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• lepszą ochroną części krawędziowej kamizelki, 
ze względu na rozmieszczenie kompozytowych 
krąŜków, 

• zwiększoną ochroną balistyczną wynikającą 
z odporności na wielokrotne (powyŜej 20-krotne) 
uderzenie pociskiem karabinowym [1,5,6]. 
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Promocja osiągnięć ITB „Moratex” 

 
Stanisław Martynow 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Łódź 

 

2008 roku ITB „Moratex” promował wy-
niki prac naukowo-badawczych na mię-
dzynarodowych, specjalistycznych targach i 

wystawach w kraju i za granicą, zyskując wielkie 
zainteresowanie uŜytkowników oraz wysoką ocenę 
opracowanych technologii. 
 

„Giełda Wynalazków” nagrodzonych na 
międzynarodowych wystawach wynalazczości w 
2007 roku – 10-15 marca 2008 r., Warszawa. 
 

Na tej organizowanej co roku wystawie ekspono-
wane są polskie wynalazki nagrodzone na najbar-
dziej znanych światowych wystawach wynalazków 
organizowanych w róŜnych krajach na całym 
świecie. Jury konkursowe ocenia przedstawione 
wynalazki i najbardziej wartościowe opracowania 
nagradza Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego lub innymi nagrodami związanymi z wy-
nalazczością. 
 

ITB „Moratex” wziął udział w giełdzie, ekspo-
nując wyniki prac naukowo-badawczych, które 
zostały wysoko ocenione przez Jury i uzyskały 
następujące nagrody: 
 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego – za zestaw dla strzelca wyborowego, 
 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego – za przestrzenną elastyczną osłonę 
balistyczną, 
 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną, 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego – za wkładkę chłodzącą do hełmu. 

Mi ędzynarodowe Targi Wynalazków – 02 -  
-06 kwietnia 2008 r., Genewa. 

 
Jest to jedna z najbardziej znanych w świecie 

coroczna wystawa wynalazków i innowacji, na której 
prezentowane są wyniki prac naukowo-badawczych i 
opracowań nowoczesnych technologii z róŜnych 
dziedzin nauki i gospodarki z całego świata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (2008) 
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Brązowy medal uzyskany na Międzynarodowych Targach 
Wynalazków w Genewie za Osobisty Zestaw Kuloodporny 

 
ITB „Moratex” prezentował na targach osobisty 

zestaw kuloodporny, który spotkał się z duŜym za-
interesowaniem zwiedzających i został nagrodzony 
brązowym medalem. 
 

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki – 22 - 28 
kwietnia 2008 r., Łódź. 
 

W bieŜącym roku ten coroczny Festiwal został 
zorganizowany po raz ósmy i spotkał się z duŜym 
zainteresowaniem środowiska naukowego, przemy-
słowego i gospodarczego. Podczas Festiwalu przed-
stawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, 
wynalazczych, jednostek naukowo-badawczych, 
wyŜszych uczelni i przemysłu przedstawili wyniki 
prac naukowo-badawczych oraz omówili szereg 
problemów związanych z róŜnymi dziedzinami 
gospodarki w znacznym stopniu dotyczącymi 
regionu łódzkiego. 

Przedstawiciele ITB „Moratex” wystąpili z cyklem 
prezentacji dotyczących nowoczesnych rozwiązań 
osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych oraz 
innych prac prowadzonych w Instytucie. 
Przedstawiona tematyka związana z wykorzystaniem 
technologii włókienniczych w wytwarzaniu wyrobów 
specjalnego przeznaczenia spotkała się 
z duŜym zainteresowaniem uczestników Festiwalu. 
 

Mi ędzynarodowe Targi Zabezpieczeń 
„SECUREX” – 22 - 25 kwietnia 2008 r., Poznań. 
 

Targi „SECUREX” to największe targi branŜy 
zabezpieczeń w Polsce, organizowane w cyklu 2- 
-letnim w Poznaniu. W bieŜącym roku wzięło 
w nich udział 216 wystawców z 18 krajów, prezen-
tując nowoczesne opracowania wyrobów przezna-
czonych dla firm, które zajmują się usługami w za-
kresie ochrony osób i mienia. 

ITB „Moratex” jako jedyny wystawca prezentował 
nowoczesne rozwiązania osobistych osłon 
balistycznych takich, jak kamizelki i hełmy kulo-
odporne    przeznaczone  dla  słuŜb   konwojowych, 
 

 
Osobisty Zestaw Kuloodporny nagrodzony w Genewie 

 
ochrony mienia i porządku publicznego oraz naj-
nowsze konstrukcje kompletów przeciwuderze-
niowych. 

Eksponowane wyroby spotkały się z wyjątkowo 
duŜym zainteresowaniem gości targowych takich, 
jak policja, agencje detektywistyczne, ochrony 
konwojów, poczta, banki, słuŜby więzienne, słuŜby 
celne oraz organizacje związane z bezpieczeństwem 
publicznym. 

 
Wystawa tekstylnych innowacji technolo-

gicznych zorganizowana w dniu 17.05.2008 r. 
podczas obrad Europejskiego Stowarzyszenia 
Wspólnot Tekstylnych (ACTE) w Łodzi. 

 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 

krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem obrad były 
najnowsze osiągnięcia w przemyśle włókienniczym. 
Zilustrowaniem tej tematyki była zorganizowana 
przez ITB „Moratex” wystawa najnowocześniejszych 
opracowań w zakresie nowatorskich rozwiązań 
tekstylnych, przedstawiająca róŜnorodność 
zastosowania wyrobów włókienniczych. Za-
prezentowano nowoczesne rozwiązania osobistych 
osłon balistycznych i przeciwuderzeniowych, które 
spotkały się z duŜym zainteresowaniem uczestników 
spotkania. 

 

 


