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Trójstronna Nagroda Innowacji 2013-2014 i Lotnicze Orły 2013 – rodzimy odrzutowiec
FLARIS LAR 1 zdobywa kolejne nagrody. Unikatowy w skali światowej produkt po raz kolejny
zachwyca nie tylko znawców lotnictwa, ale także internautów.
Kwiecieo tego roku znów obfitował w wyrazy uznania dla małego i niezwykle lekkiego samolotu
odrzutowego, który powstał w firmie Metal-Master pod Jelenią Górą. „Maluch” jest unikatowy w
skali światowej – łączy bowiem cechy odrzutowca i szybowca, dzięki czemu jest zarówno szybki,
jak i bezpieczny, może startowad niemal z dowolnego miejsca (wystarczy tylko 200 m pasa
trawiastego) i dolecied blisko celu. Jest tani w eksploatacji, ekologiczny, a do tego łatwy w
użytkowaniu. Może więc go prowadzid pilot – amator. To wszystko sprawia, że FLARIS LAR 1
tworzy nową kategorię w komunikacji i zachwyca świat.
Międzynarodowi eksperci przyznali mu 1 miejsce i Trójstronną Nagrodę Innowacji 2013-2014,
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa w kategorii BEST INNOVATION (Najlepsza Innowacja). FLARIS LAR
1 został również uznany za przykład dobrej praktyki. Nagroda stanowi wyraz publicznego uznania
dla wybitnych sukcesów średnich przedsiębiorstw w rozwijaniu i wprowadzaniu nowych
technologii oraz dla transgranicznej współpracy w trójkącie paostw: Niemcy, Polska i Czechy. Jury
brało pod uwagę m.in. stopieo innowacyjności, zrealizowane zgłoszenia patentowe, wielkośd
złożonych zamówieo, zapewnienie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie oraz zastosowanie
europejskich standardów ekologicznych i standardów jakości.
Odrzutowiec FLARIS LAR 1 zajął także 1 miejsce w plebiscycie Lotnicze Orły 2013 w kategorii
Produkt Roku. Został doceniony przez Komisję Plebiscytu oraz Internautów, którzy oddali na niego
najwięcej głosów na portalu lotniczapolska.pl.
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FLARIS LAR 1 to jednosilnikowy samolot odrzutowy o kompozytowej konstrukcji. Tworzy nową kategorię
małych odrzutowców dyspozycyjnych, idealnych o szybkiego przemieszczania się w dowolnym celu. Łączy
przeciwstawne cechy: łatwośd pilotażu właściwą samolotom ultralekkim z osiągami odrzutowca: prędkością
i zasięgiem. Nowatorskie w skali światowej rozwiązania zastosowane w konstrukcji samolotu chronione są
8 patentami uzyskanymi przez firmę Metal-Master, która jest producentem innowacyjnego samolotu.

Więcej informacji a także materiały zdjęciowe znajdą Paostwo na stronie:
www.flaris.pl oraz www.facebook.com/FlarisLar1;
Kontakt: press@flaris.pl

