Cyfrowe zamki do drzwi [KONTROLA DOSTĘPU]
METANETWORKS to firma produkująca w systemie OEM różne zamki cyfrowe.
Firma może produkować pod Państwa marką szeroki wachlarz modeli zamków cyfrowych.
Posiada certyfikat CE (TUV). Głównymi klientami METANETWORKS są trzej flagowi gracze:
FORCELOCK
SAMSUNG
COMMAX
Zamki Cyfrowe METANETWORKS charakteryzują się:
Odpornością na wyładowania elektrostatystyczne
Systemem Antywłamaniowym
Czujnikiem pożaru, wskaźnikiem stanu baterii
Zamkiem szyfrowym – otwieranie po wprowadzeniu kodu PIN
Biometrycznym zamkiem – otwieranie po odczycie linii papilarnych palca
Funkcjami bezprzewodowymi Bluetooth, RF, oraz otwieranie za pomocą kart zbliżeniowych
Alarmem dźwiękowym >80dB aktywowany w razie wyważenia drzwi, uszkodzenia zamka
Więcej informacji na stronie: http://metanetworks.co.kr

Tel.: +82 31 730 4332
www.metanetworks.co.kr

Czytniki biometryczne (linii papilarnych) [KONTROLA DOSTĘPU]
KJ TECH jest firmą wiodącą prym na rynku bezpieczeństwa kontroli dostępu w Korei.
Za pomocą linii papilarnych zapewnia zintegrowane rozwiązania zabezpieczające takie jak:
-

systemy kontroli dostępu + RFID
systemy zarządzania czasem i dostępem +RFID
blokada drzwi
bramy zabezpieczające
biometryczne systemy identyfikacyjne
panele kontrolne

-

Posiada certyfikaty jakości:
1. ISO 9001,
2. ISO 14001:2004

Więcrej informacji na stronie: http://www.ekjtech.co.kr

Tel.: 070 2922 5642
E-mail:sales@ekjtech.co.kr
www.ekjtech.co.kr

Illisis inc tworzy oprogramowanie do inteligentnej analizy obrazu oraz
zarządzania bezpieczeństewm. Jakość oprogramowania „intelliVIX” została
potwierdzona przyznaniem prestiżowego certyfikatu CPNI (Centre for the
Protection of National Infrastructure).
Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:
Inteligentna analiza obrazu w czasie rzeczywistym (śledzenie, wykrywanie,
oraz klasyfikowanie poruszających się obiektów);
Wykrywanie zdarzeń na podstawie zdefiniowanych reguł (włóczęgostwo,
przekraczanie wirtualnych ścieżek, wirtualne ogrodzenie, wykrywanie
kierunku ruchu obiektu, zatrzymanie pojazdu, wykrycie upadku,
grupowanie, porzucony obiekt, zniknięcie przedmiotu, dym, płomienie,
natężenie ruchu, niebezpieczny poziom wody, czas bez ruchu itp);
Rozpoznawanie Twarzy (szacowanie wieku, płci);
Rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych (LPR).
Ponadto firma oferuje kamery dalekiego zasięgu iCMS oraz kamery
panoramiczne (pole widzenia 1800).

Tel.: +48 662 404 654
Email: kikim@illisis.com
http://www.illisiseu.com/

Alpha Display jest producentem najwyższej jakości monitorów LCD w branży.
Monitory LCD firmy Alpha Display charakteryzują się innowacyjną technologią
oraz niezawodną jakością. W swojej ofercie posiada monitory woodopdporne,
kurzoodporne, ultracienkie, przezroczyste i można je stosować w różnych
gałęziach przemysłu tj. maszynowym (monitory dotykowe do CNC), kolejowym,
lotniczym, stoczniowym, w sektorze bankomatów, w kioskach interaktywnych,
multimedialnych do np. centrów handlowych, transparentne monitory, itp.
Alpha Display uzyskała wiele certyfikatów m.in.
CE
Zgodność EN - 50155
E- MARK
ISO 9001
ISO 14001
Więcej informacji na stronie:
http://www.alphadisplay.co.kr

Tel.: +82 32 321 8029
Email: sales@alphadisplay.co.kr
www.alphadisplay.co.kr

Program edukacji kodowej dla dzieci
Coding & Play to renomowany producent profesjonalnych
programów edukacji kodowej dla dzieci. Program przeznaczony jest
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nauka kodowania poprzez
zabawę to nauka logicznego i kreatywnego myślenia. Rozwija
zdolność komunikacji przez swobodne wyrażanie pomysłów oraz
rozwiązywania problemów w różnych sytuacjach.
Programy te są wykorzystywane w robotach edukacyjnych.
Firma Coding&Play już z powodzeniem weszła z programami na
rynki Anglii, Hiszpanii, USA, Hong Kongu, itp.
Zdobyte nagrody:

Więcej informacji na stronie: http://codingnplay.co.kr

Tel.: + 82 2 541 2984
E-mail: hanna@codingnplay.co.kr
www.codingnplay.co.kr

Inteligentne pieczątki do smartfonów
Firma ONE TWO CM „Echoss Smart Stamp” to certyfikowany
system inteligentnych pieczątek oparty na strategii O2O (Online
to Offline) i popularnym kulcie stempli. Informacje zawarte
w inteligentnej pieczątce to m.in. bilety, płatności, karty
podarunkowe, bony i kupony. Inteligentna pieczątka wysyła
informacje w momencie dotyku pieczątki z ekranem urządzenia
mobilnego poprzez rozpoznanie wzorów geometrycznych i funkcji
elektrostatycznej. Informacje te zostają zapisane na urządzeniu
mobilnym. W celu użycia pieczątki nie jest wymagana zmiana
oprogramowania w urządzeniu mobilnym.
Firmy które zaufały technologii
Echoss Smart Stamp:

Więcej informacji na stronie: http://www.12cm.co.kr

Tel.: +82 70 7018 9433
E-mail: service@12cm.co.kr
www.12cm.co.kr

Oprogramowanie Pakietu Office
Hancom Thinkfree Office NEO to czołowy koreański producent Pakietu Office oprogramowania biurowego, który
umożliwia swobodne edytowanie dokumentów zapisanych w różnych formatach z dowolnego miejsca na
świecie. Pakiet office firmy HANCOM pozwala pracować na wszystkich urządzeniach PC, Mac, czy smartfonach,
tabletach.
Produkt zawiera:
Hancom Office NEO HWP - Edytor tekstu
Hancom Office NEO Cell - Arkusz kalkulacyjny
Hancom Office NEO Show - Program do przygotowywania prezentacji
***może otwierać/zapisywać dokumenty w formacie MS Word, Excel, PowerPoint
***jest możliwość otwierania/edytowania/zapisu dokumentów w chmurze „ThinkFree Cloud”
Thinkfree Office NEO pracuje na platformach OS:
Windows 7, 8, 10
Mac (OS X Yosemite 10.10 lub nowszy)
Android (4.3, 4.4, 5.0, 6.0)
iOS (9.0 lub nowszy)
Więcej informacji na stronie: http://www.hancom.com

E-mail: info@thinkfree.com
www.hancom.com

Inteligentny Parasol (BLUETOOTH) z włókna szklanego
Firma OPUS ONE, koreański producent inteligentnych parasoli
„JONAS”. Inteligentny Parasol został opracowany przez byłych
inżynierów Samsunga. Wykonany z najwyższej jakości
jedwabiu/materiału pongee, włókna szklanego i aluminiowej
rączki o długości 60 cm z funkcją automatycznego otwierania.
Dzięki połączeniu BLUETOOTH parasola z smartfonem:
- parasol przedstawi prognozę pogody na 7 dni, a w deszczowy
dzień sygnałem świetlnym przypomni o zabraniu parasola
-

nigdy nie zgubisz swojego parasola – w smartfonie wyświetli
się lokalizacja parasola

-

pomoże w odnalezieniu smartfonu – potrząśnięcie parasola
uaktywni dzwonienie telefonu

-

poinformuje o nadchodzących połączeniach i wiadomościach
na smartfonie

Więcej informacji na stronie: http://theopusone.com

Tel.:+82 31 717 1400
E-mail:info@theopusone.com
www.theopusone.com

Rejestratory trasy dashcam
G-Net System Co., Ltd to firma zajmująca się produkcją samochodowych
rejestratorów trasy.
Rejestratory firmy G-Net system oferują zaawansowane rozwiązania:
- rejestracja obrazu w trybie Full HD 1080P lub 720P
- rejestracja audio
- przedni i tylny rejestrator obrazu
- 3 tryby rejestracji: jazda, parkowanie oraz zderzenie
- system ostrzeżenia przed opuszczeniem pasa ruchu.
- synchronizacja z Google Maps
- sterowanie głosowe
- panel dotykowy LCD
- dedykowana aplikacja (pozwala na odtworzenie nagrania na smartfonie)
- Do 128GB pamięci SD

Tel.: + 82-2-890-1722
E-mail: lch@gnetsystem.com
www.gnetsystem.com

Więcej informacji na stronie: www.gnetsystem.com

Głośniki kierunkowe, kompresyjne i 360°
MU Solvers Co., Ltd to firma zajmująca się produkcją głośników
W ofercie znajdują się m.in
- Głośniki o zakresie 360° sterowane przez bluetooth,
zapewniające czysty odbiór w pomieszczeniach przy
minimalizacji odbijania się dźwięku
- Głośniki kompresyjne przystosowane do alarmów
przeciwpożarowych, ostrzeżeń przed klęskami
żywiołowymi, kontroli licznych zgromadzeń, pracy
policji i wojska
- Głośniki kierunkowe przystosowane do ekspozycji
muzealnych, miejsc wymagających dyskrecji (banki,
szpitale)
- Głośniki odstraszające ptactwo

Tel.: +82-70-7435-8531
E-mail: eric@musolvers.com
http://www.musolvers.com

Więcej informacji na stronie: http://www.musolvers.com

Kable światłowodowe
HYESUNG Cable&Communication inc. to firma zajmująca się produkcją
światłowodów. Firma HYESUNG współpracuje z rynkami z całego świata (USA,
Japonia, Ameryka Płd, Bliski Wschód), dostarczając kable najwyższej jakości.
Produkty świałowodowe otoczone są odpornym na wysokie temperatury PCV,
nylonem i warstwą LSZH. Warstwa z polimerów aramidowych wzmacnia i
uszczelnia konstrukcję świałowodu.
Firma oferuje szeroki zakres produktów światłowodowych, jedno i
wielomodowych, zachowując konkurencyjne ceny.
Kable świałowodowe firmy HYESUNG produkowane są w Korei

Tel.: +82-70-7435-8531
E-mail: ysh@hscnci.com
www.hscnci.com

Więcej informacji na stronie: www.hscnci.com

9. Inteligentna Odzież Ochronna

Ubrania/ kurtki marki SAFEWARE wyposażone w system
ochronny IOT ochronią Cię przed niebiezpiecznymi sytuacjami.
System ochorony IOT wykrywa niebezpieczne sytuacje
i automatycznie napełnia poduszki powietrzne, znajdujące się
wew. ubrania/kurtki/kamizelki. Poduszki są zlokalizowane tak
aby chronić przed kalectwem lub śmiercią np. w koło szyi
chroniąc rdzeń kręgowy, podczas wypadku motocyklowego.
Specjalny algorytm systemu IOT analizuje dane z otoczenia
poprzez wewnętrzne czujniki i decyduje czy uruchomić system
lub nie.
Więcej informacji na stronie http://www.safeware.co.kr/

Tel.:+82 070 4410 1711
daniel@safeware.co.kr
www.safeware.co.kr

Amoluxe – wiodący koreański producent oświetlenia w technologii LED powstała w
1994r.
Firma eksportuje do 25x krajów w świecie.
W Unii Europejskiej firma AMOLUXE dostarczyła swoje lampy uliczne LED na
inwestycje w Danii oraz Norwegii.
Firma oferuje 3 grupy oświetlenia LED:
Oświetlenie zewnętrzne (uliczne, drogowe, chodnikowe, parkingowe,
ogrodowe)
Oświetlenie przemysłowe (do fabryk, magazynów, mostów, stacji paliwowych,
obiektów sportowych)
Oświetlenia wewnętrzne (biurowe, domowe, sklepowe)
Firma zdobyła następujące certyfikaty jakości:
- ISO 9001, ISO 14001, CE, UL, KS, NOM, WELL-LIGHT, GOST, CQC, CESMEC,

Więcej informacji na stronie: http://www.amoluxe.co.kr

TEL: + 82 2 542 0951 (ext 2185)
http://www.amoluxe.co.kr

YOUNGSAN to producent wysokiej klasy suszarek do rąk. Doskonała jakość
i unikalny projekt umożliwiają korzystanie z suszarek przez dzieci i osoby
niepełnosprawne.
Suszarki charakteryzują się:
innowacyjną technologią
ergonomicznym kształtem
łatwą konserwacją
ekonomicznym użyciem
systemem antybakteryjnym
Suszenie w 10sek. przy prędkości nawiewu 150m/sek.
Firma Youngsan uzyskała certyfikat TUV Rheinland!
Zgodność z dyrektywą 2004/108/EC
Firma eksportuje już do Europy (Niemcy, Austria, itp.)
Więcej informacji na stronie: http://www.youngsan.com

Tel.: +82 2 2183 1108
hcpark@youngsan.com
http://www.youngsan.com

Spryskiwacze, zamgławiacze
POWER SPRAY to znaczący producent wysokiej klasy sprzętu rolniczego.
Istnieje od 1997 roku. Inwestuje w rozwój technologii rolniczych oraz
opatententowaniu produktów i sprzętu rolniczego.
Firma specjalizuje się w produkcji:
-

Opryskiwaczy wysokociśnieniowych
Opryskiwaczy nawozu
Zamgławiaczy
Nawozów

Firma uzyskała wiele światowych certyfikatów m.in.

Więcej informacji na stronie: http://powerspray.co.kr/

Tel.: +82 31 668 9823
E-mail: leebc9@naver.com
www.powerspray.co.kr

Blachodachówka z posypką kwarcową
FEROOF CO., Ltd to firma, która na rynku koreańskim
zajmuje się produkcją dachów. Specjalizuje się w
blachodachówkach z posypką. Produkty te to dachówki
przyjazne środowisku, dźwięko i wodoszczelene, odporne
na zmiany pogody oraz ogień. Ich zaletą jest również
lekkość.
Głównym atrybutem firmy jest blachodachówka imitująca
gont drewniany. Rozwiązanie często spotykane na
Podchalu oraz w budowie domów z drewna w innych
częściach Polski.
Spółka eksportuje swoje produkty do takich krajów jak
Japonia i Kanada. W Europie produkty FeRoof są bardzo
popularne w Rumunii, Bułagarii i Słowacji. Firma posiada
również wiele międzynarodowych certyfikatów i atestów:
ISO 9001, ISO 14001 oraz TUV.
Więcej informacji na stronie: http://feroof.com/en/

Tel.: +82-2-557-9322
E-mail: info@feroof.com
www. feroof.com/en/

Suwnice, dźwigi, wyciągarki
KOREA HOIST CO.,LTD to dostawca kompleksowych rozwiązań w systemie
transportu materiałów. Producent ten specjalizuje się w produkcji m.in
suwnic, dźwigów, żurawi, podnośników, wyciągarek łańcuchowych i linowych,
wyważarek, szynoprzewodów oraz wózków szynowych.
Zaawansowana technologia oraz fachowa wiedza pozwala dostawcy
wprowadzać sprzęty na wiele pól przemysłowych. Korea Hoist zapewnia
swoim klientom zaawansowane technologie oraz konkurencyjne ceny, ciągle
rozwijając swoją markę i produkty.
Firma posiada liczne certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, CE, ATEX, TUV NORD,
DNV.

Więcejinformacji na stronie: http://koreahoist.co.kr/eng/

Tel.:+82-31-8033-3300
E-mail: koreahoist@koreahoist.co.kr
www.koreahoist.co.kr/eng/

Kompresory i sprężarki powietrza
Kyungwon Machinery CO., LTD [COAIRE] to dostawca wysokiej
technologii kompresorów i sprężarek powietrza.
Bazując na swoim czterdziestoletnim doświadczeniu w 2004 roku
marka ta udoskonaliła i wyprodukowała sprężarkę bezolejową,
uzyskując za swój produkt wiele miedzynarodowych nagród.
Osiem lat później Kyungwon otrzymał certyfikat niemieckiego
Stowarzyszenia Dozoru Technicznego TUV, stając się tym samym
marką najwyższej jakości.
Produkty tej firmy spotykają się z zadowoleniem najbardziej
wymagających klientów.
Certyfikaty: ISO 8573-1 Class 0
Więcej informacji na stronie: http://en.ekyungwon.co.kr/

Tel.: +82-31-496-2031 ~4
E-mail:ysyoo@ekyungwon.co.kr
http://en.ekyungwon.co.kr/

Przemysłowe urządzenia ważące

TMT Engineering CO., LTD. to firma założona w 2002 roku, specjalizująca się
w produkcji przemysłowych urządzeń ważących. Producent ten dostarcza na
rynek m. in: wagi samochodowe, wagi dźwigowe, wagi do wózków
widłowych, pojazdów komunalnych i rolniczych, wagi do wózków
paletowych.
Marka ta stawia na rozwój. Cały czas rozszerza swoje możliwości,
zatrudniając w swoje szeregi specjalistów, którzy wymyślają coraz nowsze
technologie pomiaru.
Producent oferuje swoim klientom doskonały sprzęt,ciągle powiekszajac
portfolio swoich produktów. Jako lider rynku koreańskiego TMT Engineering
uzyskała miedzynarodowe certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, CE, FC.

Więcej informacji na stronie: http://tmteng.com/

Tel.: +82-2987-7001
www.tmteng.com

Amortyzatory przemysłowe, bufory hydrauliczne
IZMAC Inc. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości
amortyzatorów przemysłowych i elementów tłumiących.
Firma ta zaprojektowała całkowicie nowy i innowacyjny
amortyzator, wzmacniając jego efektywność o 200 % oraz prędkość
uderzenia do 5m/s.
Amortyzatory przemysłowe IZMAC to wysoka jakość oraz
przedłużenie cyklu życiowego maszyn.
Firma deklaruje, że dostarcza swoje produkty do takich globalnych
koncernów jak: Siemens, Liebherr Components, Thyssen Krupp,
GM Korea, Hyundai Heavy Industires, Hyundai Power Tech,
Hyundai Steel, Doosan Infracore, Hankook, Nexen, POSCO, Mando,
KIA Motors, Hanhwa TechM, Hyundai Rotem.

Więcej informacji na stronie: http://industrialabsorber.com/en/

Tel.: + 82-2-2106-8585
E-mail: info@izmac.co.kr
www.industrialabsorber.com/en/

Odciągi, odpylniki
Cheongwoo C&T to producent wysokiej jakości aparatury do
zassysania nieczystości w laboratoriach, liniach lutowniczych oraz
tzw. clean-roomach.
Wyciągi wyposażone są w wielofunkcyjne ramię manipulacyjne oraz
elastyczny przewód odprowadzający.
Dzięki małym gabarytom urządzenia mogą być umieszczane na
stołach laboratoryjnych. Dygestoria koreańkiego producenta cechują
się też mobilnością ułatwiająć przemieszczanie w niewielkich
pomieszczeniach.
W swojej ofercie firma posiada też przyrządy do dezynfekcji obuwia
oraz wysokiej klasy filtry powietrza (HEPA).
Producent może pochwalić się certyfikatami: ISO 9001, ISO 14001,
CE.
Więcej informacji na stronie: http://www.cwcnt.co.kr/eng/

Tel.: +82-31-365-3630
E-mail: ojs@cwcnt.co.kr
www.cwcnt.co.kr/eng/

Pakowarki próżniowe

GASUNG PAK CO., LTD to producent maszyn do pakowania próżniowego.
To marka, która stawia na jakość, solidność i niezawodność swojego
sprzętu.
Firma działa na rynku koreańskim od 1992 roku razem ze swoim
japońskim partnerem.
Jej wysokiej jakości uszczelniacze próżniowe są znane nie tylko w Korei ale
i na całym świecie. Dostawca posiada oddziały handlowe w Wielkiej
Brytanii, Grecji i Francji, jak również w Stanach Zjednoczonych, Japonii czy
Chinach.
Współpracuje miedzy innymi z markami Samsung i LG. W 1999 roku
otrzymał certyfikat CE.

Więcej informacji na stronie: http://gasungpak.com/eng/

Tel.:+82-31-769-5445
E-mail: gsp@gasungpak.com
http://gasungpak.com/eng/

Urządzenia dla przemysłu gastronomicznego i hotelowego
GLO LEE VINCI to koreańska firma założona w 1996 roku. Od
samego początku swojego istnienia dostawca ten skupia się
przede wszystkim na rynku zagranicznym.
Marka ta dostarcza produkty takie jak: wagi, maszyny do
pakowania próżniowego, lodówki, zamrażarki, zgrzewarki do
folii, przemysłowe terminale wagowe, systemy POS, skanery,
szuflady kasowe i wiele innych.
Produkty GLO LEE VINCI są eksportowane do ponad 50ciu
krajów na całym świecie. Marka ta zaopatruje: kraje
europejskie, Stany Zjednoczone, Rosję i państwa CIS, Afrykę,
Azję.

Więcrej informacji na stronie: http://www.glolee.com/

Tel.: +82-31-852-3901
E-mail: glolee@glolee.com
www.glolee.com

Założona w 1995 roku firma DAESUNG EXT posiada w swojej ofercie
kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji opakowań oraz ich elementów.
Do głównych produktów zaliczyć należy:
- linie do produkcji taśmy pakunkowej (PP, PET),
- produkcja „gąbki” ochronnej stosowanej m.in. w przemyśle samochodowym,
- linie do produkcji opakowań styropianowych – przemysł spożywczy,
- produkcja pianki polietylenowej,
- linie do produkcji folii ochronnej (w tym bąbelkowej),
- urządzenia do produkcji włókien poliestrowych,
- maszyny do produkcji rur plastikowych,
- urządzenia do recyclingu asortymentu wykonanego z plastiku.

Więcej informacji na stronie: http://www.daesungext.com/eng/index.php

Tel.: +82-53-359-0421
Email: ds0421@ymail.com
http://www.daesungext.com/eng/index.php

Od 1991 roku YOUNGJIN Flex zajmuje się produkcją precyzyjnych elementów do
przemysłu. Bogate doświadczenie oraz reputacja związana z wysoką jakością
produktów pozwoliły marce rozszerzyć pole działania na rynki Japonii, USA,
Bliskiego Wschodu oraz Europy. Warto zaznaczyć, że firma jest dostawcą do takich
korporacji jak Hyundai, Samsung oraz Lotte. Do najważniejszego asortymentu
możemy zaliczyć:
- dysze spryskiwaczy w instalacji przeciwpożarowej,
- przewody do spryskiwaczy,
- złącza kompensacyjne rur (stałe i giętkie),
- kołnierze,
- elementy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem,
- złączki gumowe,
- przewody stosowane w gazownictwie,
- przewody „harmonijkowe”,
- zawory.
Firma pozyskała certyfikaty: ISO 9001/2009 oraz ISO 9001/2008.
Więcej informacji na stronie: http://www.yjflex.com/index1.php

Tel.: +82-31-432-9772
Email: yj1991@yjflex.com
www.yjflex.com/index1.php

Kompresory, pompy próżniowe
DooVAC to producent różnego rodzaju kompresorów i pomp próżniowych.
Firma ta istnieje na rynku od ponad dwudziestu lat. To koreański lider.
Jego prokuty cechują się wysoką jakością i najlepszą wydajnością,
a doświadczenie nabyte przez lata pozwoliło mu uzyskać certyfikaty: ISO
9001,14001, CE.
Marka nie ogranicza sie jednak do Korei. To kluczowy dostawca światowy.
Jego produkty sprzedawane są w Europie, Azji, Ameryce Północnej
i Południowej.
DooVAC cały czas rozwija swoje możliwości działania na światowym rynku.

Więcej informacji na stronie: http://www.doovac.com/us/index.php

Tel.:+82-31-944-6480
E-mail: doovac@gmail.com
http://www.doovac.com/us/index.php

Czujniki płomienia/ognia
IRT Korea Co., Ltd została założona w 2013 roku. Mimo
swojego „młodego wieku” firma wypracowała sobie na
rynku znaczącą pozycję, pozyskując wiele certyfikatów,
m. in: ISO 9001, CE, RoHs. Aplikowała również o certyfikaty
ATEX oraz FM.
Producent dostarcza profesjonalną aparaturę opartą na
technologii podczerwieni w postaci:
- czujników płomienia/ognia,
- kamer termowizyjnych,
- cyfrowych czujników dymu,
- alarmów przeciwpożarowych.
Dzięki swoim supernowoczesnym produktom firma zaczyna
zdobywać rynek światowy.
Więcej informacji na stronie: http://irtkorea.co.kr/

Tel.:+82-31-746-8852
E-mail: irtkorea7@gmail.com
www.irtkorea.co.kr

Filtrowentylacja przemysłowa
Auto Link to firma wyspecjalizowana w produkcji wysokiej jakości
urządzeń przemysłowch do filtracji. Firma posiada szeroki zakres
produktów i modeli. Przede wszystkim specjalizują się w filtracji
mgły olejowej.
W portfolio swoich produktów może wyróżnić:
- Filtry mgły olejowej – horyzontalne,
- Filtry mgły olejowej – wertykalne,
- Pochłaniacze oparów,
- Pochłaniacze dymów,
- Wyciągi stosowane w lakierniach,
- Odciągi wyziewów spawalniczych,
- Pochłaniacze stosowane w warsztatach stolarskich,
- Separatory oleju.
W Korei produkty Auto Link stosowane są razem z maszynami:
Doosan, Hyundai WIA, Nexturn, Star, DMG, Mazak, HAAS, Citizen,
DMG, OKK, ANCA
Więcej informacji na stronie: http://www.alltool.kr/

Tel.:+82-1577-7097
E-mail: autolink1@naver.com
www.alltool.kr

Wyposażenie gabinetów medycznych
Firma YEOLLIN SESANG Co. istnieje na rynku od 2006 roku, zajmuje się
produkcją elementów wyposażenia medycznego oferując wózki pod
aparaturę medyczną, leki i akcesoria. Produkty znajdują swoje
zastosowanie w szeroko pojmownej branży szpitalnej, kosmetycznej,
rehabilitacyjnej.
Firma posiada prawa ochronne na 3 wzory użytkowe oraz 5 wzorów
przemysłowych, Certyfikat ISO 9001:2008 oraz Deklarację Zgodności EC.
Firma YEOLLIN SESANG Co. eksportuje do ponad 16 krajów m.in.: USA,
Japonia, Algieria, Grecja, Dania, Włochy, Czechy, Tajlandia, Bułgaria,
Chile, Brazylia, Peru.
W ofercie YEOLLIN SESANG Co. znajdują się takie produkty jak:
- Wózki endoskopowe
- Wózki pod aparaty EKG
- Wózki medyczne wielozadaniowe
- Wózki organizacyjne, zabiegowe i dokumentacyjne
- Inne

Więcej informacji na stronie: http://ysesang.tradekorea.com/main.do

Tel.: +82-2-464-6838
E-mail: cart@ysesang.com
www.ysesang.com

Urządzenia diagnostyczne i pomiarowe
Firma MEDICORE CO., LTD powstała w 1999 roku stając się kluczowym
liderem w dostarczaniu sprzętu oraz urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.
Szeroka gama produktów obejmuje m.in. produktry z obszaru
diaganostyki termowizyjnej, z zakresu analizy autonomicznego ukladu
nerwowego, a także urządzeń pomiarowych rejestrujących pracę naczyń
krwionośnych i objętości krwi.
Firma, dzięki wielu certyfikatom oraz patentom, rozwinęła swoją działalność
również na rynki zagraniczne takie jak: Japonia, Chiny,
Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód oraz Europa.
W ofercie firmy można znaleźć takie produkty jak:
- Ciśnieniomierze
- Pulsoksymetry
- IRIS (urządzenie w zakresie diaganostyki termowizyjnej)
- Analizatory składu ciała, funkcji życiowych, poziomu stresu
- Urządzenia kardiologiczne
- Inne

Więcej informacji na stronie: www.medi-core.com

Tel.: +82-2-2056-2681
E-mail: damon@medi-core.com
www.medi-core.com

Analizatory układu krwionośnego
MDPartners Co., Ltd. Firma działająca od ponad 20 lat , zajmuje się
rozwojem i wdrażaniem nowatorskich urządzeń służących
dokonywania analizy parametrów ciała, naczyń krwionośnych i
objętości krwi.
Firma stworzyła DPA- cyfrowy analizator pulsu, urządzenie do
nieinwazyjnego, 1-minutowego badania diagnostycznego,
określającego zmiany stanu i objętości naczyń krwionośnych związane
z rytmem serca i przepływem krwi (pletyzmografia fotoelektryczna).
Istotną innowacją dla powyższych produktów jest aplikacja
gromadząca dane dotyczące zdrowia monitorowanych pacjentów.
W swojej ofercie firma posiada również produkt LAPEX BCS Pro,
nieinwazyjne urządzenie laseroterapii stosowane do modelowania
sylwetki i redukcji cellulitu.

Więcej informacji na stronie: www.meridian.co.kr

Tel.: +82-31-463-7700
E-mail: meridian@meridian.co.kr
www.meridian.co.kr

Testy medyczne
Firma TWOWINPHARMA powstała w 2009 koncentruje się na nieustannym
rozwoju technologii urządzeń medycznych, kosmetyków oraz lekarstw,
inwestując ponad 20% przychodów ze sprzedaży w Badania i Rozwój.
TWOWINPHARMA specjalizuje się m.in. w produkcji testów medycznych
wykrywających raka piersi, raka płuc, jelita grubego, wątroby, trzustki oraz
prostaty, dających rezultaty w przeciagu 20 minut oraz wykazujących
ponad 80% skuteczności, niezależnie od rasy czy płci badanych.
Firma, ponadto dostarcza kosmetyki tworzone w ramach technologii
biodermokosmetycznej opartej na bazie komórek macierzystych.
TWOWINPHARMA posiada w swojej ofercie również lekarstwo Sivelestat
będącym lekiem sierocym na ostre uszkodzenie płuc, atakującym jednego
na pięciu pacjentów na oddziale intensywenj terapii.

Więcej informacji na stronie: www.twowinpharma.com

Tel.: +82-43-238-8477
E-mail: master@twowinpharma.com
www.twowinpharma.com

Aparatura medyczna: Generator prądu RF
STARmed Co., Ltd to firma działająca jako wyspecjalizowany deweloper,
producent i dystrybutor innowacyjnych urządzeń medycznych mających na
celu kurację medyczną minimalizującą inwazyjną terapię interwencyjną.
Mikrochirurgiczny generator prądu VIVA RF o częstotliwości fal radiowych 480
kHz jest zaawansowanym technologicznie produktem na rynku koreańskim
stosowanym do termoablacji celem niszczenia zmian nowotworowych.
Szeroka oferta Firmy obejmuje bardzo precyzyjne elektrody RF stosowane
szczególnie w miejscach nagromadzenia wielorakiej ilości zmian
nowotworowych różnej wielkośći oraz w obrębie nieregularnych czy
krytycznie umiejscowionych zmian patologicznych.
Generator VIVA RF spełnia wymogi EN60601-1 i EN60601-2-2 oraz wymogi
międzynarodowych standardów kodeksu bezpieczeństwa elektrycznego.

Więcej informacji na stronie www.starmed4u.com

Tel.:+82-506-816-3546
E-mail: inquiry@STARmed4u.com
www.starmed4u.com

Elektrokardiografy, defibrylatory,
monitory funkcji życiowych
MEDIANA CO., Ltd. jest firmą powstałą w 1993 roku, stale rozwijającą się
na nowe rynki zagraniczne, zajmując pozycję globalnego lidera na rynku
sprzętu medycznego.
Dzięki ciągłym inwestycjiom w badania i rozwój, firmie udało się opracować
nowe produkty, takie jak defibrylatory (również typu AED), elektrokardiografy,
monitory funkcji życiowych, które stanowią obecnie jedne z wiodących
produktów na rynku.
Firma posiada również w swojej ofercie:
- Kamery endoskopowe
- Wieloparametrowe monitory pacjenta
- Mikroskopy
- Serwery i rozwiązania sieciowe urządzeń medycznych
- USG Dopplera
- Termometry
- Pulsometry
- Inne

Więcej informacji na stronie: www.mediana.co.kr

Tel.: +82-2-542-3375
E-mail: info@mediana.co.kr
www.mediana.co.kr

Firma HANSUNG MEDICAL CO., LTD. powstała w 2006 roku i zajmuje się produkcją
medycznych sterylizatorów parowych wysokociśnieniowych.
W ofercie Firmy znajdują się m.in.:
- autoklawy laboratoryjne (reaktory ciśnieniowe)
- sterylizatory parowe służące sterylizacji naczyń reakcyjnych
- platynowe i silikonowe endoskopowe dilatory do nosa
Firma posiada liczne certyfikaty, a jej produkty są eksportowane do krajów
Azjatyckich, na Bliski Wschód, do Afryki, Ameryki Południowej i Oceanii.

Więcej informacji na stronie: www.hsm01.com

Tel.: +82-41-555-9911
Email: hansung@hsmedi114.com
www.hsm01.com

BL Tech to firma, która od 2006 roku specjalizuje się w badaniach i rozwoju,
stając się światowym liderem w produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości
innowacyjnych
wyrobów
medycznych
wykorzystując
autorską,
opatentowaną technologię opartą na metodzie odlewania tworzyw
polimerowych.
Produkty marki NEAL zostały opracowane z wykorzystaniem najnowszych
technologii, dostarczając taśmy odlewnicze poliestrowe oraz z dodatkiem
włókna szklanego, służące do sztywnego lub miękkkiego unieruchomiania
ortopedycznego.
Taśmy odlewnicze dostępne są w różnych kolorach oraz rozmiarach.
Produkty firmy BL Tech zyskały uznanie na rynkach zagranicznych rezultując
w zarejestrowaniu ich w ponad 30 krajach świata.

Więcej informacji na stronie: www.bltech.info

Tel.: +82 33 264 2686
Email: info@bltech.info
www.bltech.info

Firma i-SENS dzięki najnowocześniejszej technologii biosensorowej i elektrochemii,
rozwija, produkuje i dystrybuuje produkty mające na celu poprawę ludzkiego zdrowia.
Od 2000 roku firma, dzięki swoim zasięgom patentowym i możliwościom badawczym
wynikającym z pracy dr Cha i dr Nam w dziedzinie biotechnologii, stale rozwija i
wprowadza na rynki światowe nowe i innowacyjne produkty.
i-SENS z powodzeniem opracowała glukometry, analizatory do gazometrii i elektrolitów
czy immunosensory, wprowadzając z powodzeniem te produkty na światowe rynki
m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Europie i wiele innych.
Szczególne uznanie ostatnimi czasy zdobył produkt CareSens N z linii systemu
monitorowania stężenia glukozy we krwi, będący innowacyjnym rezultatem wdrożonej
autorskiej technologii automatycznego kodowania. Opracowanie tejże technologi
zaowocowało zdobyciem tytułu “2009 Asia Pacific Excellence in Healthcare Award”
przyznanym przez Frost & Sullivan i uplasowało produkt CareSens jako jeden z
najlepszych produktów na świecie.

Więcej informacji na stronie www.i-sens.com

Tel.: +82-2-910-0667
Email: sales3@i-sens.com
www.i-sens.com

Urządzenia zwalczające bóle menstruacyjne
Firma Colorseven, Inc. istnieje na rynku od 2010 roku specjalizując się w
przeprowadzaniu badań, rozwoju oraz produkcji urządzeń medycznych
bazujących na wykorzystaniu metody fototerapii LED.
Firma stosuje metodę fototerapii LED w leczeniu wielu chorób związanych z
nieprawidłowym funkcjonowaniem tkanki mięśniowej gładkiej.
Colorseven, Inc stworzyło nowatorski produkt Women Stress Free będący
drobnym, poręcznym urządzeniem pozwalającym na szybkie zwalczenie
bólu menstruacyjnego jak i objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
W ofercie firmy znajdują się również urządzenia wykorzystujace metody
leczenia takich dolegliwości jak: obrzęki kończyn, obrzęki po operacjach chirurgii
plastycznej, dolegliwości w zakresie neuropatii , zaburzeń krążenia krwi, leczenia
bezsenności czy zwalczania stresu.
Produkty Colorseven, Inc. cieszą się zainteresowaniem na rynkach nie tylko
Azji, ale również w Europie, USA oraz na Bliskim Wschodzie.

Więcej informacji na stronie: www.color7.co.kr

Tel.: +82-70-4432-1472
E-mail: pkcolor7@hanmail.net
www.color7.co.kr

Masażer
Firma Homelec Korea Co., Ltd od 2014 roku jest dynamicznie rozwijjącym się
producentem i eksporterem zaawansowanych medycznych urządzeń osobistego
użytku.
Innowacyjne masażery Homelec wyróżniają się na tle innych tego typu produktów na
rynku, przede wszystkim bezprzewodową budową, wyjatkową funkcjonalności,
jednostajnym systemem drgania produktu, a także krótkim (2-godzinnym) czasem
ładowania pozwalającym na parogodzinne korzystanie z urządzenia.
Ponadto, różnorodność antybakteryjnych, silikonowaych oraz plastikowych nakładek
masażera pozwala na wykonywanie różnego rodzaju masażu, w tym masażu głowy,
kończyn, bądź uzyskania efektu oleistego masażu lub zabiegu akupunktury.
Produkty Homelec były wielokrotnie nagradzane m.in. za orginalne i niepowtarzalne
wzornictwo oraz za ponadprzeciętną wartość użytkową, zdobywając takie tytuły jak
Innovation Award (2016), World Best Product of Korea (2016) oraz Consumer Best
(2014).
Homelec eksportuje swoje produkty m.in. do krajów Azji Południowo-Wschodniej,
Australii, USA oraz na Bliski Wschód.

Więcej informacji na stronie: www.homelec.co.kr

Tel.:+82-02-521-2288
E-mail: info@homelec.co.kr
www.homelec.co.kr

HT Co., Ltd. to firma powstała w 2002 roku specjalizująca się w dostarczaniu
materiałów ortodontycznych.
Firma wykorzystuje w swoich produktach najnowsze technologie ortodontyczne,
a wykorzystanie szkliwa szafirowego w zamkach ortodontyczne sprawia, że firma
HT Co. oferuje nowatorski produkt wyróżniajac się na tle konkurencji. Szkliwo
szafirowe sprawia, że produkty ortodontyczne nie tylko przodują w kwestii
estetyki dzięki swojej niebywałej transparentności, ale również są bardziej
funkcjonalne niż tradycyjne produkty dostępne na rynku, a także są
antyalergiczne.
Firma, w swojej ofercie posiada ponadto szeroką gamę produktów takich jak:
- Szczypce ortodontyczne
- Tuby i pierścienie ortodontyczne
- Typodonty
- Inne akcesoria ortodontyczne

Więcej informacji na stronie: www.htdental.co

Tel.: +82-31-216-2080
Email: htdental@htdental.co
www.htdental.co

Kosmetyki oligopeptydowe i mikroigłowe
Firma GEUMCHEONG pharmaceutical co., ltd skupia się na rozwoju
biokosmetyków. Unikatowym składnikiem wszystkich produktów jest oligopeptyd
EGF, bazujący na ryżu. Substancja ta jest naturalnie występującym w skórze
czynnikiem wzrostu i aktywuje fibroblasty, aby produkowały więcej kolagenu.
EGF w formie maseczek i serum ma obniżoną skuteczność, gdyż musi dotrzeć do
niższych warstw skóry. Dlatego firma opatentowała technologię sMTS –
wodorozpuszczalne mikroigły zbudowane z cząsteczek kwasu hialuronowego,
skutecznie penetrujące skórę na zasadzie mezoterapii.
Mikroigły sMTS nieinwazyjnie wprowadzają EGF w głębsze warstwy skóry i
przygotowują ją do dalszej pielęgnacji.
W ofercie firmy znajdują się również
• Serum pod oczy QUEENFEI EFFECT Fito EGF Serum (6ml + 3ml)
• Serum QUEENFEI EFFECT Fito EGF Eye Serum (20ml + 3ml)
• Intensywnie nawilżający krem QUEENFEI EFFECT Fito EGF Cream (50g)
Produkty działają najlepiej w połączeniu z rozpuszczalnymi mikroigłami sMTS.

Więcej informacji na stronie: www.queenfeib.com

Tel.: 031 427-8669
E-mail: kc001@daum.net
www.queenfeib.com

6-dniowa kuracja na bazie komórek macierzystych
Elli Cel Co. to firma zajmująca się rozwojem kosmetyków na bazie
komórek macierzystych
Stem Cell Mask to zestaw przeznaczony do 6-dniowej kuracji
wzmacniającej gęstość, elastyczność i jędrność skóry twarzy.
Kuracja została opracowana z myślą o osobach po znacznej
utracie wagi, borykających się z luźną skórą. Działa ona jednak
równie skutecznie na skórę twarzy, a zawarte w kuracji komórki
macierzyste skutecznie pobudzają jej regenerację, dając szybkie i
zauważalne wyniki.
Każdy krok kuracji zawiera również unikalne składniki takie jak
złoto koloidalne, wyciąg z morwy, czy czerwony żeńszeń. Do
każdego kroku załączona jest celulozowa maseczka,
wzmacniająca absorpcję składników.
Produkty nie zawierają barwników, talku, parafiny i
benzofenonu.
Więcej informacji na stronie: www.ellicel.com

Tel.: +82-2-558-266
E-mail: ask@ellicel.com
www.ellicel.com

Skoncentrowane kosmetyki do pielęgnacji twarzy
ARRLIN jest firmą specjalizującą się w skoncentrowanych
produktach do pielęgnacji, takich jak maseczki, sera oraz
ampułki.
Luksusowe składniki produktów, takie jak jedwab czy złoto
łączone są z tradycyjnymi elementami azjatyckiej pielęgnacji śluzem ślimaka, spiruliną czy drogocennym ekstraktem z
jaskółczego gniazda.
Skoncentrowane kosmetyki firmy Arrlin mają działanie
zapobiegające starzeniu, rozjaśniające przebarwienia oraz
wzmacniające gęstość skóry.
W ofercie znajdują się również nawilżające kremy CC oraz
kremy do codziennej pielęgnacji.
Więcej informacji na stronie: www.arllin.co.kr

Tel.: +82 02 354 7798
E-mail: arllincos@naver.com
www.arllin.co.kr

Mydło naturalne oraz kosmetyki kolorowe
Firma HNH GROUP Co. stoi za marką M.R.S – My Real Skin i My
Real Soap. Zajmuje się produkcją kosmetyków kolorowych
(kredki do brwi, konturówka do ust, gel eyeliner, liquid eyeliner)
oraz naturalnym mydłem.
Flagowym produktem jest mydełko bananowe do twarzy z
dodatkiem noni, ekstraktu z kalamondynki i koreańskich ziół.
W ofercie znajdują się również
mydło kawowe
•
•
szampon w kostce do eksfoliacji skóry głowy
niskokwasowe mydło dla wrażliwej skóry
•
•
łagodne mydełko dla niemowląt
•
mydło z wyciągiem z kalamondynki
Więcej informacji na stronie: www.myrealskin.co.kr

Tel.: 07078119900
Email:myrealsoap@naver.com
www.myrealskin.co.kr

Genpeau Co. to firma produkująca kosmetyki kolorowe oraz 3-fazowe
plastry oczyszczające.
Podkład Lepriel Cloud Cushion jest ultralekkim produktem do
makijażu twarzy, zawierającym przeciwstarzeniowy filtr SPF 50.
Podkład zawiera silne składniki nawilżające oraz unikatową formę
ekstraktu z cykorii – aktywującą produkcję witaminy D bez narażenia
skóry na szkodliwe promieniowanie UV.
Koloryzujący balsam do ust w kredce Triangloss to półtransparentny,
trwały produkt zawierający olejek z dzikiej róży.
PetiTree to 3-fazowy produkt do oczyszczania skóry nosa. Każdy etap
zawiera wyważony zestaw składników – 1. faza nawilża hydrolatem
oczarowym i końskim olejem, 2. faza oczyszcza różową glinką i
ekstraktem z cytryny, a 3. faza łagodzi ekstraktem z portulaki.
Więcej informacji na stronie: www.genpeau.com

Tel.: +82 32-837-5060
E-mail: support@genpeau.com
www.genpeau.com

Produkty hydrożelowe do skóry
Firma Wooshin Medics, Co. opracowała nową techologię
HydroCata, ulepszającą nowoczesne hydrożelowe plastry
medyczne. Plastry te pozwalają na szybsze wchłanianie leków
przez skórę. Jest to szczególnie przeznaczone dla sportowców,
osób cierpiących na żylaki oraz osób po bolesnych urazach.
Produkty medyczne obejmują również produkty dla dzieci –
plastry przeciwko swędzeniu, ugryzieniom insektów czy
przeciwgorączkowe.
Firma produkuje również hydrożelowe plastry kosmetyczne o
zróżnicowanym działaniu – przeciwzmarszczkowe,
przeciwtrądzikowe i ujędrniające.

Więcej informacji na stronie: www.wooshinmed.com

Tel.: +82-2-786-9849
E-mail: wsmedics@naver.com
www.wooshinmed.com

Kosmetyki z olejem końskim
Firma Dahrum International Co. specjalizuje się w kremach
pielęgnacyjnych z 10-procentowym stężeniem tradycyjnego
azjatyckiego składnika pielęgnacyjnego, tzw. mayu – oleju końskiego.
Krem all-in-one Epona to nawilżający produkt przeznaczony do
bardzo suchej skóry.
Krem zaprojektowany został wg filozofii trzech 8 – poza mayu
zawiera 8 ekstraktów, m.in różę damasceńską, rumianek, melisę,
opuncję czy żywicę boswelii. Krem Epona nie ma w składzie 8
toksycznych składników, m.in parabenów, talku, parafiny, propylene
glycol czy benzofenonu.
Krem zapewnia 8 efektów, popartych badaniami in vivo – m.in
poprawę gładkości skóry, wzmocnienie, rozjaśnienie przebarwień i
działanie przeciwzmarszczkowe.
Więcej informacji na stronie: www.epona.co.kr

Tel.: +82-070-4241-0710
E-mail: wsmedics@naver.com
www.epona.co.kr

Joniczne urządzenia do pielęgnacji
Firma Belinna Company zajmuje się innowacyjnymi rozwiązaniami
w zakresie akcesoriów do pielęgnacji skóry.
Specjalizuje się w jonicznych produktach:
Aplikator LUKU mini za pomocą jonoforezy wzmacnia absorpcję
•
produktów do pielęgnacji skóry.
•
Szczotka do włosów LUKU RF Hair Brush pobudza cebulki i
zapobiega wypadaniu włosów.
•
Masażer LUKU Hot & Cold łączy wibracje, jonoforezę i terapię
światłem LED
Vicina to wodoodporne urządzenie do głębokiego oczyszczania
skóry. Ergonomiczna szczoteczka składa się z ultracienkiego (0,5
mm) włosia, które skutecznie oczyszcza bez podrażniania.
Akcesoria są produkowane na terenie Korei Południowej.
W ofercie znajdują się również kremy liftingujące, dopasowane
działaniem do akcesoriów.
Więcej informacji na stronie: www.belinna.com

Tel.: +82-2-865-3110
E-mail: max@belinna.com
www.belinna.com

Akcesoria kosmetyczne
Firma Star Corporation od 1979 r. zajmuje się
produkcją różnorodnych typów luster do makijażu i
pojemników kosmetycznych. Firma posiada ponad 100
patentów projektowych i eksportuje produkty do
ponad 20 państw. W procesie produkcji firma łączy
ręczne projektowanie modeli i drukowanie metodą 3D.
W szerokiej ofercie firmy znajdują się wysokiej jakości
lustra powiększające, podświetlane, podręczne i
stojące.
Firma produkowała również OEM dla dużych firm –
Dior, Guerlain, Elizabeth Arden, Bourjois.

Więcej informacji na stronie: www.starcorp.co.kr

Tel.: +82-2-988-0030
E-mail: star@starcorp.co.kr
www.starcorp.co.kr

Klej kosmetyczny
Firma Wonjin Polymer powstała w 1996 roku w
Korei Południowej i zajmuje się rozwiązaniami z
zakresu klejenia.
Nowoczesne laboratorium, wieloletnie
doświadczenie, własne technologie, wdrożone
normy wewnętrzne oraz międzynarodowe normy
ISO 9001 pozwalają na ciągłe doskonalenie
oferowanych produktów. Seria klejów Loc&Loc
stworzona przez Wonjin to przede wszystkim
moc, szybkość i trwałość.

Więcej informacji na stronie: www.locnloc.com/en

Tel.: +82 32 819 7511
E-mail: sales@locnloc.com
http://www.locnloc.com/en

Surowce kosmetyczne
Firma KPT powstała w grudniu 2004 roku i od tego czasu stała
się jednym z największych dostawców surowców
kosmetycznych w Azji. Rozwiązując długotrwałe wyzwanie
w zakresie technologii formułowania, w swoich produkcjach
KPT stosuje technologię enkapsulacji, dzięki czemu wszystkie
surowce posiadają unikatowe właściwości. Doprowadziło to do
zdobycia głównej nagrody w prestiżowym konkursie na targach
w kosmetyce, w Niemczech „Beiersdorf Innovation Pitch”.
Firma w swojej ofercie posiada m.in:
• Surowce do peelingów – celuloza, krzemionka, zeolit, Żeńszeń
• Granulki duo-mix – witamina C, kolagen, kolagen+CoQ10
• Surowce zamknięte w perłach emulsyjnych
• Węgiel drzewny – bambus, kokos
Wszystkie produkty posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz ISO
14001.
Więcej informacji na stronie: www.starpheres.com

Tel.: +82 303 0940 7726
E-mail:nurialee@starpheres.com
www.starpheres.com

Jonizatory wody
Firma KYK Co., LTD od ponad 34 lat prowadzi badania naukowe nad
wodą alkaliczną i jako pierwsza firma otrzymała zgodę rządu na
prowadzenie badań klinicznych , aby przetestować skuteczność
medycznej wody alkalicznej przed chorobami przewodu
pokarmowego. Wyniki badań wykazały, że alkaliczna woda
z jonizatora KYK może być stosowana z powodzeniem w leczeniu
nieprawidłowej fermentacji w jelicie, niestrawność, przewlekłej
biegunki oraz nadmierne wydzielanie soku żołądkowego. Wyniki
zostały zatwierdzone w Ministerstwie Żywności i Leków Korei.
Badania przeprowadzono w Bundang Szpitala Seoul National
University.
KYK zdobyła 9 złotych medali na Międzynarodowych Targach
Wynalazczości, posiada ponad 130 patentów technologicznych.

Więcej informacji na stronie: www.kyk.com

Tel.: +82-2-6000-0333
E-mail: kykok@kykok.com
www.kyk.com

Generator wody wodorowej/jonizator wody
Firma ECOSYS powstała w 1999 roku w Korei Południowej.
Początki działalności to opracowanie REDOX-WATER z technologią
COHERENT w Japonii oraz produkcja i dystrybucja wodomierzy
WATRIX-10G, zjonizowanych generatorów wody i oczyszczaczów
powietrza do Stanów Zjednoczonych, Chin i państw Azji
Południowo-Wschodniej, działając jako OEM dla około 10
lokalnych firm.
Jonizatory produkowane są przez zespół pracowników
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie urządzeń do filtracji
i jonizacji wody, w oparciu o najnowsze, opatentowane
technologie,dostarczając wodę alkaliczną o najwyższych
parametrach.
Firma w swojej ofercie posiada:
• Generatory wody wodorowej
• Jonizatory wody stacjonarne i przenośne
• Jonizatory powietrza

Więcej informacji na stronie: http://eco-sys.net

Tel.:+82-31-651-3420
E-mail: rick@eco-sys.net
www.eco-sys.net

Kleje
Firma Wonjin Polymer powstała w 1996 roku w Korei
Południowej i zajmuje się rozwiązaniami z zakresu klejenia.
Nowoczesne laboratorium, wieloletnie doświadczenie, własne
technologie,
wdrożone
normy
wewnętrzne
oraz
międzynarodowe normy ISO 9001
pozwalają na ciągłe
doskonalenie oferowanych produktów. Seria klejów Loc&Loc
sworzona przez Wonjin to przede wszystkim moc, szybkość
i trwałość. Produkty przeznaczone są dla majsterkowiczów,
gospodarstw
domowych,
motoryzacji,
przemysłu
i budownictwa.
Obecnie produkty eksportowane są do: Stanów Zjednoczonych
i Japonii.

Więcej informacji na stronie: http://www.locnloc.com

W swojej ofercie firma posiada:
• kleje typu Super Glue
• kleje techniczne
• kleje przemyslowe
• kleje w sprayu
• kleje kosmetyczne
• opakowania do klejów

Tel.: ++82-32-819-751
E-mail: sales@locnloc.com
http://www.locnloc.com

Wyciskarki wolnoobrotowe
Firma Hurom powstała w 1974 roku, rozwijając technologię
i prowadząc badania, mające na celu poprawę stanu zdrowia
ludzkości. Efektem pracy była pierwsza na świecie pionowa
wyciskarka do soków.
Wyciskarki do soków Hurom okazały się światowym
sukcesem. Wolnoobrotowa wyciskarka oferowała świeżo
wyciskane soki warzywne i owocowe, ale w odróżnieniu od
tradycyjnej sokowirówki, nie niszczyła enzymów i wartości
odżywczych zawartych w owocach i warzywach.
Obecnie Hurom sprzedaje około 10 mln wyciskarek rocznie w
ponad 50 krajach świata. Staranność wykonania, dbałość
o każdy szczegół oraz piękne wzornictwo potwierdzają liczne
światowe nagrody przyznawane produktom marki Hurom
(Red Dot Award, iF Award). Wyciskarki do soków marki
Hurom, to produkty cechujące się najwyższą jakością
wykonania oraz nieszablonowym wzornictwem.
Więcrej informacji na stronie: http://global.hurom.com

Tel.: +82 2 6929 2700
E-mail:dahyi@hurom.com
http://global.hurom.com

Firma Natural and Me skupia się na przyjaznej dla środowiska
działalności, wytwarzając odświeżacze powietrza, wykonane
z naturalnej czerwonej gliny i olejków aromaterapeutycznych.
Produkt jest biodegradowalny i w pełni bezpieczny dla środowiska
naturalnego.
Specjalna technologia powlekania, umożliwia powolne wydzielanie
aromatu, przez co utrzymuje się on aż do 3 miesiący, co sprawia, że
odswieżacz Natural&Me jest bardziej ekonomiczny niż inne ciekłe
materiały aromatyczne.

Więcej informacji na stronie www.i-nnm.com .

Tel.: +82-42-934-0088
Email: goodsolidair@gmail.com
www.i-nnm.com

EZF Eazy Frame to bardzo znana na rynku azjatyckim, marka okularów.
Podąrzając za najnowszymi trendami, firma wytwarza najwyższej jakości
oprawki i szkła, tworząc unikatowe kolekcje. Wszystkie szkła posiadają filtry
UV i filty polaryzacyjne.
EZF posiada trzy podmarki:
RAYSCOTT – okulary wielofunkcyjne
APRIL – okulary przeciwsłoneczne
CRAFT – okulary korekcyjne

Więcej informacji na stronie: www.ezframe.kr

Tel.: +82 55 381 3381
Email: y2kgons@naver.com
www.ezframe.kr

Urządzenia do stylizacji włosów

Firma CS KOREA CO.,LTD istnieje na rynku od 2009 roku.
Stała się ona liderem w przemyśle kosmetycznym. Z powodzeniem wprowad
za na rynek innowacyjne technologie w dziedzinie urządzeń do stylizacji
włosów między innymi np. bezprzewodowe prostownice do włosów.
Firma inwestuje w badania i rozwój, aby stale podnosić jakość swoich
produktów. Nowoczesne prostownice do włosów z wielkim powodzeniem
sprzedawane są na rynkach amerykańskich i europejskich.
SS SHINE w swojej ofercie posiada także lokówki do włosów,
suszarko-lokówki, prostownice oraz elektryczne szczotki do włosów.

Więcej informacji na stronie: www.ssshiny.com

Tel.: +82-54-473-8999
E-mail: yty10@hanmail.net
www.hexcctv.com

Systemy próżniowego pakowania żywności
B2Biz powstała w 2003 roku i jest międzynarodową firma zajmującą się
produkcją systemów pakowania próżniowego żywności.
Bogaty wybór modeli i urządzeń pozwala dokonać satysfakcjonującego
zakupu zarówno do użytku domowego, małej firmy jak i dużego
przedsiębiorstwa.
Jedzenie podlega przemianom chemicznym, spowodowanym przez
działanie drobnoustrojów, temperatury i powietrza. Powietrze jest jednym
z głównych przyczyn psucia się żywności. Procesy utleniania sprawiają,
że żywność traci właściwości odżywcze, smak i jakość. Można jednak temu
zapobiec. Próżniowe pakowanie żywności przedłuży trwałość
przechowywanych w ten sposób produktów i potraw. Firma B2Biz
wychodzi naprzeciw temu problemowi proponując różnorodne
rozwiązania.
Więcej informacji na stronie: www.b2biz.co.kr

B2BizCo.,Ltd
Food packing machine specialized distributor

Tel.: + 82-23 462-1228
E-mail: salbert@naver.com
www.b2biz.co.kr

Utylizator odpadów organicznych
SMART CARA została utworzona w 2009 roku z myślą o stworzeniu
systemu unieszkodliwiania odpadów, który uczyniłby świat
zdrowszym i lepszym miejscem do życia. Począwszy od zaledwie
garstki pracowników, Smart Cara wyruszyła na ścieżkę, która nie
tylko ratuje środowisko naturalne, ale także przyczyni się do
pozbycie się stale rosnącej ilości śmieci na świecie.
Innowacyjny produkt, który stworzyła firma to - utylizator
odpadów organicznych.
Smart Cara w łatwy i ekologiczny sposób pozwala pozbyć się
problemu nagromadzenia odpadów, które każdego dnia powstają w
naszych kuchniach. To produkt cechujący się efektywnym
systemem mielenia, suszenia oraz chłodzenia odpadów. Powstała
substancja może zostać ponownie wykorzystana np. jako naturalny
nawóz.
Więcej informacji na stronie: www.smartcara.com

Tel.: +82-1800-9113
E-mail: smartcara2@gmail.com
www.mjcare.co.kr

Garnki i naczynia kuchenne
Neoflam to jeden z największych producentów naczyń do
gotowania, przechowywania żywności, desek do krojenia,
sztućców, noży i butelek. Po sukcesach na rynku Korei
Południowej, firma ta rozszerzyła się na globalne rynki.
Produkty można dziś znaleźć w ponad 70 krajach na całym
świecie.
Firma otworzyła się na potrzeby wymagających klientów,
którzy chcą więcej niż to co oferują inni producenci
akcesoriów kuchennych. Produkty wyróżniają się
nowoczesnym designem i innowacyjnymi rozwiązaniami.
Naczynia firmy Neoflam spełnią także oczekiwania tych
wszystkich, którzy zwracają uwagę na zdrowe
przygotowanie posiłków. Bezpieczeństwo użytkowania
naczyń z powłoką ceramiczną Ecolon potwierdza
świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu
Higieny i atest TUV Rheinland LGA z Niemiec.
Więcej informacji na stronie: www.neoflam.com

Tel: +82-2-2600-0307
E-mail: bj.kim@neoflam.com
www.neoflam.com

Ekologiczne tapety
Firma U2 WALLPAPER INC. powstała w 2001 roku i zajmuję się
produkcja różnego rodzaju tapet.
Firma jako pierwsza w Korei wprowadziła system tapet wstępnie
klejonych DIY, dzięki któremu tapetowanie staje się niezwykle
proste.
Produkty są przyjazne dla środowiska a do ich produkcji
wykorzystuje się bawełnę, konopie, minerały i wodę,
w przeciwieństwie do innych ogólnodostępnych tapet, które
generują wiele zanieczyszczeń.
Tapety te są w pełni biodegradowalne dzięki temu są produktem
ekologicznym i nie obciążają środowiska naturalnego.
Tapety firmy U2 Wallpaper mogą być stosowane na wielu
powierzchniach prócz zwykłych ścian możne ja także wykorzystać
na powierzchniach, szklanych, drewnianych, żelaznych, marmurze
i płytkach.

Firma posiada wiele certyfikatów,
miedzy innymi:
- KC Certyfication
- IGE Quality Mark
- CC Certification
- VINYLY Plus

Więcej informacji na stronie: www.u2wallpaper.com

Tel.: +82-5342-71201
E-mail: u2@u2wallpaper.com
www.u2wallpaper.com

Podstawki utrzymujące ciepło
The Od co., Ltd specjalizuje się w produkcji elektrycznych urządzeń
ułatwiających codzienne życie.
Firma dokłada wszelkich starań by
produkować urządzenia
najwyższej jakości z zachowaniem najnowszych technologii, by
zadowolić najbardziej wymagającego klienta.
Produkty HOTTOP, HOTTOP-PAN, HOTPOT-CAR , HOTTOP-TURBO –
to specjalne urządzenia podtrzymujące ciepło żywności I napojów.
HOTTOP - specjalna podkładka pod kubek utrzymująca ciepło
napojów.
HOTTOP –PAN - elektryczna podkładka do gotowania.
HOTTOP - CAR – specjalnie zaprojektowany pojemnik utrzymujący
temperaturę napojów, przystosowany do użytkowania w
samochodzie.
HOTTOP-TURBO – kuchenka elektryczna.
Więcej informacji na stronie: www.hottop.co.kr

Tel.: +82-2-848-5570
E-mail: wb21@theod.co.kr
www.hottop.co.kr

Napoje bezalkoholowe

Firma OKF jest czołowym producentem napojów z dodatkiem aloesu na świecie (76%
światowego rynku).
Obecne OKF poszukuje na rynku polskim firm zainteresowanych produkcją napojów
na zasadach ODM/OEM.
Firma OKF oferuje możliwość produkcji takich napojów jak:
-

Napoje z cząstkami aloesu;
Napoje z cząstkami kokosa;
Napoje gazowane;
Napoje energetyczne;
Kawa mrożona.

Dostępne rodzaje opakowań: puszki, puszki PET,
butelki szklane lub butelki PET.

Tel.: +82-2-491-1821
E-mail: aloe@okf.kr
okf.kr

Suplementy diety

Firma BioNutrigen Co., Ltd. istnieje na rynku od 1999 r. specializując się w produkcji
suplementów diety opartych wylącznie na naturalnych składnikach.
Firma oferuje zarówno surowce jak i gotowe gotowe produkty. W swojej ofercie
posiada m.in:
-

suplementy poprawiające pracę wątroby oraz metabolizm lipidów;
herbatki dietetyczne;
napoje walczące ze skutkami zmęczenia oraz kaca;
suplementy diety na bazie żeń-szenia oraz jagód goji.

Produkty firmy BioNutrigen zarejestrowane są na terenie Unii Europejskiej. Firma
posiada certyfikat ISO 9001 oraz liczne nagrody na targach organizowanych w Seulu
oraz na Tajwanie.

Tel.:+82-42-861-0637
E-mail: bionutrigen@daum.net
www.bionutrigen.com

