
SPOTKANIA B2B Z FIRMAMI KOREAŃSKIMI 

Data: 29.05.2018 (wtorek) 
 

Miejsce: Hilton Warsaw Hotel  
Sala: Light room 

Czas: 10:00 - 17:00 (we wcześniej umówionych godzinach) 
Adres: ul. Grzybowska 63, 00-844 Warszawa 

Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Korea Business Center (KOTRA), Sekcji Handlowej Ambasady Republiki Korei Południowej w 
Polsce mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkania z firmami koreańskimi, które poszukują 
przedstawicieli oraz klientów zainteresowanych importem do Polski produktów z Korei. 
 

Spotkania są bezpłatne i mogą odbywać się po polsku lub angielsku (zapewniamy tłumacza).  
Spotkania mają charakter indywidualny i umawiane są na konkretną godzinę. 
 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem prosimy o kontakt w celu ustalenia godziny spotkania.  

Poniżej zamieszczamy listę wszystkich firm koreańskich, z którymi możliwe jest spotkanie: 

 

Kontakt: Sonia Jung 
Market Promotion and Research Manager 

Tel.: 22-520-6238,  
e-mail: soniajung@kotra.pl 

Organizator 
KOTRA - Korea Business Center,  

Sekcja Handlowa Ambasady Republiki Korei 
ul. Emilii Plater 53, 21piętro, 00-113 Warszawa 



  
Od czasu pojawienia się plastiku trudno było usunąć pozostałości 
polimerowe, powłoki proszkowe, zanieczyszczenia olejowe i inne 
materiały organiczne z części metalowych i osprzętu.  
Istniejące metody czyszczenia w przemyśle wymagają dużych 
nakładów finansowych i siły roboczej, a także powodują straty 
materialne i zanieczyszczenie środowiska.  
 
Firma YJS TECH wyszła naprzeciw tym potrzebą i stworzyła bardzo 
skuteczny i przy tym dbający o środowisko - przemysłowy system 
do mycia ze złożem fluidalnym. 
 
Służy on do  czyszczenia części maszyn i narzędzi 
zanieczyszczonych polimerami i innymi ciężkimi do usunięcia 
rzeczami. 
 
Firma posiada certyfikat CE  

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

Tel.: +82-31-958-5848 
E-mail: yjs@yjstech.com 
http://www.yjstechen.com/ 

1. Przemysłowy system czyszczenia fluidyzacyjnego 

http://www.yjstechen.com/
http://www.yjstechen.com/


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

Tel.: +82-31-451-5355 
E-mail: sales@daijinelec.com 
http://www.daijinelec.com 

                             2. Wyłączniki i rozłączniki mocy 
 
Firma DaiJin istnieje na rynku od 1974 roku. Jet ona liderem na rynku koreańskim 
w dziedzinie elektryczności. 
Firma ta stworzyła zintegrowany i kompletny system wyłączników 
i rozłączników mocy spełniający wymagania w zakresie  
zabezpieczania i zapewnienia ciągłości zasilania obiektów. 
Do głównych produktów firmy DaiJin należą 
 
-ACB (Powietrzny włącznik automatyczny) 
-ochrona linii dystrybucyjnych, generatorów i innych urządzeń  
elektrycznych przed skutkami zwarć 
-monitorowanie przeciążeń, zwarć, usterek 
 
 - ATS (Automatyczne wprowadzanie rezerwy) 
- stycznik -  przełącza napięcie z sieci na alternatywne, monitoruje napięcia w sieci 
- ATS jest wykorzystany najczęściej do zasilania tylko krytycznych obwodów. 
 
Firma posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.   

http://www.daijinelec.com/
http://www.daijinelec.com/


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

                     
JinSung Energy Tech (JSE) została utworzona przez doświadczonych 
inżynierów w lipcu 2001 roku. 
Firma jest zorientowana na inżynierię, projektowanie i produkcję dla 
całego systemu spalania i urządzeń środowiskowych. 
 
Jego główne pozycje produkcyjne podzielono na system spalania, zakłady 
przemysłowe i obiekty środowiskowe.  
 
Misją firmy jest analiza, projektowanie, dostawa i serwis dla 
przemysłowego przetwarzania ciepła, systemu spalania, systemu wymiany 
ciepła i kontroli zanieczyszczeń w celu rozwiązania problemów związanych 

z oszczędzaniem energii i środowiskiem. 
 
Główne produkty firmy to seria samoregulujących się palników gazowych i 
olejowych 

Tel.: +82-31-319-7697 
E-mail: jinsungenergy@gmail.com 
http://www.jinsungenergy.com 
 

3. Samoregulujące palniki gazowe i olejowe 

http://www.jinsungenergy.com/
http://www.jinsungenergy.com/


4. Cyfrowy system inklinometryczny, pochyłomierze 

Koreańska firma ACE INSTRUMENT CO., LTD została założona w 1998r. Specjalizuje się w produkcji sprzętu i urządzeń 
z zakresu inżynierii lądowej. W swojej ofercie posiadają urządzenia do monitorowania: obciążeń, naprężeń, pęknięć, 
nacisku gruntu, poziomu wody w porach gruntu, nachylenia oraz określenia fizycznych właściwości podłoża skalnego. 
Poza tym zajmują się produkcją urządzeń do badań parametrów gruntu in-situ, rejestratorów danych oraz 
potrzebnego oprogramowania.  
Urządzenia firmy ACE INSTRUMENT dostępne są w ponad 30 krajach. Ponadto posiadają oznaczenie CE oraz spełniają 
normy ISO-9001 i ISO-14001.  
Do najnowszych osiągnięć firmy zaliczyć można Cyfrowy System Inklinometryczny, który wykorzystuje się do 
monitorowania deformacji pod powierzchnią ziemi: w osuwiskach, wałach, zaporach, wokół głębokich wykopów i 
tuneli. 
  
W ofercie firmy znajdują się również: 
 Rejestratory 
 Szczelinomierze 
 Piezometry 
 Ekstensometry 
 Czujniki obciążenia,  
 Czujniki tensometryczne 
 Oprogramowanie i wiele innych 

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

Tel.: +82-31-459-8754 
E-mail: acens@naver.com 
http://www.aceinstrument.com 
 

http://www.aceinstrument.com/
http://www.aceinstrument.com/


5. Testy do wczesnego wykrywania 
 patogenów i mutacji genów 

Więcej informacji na stronie:  www.paxgenbio.com  

Tel.: +82-31-244-5036 
E-mail: hklee@paxgenbio.com 
www.paxgenbio.com  

Firma PaxGenBio istnieje na rynku od 2015 roku i specjalizuje się w 
rozwijaniu i dostarczaniu rozwiązań umożliwiających wczesne wykrywanie 
obecności patogenów oraz mutacji genów. 
 
Misją firmy jest dążenie do osiągnięcia pokoju i szczęścia na świecie poprzez 
dostarczanie narzędzi umożliwiających dokładną diagnozę.  
 
PaxGenBio rozwija coraz dokładniejsze i tańsze molekularne zestawy  
diagnostyczne oparte na technologii Multiplex PCR oraz Universal Lateral 
Flow Assay (ULFA). 
 
Firma posiada w ofercie zestawy do wykrywania: 
 patogenów przenoszonych drogą płciową (Chlamydia trachomatis, 

Neisseria gonorrhoeae, Triponema pallidum) 
 wirusów HPV (wykrywanie i genotypowanie) 
 Mycobacterium tuberculosis (MTB) i mykobakterii niegruźliczych (NTM) 
 

http://paxgenbio.com/
http://paxgenbio.com/
http://paxgenbio.com/


6. Naczynia z powłoką aluminiową 

Queen-ArtCo., Ltd, swoją działaność rozpoczęła jako dostawca specjalizujący się w powlekaniu powierzchni 
wyrobów kuchennych w obrębie przemysłu koreańskiego. Queen ART stale przyjmuje wyłączną i innowacyjną 
technologię powlekania powierzchni wyrobów kuchennych.  
 
W chwili obecnej firma urosła do kluczowego dostawcy OEM oraz ODM dla najlepszych przedsiębiorstw 
sprzętu kuchennego w rankingu światowym i zapewnia wysokiej jakości sprzęt kuchenny ponad 30 krajom na 
świecie. 
 
Queen-Art projektuje swoje produkty z prezycją i optymalną grubością. Powłoka wykonana z aluminiowego 
odlewu w sposob równomierny rozprowadza ciepło gwarantując długoletnią trwałość, a cechcująca ją nie 
przywieralna powłoka sprzyja łatwemu i czystemu gotowaniu. Należy rowniez zaznaczyć, że wyroby Queen 
ART są przyjazne dla środowiska.  
 
W ofercie firmy znajdują się m.in.: 
Garnki 
 Patelnie 
 Patelnie Grillowe 
Wok 

 
 

Tel.: +82-31-986-0531 
E-mail: queenart05311@hanmail.net 
www.queenart.kr  

Więcej informacji na stronie: www.queenart.kr  

http://www.queenart.kr/


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

                        7.Kolorowe soczewki kontaktowe 
 
Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi, firma ICK ContactLens jest 
rozpoznawana jako lider na globalnym rynku soczewek kontaktowych 
kolorystycznych w oparciu o swoją unikalną technologię. 
 
ICK ContactLens opatentował produkcję soczewek kontaktowych z 
ochroną przed promieniowaniem UV i działaniem antybakteryjnym, 
opracował i wyprodukował kolorowe soczewki kontaktowe, które 
jednocześnie zapewniają zarówno wyraźne widzenie, jak i piękne oczy. 
 
Pracownicy i naukowcy z ICK ContactLens dokładają wszelkich starań, aby 
stworzyć komfortowe, zdrowe soczewki kontaktowe, które konsumenci 
mogą nosić bez obaw. 
 
Pracownicy firmy podjęli wiele starań, aby opracowywać innowacyjne 
produkty o różnych wzorach i kolorystyce. 
 
ICK ContactLens  zdobyła również wiele certyfikatów w tym:  CE oraz ISO 

Tel.: +82-31-410-8903 
E-mail: goodidea@icklens.com 
http://www.icklens.com 

http://www.icklens.com/
http://www.icklens.com/


DaeEun Industrial jest firmą produkującą systemy 
pakowania założoną w 1979 roku.  

Specjalizuje się w produkcji plastikowych taśm, maszyn 
taśmujących i pakujących. 

 

Firma stworzyła własną technologię produkcji w pełni 
zautomatyzowanych linii produkcyjnych z tworzyw 
sztucznych, aby zapewnić bardziej ekonomiczne, wysokiej 
jakości taśmy PP oraz PET. 

 

Firma eksportuje swoje produkty do Włoch, Japonii, 
Nowej Zelandii, Filipin i Stanów Zjednoczonych. 

8. Taśmy PP i PET oraz maszyny do pakowania 

Tel.:  +82-31-497-2211 
E-mail: ssemhip@gmail.com 
www.de.co.kr 

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

http://www.de.co.kr/


Więcej informacji na stronie: http://ecoway4u.com  

                             9. Ekologiczne- bezwodne pisuary 
 
 
ECOWAY specjalizuje się w biznesie przyjaznym dla środowiska, który 
koncentruje się na oszczędzaniu energii i wody. 
 
Ponieważ powinniśmy dbać o zasoby wody na Świecie firma ECOWAY 
ciężko pracowała nad rozwojem i dostarczaniem ekologicznych 
produktów bezwodnych. 
 
W celu ochrony i zachowania środowiska naturalnego i dziedziczenia 
cennych zasobów dla następnego pokolenia firma ECOWAY opracowała 
innowacyjny, opatentowany bezwodny pisuar  z wyjątkową technologią. 
 
Ten ekologiczny pisuar nie wymaga spłukiwania wody i pomaga 
utrzymać toalety w czystych i schludnych warunkach, a także blokować 
nieprzyjemny zapach 

Tel.: +82-31-707-1991 
E-mail: james@ecoway4u.com 
http://ecoway4u.com 

http://ecoway4u.com/
http://ecoway4u.com/


Więcej informacji na stronie: www.ysesang.com 

                                                  10.Mobilne wózki 
 
Wózki mobilne firmy Yeollin Sesang są wykonane z tworzyw sztucznych PP 
i ABS, więc są bardzo lekkie i niedrogie w porównaniu z innymi 
podobnymi produktami stalowymi lub nierdzewnymi. Są bardzo 
wytrzymałe - obciążenie do 100kg. 
 
Wózki są zaprojektowane do montażu i demontażu bez użycia narzędzi, 
więc wymagają mniejszej przestrzeni ładunkowej i pozwalają zaoszczędzić 
na kosztach transportu. Produkt ten można bardzo łatwo czyścić 
alkoholem lub chlorem. Dzięki temu nadają się do pomieszczeń 
wymagających zachowania sterylnych warunków 
 
Produkty te są używane głównie do przewożenia ciężkich lub dużych ilości 
materiałów, wyposażenia w szpitalu i przychodni, salonie piękności, 
masażu, SPA, restauracji, fabryce i domu.  Produkty te są wygodnie i 
użytecznie. 
 
Produkty posiadają certyfikat CE 

Tel.: +82-2-469-6837 
E-mail: asi9308@gmail.com                                     
www.ysesang.com 

http://www.ysesang.com/

