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DELab UW to transdyscyplinarne centrum naukowe utworzone na gruncie Uniwersytetu 
Warszawskiego. Nasz zespół tworzą naukowcy z różnych dziedzin – ekonomii, 
socjologii, prawa, zarządzania – a także specjaliści z sektora prywatnego i publicznego.

Dostarczamy ekspercką wiedzę zarówno globalnym korporacjom, jak i polskim firmom. 
Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, pokazując, jak nowoczesne technologie 
wspomagają ich funkcjonowanie i jak ważne są kompetencje cyfrowe pracowników. 
Nasze raporty dotyczą najbardziej aktualnych tematów, opisujemy m.in. trendy 
technologiczne, przyszłość rynku pracy i wpływ cyfryzacji na wzrost gospodarczy. 

Jesteśmy przekonani, że łatwiej podejmować decyzje w oparciu o pogłębioną  
i aktualną wiedzę. Na stronie internetowej www.delab.uw.edu.pl zamieszczamy raporty i 
analizy dotyczące naszych badań. Zapraszamy do korzystania z tych zasobów!

dr hab. Katarzyna 
Śledziewska
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 
DELab UW

EXECUTIVE DIRECTOR
DELab UW

DELab UW is a transdisciplinary research centre founded at the University of Warsaw. 
Our team consists of researchers from different disciplines: Economics, Sociology,  
Law, Management- and also by specialists from the private and public sector.

We provide expertise for global corporations as well as to local Polish firms. We 
support small and medium enterprises by presenting how they can benefit from current 
technologies and by emphasising the importance of digital skills. Our reports focus on 
the most up-to-date subjects, among others technological trends, the future of the labour 
market and the impact of digitalisation on economic growth are analysed. 

We strongly believe that decision-making must be founded on deep understanding and 
cutting-edge research. Our reports and analyses are available on website  
www.delab.uw.edu.pl. We invite you to make use of these assets!

We strongly believe that decision-making must be founded on deep understanding and 
cutting-edge research. Our reports and analyses are available on website  
www.delab.uw.edu.pl. We invite you to make use of these assets!

UNIWERSYTET WARSZAWSKI JAKO PARTNER ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Uniwersytet Warszawski od 2008 roku jest partnerem największej na świecie 
sieci wpierania naukowców i MŚP w internacjonalizacji i podnoszeniu 
swojego potencjału innowacyjnego. Biuro Enterprise Europe Network 
działające w ramach DELab UW jest jednym z ponad 600 ośrodków ściśle 
współpracujących ze sobą na całym świecie.

Dzięki tej bliskiej współpracy wymiana informacji na temat potrzeb klientów 
sieci przynosi wymierne korzyści w budowaniu silnej pozycji polskich 
naukowców i MŚP na rynkach światowych.

Ten katalog przedstawia naszych najaktywniejszych klientów,  
zapraszamy do poszerzenia tego grona.

Dominik Jankowski
PROJECT MANAGER
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

UNIVERSITY OF WARSAW AS AN ENTERPRISE EUROPE NETWORK PARTNER

Since 2008 University of Warsaw is a Partner of world’s biggest network 
for supporting researchers and SMEs in building innovation potential and 
internationalisation process. Enterprise Europe Network ofice at UW’s Digital 
Economy Lab is one among over 600 offices cooperating closely in the whole 
world.

Due to close cooperation, the exchange of knowledge of clients’ needs brings 
significant results in building strong position of Polish researchers and SMEs on 
the global market.

This publication presents the most respected clients of EEN DELab UW office, 
please feel welcome to become one.
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Szukasz zagranicznych partnerów handlowych lub technologicznych? Jeśli 
zamierzasz rozpocząć działalność na zagranicznych rynkach, potrzebujesz 
sprawdzonych i wiarygodnych partnerów i kontrahentów. Pomożemy Ci ich 
znaleźć.

Potrzebujesz dodatkowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa? Wiele firm, 
w tym MŚP, nie posiada odpowiednich środków, aby efektywnie wykorzystać 
innowacyjne pomysły lub technologie, dlatego dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych bywa niezbędne. Informujemy o możliwych rozwiązaniach 
finansowych dostępnych na rynku lokalnym oraz na terenie UE.

Poszukujesz nowych technologii? Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, 
potrzebujesz nowoczesnych rozwiązań. Możemy Ci pomóc – nawet, jeśli nie masz 
jeszcze sprecyzowanych oczekiwań. 

Planujesz prace badawczo-rozwojowe? Udział w finansowanym ze środków 
unijnych projekcie badawczym jest doskonałym sposobem zwiększenia 
konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa. Wiemy, jak przystąpić do takich 
projektów i jak je prowadzić.

Własność intelektualna i patenty? To nie problem. Pomożemy Ci ochronić  pomysły 
oraz wykorzystać potencjał technologiczny i wiedzę Twojej firmy.

Nie czekaj! Zgłoś się do nas!
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Are you looking for foreign business or technology partners? Do you intend 
to start your business abroad ? Do you need proven and reliable partners 
and contractors ? We will help you to find one.

Do you need additional funds to develop your company ? Many 
companies, including SMEs, don’t have adequate funds to implement 
innovations and new technologies. This is why the external funds could be 
necessary. We will help you to find external funds available localy and in 
European scale.

Are you looking for new technologies ? If you are thinking about 
expanding you business, you need new solutions. We will help you even if 
your expectations are not precise yet.

Do you need research and development? Being a part of international 
research project financed by European Union is an excellent way to 
increase your competitiveness. We know how to find accurate projects and 
how to apply for it.

Intellectual Propery Rights ? Patents ? It’s not a problem. We will help you 
to protect your ideas and take advantage of your technological potential 
and know-how.

Don’t wait! Contact us!
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F.P.H.U. AGRO-MAX BĘDZYMIN
ul. Główna 71

09-300 Żuromin
T:/F: +48 23 685 62 67

agromax@agromax.biz.pl
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Firma Agro-Max swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku i od tego czasu intensywnie pracuje nad 
rozwojem swoich produktów oraz zdobywaniem nowych rynków zbytu. W swojej ofercie posiada szeroką 
gamę maszyn rolniczych oraz ich wyposażenia, które są tworzone przy użyciu innowacyjnych technologii 
i rozwiązań opartych na precyzji obróbki. Produkty wyróżnia wysoka jakość i trwałość,  
a także możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie firmy, oprócz własnych 
produktów, są również agregaty prądotwórcze firmy Himoinsa.

Firma Agro-Max jest liderem na polskim rynku, coraz silniej zaznacza również swoją obecność  
na rynkach zagranicznych. Firma dąży do stałego podnoszenia jakości wyrobów oraz obsługi klientów,  
co stanowi fundamentalną zasadę, na której opiera się jej dzisiejsze funkcjonowanie  
oraz przyszłościowy rozwój.

The Agro-Max company started its activity in 2004 and since then intensively works on the development 
of its products and gaining new markets.. Its offer includes a wide range of agricultural machinery, 
equipment and their accessories which are created using innovative technologies and solutions based on 
precision machining. Products are distinguished by high quality, durability and the ability to adapt  
to individual customer needs. The company offers its own products as well as Himoinsa power generators.

The Agro-Max is the lider on the Polish market and increasingly marks presence on the foreign markets. 
The company is committed to continuous improvement of product quality and customer service, which  
is fundamental principle upon which it is based today’s performance and future-oriented development.

www.agromax.biz.pl

Pstrągowscy

Firma
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AIRON GREEN ENERGY TURBINES
85-862 Bydgoszcz 

T: +48 52 362 95 95
F: +48 52 362 92 69

Łukasz Niemczewski
Menadżer ds. Sprzedaży i Marketingu 

Sales and Marketing Manager
T: +48 510 193 774

lukasz.niemczewski@airon.com.plAiron Green Energy Turbines sp. z o.o. (Airon GET) is a division of Airon 
Investment S.A. As a group, we have been active in the field of renewable 
energy sources (RES) for several years now, developing and perfecting the 
world’s best small wind power plants with unit power of up to 10 kW.  The 
company offers very efficient vertical axis wind turbines, wind- solar hybrid 
solutions and street lighting powered by hybrid sources. Their manufacture 
takes place in a newly commissioned production plant and is based  
on state-of-the-art technologies. Our turbines’ technological advantage 
over similar solutions in this field is made apparent by reaching a so-far 
unparalleled efficiency of 56%.

•	 Unique technical parameters: low start-up 
speed, high effectiveness, small size and 
low mass through the use of highly durable 
aluminum alloys.

•	 Safe and comfortable to use: inertial safety 
brake, vibration cushioning, maintenance-
free controller, minimalized maintenance 
requirements.

•	 Environmentally neutral: low level of 
generated noise and vibration, elimination 
of light flicker, no infrasounds, minimal risk 
of collision with birds.
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www.airon.com.pl

Airon Green Energy Turbines sp. z o.o. (Airon GET) to dywizja 
należąca do grupy Airon Investment S.A., która działa w 
branży odnawialnych źródeł energii, rozwijając i doskonaląc 
najnowocześniejsze na świecie małe elektrownie wiatrowe (MEW) 
o mocach do 10 kW. Firma posiada w swojej ofercie najbardziej 
efektywne na rynku turbiny wiatrowe małych mocy  
o pionowej osi obrotu, hybrydy wiatrowo-słoneczne oraz lampy uliczne 
zasilane hybrydowo, które produkowane są w oparciu o najbardziej 
innowacyjne technologie w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym  
w Bydgoszczy. Przewagą rozwiązań jest ich niespotykana dotychczas  
na światowym rynku wydajność 56%.

•	 Unikalne parametry techniczne: niska prędkość startowa, wysoka 
wydajność, małe gabaryty i niewielka masa uzyskana dzięki 
zastosowaniu wysoko wytrzymałych stopów aluminium.

•	 Bezpieczeństwo i komfort użytkowania: bezwładnościowy, 
mechaniczny hamulec bezpieczeństwa, tłumiące drgania poduszki 
wibroizolacyjne, bezobsługowy sterownik, minimalizacja  
czynności serwisowych.

•	 Neutralny wpływ na środowisko: niski poziom emisji szumów 
i wibracji, eliminacja migotania światła, brak infradźwięków, 
minimalizacja ryzyka kolizji z ptakami.
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AURA Technologies Sp. z o.o. już od ponad dekady dostarcza  innowacyjne rozwiązania informatyczne, 
usprawniające procesy zewnętrzne i wewnętrzne firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
w Polsce. 

Firma oferuje  wysokiej jakości sprzęt komputerowy, urządzenia i akcesoria fiskalne (Posnet), oprogramowanie 
finansowo-księgowe, sprzedażowo-magazynowe, płacowo-kadrowe oraz specjalistyczne (aplikacja Ramzes 
oraz enova). AURA Technologies propaguje produkty i usługi o ekologicznym charakterze, dlatego szczególny 
nacisk kładzie na wykorzystanie elektronicznego obiegu dokumentów czy wykorzystywanie szeroko rozumianej 
technologii chmury obliczeniowej.

W 2015 roku firma znalazła się w gronie Laureatów konkursu SOLIDNA FIRMA,  
potwierdzając swoją rzetelność w prowadzonych działaniach. 

AURA Technologies Ltd. provides innovation business solutions for more than a decade, streamlining internal 
and external processes  of  companies in the sector of micro, small and medium-sized enterprises in Poland. 

The company delivers high-quality computer equipments, devices and fiscal accessories (Posnet), financial 
and accounting software, sales and – inventory software, payroll and human resources software (Ramzes 
Application and enova - ERP).

Aura’s goal is to offer tools to streamline and modernize performance, increasing comfort and competitiveness 
of customers with eco-friendly products and services. Therefore, the use of electronic documents such us work 
flow – SaldeoSmart, electronic signature - KIR and cloud computing is the company’s priority.

In December 2015 AURA Technologies Sp. o.o. was awarded with Certificate of Business Credibility.  
This award has confirmed Aura’s cedibility in everyday activities.

www.auratech.pl   AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
ul. Fasolowa 31A

02-482 Warszawa
 T:  +48 22 460 5 460
F: +48 22 465 1 465         

 biuro@auratech.pl
https://www.facebook.com/AuraTech.ProgramyDlaFirm



13

BCAST SP. Z O.O.
ul. Rakowiecka 41 lok. 21

02-521 Warszawa
T: +48 22 3783681    
F: +48 22 3783901

info@bcast.pl 
info@dabcast.net
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Firma BCAST, istniejąca na rynku od 2013 roku, jest największym, aktywnym, alternatywnym operatorem 
radiodyfuzyjnym w Polsce. BCAST świadczy usługi emisji programów radiowych (FM, DAB+)  i telewizyjnych (DVB-T) 
dla nadawców publicznych i komercyjnych na terenie całej Polski. Dodatkowo BCAST kompleksowo prowadzi procesy 
inwestycyjne budowy obiektów.

Firma aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji mediów, jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji  
(m.in. WorldDAB) i prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem unikalnego rozwiązania – inteligentnej 
platformy DABCAST. DABCAST pozwala dostarczyć cyfrowe radio w formie usługi chmurowej (główny element 
systemu), która jest niedroga, kompletna, elastyczna (pod kątem rozbudowy) i intuicyjna w użyciu. DABCAST redukuje 
złożoność cyfrowej transmisji, wspierając całą ścieżkę funkcjonalności systemu radiowego: od studia i przygotowania 
treści do emisji sygnału w powietrze – wszystko w oparciu o intuicyjny interfejs użytkownika. Dzięki takiemu podejściu 
świadczenie usługi może się odbywać w autorskim modelu RaaS – Radio-as-a-Service.  

BCAST,established in 2013, is the biggest active alternate  broadcast technical operator in Poland. BCAST provides 
infrastructure and serves complex emission services for the public and commercial broadcasters both radio (FM) 
and television (DVB-T). The company leads investment processes of telco stations building in the whole chain – 
from frequency agreement, over localization, through building work, to integration with required technology and 
equipment. BCAST is also very active player in the digital services market. As one of three operators, company  
has tendered for the contract to deliver digital DAB+ transmission - the bid announced by Polish Radio.  
Additionally BCAST has been also conducting in-house R&D project related to digital media platform called 
DABCAST.

DABCAST will provide digital radio broadcasting in the form of cloud-based services, which are inexpensive, 
complete, future-proof and easy-to-use. DABCAST greatly reduces complexity of digital transmission,  
supporting full path from audition studio down to air transmission and providing easy-to-use web-based  
management GUIs. Thanks to the presented approach the broadcast service can be offered  
in the RaaS model – Radio-as-a-Service.

www.bcast.pl    |    www.dabcast.net
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BIOARCUS SP. Z O.O.
ul. Białostocka 22/9 

03-741 Warszawa
T: +22 654 05 75
F: +22 654 05 76

bioexpert@bioexpert.pl
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Firma bioArcus  od 1992 roku oferuje technologie oczyszczania ścieków i powietrza uciążliwego 
zapachowo. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz badaniom nad optymalnymi rozwiązaniami spełniającymi 
ciągle zmieniające się wymagania rynku, jest jedną z przodujących w tej branży firm.

Firma przystosowała profesjonalną technologię biologicznego wspomagania pracy przemysłowych oczyszczalni 
ścieków do zastosowań przez indywidualnych użytkowników. Oferuje całą gamę ekologicznych, biologicznych 
preparatów stosowanych do: szamb, oczyszczalni ścieków; usuwania złogów tłuszczu w przewodach 
kanalizacyjnych i separatorach tłuszczu; czyszczenia toalety; usuwania nieprzyjemnych zapachów; oczyszczania 
oczek wodnych; kompostowania.

W roku 2015 firma bioArcus otrzymała prestiżową nagrodę Bloomberg Businessweek Polska  
LUMINATUS 2015 – INNOWACJE przyszłością polskiej gospodarki.

From the 1992, the bioArcus offers an effective technologies of wastewater treatment  and air odor nuisance 
treatment.

With years of experience in the selection of biological preparations to remove all kinds of pollution, preventing 
odor emission and research into optimal solutions that meet the ever-changing demands of the market - bioArcus  
is one of the leading companies in the wastewater treatment and air odor nuisance treatment industry. 

The company adapted well-known, professional biological technology which supports work of industrial wastewater 
treatment plants for use by individual customers. Eco-friendly, biological products are used for: septic tanks, 
sewage treatment plants; removing fat deposits in drain lines and grease separators; toilet cleaning; odors 
removing; ponds cleaning; composting.  

In 2015 bioArcus was awarded with the prestigious Bloomberg Businessweek Poland award LUMINATUS 2015 - 
INNOVATION future of the Polish economy.

www.bioexpert.pl   
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PRO BIOSTRUCTURES, IIMCB STRUCTURAL BIOLOGY CENTER
ul. Ks. Trojdena 4

02-109 Warszawa
 

Paweł Kustosz  
Co-founder, CEO/współzałożyciel, kierownik

pkustosz@probiostructures.com
T: + 48 605 65 29 25
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PRO Biostructures – Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK specjalizuje się w świadczeniu usług badawczych  
i konsultingowych z zakresu biologii strukturalnej z wykorzystaniem krystalografii rentgenowskiej. Laboratorium 
posiada doświadczenie w określaniu struktur przestrzennych białek oraz białek w kompleksach z ligandami 
przy opracowywaniu nowych leków. Od wielu lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi, takimi jak 
Adamed, OncoArendi Therapeutics oraz współrealizuje granty aplikacyjne NCBiR.

PRO Biostructures jest komercyjną inicjatywą powstałą w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej  
i Komórkowej w Warszawie, jednym z czołowych polskich instytutów badawczych. Kierownikiem ds. 
naukowych jest dr hab. Marcin Nowotny, wybitny krystalograf ze znaczącym dorobkiem naukowym (m. in. 
Cell, Molecular Cell, EMBO Journal, Nature Communications), który uzyskał prestiżowe granty, takie jak EMBO 
Installation Grant, ERC Starting Grant, Wellcome Trust International Senior Research Fellowship. 

PRO Biostructures, IIMCB Structure Biology Center is specializing in consulting and providing services in 
structural biology using X-ray crystallography. Laboratory has experience in 3D structure determination of 
protein and protein-ligand complexes in supporting drug discovery projects. For several years is in close 
cooperation with various pharmaceutical companies like Adamed, OncoArendi Therapeutics (as a commercial 
services provider or partner in NCBiR grants).

PRO Biostructures is a dedicated commercial laboratory at International Institute of Molecular and Cell 
Biology in Warsaw, one of Poland’s leading research institutions. CSO is Dr. Marcin Nowotny, a renown 
crystallographer with significant scientific output (publications in journals such as Cell, Molecular Cell, EMBO 
Journal, Nature Communications). He is a recipient of prestigious research grants, such as EMBO Installation 
Grant, ERC Starting Grant, Wellcome Trust International Senior Research Fellowship.

www.probiostructures.com    |    www.linkedin.com/company/pro-biostructures
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BLDC – SOLAR
ul. Planty 21

05-080 Izabelin

Małgorzata Stangreciak
biuro@bldcsloar.pl
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BLDC-SOLAR jest firmą kompleksowo zajmującą się  zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną  
i bezpieczeństwem energetycznym. Oferuje rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów energii elektrycznej 
i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

BLDC-SOLAR  stworzył innowacyjną technologię SOLHOTAIR ( zgłoszenie patentowe nr. P.416033), która poprawia 
wydajność solarnych kolektorów powietrznych do 80% konwersji energii słonecznej na cieplną, co jest wynikiem  
o 20% lepszym niż inne rozwiązania dostępne na rynku. Technologia SOLHOTAIR umożliwia dodatkowo 
uzyskiwanie ciepła w całym zakresie ekspozycji słońca, a nawet w pochmurne dni. Urządzenie ogrzewa powietrze 
z wnętrza budynku, a przy odpowiedniej ekspozycji słońca ogrzewane jest świeże powietrze czerpane z zewnątrz.

Technologia podnosi komfort użytkowania pomieszczeń, generuje oszczędności w kosztach ogrzewania i jest 
odpowiedzią na wyzwania globalnej polityki energetycznej – zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i redukcji CO².

BLDC-SOLAR works with all spectrum of services increasing energetic efficiency and safety. The company offers 
solution optimizing the energy costs and providing energetic safety in the situations of blackout. BLDC-SOLAR 
created innovative SOLHOTAIR technology (Patent Application no. P.416033)

This innovative technology increases the efficiency of solar air collectors to 80 %,  
which is 20 percent points more as compared to the best current market solutions. 

SOLHOTAIR technology increases the comfort of room use, saves the heating cost and is an answer to the global 
energy management since it reduces the consumption of fossil fuels and the emission of CO2. Devices, which use 
SOLHOTAIR technology, have exceptionally high energy efficiency in the whole sun exposition range.  
This greatly increases the effective daily heating time as compared to other solar heating techniques.  
The heat is obtained even on cloudy days, when the appliances heat the indoor air.  
When the sun exposition is higher, the fresh outdoor air is heated.

www.bldcsolar.pl

BLDC-SOLAR
The wind of change
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DCG S.A.
ul.Bystrzycka 81A

04-907 Warszawa
T:+48 22 872 44 43
F:+48 22 872 46 33
denicler@denicler.eu
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Deni Cler Milano to ekskluzywna marka odzieżowa przeznaczona dla kobiet. Jej włoskie 
korzenie sięgają 1972 roku, w Polsce natomiast jest obecna od blisko 25 lat i to właśnie tu 
kontynuowane są najlepsze, mediolańskie tradycje wzornicze oraz krawieckie. 

Deni Cler Milano wyróżnia szeroki wybór modeli, produkowanych w bardzo krótkich seriach. 
Doświadczeni projektanci tworzą dwie sezonowe kolekcje w ciągu roku, uzupełniając je 
dodatkowo linią letnią, tworzoną z myślą o wakacyjnym wypoczynku, oraz elegancką kolekcją 
wieczorową, przeznaczoną na celebrowanie świąteczno-noworocznych okazji. Wykorzystanie 
najlepszych gatunkowo tkanin i dzianin, a także szeroki wybór różnorodnych akcesoriów 
zapewniają, że każda wymagająca kobieta znajdzie tu coś dla siebie. Dzięki poszanowaniu 
tradycji i bezustannemu rozwojowi marka Deni Cler Milano jest dziś w Polsce uznanym 
symbolem ponadczasowej elegancji oraz klasycznego szyku. 

Deni Cler Milano is a unique and exclusive ladies’ clothing brand. Its Italian roots reach 1972 
and it has been present in Polish market for nearly 25 years. This is where the best, Milan 
design and tailoring traditions are carefully continued. 

Deni Cler Milano offers an exceptionally wide choice of styles produced in very short series. 
Experienced designers create two full seasonal collections in a year, as well as an additional 
summer line and an elegant collection for Christmas and New Year celebrations. Usage of the 
best quality fabrics and a wide choice of different accessories guarantees that all demanding 
women will find something to suit them here. Thanks to tradition and constant development 
Deni Cler Milano is now a well-known symbol of timeless elegance and classic chic in Polish 
market.

www.denicler.eu
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AGENCJA REKLAMOWO-POLIGRAFICZNA GRAFIKS 
ADVERTISING-PRINTING AGENCY GRAFIKS

ul. Warszawska 46
26-200 Końskie

biuro@grafiks.com.pl

T: +48 41 375 48 90
 +48 41 375 12 20
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Firma Grafiks powstała w 1990 roku. Oferuje usługi obejmujące druk offsetowy, sitodruk  
i reklamę wizualną. Jest jednym z największych w Polsce producentów naklejek zalewanych żywicą 
poliuretanową (naklejki wypukłe 3D), których wytwarzanie odbywa się kompleksowo: od opracowania 
projektu, poprzez druk i wycięcie, aż do pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, czyli żywicą epoxy. 

Grafiks stawia na rozwój, dlatego firma poszerzyła swoją ofertę o nowy produkt – naklejki 3D 
na telefon, które chronią tył smartfona przed zabrudzeniem i zarysowaniem. Dzięki powierzchni 
antypoślizgowej telefon pewniej leży w dłoni, a dodatkowo jest zabezpieczony przed przypadkowym 
strąceniem, np. z biurka. Naklejka 3D jest także eleganckim nośnikiem informacji reklamowej. Można 
zastosować na niej dowolną grafikę np. logo firmy.

Grafiks company was founded in 1990. The company offers services including offset printing, screen 
printing, visual advertising. It is the one of the largest manufacturers of polyurethane resin stickers (3D 
convex stickers) in Poland. The production of the stickers is a very comprehensive process. It starts with 
the project development, printing and eventually cutting to cover the stickers with a protective layer, 
which is an epoxy resin. 

The company focuses on development; therefore, it extended its offer and started with a new product,  
a 3D sticker for a smartphone which protects the backside of smartphones against the dirt and 
scratches. Phone with a non-slip surface is more comfortable in the hand, and additionally it is 
protected from accidental damage eg. when a phone falls from a desk. This type of stickers are elegant 
advert carriers. Customers can use any graphic eg. a company’s logo that protect the back of your 
smartphone against dirt and scratches. With non-slip surface of the phone more comfortable in the 
hand, and it is additionally secured against accidental precipitating, eg. From the desk.

www.grafiks.com.pl
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INPHOTECH SP. Z O.O.
ul. Słomińskiego 17/31

00-195 Warszawa
T: +48 22 409 91 45

inphotech@inphotech.pl

InPhoTech is a leading Polish company with R&D character 
and with significant technological capability, operating on the 
optical fibre technologies market, producing sensors, lasers and 
telecommunications equipment. 

InPhoTech specialty fibres technology includes:

•	 optical fibre devices based on classical and microstructured  
fibres: sensors (vibration, temperature, strain, pressure and 
others) and dispersion compensators; 

•	 fibre modulators, variable attenuators, broadband fibre  
light sources etc.;

•	 preform technology: MCVD and OVD; 

•	 drawing towers: for silica glass, soft glasses and polymers; 

•	 fibre examples of microstructured and classical fibres such as: 
highly nonlinear, highly birefringent, extremely high or low  
NA, exceptionally low bending loss, active, multi core,  
and multi clad etc.; 

•	 fibre components including classical and microstructured fibres, 
pigtails, patchcords, efficient splices, fibre attenuators, fibres 
with tunable parameters (attenuation, birefringence, nonlinearity, 
mode field area, numerical aperture etc.).
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www.inphotech.pl

InPhoTech jest wiodącą polską firmą o charakterze badawczo-rozwojowym  
i szerokich możliwościach technologicznych, działającą na rynku 
technologii światłowodowej w zakresie sensorów, laserów i urządzeń 
telekomunikacyjnych.

Dostępna w InPhoTech technologia obejmuje:

•	 technologię elementów opartych na klasycznych i mikrostrukturalnych 
światłowodach: czujników (wibracji, temperatury, naprężeń, ciśnienia, 
gazów i inne), kompensatorów dyspersji i światłowodowych źródeł 
światła;

•	 technologię preform: MCVD i OVD; 

•	 technologię wyciągania światłowodów klasycznych i 
mikrostruktutralnych ze szkła kwarcowego, miękkiego i polimerów; 

•	 technologię włókien specjalnych: nieliniowych, o wysokiej i niskiej 
aperturze numerycznej, o małych stratach zgięciowych, dwójłomnych, 
aktywnych, wielordzeniowych, o wielu płaszczach;

•	 technologię komponentów światłowodowych: spawania  
i przewężania, pigtaili, patchcordów, modulatorów  
światłowodowych, światłowodów o zmiennych parametrach  
(takich jak tłumienie, dwójłomność, nieliniowość,  
apertura numeryczna).



27

MECHANIKA MASZYN KACPEREK
kacperek@kacperek.com.pl

zakład produkcyjny w Warszawie
ul. Wolska 82a

+48 22 632 24 45

zakład produkcyjny w Łomiankach
ul. Kolejowa 54

+48 22 751 99 39
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Firma KACPEREK od 1982 roku specjalizuje się w produkcji nowoczesnych napędów, w tym przede wszystkim 
siłowników śrubowych, przekładni ślimakowych (kątowych) oraz przekładni zębatych (liniowych). W ofercie 
firmy znajdują się również silniki elektryczne, falowniki i elementy automatyki przemysłowej, wariatory oraz 
elementy napędów takie jak: sprzęgła, wały, koła i listwy zębate, koła łańcuchowe i pasowe. Wyróżnia 
je najwyższa jakość, możliwość wykonania w bardzo nietypowych wersjach, solidna konstrukcja oraz 
niezawodność. 

Dzięki blisko 35-letniemu doświadczeniu w branży mechanicznej i elektromechanicznej firma zyskała silną 
pozycję na polskim rynku. Firma KACPEREK nieustannie poszerza ofertę i udoskonala swoje produkty, 
wykorzystując zdobytą na przestrzeni lat wiedzę i sugestie klientów. Firma zapewnia również klientom pomoc 
doświadczonej kadry inżynierskiej w zakresie rozwiązywania problemów technicznych oraz konstrukcyjnych.

Firma prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną, jak i hurtową.

The company KACPEREK since 1982 specializes in the production of modern drives, including in 
particular of the screw jacks (actuators), worm gearboxes (angle ones) and helical gearboxes (linear). 
Company offers electrical motors, inverters and automatic control parts, variators, transmission elements 
as: couplings, gear wheels and shafts, sprockets, racks and pulleys. Company is distinguished by the 
highest quality, the possibility of making more sophisticated versions, robust construction and reliability.

With over 35 years of experience in the mechanical and electromechanical business company has gained 
a strong position on the Polish market. The company Kacperek is constantly improving the offer of new 
equipment and using the acquired knowledge and the suggestions of customers. Well educated and 
experienced technical staff offers help in the field of solving technical and constructional problems. 

Kacperek sells the products in detail and in bulk.

www.kacperek.com.pl
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NEEL LTD.
ul. Białozora 3

02-817 Warszawa
T: +48 22 648 41 30

neel@neel.com.pl

Nature
Experts
Ethology
Life
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Firma NEEL została założona w 1993 roku przez grupę byłych pracowników Instytutu Kolejnictwa  
w Warszawie. Podstawowym zakresem działania jest projektowanie i produkcja systemów automatyki 
mikroprocesorowej dla potrzeb do zasilania trakcji elektrycznej.

W wyniku wieloletnich prac badawczo-rozwojowych wdrożono do produkcji urządzenia stanowiące 
absolutną nowość w skali światowej – urządzenia ochrony zwierząt przy torze kolejowym UOZ. Zostały one 
zainstalowane na zmodernizowanych liniach kolejowych  Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Warszawa – Gdańsk, 
Legnica – Zgorzelec, Warszawa – Skierniewice, Siedlce – Łuków oraz na kolejach rosyjskich RŻD, na odcinku 
Moskwa – St. Petersburg i St. Petersburg – Helsinki. Do chwili obecnej na liniach kolejowych PKP i RŻD 
działa ponad 1000 szt. urządzeń UOZ, chroniących życie zwierząt i poprawiających bezpieczeństwo ruchu 
kolejowego.  

Firma NEEL posiada zatwierdzony przez ISOQAR System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. 

The NEEL company was established in 1993 by former employees of the Railway Institute in Warsaw. 
The main scope of the company’s activity is development and production of microprocessor automated 
systems of electric current supply for the railways traction.

As a result of many years of research and development works we implemented to production devices 
which are an the absolute novelty on a world scale – animal protection device „UOZ” designed for high-
speed railway lines. These devices were installed on the modernised railway lines:  Minsk Mazowiecki 
– Siedlce Warsaw – Gdańsk, Legnica – Zgorzelec, Warszawa – Skierniewice, Siedlce – Łuków and 
Moscow – St. Petersburg, St. Petersburg – Helsinki. Currently on railway lines of PKP and RZD more than 
1,000 UOZ devices are in operation, protecting animals’ lives and improving railway traffic safety. 

The NEEL company has  the ISOQAR Quality Management System compliant with ISO 9001:2008.

www.neel.com.pl
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TRANSITION TECHNOLOGIES S.A.
ul. Pawia 55

01-030 Warszawa
T: +48 22 331 80 20
F: +48 22 331 80 30

Transition Technologies to polska firma informatyczna, która nieprzerwanie od 1991 roku tworzy autorskie 
systemy informatyczne oraz nowoczesne rozwiązania techniczne dla krajowych i międzynarodowych 
klientów – na swoim koncie ma m.in. wdrożenia w Ameryce Północnej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Firma 
specjalizuje się w rozwiązaniach dla wybranych sektorów rynku: energetyki, gazownictwa, przemysłu oraz 
biomedycyny. Siedziba firmy mieści się w Warszawie, przedstawicielstwo znajduje się w Niemczech, a filia 
w Stanach Zjednoczonych.  Transition Technologies zatrudnia obecnie ponad 1000 pracowników.

Oprócz wieloletniego doświadczenia, setek zrealizowanych wdrożeń oraz unikatowego know-how, na 
jakość i konkurencyjność oferowanych produktów wpływa także długofalowa działalność badawczo-
rozwojowa w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych i informatyki, jak również 
współpraca z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dzięki temu firmie przyznano 
status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Obecnie Transition Technologies znajduje się  
w czołówce firm IT o największych w kraju nakładach na projekty B+R.

Transition Technologies is a Polish IT company that creates original IT systems and modern technical 
solutions for national and international clients since 1991 - among other places we have implemented our 
products in North America, Asia and in the Middle East. The company specializes in solutions for selected 
market sectors: energy, gas, industry and biomedicine. The company has its headquarters in Warsaw 
and also a representative office in Germany and a branch in the United States. Transition Technologies 
currently employs more than 1000 employees.

Apart from years of experience, hundreds of completed implementations, and a unique know-how, the 
quality and competitiveness of our products is also influenced by long-term research and development in 
the field of advanced computer technology and computer science, as well as cooperation with leading 
domestic and foreign research centers. As a result, company was awarded the status of Research and 
Development Centre. Currently, Transition Technologies is  one of the leading IT companies with the 
country’s largest expenditure on R & D projects.

www.tt.com.pl
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Usługi VPPlant mają na celu oszczędzanie zużycia  energii w obiektach 
wielkokubaturowych w oparciu o optymalizację energochłonnych systemów 
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Usługi świadczone są poprzez:

www.vpplant.pl

•	 przejęcie sterowania automatyką 
budynkową (BMS) przy wykorzystaniu 
autorskich metod zdalnej obsługi BMS,

•	 telemetrię dodatkowych czujników 
temperatury, CO2, wilgotności itp.,

•	 dopasowywanie parametrów BMS do 
obciążenia budynku, prognozy pogody 
itp. przy jednoczesnym zachowaniu 
komfortu odczuwalnego przez 
przebywających w budynkach ludzi.

Wyróżnikiem metodyki VPPlant jest możliwość jej stosowania niezależnie od 
używanego w obiekcie systemu BMS oraz możliwość sterowania układami HVAC 
w obiektach bez rozbudowanych systemów BMS. Ofertę firmy uzupełni nowy 
produkt, układ oBEMS – specjalistyczny moduł oszczędzania energii i poprawy 
jakości powietrza dedykowany do budynków biurowych.
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VPPlant provides the services for energy savings in the large scale buildings by 
optimalizing the energy consumption in heating, ventilation and air-conditioning 
systems (HVAC). The scope of services includes:

•	 taking the control on the building 
management system (BMS) by implementing 
VPP’s remote control methods of managing 
the BMS.

•	 telemetry of additional temperature,  
CO2 and humidity sensors

The main advantage of the VPPlant services is the compatibility 
of the solution with every BMS and ability to control HVAC 
installations in the building without complex BMS systems.  
New product - oBems (dedicated to the office  
buildings) – will supplement the offer  
of the company with new specialistic  
module to energy saving and increasing  
the quality of air. 

VIRTUAL POWER PLANT
ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa

Jacek Jastrzębski
jacek.jastrzebski@vpplant.pl

biuro@vpplant.pl

•	 adjusting the BMS parameters to the 
expidenture of the building, weather 
forecoast and in the same time with 
the maintenance of the comfort of the 
people in the building.



Enterprise Europe Network DELab UW

ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

tel. +48 22 55 27 606 / 607

e-mail: een@uw.edu.pl

www.een.uw.edu.pl


