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Představujeme účastníky soutěže Inovační firma 
Moravskoslezského kraje. 

V minulém čísle RIS-Lettru jsme Vás seznámili s vítěznými firmami v soutěži Inovační 
firma Moravskoslezského kraje 2016. Nyní představujeme další soutěžící a jejich 
inovativní produkty či služby, se kterými se do letošního 4. ročníku přihlásili.    

Podívejte se na video ze slavnostního vyhlášení. 

  

  

 

Dec-Plast, spol. s r. o. 

Produkt: Okna a vchodové dveře WINSTAR HYBRID 

Společnost Dec-Plast je tradiční výrobce oken, dveří a zimních zahrad. Do soutěže 
firma přihlásila okna a vchodové dveře HYBRID, které představují elegantní a designový 
výrobek kombinovaný z více druhů materiálů. Rám je vyroben z hliníku a křídlo ze 
dřeva. Hliníkový rám má téměř neomezenou životnost, subtilní vzhled a vysokou 
stabilitu, dřevěné křídlo pak nabízí elegantní kresbu dřeva a design, výborné izolační 
vlastnosti, vysokou statiku a bezpečnost a dlouhou životnost. 

Společnost Dec-Plast, spol. s r.o. získala největší počet hlasů v hlasování veřejnosti a 
patří ji tedy Cena veřejnosti Inovační firmy Moravskoslezského kraje 2016. 

http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://inovacnifirma.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS%20letter
http://www.decplast.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=aHRY8zP97SQ
http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS letter


Videomedailonek. 

 

FLTC Europe, a.s. 

Produkt: BiLED projektor pro potkávací a dálková světla 

Společnost se zaměřuje na výzkum a vývoj progresivních osvětlovacích systémů pro 
automobilový průmysl. Do soutěže přihlásila vlastní řešení bifunkčního LED projektoru, 
které vzniklo na základě poptávky výrobců malosériových sportovních vozů. Nový 
produkt BiLED využívá multifokální projekční čočky a prostorově tvarované ořezové 
hrany vnitřní statické clony. Produkt řeší problém změny mezi dálkovými a potkávacími 
světly, který byl dříve řešen mechanickou sklápěcí clonou, což bylo cenově náročné a 
nespolehlivé. 

 

I am coach JPT, s.r.o. 

Produkt: software koučování bez přítomnosti kouče 

Firma I am coach JPT, s.r.o., která se zaměřuje na poskytování koučingu, vyvinula nový 
a unikátní nástroj, jenž je alternativou ke  koučování. Vytvořený software vyloučil živého 
kouče z procesu koučování a nahradil jej chytrými algoritmy otázek vedoucí 
koučovaného k vlastnímu řešení problému, a to včetně výstupu – akčních kroků. 
Přidanou hodnotou je dostupnost, menší náklady a ochrana soukromí. 

 

LANEX a.s. 

Produkt: Poloviční a dvojité lano TENDON LOWE 8.4  

Lanex a.s. se zaměřuje na výrobu produktů z různých oborů technického textilu, vyrábí 
např. vlákna pro umělé trávníky, lodní, horolezecká či záchranná lana. Přihlášený 
produkt TENDON LOWE 8.4 je lano se sníženou hmotností a se zachováním průměru. 
Lano je tak komfortnější pro lezce – příjemnější na dotek i úchop, a lépe drží v jistících 
prostředcích. Lano ocenění zejména turisté, kteří šetří hmotnost a využívají jej 
v exponovaných částech své cesty. 

Videomedailonek. 

 

LUSTACO Group, s.r.o. 

Produkt: Svítidlo DURATEC 12K 

Společnost LUSTACO Group, s.r.o. je zaměřená na produktový design a přihlásila do 

https://www.youtube.com/watch?v=RYMexS11_To
http://fltc.eu/
http://www.iamcoach.cz/
http://www.lanex.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=xPPlSMV8DRs
http://lustaco.com/


soutěže Svítidlo DURATEC 12K.  V těle svítidla je LED bezdrátově řízený Driver a zdroj 
světla tvoří COB LED s účinností 150lm/W. Celý korpus s elektronikou a světelným 
zdrojem je hermeticky uzavřen, světlo je možné použít i pod vodní hladinou. Zásadní 
inovací tohoto výrobku je bezdrátové řízení, tudíž není potřeba dalších nákladných a 
složitých instalací kabeláží, elektronických jednotek apod. K tomu lze nezávisle svítidlo 
regulovat v cloudu, jak jeho světelný výkon, tak také ho dálkově zapnout nebo vypnout.  

 

MarVa Interiery s.r.o. 

Produkt: MarVa De Luxe 

Firma se zabývá poradenstvím v oblasti interiéru s následnou realizací a kreativní 
tvorbou. Do soutěže firma přihlásila MarVa De Luxe, což je výroba produktů ze 100% 
hedvábí. Modely jsou šité přímo na míru, dle požadavků i přání zákazníka. Finální 
výrobky jsou speciálně baleny do ručně vyrobené dárkové krabice. Materiály jsou 
přírodní a absolutně nezávadné pro kůži. 

 

Media Tenor, spol. s r.o. 

Produkt: Inteligentní monitoring médií 

Media Tenor se zabývá obsahovou analýzou mediálních sdělení v rámci mezinárodní 
sítě kanceláří. Služba Inteligentní monitoring médií spočívá v pravidelném (nejčastěji 
denním) zasílání zpráv z médií na vybrané téma nejčastěji zmiňující klienta, jeho 
představitele, konkurenci a branži, ve které působí. Využívají ji nejen firmy, ale například 
také neziskové organizace, profesní sdružení, sportovní svazy či osobnosti.   

 

Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., závod Opavia 

Produkt: BeBe Dobré ráno NaMěkko 

Výrobce cukrovinek, společnost Mondelez CR Biscuit Production přihlásila do soutěže 
BeBe Dobré ráno NaMěkko. Jedná se o nutričně vyvážené snídaňové sušenky, 
obsahující pět druhů kvalitních celozrnných obilovin a vlákninu s vysokým obsahem 
vitamínu B6, kyseliny listové, hořčíku a železa. Díky šetrnému způsobu pečení 
z těstovinové hmoty vznikají měkké bochánky, které jsou inovativní díky své měkké 
struktuře. V současné době se BeBe Dobré ráno NaMěkko vyrábí ve třech variantách. 

Videomedailonek. 

 

Ollies dorty s.r.o. 

http://www.marva-interiery.cz/
http://www.mediatenor.cz/
http://www.mondelezinternational.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HiX0BtgMaFA
http://www.ollies.cz/


Produkt: Pravý francouzský croissant 
Produkt: Makronka: sněhová pusinka po italsku 

Společnost přihlásila do soutěže hned dva produkty, a to Pravý francouzský croissant a 
Makronku: sněhovou pusinku po italsku. Inovace u francouzského croissantu spočívá 
v moderní a neotřelé metodě zpracování. Ruční výroba pravého francouzského 
croissantu trvá celkem 24 hodin. Postup je složitý od fermentace přes laminaci až po 
finální vykrajování a zatočení do finálního tvaru croissantu. 

Výrobě makronek se cukráři z Ollies učili v pařížské škole Le Cordon Bleu. Výsledkem 
je vlastní receptura cukrářů z Ollies a to, že v cukrárnách Ollies můžete ochutnat 
makronky, které mají přesně 4 - 4,5 cm v průměru, jsou vždy nadýchané a vláčné, s 
hladkým povrchem, který při zakousnutí jemně popraská. Zkrátka přesně takové, jaké 
by správné makronky měly být. 

 

PTS Josef Solnař s.r.o. 

Produkt: Defektoskop MZO 3000 

Společnost se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj výrobků pro různé druhy 
nedestruktivních zkoušek.  Produkt Defektoskop MZO 3000 je určen pro zjišťování 
přítomnosti podélně nebo příčně orientovaných trhlin na vnějším povrchu železničních 
náprav pomocí magneticko-práškové metody. Tento poslední model obsahuje výrazná 
zdokonalení, zejména pak v mechanické části. Nově integrovaná poloautomatická 
kontrola železniční osy automaticky hlídá, jestli pracovník zkontroloval s UV lampou 
celou délku osy. Ta se automaticky pootočí o čtvrtinu a pracovník opět musí projít celou 
délku osy. Toto řešení přispívá k rychlejší kontrole osy. 

 

Smart Heating Technology s.r.o. 

Produkt: Smart Magnum Cabina 500 kW se Speciální Filtrační 
Jednotkou – „Nejčistší Mobilní Kotelna na Biomasu na Světě!“ 

Společnost nabízí ekonomické a ekologické řešení vytápění v rozmezí tepelných 
výkonů od 60 do 500 kW za využití biomasy jako paliva. Unikátní řešení přihlášeného 
produktu spočívá v jedinečnosti vzhledem k emisním parametrům, otvírají se tak oblasti, 
kde doposud nemohly být využívány obnovitelné zdroje energie, díky svým horším 
emisním parametrům. Technologie SMART jsou vhodné pro vytápění objektů, hal, 
zemědělských prostor, obytných budov, průmyslových objektů, aj. 

Videomedailonek. 

 

  
 
RIS-letter vydává Agentura pro regionální rozvoj, a.s., 

https://www.ptsndt.com/
http://www.smartheating.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=c5pbKCDR1pc
http://www.arr.cz/


Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava 

Sledujte nás také na facebooku  

[odhlaseni] 

  

 

https://www.facebook.com/ageturaproregionalnirozvoj
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
http://www.arr.cz/
http://www.rismsk.cz/?utm_source=ris-letter4&utm_medium=e-mail&utm_campaign=RIS letter

