE – to przede wszystkim polski producent półmasek filtracyjnych oraz dystrybutor środków ochrony
indywidualnej. Chronimy pracujących w różnych gałęziach gospodarki już od ponad 8 lat. Firma stworzona jest
w 1 00 % z polskiego kapitału.

OXYLINE – to przede wszystkim wysoka jakość produktów o czym może świadczyć szereg uzyskanych
certyfikatów. Cała produkcja odbywa się na terenie naszego kraju wyłącznie z wysokiej jakości polskich
i niemieckich materiałów wykorzystując innowacyjne rozwiązania technologiczne.

OXYLINE - buduje stałe, sol idne i wieloletnie relacje ze swoimi partnerami handlowymi na całym świecie oraz
placówkami naukowo - badawczymi co motywuje Nas do ciągłego rozwoju firmy, podejmowania nowych
wyzwań i wytyczania nowych celów.

OXYLINE – to nie tylko półmaski filtracyjne, ale również światowe marki w zakresie:
· Sprzętu izolującego
· Masek i półmasek przeciwgazowych
· Rękawic ochronnych
· Kombinezonów ochronnych
· Okularów ochronnych

OXYLINE POPRAWIA JAKOŚĆ PRACY I ŻYCIA OBECNYM ORAZ PRZYSZŁYM POKOLENIOM

Zapraszamy, odwiedź nasze stoisko oraz stronę www.oxyl ine.eu
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PIONIER WORKWEAR
c/o Ahlers-Poland Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 50

ul. Zbożowa 29
45-837 Opole
Polska

tel. (+48) 77 445 01 43
fax (+48) 77 445 01 68
e-mail : pionier.workwear@ahlers-poland.com
www.pionier-workwear.com

Firma Pionier Workwear tworzy odzież z myślą o profesjonal istach już od ponad 75 lat. Należy do znanego
w Europie, niemieckiego koncernu odzieżowego Ahlers AG. Zajmuje się dystrybucją ubrań roboczych dla szeroko
pojętych sektorów przemysłu, rzemiosła i usług.

Proponowane towary charakteryzują się jakością i funkcjonalnością dostosowaną do wszelkiego rodzaju
warunków występujących na stanowiskach pracy. Nasi technicy czuwają nad prawidłowym przebiegiem
każdego etapu produkcji, wynikiem czego produkty spełniają kryteria norm jakościowych. Zastosowanie
najwyższej jakości materiałów i dodatków gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie, a odpowiedni krój
zapewnia wygodę i ochronę. Tworząc kolekcję staramy się ją dostosować do konkretnej branży i specyficznych
warunków tam panujących. Dla zapewnienia indywidualnego stylu, oferujemy Państwu, poza szeroką gamą
kolorów, możl iwość spersonal izowania odzieży poprzez umieszczenie na niej np. haftu z imieniem bądź logo
firmy. Naszym atutem jest również duży zasób stanów magazynowych, co pozwala na błyskawiczne
real izowanie zamówień.

Cieszymy się z możl iwości podzielenia się z Państwem naszymi flagowymi produktami. Mamy nadzieję, że
wprowadzając na polski rynek naszą unikatową markę sprostamy zapotrzebowaniu na rosnący popyt na odzież
dla profesjonal istów.
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Polska Grupa Ratownictwa Medycznego
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 8

ul. Botaniczna 20/2
32-500 Chrzanów
Polska

kom. (+48) 509 338 741
fax (+48) 1 2 350 24 95
e-mail : biuro@pgrm.pl
www.pgrm.pl

Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
Nasza strategia szkoleniowa polega m.in. na zastosowaniu autorskich metod nauczania oraz wykorzystaniu
scenariuszy opartych na autentycznych zdarzeniach zaczerpniętych z pracy w zespołach ratownictwa
medycznego.

Minimum 80% czasu szkolenia stanowią metody praktyczne i aktywizujące. Wykorzystywane są m.in.: metoda
4 kroków, symulacja, inscenizacja, gra dydaktyczna. Szczególny atut to: oryginalne i wiarygodnie
przeprowadzone pozoracje wypadków własne, autorskie systemy i scenariusze dostosowane do warunków
pracy. Zajęcia prowadzone w małych l iczebnie grupach (np. 6-osobowych).

Prowadzimy sprzedaż i wynajem sprzętu pierwszej pomocy. Defibrylatory AED, apteczki pierwszej pomocy, torby
i plecaki medyczne/ratownicze. Oferujemy sprzęt wysokiej jakości. Wybrany asortyment produkujemy własnymi
siłami w naszej pracowni. Produkty są przygotowane w oparciu o bogate doświadczenie nasze i kl ientów, którzy
je testują. Wprowadzamy nowe rozwiązania i unowocześniamy już obecne na rynku. Real izujemy indywidualne
zamówienia (projektujemy na zamówienie) .

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową ofertą szkoleń dla pracowników Służby BHP real izowanych
w schronie przeciwatomowym. Sprawdź swoje możl iwości w zadymionym pomieszczeniu, w ciemności,
w ciasnym i trudnodostępnym miejscu przy stroboskopach, udzielając pomocy pełnopostaciowemu fantomowi
o wadze 80 kg, którego trzeba ewakuować.
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PPO PP
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 6

ul. Dworcowa 25
47-1 00 Strzelce Opolskie
Polska

tel. (+48) 77 404 94 40
fax (+48) 77 404 94 41
e-mail : ppo@ppo.pl
www.ppo.pl

PPO PP to największy polski producent obuwia bezpiecznego i zawodowego.

Bogata oferta obuwia skórzanego oraz butów całotworzywowych z pol iuretanu pozwalają na optymalny dobór
obuwia na każde stanowisko pracy. Komfortowe, wygodne, a przede wszystkim bezpieczne obuwie
produkowane przez PPO PP w Polsce spełnia wymagania norm europejskich, doskonale chroni przed pośl izgiem
i nie zawiera substancji szkodl iwych dla zdrowia.

Marka PPO PP jest ceniona za jakość produktów, ich trwałość i niezawodność. Obuwie przeznaczone dla osób
pracujących w zróżnicowanych warunkach pracy zapewnia kompleksową ochronę nóg oraz komfort
i bezpieczeństwo pracy.

Podczas targów prezentujemy nową kolekcję obuwia białego PPO White dla przemysłu spożywczego oraz nową
serię butów bezpiecznych z pol iuretanu.
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PROTEKT - ŁÓDŹ
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 6

ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Polska

tel. (+48) 42 680 20 83
kom. (+48) 665 447 355
fax (+48) 42 680 20 93
e-mail : info@protekt.com.pl
www.protekt.com.pl

Firma PROTEKT jest prywatną firmą w 1 00% z kapitałem polskim.

Zajmujemy się produkcją sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Nasze 25 letnie doświadczenia
w produkcji sprzętu chroniącego przed upadkiem wpływają na fakt, że wyroby nasze są najwyższej jakości
zgodne z polskimi i europejskimi normami bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa „CE” oraz
Deklaracje Zgodności typu WE.

W naszej ofercie posiadamy:
· Szelki bezpieczeństwa i ratownicze (1 8 rodzajów),
· Amortyzatory bezpieczeństwa,
· Linki bezpieczeństwa, opasujące, pomocnicze, poziome,
· Urządzenia samozaciskowe przesuwne po l inach,
· Urządzenia samohamowne,
· Systemy asekuracji pionowej i poziomej,
· Zaczepy l inkowe, taśmowe, nożycowe, hakowe i zatrzaśniki,
· Belki zaczepowe,
· Drążki teleskopowe,
· Urządzenia ewakuacyjno-ratunkowe,
· Statywy bezpieczeństwa,
· Ratownicze urządzenia podnoszące,
· Pasy bezpieczeństwa do pracy w podparciu,
· Urządzenia do pracy w podparciu,
· Ławki do prac na wysokości,
· Wal izy, torby i worki narzędziowe,
· Słupołazy,
· Drzewołazy,
· Hełmy ochronne do prac na wysokości,
· Osłony twarzy,
· Nauszniki, itp.

Nasz sprzęt użytkowany jest zarówno w Polsce jak i w państwach Unii Europejskiej.



P

52

Be
Ha

Pe
20
17

Protektor Spółka Akcyjna
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 5

ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lubl in
Polska

tel. (+48) 81 532 22 31
fax (+48) 81 532 02 00
e-mail : handel@protektorsa.pl
www.protektorsa.pl

Protektor S.A. jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego,
mil itarnego oraz specjal istycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa.

Produkty firmy Protektor docierają do ponad trzech tysięcy kl ientów na ponad trzydziestu rynkach w Europie,
Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Ich wysoka jakość została potwierdzona l icznymi certyfikatami i patentami.

Spółka zajmuje się produkcją obuwia roboczego, zawodowego i ciężkiego, szczególnie dla kl ientów z obszaru
Unii Europejskiej. Produkty firmy Protektor dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, wysokiej jakości
produkcji oraz szerokiej ofercie znajdują odbiorców w wielu gałęziach przemysłu i usługach.

Stałymi kl ientami firmy są armia, pol icja, straż pożarna oraz szeroko rozumiane służby mundurowe.
Wyprodukowane buty są dostosowane do różnorodnych warunków klimatycznych i terenowych i znajdują
zastosowanie wszędzie tam, gdzie ochrona pracowników jest szczególnie ważna. Są to buty dla osób, które na co
dzień pracują w trudnych warunkach.

Firma posiada własne biura projektowe w Polsce i Niemczech, w których projektuje nawet najbardziej
zaawansowane modele obuwia spełniające indywidualne życzenia i upodobania kl ienta. Spółka od dawna
odnosi też spore sukcesy za granicą - na rynku niemieckim jest dostawcą specjal istycznego obuwia używanego
w fabrykach elektroniki.
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Qingdao Xinda Safety Technology Co., Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 59

No. 61 4, Room 21 1 , Layer 1 -2, Wutaishan Road, Huangdao District,
Qingdao City, Shandong Province
266000 Qingdao
China

tel. (+86) 536 231 3722
kom. (+86) 1 5963655095
fax (+86) 536 231 3722
e-mail : 523498322@qq.com
www.cindagloves.com

Qingdao Xinda Ruihao International Trading Co., Ltd. locates in Gaomi, Shandong Peninsula, east seaside city
Qingdao that is very beautiful, and with Weifang in the west that is an international kite center. Bordering on
Jiaozhou-Jinan railway and Jinan-Qingdao high way, only 60 km to Qingdao Airport as wel l as Weifang Airport,
thus the sea-land-air transportation is fairly convenient.

Since the corporate was establ ished, al l grades of natural Latex impregnating gloves, Buna-N Latex
impregnating gloves, Pu gloves with al l sizes are mainly produced. We’ve made great progress with remarkable
commercial recommendation as a result of our constant efforts. Nowadays, our protective products are sold to
Europe, the US, South Africa, Japan and Southeast Asia, etc, and we have won the trust and good praise from our
customers.
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RAMS Boards
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 44

ul. Łagiewnicka 48
30-41 7 Kraków
Polska

kom. (+48) 661 999 523
e-mail : pjarosz@ramsboards.com
www.ramsboards.com

Produkcja i sprzedaż Stacji BHP i tabl ic informacyjnych. Tabl ica RAMS Boards to Nasza ostatnia innowacja.
Stanowi ona wyróżniający się z otoczenia nośnik informacji np. BHP czy LEAN, oraz środków ochrony osobistej.
Może być dowolnie konfigurowana przez użytkowników.

Ursula Rath GmbH
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 2

Messingweg 1 1
48308 Senden
Germany

tel. (+49) 2597 96241 7
fax (+49) 2597 962450
e-mail : gruschka@rath.de
www.raths.pl

Od 45 lat produkujemy i oferujemy na międzynarodowym rynku środki ochrony, czyszczenia i pielęgnacji skóry
rąk dla przemysłu.

rath's bhp program do ochrony skóry pomoże w utrzymaniu zdrowego ciała.

Wypielęgnowana skóra nie tylko lepiej wygląda, ale jest również odporniejsza na codzienne nadwyrężenia.
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Rostaing
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 55A

1 7 Avenue Charles de Gaul le
01 800 Vil l ieu-Loyes-Mol lon
France

tel. (+33) 474 463 455
kom. (+48) 666 094 034
fax (+33) 474 61 3 443
e-mail : pnowicki@rostaing-gloves.pl ; cdomingues@rostaing.fr
www.rostaing.com

ROSTAING to francuski pionier, twórca i producent technicznych rękawic ochronnych charakteryzujących się
najwyższą skutecznością do zadań każdego rodzaju, od najniebezpieczniejszych po najbardziej zaawansowane
technicznie i precyzyjne.

Naszą kreatywność i nasze innowacje, wpisane w nasze DNA, tworzy zespół inżynierów i projektantów
w naszych laboratoriach badawczo-rozwojowych.
· Stymuluje je nieustająca interakcja z naszymi kl ientami i użytkownikami.
· Nasze produkty opracowujemy z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.

ROSTAING to:
· ponad 4000 stworzonych model i rękawic
· ponad 1 20 nowych rozwiązań rocznie
· ponad 1 5000 testów rocznie

ZAPRASZAMY DOWSPÓŁPRACY
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PPUH SELECT Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 56

ul. Panewnicka 375
40-773 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 204 01 1 0
kom. (+48) 601 457 61 1
fax (+48) 32 608 76 28
e-mail : biuro@select.com.pl
www.select.com.pl

Projektowanie i produkcja ochron oczu i osłon twarzy.

Shanghai Langfeng Industrial Co., Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 40

Room 908, Bul iding 1 , Luxiang Road 1 1 1 , Baoshan District
201 907 Shanghai
China

tel. (+86) 21 521 27320
kom. (+86) 1 87021 82786
fax (+86) 21 521 21 031
e-mail : carolzhang@chinalangfeng.com
www.safetoe.net

Projektowanie i produkcja ochron oczu i osłon twarzy.We were founded in 2003 and are located in Shanghai
Minhang Industrial Park. We are mainly producing safety products, including safety shoes, hiking footwear,
pol ice and mil itary boots and others. We have over 500 professional workers and 1 8 designers. We can produce
nearly 1 20,000 pairs of shoes per month in 6 production l ines. We have been authorized by CE, EN, ISO20345 and
ISO9001 :2008 systems. Our products have been sold wel l al l over the world, including 58 countries for now,
including UK, Italy, Israel ,Morocco, Dubai, etc.
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SGS Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 2

ul. Jana Kaziemierza 3
01 -248 Warszawa
Polska

tel. (+48) 32 449 25 00
fax (+48) 32 447 20 72
e-mail : pl.envi@sgs.com
www.sgs.com
www.sgs.anal izysrodowiska.pl

SGS Polska należy do Grupy SGS, światowego l idera i innowatora w dziedzinie: audytów, inspekcji, certyfikacji,
doradztwa, monitoringu i testowania. Założona w 1 878 roku firma jest rozpoznawana, jako światowy wzór
jakości i uczciwości. Zatrudnia przeszło 90 000 pracowników w ponad 2000 laboratoriach i biurach
zlokal izowanych na całym świecie.

Branża SGS:
Environment, Health&Safety (EHS)

Specjal izacja:
· Audity środowiskowe , BHP i PPOŻ
· Anal iza ryzyka środowiskowego i BHP
· Pomiary czystości powietrza na potrzeby certyfikacji BREAM
· Akredytowane pomiary BHP
· Akredytowane badania jakości wody, ścieków i odpadów
· Ekspertyzy akustyczne
· Consulting środowiskowy i BHP na każdym etapie inwestycji

Zasięg działania: cała Polska.
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Smile in Rain (Fuzhou)
Waterproof Garment Co. Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 21

No. 4, Shiziting Road, Jinshan Pushang Industrial Zone, Cangshan District
350008 Fuzhou
China

tel. (+86) 591 87959099
kom. (+86) 1 865070931 5
fax (+86) 591 879581 1 1
e-mail : international@smileinrain.com
www.smileinrain.com

Smile in Rain (Fuzhou) Waterproof Garments Co., Ltd is is located in No. 4, Shiziting Road, Jinshan Pushang
industrial zone, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China, which covering an area of 200,00 square meters. This
company is especial ly set up for the garments manufacturing and exporting.

Smile in Rain is the main manufacturer of different kinds of waterproof and protective garments. Our product
range is especial ly designed for outdoor wear and al l of our products are exported to al l over the world. It is one
of the largest-scale and comprehensive enterprise which exports protective rainwear in China.

The Main products of Smile in Rain:
Rainboots and Chest waders, Rainsuit, Raincoat, Coveral l, Poncho, Apron, sleeves, Winter Parka and Bodywarmer
that made of 1 00%PVC, 1 00%EVA , PVC/Polyester/PVC, PVC/Polyester, PVC/Nylon, Nylon/PVC, Polyester/PVC,
Polyester pongee/PVC, Taslon/PVC, PVC/Cotton, Polyester/PU, Nylon/ PU, Polyester oxford/PU, PU Polyester tricot
and other kinds ofwaterproofmaterial.

With our own processing stream lines, Smile in Rain is much competent to make commitment to provide our
customers with high qual ity products at competetive prices and good service. To ensure customers' satisfaction,
our products are 1 00% guaranteed.

Our professional and dedication to best service and our desire to improve have shown our strength. We bel ieve
that the best efforts with help us to achieve higher level of success.
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SONOPAN Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 33

ul. Ciołkowskiego 2/2
1 5-950 Białystok
Polska

tel. (+48) 85 742 36 62
kom. (+48) 663 1 42 045
fax (+48) 85 742 36 62
e-mail : sprzedaz@sonopan.com.pl
www.sonopan.com.pl

SONOPAN produkuje profesjonalną APARATURĘ POMIAROWĄw dziedzinie AKUSTYKI i FOTOMETRI I .

AKUSTYKA:
· Cyfrowe anal izatory dźwięku, Całkujące mierniki poziomu dźwięku
· Mierniki hałasu pojazdów samochodowych
· Dozymetry hałasu
· Kal ibratory akustyczne
· Mikrofony pomiarowe
· Osłony przeciwwietrzne mikrofonów
· Systemy do pomiaru mocy akustycznej
· Zestawy do monitorowania środowiska

FOTOMETRIA:
· Luksomierze
· Mierniki luminancji
· Radiometry – fotometry w tym do badań nieniszczących
· Głowice fotometryczne (na zakres widzialny, nadfiolet i podczerwień)
· Kal ibratory fotometryczne

Aparatura pomiarowa spełnia wymogi norm międzynarodowych i krajowych.

Parametry techniczne są potwierdzone oficjalnymi zatwierdzeniami typu wydanymi przez Główny Urząd Miar
w Polsce.
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Stanmark Mark Kubik
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 60

ul. Halki 6
30-228 Kraków
Polska

tel. (+48) 1 2 653 22 1 2
fax (+48) 1 2 653 21 70
e-mail : biuro@stanmark.pl
www.stanmark.pl

Stanmark jest producentem:
· ochronników słuchu STOPPER,
· aparatów /APO/ i zestawów /ZPO/ do płukania oka.

Stanmark, produce:
· earplugs STOPPER,
· eyewash bottles /APO/, eyewash kits /ZPO/.

Stowarzyszenie Energetyka Bezpieczna
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 30

ul. Lublańska 34
31 -476 Kraków
Polska

tel. (+48) 1 2 61 6 21 32
fax (+48) 1 2 61 6 21 32
e-mail : info.krakow@tarbonus.pl
www.sebkrakow.pl

STOWARZYSZENIE ENERGETYKA BEZPIECZNA - powołane w maju 201 1 roku. Za główne cele swojej działalności
Stowarzyszenie przyjęło inicjowanie, propagowanie i rozwijanie postaw i działań sprzyjających bezpieczeństwu
pracy w energetyce, ochronie zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz technicznemu
bezpieczeństwu pracy, w tym przy eksploatacji urządzeń energetycznych. SEB oferuje: szkolenia energetyczne
(grupa I , I I i I I I ) ; egzaminy kwal ifikacyjne (dwie własne komisje kwal ifikacyjne - w Tarnobrzegu i w Poznaniu);
prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i przekazywanie informacji naukowo-technicznych; opracowywanie
bilansów energetycznych obiektów; wykonywanie badań i pomiarów; opracowywanie systemów
energetycznych i koncepcji doboru energooszczędnych urządzeń racjonal izujących gospodarkę energetyczną,
działalność na rzecz wykorzystania OZE.
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Sungboo Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 24

ul. Chemiczna 1 4
22-1 00 Chełm
Polska

tel. (+48) 82 565 28 41
kom. (+48) 602 873 477
fax (+48) 82 565 28 41
e-mail : p.kowalski@sungboo.pl
www.sungboo.pl

Zapewniamy bezpieczeństwo i komfort w pracy dla użytkowników naszych produktów w zakresie ochrony dłoni
przed ryzykami mechanicznymi. Marka Sungboo jest synonimem wysokiej jakości rękawic ochronnych, oraz
doskonałej obsługi Kl ienta, szybkiej reakcji na Państwa zapytania i real izacji wysyłek najczęściej w ciągu
1 godziny od zamówienia. Ten mix naszych podstawowych atrybutów pozwala nam rozwijać firmę już od bl isko
25 lat. Nasze produkty są używane w niemal każdym regionie Polski i w wielu miejscach w Europie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Handlowym:
p.kowalski@sungboo.pl kom. 602 873 477
m.kowalska@sungboo.pl kom. 602 51 7 066
e.mazurek@sungboo.pl kom. 570 900 567
w.mazurek@sungboo.pl kom. 605 255 994

SVANTEK Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 4

ul. Strzygłowska 81
04-872 Warszawa
Polska

tel. (+48) 22 51 8 83 20
fax (+48) 22 51 8 83 1 2
e-mail : biuro@svantek.com.pl
www.svantek.com

SVANTEK to polska firma założona w 1 990 r. z siedzibą w Warszawie. Oferujemy mierniki hałasu i drgań, które
wyróżniają się innowacyjnością i niezawodnością. Jako pierwsi umożl iwil iśmy pomiar hałasu i wibracji jednym
przyrządem. W wyniku konsekwentnej strategii oferowania innowacyjnych i niezawodnych produktów, SVANTEK
stał się światowym liderem w dziedzinie aparatury pomiarowej dla pomiarów hałasu i drgań. Dzisiaj SVANTEK
posiada lokalne biura we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i ponad 50 dystrybutorów na
całym świecie.
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Tarbonus Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 30

ul. Lublańska 34
31 -476 Kraków
Polska

tel. (+48) 1 2 61 6 21 30
fax (+48) 1 2 61 6 21 31
e-mail : marketing@tarbonus.pl
www.tarbonus.pl

TARBONUS - jesteśmy firmą obecną na rynku wydawniczym, szkoleniowym i doradczym od ponad 25 lat.

Szczególnie polecamy: produkty wydawnicze - książki poradnikowe, wydawnictwa z bieżącą aktual izacją -
w wersji papierowej i elektronicznej na płytach DVD, pendrive'ach czy w formie dostępu onl ine (Serwisy PEN-
Asystent), programy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania, takie jak oprogramowanie do profesjonalnego
prowadzenia szkoleń - PEN-Asystent szkolenia czy Internetowy System Szkoleń; usługi szkoleniowe -
real izowane w oddziałach i biurach firmy w: Kielcach, Krakowie, Tarnobrzegu, Warszawie i Poznaniu, Ośrodku
Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz siedzibach zleceniodawców, w oparciu o programy szkoleniowe,
aktual izowane i uzgadniane z instytucjami nadzorującymi i przeprowadzającymi egzaminy.

Organizujemy także szkolenia wyjazdowe otwarte; usługi doradcze - współpracujemy z firmami w zakresie
kompleksowej obsługi bhp, ochrony środowiska, ochrony ppoż. na podstawie umowy (outsourcing); portal
AsystentBHP.pl - źródło informacji w zakresie bhp i prawa pracy oraz bieżąca pomoc w codziennej pracy.

Portal, z uwagi na grupę docelową - osoby zawodowo bądź hobbistycznie związane z bhp jest też doskonałym
medium reklamowym.

Zapraszamy!
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TEMREX-DYNATECH Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 27

al. Katowicka 261
05-830 Urzut
Polska

tel. (+48) 22 755 59 49
kom. (+48) 600 050 545
fax (+48) 22 724 30 32
e-mail : info@temrex.pl
www.temrex.pl

Firma TEMREX-DYNATECH Sp. z o.o. jest producentem samoobsługowych dystrybutorów bębnowych,
szufladkowych i szafkowych gwarantujących 24 godziny/dobę ściśle kontrolowany dostęp do narzędzi
i artykułów BHP, pełną kontrolę stanów magazynowych oraz automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem.

Odrębnym produktem w ofercie są systemy pionowego składowania towarów, narzędzi i dokumentów. W skład
systemów wchodzą regały karuzelowe, regały windowe oraz układnice magazynowe. DynaTech Sp. z o.o posiada
dwa zakłady produkcyjne.

BIPOINT - DYSTRYBUTOR NARZĘDZI I ARTYKUŁÓW BHP
Samoobsługowy dystrybutor dostępny jest w sześciu konfiguracjach oferujących od 90 do 468 niezależnych
lokal izacji, z pełną kontrolą dostępu. Wyposażony jest w ekran dotykowy, za pomocą którego użytkownik
obsługuje ergonomiczne oprogramowanie. Istnieje możl iwość interfejsu oprogramowania dystrybutora
z oprogramowaniem zewnętrznym np. z SAP. Dystrybutor można wyposażyć w czytnik kart magnetycznych lub
zbl iżeniowych. Możl iwość automatycznego generowania raportów i zamówień, ograniczenia wydawanych
artykułów co do asortymentu i ilości. System może zostać rozbudowany o dodatkowe moduły bębnowe, a także
szufladkowe i szafkowe - w sumie do 1 0 dystrybutorów sterowanych przez jedną jednostkę główną.
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TEST-THERM Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 39

ul. Friedleina 4-6
30-009 Kraków
Polska

tel. (+48) 1 2 632 1 3 01
fax (+48) 1 2 632 1 0 37
e-mail : office@test-therm.pl
www.test-therm.pl

TEST-THERM Sp. z o.o. to uznany na rynku dystrybutor i dostawca profesjonalnych przyrządów pomiarowych.
Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne przy wyborze urządzeń z naszej oferty. Gwarantujemy terminową
dostawę urządzeń do kontrol i, pomiarów, sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych, takich jak:
czujniki temperatury, przetworniki prędkości powietrza, bezkontaktowe mierniki temperatury jak kamera
termowizyjna, testery szczelności i inne.

Jesteśmy przedstawicielem kilkunastu renomowanych firm:

· AIRFLOW - TSI - dostarcza: termoanemometry, anemometry, balometry, l iczniki cząstek, mikromanometry

· VAISALA - l ider pomiarów wilgotności, punktu rosy, CO2, ciśnienia

· OPTRIS - pirometry

· NEC-AVIO - kamery termowizyjne stacjonarne i przenośne

· DELTA-OHM - mierniki promieniowania, pH, REDOX, tlenu, stacje meteo

· DWYER - przetworniki i mierniki ciśnienia i różnicy ciśnień, rotametry, manometry

· BD SENSORS - manometry, mierniki różnicy ciśnień

· Comet System - higrometry, wilgotnościomierze, przetworniki CO2, ciśnienie barometryczne

· Schmidt Technology - przetworniki prędkości powietrza, przepływomierze
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TRACTEL POLSKA Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 49

ul. Bysławska 82
04-993 Warszawa
Polska

tel. (+48) 22 61 6 42 44
fax (+48) 22 61 6 42 47
e-mail : tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com

Tractel jest francuskim producentem urządzeń dźwignicowych oraz osprzętu do asekuracji pracy na wysokości.

W ofercie producenta można znaleźć kompletną ofertę Środków Ochrony Indywidualnej: uprzęży, absorberów,
l inek, urządzeń samohamownych czy sprzętu ewakuacyjnego.

Dodatkowo Tractel w swojej ofercie posiada systemy asekuracji stałej: znane i cenione na całym świecie systemy
szynowe FABA, pionowe systemy l inowe Stopcable oraz poziome systemy l inowe Travspring.

VM Import s.r.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 29

Úprkova 683
696 62 Strážnice
Czech Republ ic

kom. (+420) 724 024 931
e-mail : machacek@vmimport.cz
www.vmimport.cz

VM Import s.r.o. - importer of industrial & outdoor shoes & functional work socks.

We sel l a comprehensive range of highly special ized col lection of occupational work, safety and outdoor shoes,
high qual ity work gloves and functional work socks. Our strategy is mainly based on differentiation and product
special ization. One of the main vision of our company is to bring always something new, exceptional and with
high added value.
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UVEX SAFETY Polska Sp. z o.o Sp. K.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 7

Większyce, ul. Głogowska 3 A
47-208 Reńska Wieś
Polska

tel. (+48) 77 482 62 58
fax (+48) 77 482 62 57
e-mail : uvex@uvex-integra.pl
www.uvex-safety.pl

UVEX SAFETY Polska Sp. z o.o Sp. K. Jest wyłącznym dystrybutor marki UVEX na terenie Polski. Naszą misją jest
zapewnienie bezpieczeństwa, wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością, która wymaga od nas by wszelkie
wysiłki podejmowane przez naszą firmę koncentrowały się na rozwoju produktów i usług mających na celu
ograniczenie zagrożeń w miejscu pracy. Naszym zadaniem jest nie tylko optymal izacja ochrony poprzez
zapewnienie wysokiej klasy rozwiązań produkcyjnych, lecz także podejmowanie aktywnych działań służących
zapobieganiu wszelkim zagrożeniom. Jeżel i zaufają państwo naszym produktom i usługom, będziemy mogl i
wspólnie wpłynąć na kształt środowiska pracy czyniąc go w przyszłości jeszcze bardziej bezpiecznym. Dla nas
„MADE IN UVEX” to obietnica jakości jaką dajemy naszym klientom dokładając wszelkich starań aby spełnić ich
oczekiwania.

W naszej szerokiej ofercie produktowej znajdują się najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej takie jak:

· środki ochrony wzroku,

· okulary korekcyjno-ochronne,

· środki ochrony słuchu,

· hełmy ochronne,

· środki ochrony dróg oddechowych,

· odzież robocza i ochronna,

· odzież jednorazowego użytku,

· rękawice ochronne oraz obuwie ochronne.
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Woki FR Workwear
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 65

Eisteichgasse 1
8042 Graz
Austria

tel. (+43) 31 621 3455
kom. (+43) 664804443963
e-mail : happyhappa@1 63.com
www.modacryl ic.net

Woki Fire Retandard Workwear is a high-tech and fast-growing company special ized in industrial ized
manufacturing and developing permanent flame retardant workwear in China and Austria.

We have been striving to create and produce precious flame retardant workwear, protection work clothes, which
meet various demands of our customers. Our workwear conforms to EN531 , EN533, EN470-1 , EN471 , EN1 1 49
standards, which can be adequate for tough working conditions.

Our wide ranges of products include coveral ls, work jackets & vests, work trousers, work shirts and reflective
clothes.

We also do business of flame retardant materials, such as FR modacryl ic fiber/yarn/fabric, Cotton fabric Proban
treated, modacryl ic/cotton fabric, aramid fabric etc.

Now we have been developing various types of flame retardant products meeting customer’s needs.
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Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 56B

ul. Bankowa 8
40-007 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 355 97 70
fax (+48) 32 258 92 64
e-mail : kancelaria@wszop.edu.pl
www.wszop.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach rozpoczęła w 2002 roku jako pierwsza Uczelnia w kraju
kształcenie inżynierów bezpieczeństwa pracy wg autorskich programów. Do dziś postrzegana jest jako l ider
krajowy w tym obszarze kształcenia.

WSZOP prowadzi badania naukowe i działalność popularyzatorską w zakresie inżynierii produkcji. Studenci
odbywają zajęcia praktyczne w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą.
Profesjonalne pracownie są istotnym czynnikiem dla osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia. Stanowiska
badawcze umożl iwiają studentom wykonywanie badań i eksperymentów naukowych oraz real izację prac
dyplomowych.

WSZOP jest członkiem Komitetu Technicznego ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy oraz
członkiem Komitetu Technicznego ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie. Studia na kierunku Zarządzanie
i inżynieria produkcji w specjalnościach bezpieczeństwo pracy posiadają rekomendację Stowarzyszenia Służb
BHP.
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Xiamen Safety Health & Environmental
Industry & Trade Co. Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 58

Cangl in Road 21 23, Haicang District
361 026 Xiamen
China

tel. (+86) 592 6894445
kom. (+86) 1 3328799055
fax (+86) 592 6894445
e-mail : sales@chinarespirator.com
www.chinarespirator.com

Xiamen Safety Health & Environment Industry & Trade Co., Ltd. is a professional manufacturer and suppl ier
of PPES.

Our main products are surgical mask, medical N95 respirator, folded dust mask, cone mask, N95 particulate filter,
gas mask, filter cartridges, earplugs, protective goggles and spectacles with our own brand PolyGard and other
OEM orders. We are committed to providing superior qual ity and cost-competitive PPES for global laborers and
medical staff.

Our international innovation team and strict start-to-finish qual ity control have won us a good reputation as
a high-standard suppl ier of respirators and spectacles. Our products comply with EN1 49:2001 , EN1 40:2009,
NIOSH N95 and China GB2626-2006, GB2890-2009 standards, getting the relative certificates.

Our managing philosophy is "del ivering the best products, customer services and technical supports" with our
wel l organized supply chain, strategic business plans, organization culture and total qual ity control, keeping our
force for growth.

Mission Statement: To be the leading PPES suppl ier in our region.
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Zephyr Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 1 4

ul. Transportowa 1 - Garby
62-020 Swarzędz
Polska

tel. (+48) 61 656 22 05
kom. (+48) 51 3 1 06 902
fax (+48) 61 656 22 05
e-mail : biuro@zephyrpolska.pl
www.zephyrpolska.pl

Producent wysokiej jakości obuwia ochronnego i odzieży roboczej. Jesteśmy na rynku od 2006 roku.

Za jakość naszych wyrobów otrzymujemy systematycznie wyróżnienia i złote medale.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zephyr to jakość i dobra cena.
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Zhejiang Shunfa
Reflective Clothing Co., Ltd.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 41

No. 1 3 East Huanceng Road, Wuyi County, Zhejiang Province
321 200 Zhejiang
China

tel. (+86) 579 876301 29
kom. (+86) 1 55579461 02
fax (+86) 579 87630435
e-mail : maltzs@sfvest.com
www.sfvest.com

SFVEST is a leading manufacturer of high visibil ity clothing for people al l over the world, which is special izing on
safety garments productions for more than 1 2 years.

The headquarter of SFVEST is located in Wuyi county, Zhejiang P.R., China since 1 997, which is covering an area
of 20,000 square meters. For business growing, Anhui Branch was establ ished in 201 1 with 20,000 square
meters.

Shunfa Garment Factory was founded in 1 997 with 50 workers, with 1 7 years development, Shunfa has more
than 400 skil led workers in its workforce in 201 4, the daily production capacity is more than 20,000 pcs safety
vests, 5,000 pcs T-shirts, and 2,000 pcs jackets. SFVEST are successful ly developing the productions l ines for al l
the high visibil ity garments.

SFVEST exports to customers worldwide including Europe, North America, South America, Africa and the Middle
East. Not only Shunfa continues to be the market leader in innovation on new materials and products
development. We are also committed in expanding our production capacity while maintaining and exceeding
in qual ity standards for our customers at global level.

SFVEST makes commitment to provide our customers with high qual ity products at competitive prices and good
service.

Please choose SFVEST to make your l ife shining and safe!
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ELAMED Sp. z o.o. Sp.k.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 75

al. Roździeńskiego 1 88 c (Wejście 1 )
40-203 Katowice
Polska

tel. (+48) 32 788 51 01
fax (+48) 32 788 51 09
e-mail : elamed@elamed.pl
www.elamed.pl

Elamed Media Group to wydawca 24 czasopism specjal istycznych sprofilowanych tematycznie dla konkretnych
grup odbiorców – specjal istów poszukujących możl iwości ustawicznego rozwoju, inspiracji i realnego wsparcia
w codziennej pracy. Kształt i rozwój merytoryczny czasopism to efekt ścisłej współpracy, konsultacji, opracowań
i rekomendacji uznanych w swoich dziedzinach ekspertów – wybitnych przedstawiciel i świata nauki
i doświadczonych praktyków. Każdego roku nasze produkty docierają do ponad 300 tysięcy specjal istów.
Codziennie ponad 1 00-osobowy zespół rozwija i podnosi wartość naszego portfol io, pracując nad tym, aby każda
koncepcja, a w konsekwencji produkt, stanowił synonim rzetelności, fachowości i merytorycznego wsparcia
w codziennej pracy zawodowej naszych odbiorców. Konsekwentnie budowane zaufanie do naszych produktów
przekłada się na stabilną pozycję rynkową. Jakość stanowi jeden z najważniejszych fundamentów Elamed Media
Group. To dzięki dbałości o wysokie standardy osiągnęl iśmy pozycję l idera na rynku wydawnictw
specjal istycznych w Polsce. Real izując przyjętą pol itykę jakości, szczególną uwagę zwracamy na:przekazywanie
eksperckiej wiedzy,tworzenie unikalnych w formie i przekazie,dostarczanie wysokiej jakości wiedzy w różnych
kategoriach,oferowanie przejrzystych i efektywnych zasad współpracy dla reklamodawców,ciągłe motywowanie
naszych pracowników do poszerzania wiedzy i wychodzenia naprzeciw potrzebom Klientów,wszystkie
propozycje, uwagi i sugestie.
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Wortal branżowy
ENERGOELEKTRONIKA.PL
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 56A

ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
Polska

tel. (+48) 22 703 52 90; (+48) 22 703 52 91
e-mail : marketing@energoelektronika.pl
www.energoelektronika.pl

Wortal internetowy www.Energoelektronika.pl to przejrzysta i aktualna informacja z różnych dziedzin
energoelektroniki, elektroniki, mechaniki i automatyki przemysłowej. Wortal skupia ponad 1 1 000 firm z branży,
których oferta to nie tylko produkty firmowe, lecz także ciekawostki z branży, nowinki techniczne czy konkretne
zapytania ofertowe.

Energoelektronika.pl nie ogranicza się tylko do promocji firm w Internecie, nasza działalność związana jest
z największymi imprezami targowymi w kraju i za granicą. Dzięki uczestnictwie w tego typu eventach jesteśmy
na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami w branży. Możemy aktywnie promować naszych Kl ientów, słuchać
ich potrzeb i wychodzić im naprzeciw. Wortal to m. in. artykuły naukowe, przegląd prasy branżowej, szczegółowe
informacje techniczne na temat urządzeń i podzespołów, kalendarium wydarzeń branżowych. Możesz też
skorzystać z angielsko-polskiego słownika haseł branżowych, który jest niezwykle pomocny w każdym
tłumaczeniu z zakresu zagadnień i pojęć technicznych. Nasza działalność to również systematycznie
organizowane konferencje dla Służb Utrzymania Ruchu oraz seminaria dotyczące zagadnień ATEX(EX).

Energoelektronika.pl cieszy się szerokim zainteresowaniem zarówno wśród osób z branży jak i spoza niej.
Zakładając u nas darmowe konto zyskujesz pewność, że poznasz najświeższe wiadomości z branży, uzyskasz
porady specjal istów oraz łatwo znajdziesz setki interesujących Cię firm oraz dystrybutorów. Stale rozwijamy
i doskonal imy nasz serwis żeby móc świadczyć usługi najwyższej jakości.

Na naszych stronach za darmo:

· Zareklamujesz swoją firmę,

· Otrzymasz regularną informację na temat nowości z branży,

· Skorzystasz z angielsko-polskiego słownika technicznego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

MEDIA





79

Be
Ha

Pe
20
17

Express Przemysłowy
Wydawca: GRUPAWOLFF spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Pasternik 92 A
31 -354 Kraków
Polska

tel. (+48) 1 2 632 81 41
kom. (+48) 51 5 380 924
fax (+48) 1 2 632 81 41
e-mail : biuro@ex-p.eu
www.ex-p.pl

Express Przemysłowy jest magazynem skierowanych do menadżerów i inżynierów branży przemysłowej.
Z założenia ma promować polskie innowacyjne projekty. Ma inspirować i pobudzać do działania. Ma pokazywać,
że Polak potrafi. I choć trzonem magazynu są tematy związane stricte z przemysłem, to nie zamyka się on
jedynie na ten obszar. Dlaczego? Ponieważ Express to magazyn dla ludzi otwartych na świat. Dla ludzi
ciekawskich – w pozytywnym tego słowa znaczeniu – których nudzą standardowe czasopisma branżowe.
Express nie ma sztywnych ram, może się w nim pojawić artykuł o niemal każdej tematyce. Warunek? Musi być
inspirujący.

Czasopismo jest wydawane przez firmę GRUPA WOLFF sp. z ograniczoną działalnością sp. k., która dostarcza
technologie oraz zapewnia bezpieczeństwo produkcji we wszystkich najważniejszych branżach – od przemysłu
energetycznego i drzewnego przez chemiczny aż po spożywczy.
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Forum Media Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 46

ul. Polska 1 3
60-595 Poznań
Polska

tel. (+48) 61 665 58 00
fax (+48) 61 665 58 88
e-mail : bok@forum-media.pl
www.e-forum.pl

Forum Media Polska od ponad 1 7 lat przy współpracy z najlepszymi specjal istami w branży publ ikuje
najpopularniejsze materiały wspomagające m.in. pracę osób z branży BHP, a także budowlanej.

Wybierając nasze tytuły zyskujesz pewność, że zawarte w nich informacje są zawsze aktualne i znacząco
przyczynią się do poprawy i przyspieszenia Twojej pracy.

Autorami naszych publ ikacji są uznane autorytety, eksperci wybranych dziedzin oraz specjal iści, a dzięki ich
doświadczeniu tworzymy aktual izowane na bieżąco narzędzia które pomogą Ci w podniesieniu kwal ifikacji
zawodowych.

Lata doświadczeń, sprawdzone produkty i przynależność do wiarygodnej międzynarodowej organizacji, jaką jest
grupa Forum Media Group dają gwarancję współpracy ze stabilnym partnerem o silnej pozycji rynkowej.

MEDIA
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Miesięcznik "Przyjaciel przy Pracy"
Wydawca: Wyższa Inżynierska Szkoła
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Lokalizacja: Pawilon MCK · Stoisko: 56B

ul. Mokra 1 3/1 9
26-600 Radom
Polska

tel. (+48) 48 384 56 55
kom. (+48) 51 2 336 91 3
fax (+48) 48 385 1 1 1 6
e-mail : redakcja@przyjacielprzypracy.pl
www.wisbiop.pl
www.przyjacielprzypracy.pl

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu od 2002 r. kształci studentów na
studiach wyższych pierwszego stopnia i studiach podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy
oraz budownictwo. Real izowane studia są studiami o profilu praktycznym.

Uczelnia objęta jest patronatem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Niezależnie od podstawowej działalności dydaktycznej (studia inżynierskie i podyplomowe) Uczelnia od wielu lat
prowadzi działalność ekspercką w zakresie BHP, m.in. opracowuje oceny ryzyka zawodowego, oceny zgodności
maszyn z wymaganiami BHP, oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń, dokumentacje techniczno - ruchowe
maszyn – DTR oraz sporządza opinie dla sądów i prokuratur dotyczące wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

Od 201 5 roku Uczelnia jest wydawcą miesięcznika Przyjaciel przy Pracy, który ukazuje się na rynku już od 68 lat.
Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do społecznych inspektorów pracy, pracowników służby bhp,
pracodawców, właściciel i firm szkoleniowych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką bhp.

MEDIA
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Zapraszamy w 201 9 roku!




