
 

Laureaci konkursu o Złoty Medal MTP targów BUDMA 2019 

1.Aluminiowe listwy przypodłogowe STRAMA® 

STRAMA-PIOTR STRAMA, Szaflary 

 

Pawilon 3  Stoisko 61 

 

Zalety aluminiowych listew przypodłogowych STRAMA® 
Elegancki, nowoczesny design. Prosty i intuicyjny 
montaż. Łatwy demontaż i ponowny montaż. Minimum 
akcesoriów:  
• wersja podstawowa składa się z: listwy 
przypodłogowej, mocowania i zaślepki (narożniki 
docinane pod kątem 45˚) 
• opcja dodatkowa: jeden uniwersalny słupek 
drewniany w dowolnym kolorze (np. zamiast zaślepki i 
docinania pod kątem 45˚).  
Uniwersalne dodatkowe zastosowanie, np.: jako 
prowadniki instalacji elektrycznej, listwa maskująca, 
podświetlenie sufitowe. 7 kolorów anodowania. 

2.  Aluminiowe ościeżnice do drzwi szklanych ze 

zintegrowanymi zawiasami - System CGLASS OFFICE 

NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa 

 

Pawilon 5  Stoisko 86A 

 

System trzech rodzajów profili ościeżnicowych do drzwi 
szklanych ze zintegrowanymi zawiasami do mocowania 
tafli drzwi. Wyjątkowość rozwiązania polega na 
sposobie montażu zawiasów w ościeżnicy. Profil 
ościeżnicowy posiada od strony wewnętrznej 
prowadnicę do wsuwania trzonu zawiasu, 
umożliwiającą jednoznaczne ustawienie jego względem 
miejsca osadzenia uszczelki drzwiowej oraz 
współosiowe zamocowanie względem siebie wszystkich 
wsuniętych zawiasów. Trzon zawiasu zaczepiony jest w 
prowadnicy co uniemożliwia jego demontaż w inny 
sposób jak wysunięcie. Natomiast wpięte w ościeżnice 
maskownice (pod zawiasem, między zawiasami oraz 
nad zawiasem) ograniczają ruch zawiasu wzdłuż 
prowadnicy. Rozwiązanie pozwala na szybki montaż 
zespołu zawiasowego drzwi. Nie ma konieczności 
wykonywania frezowania lub przykładania szablonu pod 
przygotowanie otworów do dokręcenia zawiasu 



3. Blachodachówka płaska IRYD 

PRUSZYŃSKI SP. Z O.O., Warszawa  
 

Pawilon 6  Stoisko 83 

 

Blachodachówka „IRYD” to najnowsza pozycja w ofercie 
Pruszyński Sp. z o.o., skierowana do wymagających 
klientów, oczekujących nowoczesnego pokrycia 
dachowego o najwyższej jakości. Swoim nowatorskim, 
„płaskim” kształtem doskonale wpisuje się w obecne 
trendy budowlane, a dzięki perfekcyjnemu profilowaniu 
jest prosta i szybka w montażu. System modułowych 
paneli sprawia że IRYD jest rozwiązaniem bardzo 
ekonomicznym, a ilość odpadów jest ograniczona do 
minimum. Okres gwarancji sięga nawet 30 lat. 

4. Brama garażowa BSS Supreme 

FAKRO SP Z O.O., Nowy Sącz  

 

Pawilon 5  Stoisko 79 

 

Segmentowa brama garażowa BSS Supreme z serii 

INNOVIEW LINE została zaprojektowana i zbudowana 

„od nowa”. Z najwyższej jakości materiałów stworzona 

została unikatowa konstrukcja, która swoją 

funkcjonalnością i innowacyjnością przełamuje 

dotychczasowe standardy. Unikatowe rozwiązania 

potwierdzają wyjątkowość produktu, który wszystkim 

użytkownikom gwarantuje najwyższą jakość i estetykę 

wykonania, bardzo dobrą termoizolacyjność, 

bezpieczeństwo użytkowe i antywłamaniowe oraz 

komfort obsługi. 

6. Canada Rubber N 500 - guma w płynie 

STOP VODE SRO, BRATYSŁAWA, Słowacja 

CANADA RUBBER POLSKA Sp. z o.o., Polska  

 

 

Pawilon 6  Stoisko 64 

 

Każdy, nawet bardzo zdegradowany dach, można 

szybko i skutecznie zreperować za pomocą technologii 

Canada Rubber. To zaoszczędzi nam demontażu 

infrastruktury dachowej i zrywania papy. 

Niezaprzeczalnymi zaletami tej technologii są także 

długa żywotność, niezawodność i odporność chemiczna 

powstałych powłok, a to wszystko w atrakcyjnej cenie. 

Płynna konsystencja naszych materiałów umożliwia 

dokładne dotarcie do wszystkich zakamarków i 

uszczelnienia najtrudniejszych miejsc. Canada Rubber 

pozwala na łatwe zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 

oraz połączeń papy z betonem, metalem, styropianem 

czy PCV. 



7. DRZWI RUSTICAL 

MATPLAST SP. Z O.O, Nowa Ruda 
 

Pawilon 5  Stoisko 93 

 

Drzwi AVANPORT RUSTICAL to połączenie minimalizmu 

aluminium z ponadczasowym charakterem wiekowego 

drewna. Będą piękną wizytówką sielankowych domów 

lub mocnym akcentem budynków zaprojektowanych w 

duchu modernistycznym. Linia RUSTICAL łączy więc 

ekologię z nowoczesnością. Innowacyjny system 

izolacyjny spełniający wymogi budownictwa pasywnego 

(Ud od 0,63 W/m2K), bezpieczeństwo w klasie RC3, a 

także rozwiązania Smart typowe dla inteligentnego 

domu w połączeniu z unikatowym designem. 

8. Drzwi stalowe do domów pasywnych 

KRAT-MET DARIUSZ, PRZEMYSŁAW I HELENA SZYMANIUK 

SP.J., Kobylnica 

 

Pawilon 3A  Stoisko 27 

 

Drzwi o grubości drzwi 90mm na ościeżnicy aluminiowo 

drewnianej uzyskano wynik ok 0,5 W/m2K, ościeżnica 

składająca się z trzech rodzaj materiałów: drewna, 

aluminium i PCV a także progu aluminiowego z 

przekładką PVC. Dodatkowym elementem jest 

poszerzenie podprogowe ograniczające dostęp zimna 

od spodu ościeżnicy a także listwa opadająca z uszczelką 

zamontowana w dolnej części skrzydła. Zastosowanie 

drzwi tego rodzaju do domu pozwoli zmniejszyć 

znacząco straty ciepła oraz zapotrzebowanie na ciepło 

do ogrzewania budynku w stosunku do drzwi 

„standardowych”. Jako jedyne stalowe drzwi na rynku 

posiadają współczynnik przenikania dla wymiaru 

referencyjnego ok UD = ok 0,5 W/m2K. 

9. Drzwi wewnętrzne lakierowane TURAN 

ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI, Gościeradów 
 

Pawilon 3A  Stoisko 29 



   

Poznaj nowoczesna linię drzwi TURAN, której piękno 

tkwi w najdrobniejszych szczegółach. Ich wyjątkowy 

design to efekt współpracy z Instytutem Wzornictwa 

Przemysłowego i cenionym w branży projektantem 

Tomaszem Augustyniakiem (wyróżniony nagrodą Red 

Dot oraz tytułem Designera Roku). Drzwi zdobione są 

symetrycznymi frezami, które nadają im 

indywidualnego charakteru i elegancji. Są perfekcyjną 

wizytówkę każdego pomieszczenia. Drzwi i ościeżnice są 

malowane lakierem wodnym, utwardzanym 

technologią UV. Pozwala to uzyskać wysoką odporność 

w trudnych warunkach użytkowania. 

10. Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE RC4 

POL-SKONE SP. Z O.O.,Lublin 

 

 

Pawilon 5  Stoisko 58 

 

Drzwi wewnętrzne wejściowe POL-SKONE RC4 są to 

jednoskrzydłowe, pełne drzwi rozwierane. Składają się z 

ościeżnicy stalowej, kątowej wykonanej z blachy gr. 1,5 

mm, skrzydła drewnianego oraz progu ze stali 

nierdzewnej. Drzwi wykonane są jako płytowe, 

przylgowe. Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz jak i 

na zewnątrz pomieszczenia. Konstrukcję skrzydła 

stanowi specjalna wzmocniona konstrukcja POL-SKONE. 

Wewnątrz skrzydła umieszczone są pręty stalowe 

stanowiące dodatkową ochronę przed wycięciem 

otworu w skrzydle. Jako okucie zamykające 

zastosowano zamek listwowy z pięciopunktowym 

ryglowaniem. Drzwi wyposażono w 2 szt. zawiasów 

obiektowych, 5 szt. bolców antywyważeniowych, 

wkładki klasy 6 oraz klamki z szyldami z 

zabezpieczeniem wkładki. 

11. Dźwigi Chmielewskiego z maszynownią i bez maszynowni 

CHMIELEWSKI-DŹWIGI SP. Z O.O. SP. K, Baniocha  

Pawilon 5  Stoisko 4 



 

Windy Chmielewskiego to 60-letnie doświadczenie 

połączone z nowoczesną technologią, trwałością i 

niezawodnością. Prosty, elegancki czy nowoczesny styl 

kabiny windy - zawsze idealnie dopasowany do Twojego 

gustu. Zaawansowana technologia czuwająca nad 

Twoim bezpieczeństwem i komfortem. Starannie 

zaprojektowane, wytworzone i dobrane podzespoły, 

byś mógł cieszyć się swoją windą przez długie lata. 

CHMIELEWSKI-DŹWIGI Windy jakich potrzebujesz! LIFT 

FUTURE! 

12. Elastyczne płytki KLINKIERO 

KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J., Mińsk Mazowiecki 

 

 

Pawilon 3  Stoisko 55 

 

Płytki elastyczne KLINKIERO to prosty i łatwy sposób na 

stworzenie ściany o wyglądzie cegły tradycyjnej lub 

rustykalnej. Ich głównym atutem poza doskonałego 

wyglądu jest banalny montaż który może wykonać 

dosłownie każdy. Wystarczy przykleić płytki lub gotowe 

panele z fugami za pomocą kleju dyspersyjnego i ściana 

o wzorze cegły gotowa. Płytki można stosować 

wewnątrz a co najważniejsze na zewnątrz budynków, 

gdyż wchodzą one w skład systemu ociepleń . Płytki 

KLINKIERO to prawdopodobnie jedyne płytki elastyczne 

które posiada Europejską Ocenę Techniczna ETICS 

komplementarnego systemu ociepleń 

13. Energeto 8000 

Eko-Okna S.A., Kornice 
 

Pawilon 5  Stoisko 87 



 

W oknach wzmocnienie stalowe zastąpiono 

wzmocnieniami tworzywowymi. Szklenie odbywa się 

natomiast przy pomocy technologii bonding inside, 

która umożliwia wklejanie szyby w skrzydła bez 

konieczności stosowania wzmocnień stalowych. Funkcję 

nośną przejmuje w tym momencie pakiet szybowy, 

dzięki czemu okno zyskało jeszcze bardziej doskonałe 

właściwości statyczne. Połączenie tych dwóch, 

rewolucyjnych technologii pozwoliło nam stworzyć 

okno doskonałe pod względem parametrów 

efektywności energetycznej.. 

14. FIBARO Walli Kompletna linia inteligentnych przełączników i 

gniazdek 

FIBAR GROUP S.A. 

FIBAR GROUP INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS Sp. z o.o. 

 

Pawilon 5  Stoisko 44 

 

Nowa linia gniazd FIBARO Walli to jedyna w tym 

segmencie produktowym kompletna linia 

inteligentnych przełączników i gniazd uzupełnionych o 

klasyczne – znane z każdego domu. To połączenie 

technologii XXI wieku z ponadprzeciętnym i 

nowoczesnym, nigdy dotąd niespotykanym designem. 

Kluczowymi cechami produktu są m.in. możliwość 

sterowania głosem, unikalny – oparty o najnowsze 

technologie – design, wykorzystanie niezawodnej 

technologii Z-Wave, możliwość dostosowania do 

własnych preferencji oraz zarządzanie przepływem 

energii z poziomu aplikacji, a także lub przede 

wszystkim szybki i bezproblemowy montaż. 

15.Granite Ultramat 

ARCELORMITTAL FCE POLAND SP. Z O.O.  

 

Pawilon 6  Stoisko 89 



 

Granite® Ultramat to blacha powlekana wywodząca się 

z polskiej huty ArcelorMittal w Świętochłowicach. Ultra-

nowoczesna powłoka organiczna pozwala formować 

najtrudniejsze kształty blachodachówek, nawet w 

niskich temperaturach. Blachodachówki wykonane z 

Ultramat to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie. 

Dzięki bardzo wysokiej odporności na korozję, działanie 

promieni UV oraz ponadprzeciętnej elastyczności w 

szerokim zakresie temperatur Ultramat pozwala na 

tworzenie szerokiej gamy produktów na dachy. 

16. Grenton GATE http 

GRENTON SP. Z O.O., Kraków 
 

Pawilon 5  Stoisko 98 

 

GRENTON GATE HTTP rozszerza możliwości systemu 

Smart Home GRENTON umożliwiając na 

dwukierunkową komunikację z zewnętrznymi 

portalami, serwisami www oraz urządzeniami RTV. 

Dzięki niemu system w domu może reagować na 

sygnały i ostrzeżenia otrzymane z Internetu i np. w porę 

zamknąć rolety czy zakręcić wodę. Uniwersalna i 

nieograniczona konfiguracja oraz obsługa zapytań http, 

JSON oraz XML sprawia, iż moduł można elastycznie 

skonfigurować z prawie każdym urządzeniem otwartym 

dla idei IoT. 

17. KINGFIRE® Lineare S. – kominek zintegrowany. 

SCHIEDEL SP. Z O.O., Opole 

 

 

Pawilon 3  Stoisko 81 

 

Kingfire® LINEARE S to innowacyjny produkt na rynku 

europejskim z linii Schiedel Kingfire®, który łączy w 

sobie funkcje kominka i komina. Wysoka sprawność, 

niska emisja oraz względy estetyczne sprawiają, że jest 

to produkt, który doskonale wpisuje się w aktualne 

trendy związane z budownictwem niskoenergetycznym 

i pasywnym. Oprócz walorów technicznych jest to 

przede wszystkim element budowlany, który 

przyspiesza i ułatwia prace na budowie niwelując 

możliwość popełniania błędów montażowych 

18. Klimatec 160  



WIPPRO GmbH, VORDERWEISSENBACH, Austria 

WIPPRO GmbH, Austria  

Pawilon 6  Stoisko 44 

 

30 minutowa ognioodporność (testowana przez  IBS 

Institute Linz z Austrii, zgodnie z normą ÖNORM EN 

13501-2 oraz ÖNORM B 3860). Szczelność powietrzna 

klasy 4 – testowana przez  TU Graz (Uniwersytet 

technologiczny) zgodnie z normą EN 12114 oraz EN 

1026. 

19.Kołkarka DDF 40 

ANDREMA P.W. Andrzej Jaskólski 

MAFELL AG, Oberndorf am Neckar  

 

 

Pawilon 3A  Stoisko 104 

 

Nowa kołkarka DDF 40 wprowadza większą łatwość i 

wydajność w zakresie dokładnego wiercenia otworów 

pod kołki. Jej znakami rozpoznawczymi są szeroki zakres 

zastosowań, nowy ergonomiczny kształt ułatwiający 

obsługę oraz absolutnie równe, stabilne połączenia. W 

warsztacie czy na montażu żadne inne ręczne 

elektronarzędzie nie potrafi tworzyć połączeń o tak 

wysokiej jakości. 

20.Ładowarka przegubowa Wacker Neuson WL95 

Wacker Neuson SE, Diemelsee-Flechtdorf, Niemcy 

WACKER NEUSON SP. Z O.O., Polska 

 

 

Pawilon 7A  Stoisko 15 



 

Nowość w ofercie Wacker Neuson - Ładowarka 

przegubowa WL95 – ciężar wywracający pond 6,5 tony, 

masa własna ponad 10 ton, prędkość max 40 km/h oraz 

napęd hydrostatyczny sprawiają, że maszyna WL95 jest 

najmocniejszą i jednocześnie największą ładowarką 

przegubową w naszej ofercie. 

21. Masa termoizolacyjna Kofaterm 

KOFARB SP Z O.O., Częstochowa  

 

Pawilon 3  Stoisko 120 

 

Przy nałożeniu warstwy o grubości 1- 2 mm oszczędność 

ciepła wynosi nawet do 40%. Stosowana do izolacji 

cieplnych, betonowych, ceglanych, kamiennych, 

metalowych i drewnianych powierzchni różnych 

kształtów na zewnątrz i wewnątrz budynków. 

Zapobiega przemarzaniu ścian i tworzeniu się pleśni i 

grzybów. Posiada również zastosowanie jako 

termoizolacja rurociągów cieplnych, zaworów itp. 

Izolacja akustyczna – redukuje poziom głośności. 

Odporna na warunki atmosferyczne i promienie UV. 

Odbija promieniowanie cieplne i IR powyżej 85 %. 

Wytrzymałość na oddziaływanie temperatur od -50°C 

do 160°C. Palność – A2 d0 – masa termoizolacyjna jest 

niepalna i została sklasyfikowana do klasy A oznacza to, 

ze jest jednym z odporniejszych materiałów w reakcji z 

ogniem. Produkt uzyskał klasę s1 d0 co oznacza, ze przy 

kontakcie z płomieniem wydzielają się znikome ilości 

dymu. 

22.Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin MASTER 

BV 500 CR 

DANTHERM S.p.A., Pastrengo  

 

Pawilon 8A  Stoisko 41 

 

MASTER BV500CR 150kW – wyjątkowo innowacyjna 

nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin. 

Wydajny wentylator promieniowy oraz wysoki spręż 

770Pa umożliwia transport ciepłego powietrza 

przewodami giętkimi na odległość do 50m. Wysoką 

funkcjonalność zapewniają duże, pompowane koła, 

wygodne uchwyty, zbiornik paliwa 150l oraz akcesoria 

dodatkowe np. termostat elektroniczny. Wytrzymała i 

odporna na uszkodzenia konstrukcja gwarantuje 

niezawodność działania urządzenia w najtrudniejszych 



warunkach pracy. 

23.Nierozprzestrzeniający ognia kompozytowy System 

Elewacyjny CP 

CROSWOOD SP. Z O.O. SP. K., Toruń  
 

Pawilon 3A  Stoisko 11 

 

System elewacyjny CP stanowi unikalne na rynku 

kompozytów połączenie gwarantujące trwałość, 

estetykę i właściwości przeciwpożarowe fasad. 

Wytworzone z mieszanki o zmodyfikowanej recepturze 

profile nowej generacji uzyskały kwalifikację jako 

elementy konstrukcyjne nierozprzestrzeniające ognia. 

Zachowują przy tym wszelkie walory materiału 

kompozytowego Resysta: wygląd szlachetnego drewna, 

odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie 

UV oraz 15-letnią gwarancję. 

24.Odkurzacz mobilny CTM MIDI 

FESTOOL POLSKA SP Z O.O., Komorów 

 

Pawilon 3  Stoisko 23 

 

Odsysanie pyłów to istotna kwestia: ochrona zdrowia, 

pozytywne wrażenie u klienta, a także dobra 

widoczność obrabianej powierzchni dla precyzyjnych 

rezultatów pracy. Niewielki ciężar, kompaktowe 

wymiary, innowacyjne detale – nowe kompaktowe 

odkurzacze CTM MIDI przekonują intuicyjną obsługą 

dotykową i równą powierzchnią do odkładania narzędzi 

i materiałów roboczych. Ręczne czyszczenie i wymiana 

filtra głównego od zewnątrz zapewniają długotrwałą 

pracę i ochronę zdrowia. Dzięki zintegrowanej 

technologii Bluetooth® odkurzacz uruchamia się 

automatycznie poprzez akumulator Bluetooth® lub pilot 

zdalnego sterowania. Odkurzacz posiada też 

wewnętrzny schowek na wąż, złącze SYSTAINER T-LOC 

oraz praktyczny mechanizm, który pozwala na ponowne 

użycie przewodu zasilającego bez pracochłonnego 

rozwijania. 

25.Okno dachowe AVALINE ELITE 

ALTATERRA KFT, Fertőd 
 



POLSKIE HURTOWNIE DACHOWE Sp. z o.o. 
Pawilon 6  Stoisko 97  

 

Avaline ELITE to nowoczesne, superenergooszczędne 

okno dachowe z innowacyjnym pakietem szybowym: 

dwukomorowy, trzyszybowy, z dwiema warstwami 

niskoemisyjnymi i ciepłymi ramkami zespalającymi 

szyby. ELITE to idealnie szczelny montaż dzięki dwóm 

kołnierzom w zestawie – paro- i termoizolacyjnemu. 

ELITE to również szeroka gama akcesoriów - rolety 

elektryczne, markizy, systemy zdalnego otwierania, 

wszystkie rodzaje kołnierzy. To doskonały wybór na 

teraz i przyszłość. 

26. Okno Family View 

FABRYKA OKIEN I DRZWI MIROX SPÓŁKA Z O.O., Poznań 

 

 

Pawilon 5  Stoisko 51  

 

Dobrze oświetlone pomieszczenia sprzyjają 

pozytywnemu samopoczuciu oraz wyzwalają w nas 

dużo dobrej energii. Dlatego warto zadbać o to, aby jak 

najwięcej światła, szczególnie naturalnego, wpadało do 

naszych wnętrz. Jak to zrobić? Odpowiedzią na to 

pytanie jest Nowatorski system Okien Family View, 

który pozwala nam cieszyć się światłem, przestrzenią i 

ciepłem, oraz designem towarzyszącym konstrukcjom 

przyszłości. Okno Family View zapewni Tobie i całej 

rodzinie komfort użytkowania, spokój i bezpieczeństwo 

na lata. 

27.Panel wyczystkowy kominów systemowych BRATA 

HENKOR J.M. KODRYLAK S.J., Topólka 

 

 

Pawilon 3  Stoisko 84  



 

Panel wyczystkowy - to skuteczniejsze uszczelnienie 

systemu kominowego i zredukowanie temperatur 

przenoszonych na zewnętrzną powierzchnię elementów 

rewizyjnych komina. Dotychczasowe rozwiązania nie 

dają gwarancji pełnej szczelności komina i przenoszą 

zbyt wysokie temperatury. Zalety panela 

wyczystkowego kompensują również różnice ciśnień w 

kominie, eliminują problem kierunku otwierania 

drzwiczek kominowych, ale też rozwiązują problem 

bezpiecznego zastosowania dodatkowej wyczystki na 

poddaszu. 

28. Passiv-line S 

FIRMA ADAMS H.PĘDZICH, Mrągowo 

 

Pawilon 5  Stoisko 34  

 

Okno multifunkcyjne Passiv-line S skutecznie chroni 

domy i mieszkania przed nadmiernym hałasem oraz 

włamaniem. Przynosi użytkownikom wymierne korzyści 

finansowe wynikające z ograniczenia zużycia energii 

cieplnej na cele ogrzewania. Zmniejsza emisję do 

atmosfery dwutlenku węgla i pyłów, aktywnie i 

efektywnie walcząc ze smogiem. To okno na miarę 

aktualnych potrzeb inwestorów i wyzwań stojących 

przed budownictwem. Passiv-line S to cisza, 

bezpieczeństwo i czyste powietrze. Czysty zysk dla 

wszystkich. 

29. PERI UP EASY - Lekkie i szybkie w montażu rusztowanie 

ramowe do bezpiecznego wykonywania robót fasadowych 

PERI POLSKA SP. Z O.O., Płochocin 
 

Pawilon 7A  Stoisko 20  

 

PERI UP Easy łączy bezpieczeństwo i opłacalność 

zastosowania. Rusztowanie charakteryzuje się 

niewielkim ciężarem, który w sposób decydujący 

wpływa na redukcję czasu montażu i demontażu. W 

związku z tym, że poręcz następnej kondygnacji 

montowana jest bez użycia dodatkowych 

elementów za pomocą ramy Easy, monter jest 

zabezpieczony przed upadkiem z wysokości na 

każdym poziomie, bez konieczności użycia środków 

ochrony indywidualnej w postaci szelek 

bezpieczeństwa.  



30. PREFA dachówka łupkowa DS.19 

PREFA POLSKA SP. Z O.O., Warszawa  

Pawilon 6  Stoisko 77  

 

Dach, który dopasowuje się do wymagań architekta: 

małoformatowe, bardzo lekkie dachówki DS.19 

pokazują swoje zalety zarówno na mniejszej 

powierzchni, jak i w wielkich projektach. Dzięki technice 

montażu „zakładka w zakładce” i ukrytemu mocowaniu, 

DS.19 nie tylko odznaczają się odpornością na wiatr i 

inne zjawiska atmosferyczne, ale pokazują swoje walory 

dekoracyjne. Zarówno przy układaniu nowego dachu, 

jak i remontu, wybierając DS.19, można liczyć na 

idealne połączenie jakości i estetyki.. 

31. Rekuperatory wewnątrzścienne Prana 150/200G/200C 

serii "STOP SMOG" 

„PRANA PLATINUM” TzOV, Lwów, Ukraina 

ECOVENTEAM SP. Z O.O., Polska 

 

Pawilon 7  Stoisko 20  

 

PRANA PLATINUM od 15 lat to światowy lider w 

produkcji rekuperatorów z miedzianym, 

antyseptycznym wymiennikiem, w listopadzie 2018 

nagrodzony nagrodą Best Sells Heat Recovery Unit „IQ 

Energy” (Program EBOR). Obecnie wprowadzamy na 

rynek serię „STOP SMOG” z trzystopniową funkcją 

filtracji powietrza do stosowania na obszarach o 

występującym zanieczyszczeniu (filtracja wstępna, 

zanieczyszczeń średnich i drobnych G2 lub G3, lub G4, 

M6). Urządzenia są bardzo ciche (max. 14dB w 

odległości jednego metra w trybie „noc”). Niewielki 

pobór prądu (od 6 do 32 W/h), wysoka sprawność 

cieplna do 93%, możliwość sterowania odrębnie 

czerpnią i wyrzutnią z pilota lub smartfona.  

32. Seria urządzeń akumulatorowych Hikoki Multi Volt 36V 

HIKOKI POWER TOOLS POLSKA SP Z O.O. 

 

Pawilon 8A  Stoisko 2  



 

Nowa technologia akumulatorowa Multi Volt to 

przeskok mocowy w historycznym wymiarze. Moc 

wyjściowa klasy 36V to aż 1080W! Akumulator litowo-

jonowy MULTI VOLT w połączeniu z narzędziami MULTI 

VOLT 36V oferuje niespotykaną moc narzędzia 

bezprzewodowego - ponad 1080 W, a to wszystko przy 

małej wadze i kompaktowych rozmiarach. Akumulator 

MULTI VOLT ma prawie takie same rozmiary i wagę jak 

akumulator 18V. (BSL1850 / 1860) i wytwarza napięcie 

36V. Akumulator MULTI VOLT został zaprojektowany z 

myślą o pełnej kompatybilności z narzędziami z 

aktualnej oferty narzędzi 18V i automatycznie 

dostosowuje się między dwoma klasami napięcia: 36V * 

2,5 Ah i 18V 5,0 Ah, zgodnie z używanym narzędziem 

bazowymi. Wszystkie maszyny serii 36V napędzane są 

najnowocześniejszymi silnikami bezszczotkowymi. 

33.SW Premium Bifacial 300 

 OZE POLSKA ENERGIA SP. Z O.O, Budgoszcz 
 

Pawilon 5  Stoisko 75A  

 

Najbardziej wydajne na świecie moduły fotowoltaiczne 

SW Premium Bifacial 300 (technologie: HJT, Smartwire, 

Glass/Glass) Innowatorskie podejście i wyprzedzające 

rynek rozwiązania naukowców zaowocowały flagowym 

produktem, dystrybuowanym przez OZE Polska Energia. 

Zastosowanie szwajcarskiej technologii Meyer Burger 

oraz wysoko wydajnych ogniw HJT pozwoliło na 

stworzenie produktu o najwyższych parametrach pracy i 

stabilności energetycznej obecnie dostępnej na rynku. 

cechy: - Brak efektu wsteępnej degradacji pierwszym 

światłem (LID), - Brak efektu degradacji z powodu 

indukcji elektrostatycznej (PID), - Start z mocą 100% i 

tolerancją dodatnią, - Najdłuzasza gwarancja 

wydajności - nawet do 40 lat, - Od 15 do 65%* wieęcej 

mocy i uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej w 

porównaniu do instalacji bus-bar/polikryształ - 

Unikalny, ponadczasowy design. 

34. System modułowych obróbek blacharskich na dach stalowy 

BUDMAT BOGDAN WIĘCEK, Płock 

 

Pawilon 6  Stoisko 45 



 

System modułowych obróbek blacharskich jest jedynym 

tego typu rozwiązaniem na polskim rynku.  Główne 

elementy systemu to modułowa wiatrownica boczna 

oraz gąsiory, czyli najbardziej widoczne zakończenia 

dachu, które wpływają na jego estetykę i 

bezpieczeństwo użytkowania. Modułowa wiatrownica 

Budmat to produkt "szyty na miarę". Jej budowa 

doskonale odwzorowuje kształt blachodachówki, dzięki 

czemu idealnie i estetycznie zamyka połacie dachu. 

Poza estetyką zyskujemy także trwałość, szczelność i 

bezpieczeństwo jego użytkowania. Modułowe gąsiory 

są tak zbudowane, aby idealnie dolegać do 

blachodachówki, odwzorowując jej fale. Modułowe 

gąsiory Budmat mają także głębokie przetłoczenia, 

które potęgują efekt wizualny – niespotykany 

dotychczas w tego typu wyrobach stalowych.  

35.Team Balance 

TEAM PLAST SP. Z O.O., Syców  

Pawilon 5  Stoisko 75 

 

Okna Team Balance, to przykład wykorzystania 

najnowszych osiągnięć techniki okiennej do produkcji 

okien z PVC-U. Ponadczasowe, klasyczne wzornictwo w 

połączeniu ze zrównoważonym, wysokim poziomem 

wielu właściwości użytkowych, w tym tak istotnych, jak 

energooszczędność, izolacyjność akustyczna, czy 

trwałość i wytrzymałość mechaniczna składa się na 

okna, dzięki którym nabywcy osiągają wymierne 

korzyści, przyczyniając się do ochrony powietrza przed 

smogiem i szkodliwą emisją dwutlenku węgla CO2. 

36.układ filtracyjny powietrza 

P.H.U. GLOBAL –TECH, Dąbrowa Górnicza 

 

 

 

Pawilon 7  Stoisko 17 



 

Filtracyjny układ transportu powietrza to unikatowe 

rozwiązanie w zakresie oczyszczania powietrza ze 

smogu oraz innych zanieczyszczeń. Sprawność 

oczyszczania powietrza wynosi według badań 99,99%, i 

jest bardzo tanie bo stosowane są minerały 

występujące w przyrodzie. Zaletą szczególną jest to że 

nie ma żadnych ograniczeń w zakresie ilości 

oczyszczanego powietrza. Filtracyjne układy transportu 

powietrza można wykonać od najmniejszych wielkości 

do największych na każdy pożądany przepływ. 

37. Wałki Malarskie Nowej Generacji Blue Dolphin Serii 330 

XL TAPE INTERNATIONAL SP. Z O.O., Kielce 

 

Pawilon 3A  Stoisko 44 

 

Firma XL-TAPE-INTERNATIONAL Producent Taśm do 

Malowania marki BlueDolphin Wprowadza na rynek 

wysokiej jakości Wałki Malarskie. Wałki Serii 330 oparte 

są na zaawansowanych technologicznie różnorodnych 

typach poszyć, opracowanych przez firmę z Japonii, 

która posiada ponad 100-letnie doświadczenie w tej 

branży. Dzięki innowacyjnemu poszyciu nasz system 

zapewnia 30% wydajniejsze malowanie. 

38. Wentylator dachowy do okapów kuchennych Vero-150 

UNIWERSAL SP. Z O.O. 

 

 

Pawilon 3A  Stoisko 44 



 

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne. 
Ułożone alfabetycznie wg nazwy produktu. 
 

 

 
 

 

Wentylator dachowy Vero-150 wykonany z 

laminatu poliestrowo-szklanego z przeznaczeniem 

do wentylacji kuchni może być barwiony w 

dowolny kolor wg. tabeli RAL. Wysoka wydajność 

przy niskim ciśnieniu akustycznym pozwala 

stosować wentylator na okapy kuchenne, które 

posiadają wyprowadzenie kanału wentylacyjnego 

na dach budynku co w istotny sposób przyczynia 

się do prawidłowej wentylacji pomieszczenia. 


