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4x4 Terenowiec Sp. z o. o.  

 

ul. Na Załęczu 1D 

31-587 Kraków 

 

 

 

 
 

 

 

Od 1999 roku nasza firma Terenowiec 4x4 Sp. z.o.o prowadzi sprzedaż 

wyposażenia dla pojazdów specjalnych. Doświadczenie, które zebraliśmy przez 

te lata oraz najwyższa jakość oferowanych produktów zaowocowało setkami 

zadowolonych i lojalnych Klientów. Nasi głowni odbiorcy to: środowiska 

offroadowe, Straż Pożarna, Wojsko, Policja i wielu innych w kraju i za 

granicą. W naszej ofercie znajdują się m.in. wyciągarki, akcesoria do 

wyciągarek, profesjonalne prostowniki CTEK,  gniazda szybkiego wyjazdu 

KUSSMAUL, oświetlenie oraz zestawy uprzywilejowania. Naszym celem 

jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, dopasowanych do potrzeb 

naszych Klientów. 
 

Since 1999 our brand Terenowiec 4x4 Sp. z o.o. sells equipment for special 

vehicels. Experience that we have gained for many years and top quality 

products resulted in hundreads of satisfied and loyal Clients. Our customers are: 

offroad, fire department, army, police and many others in Poland and abroad. 

We have in our offer e.g.: winches, accessories for winches, professional 

rectifiers CTEK, socket KUSSMAUL, lighting and privileged kits. Providing 

top quality products tailored to our customers’ needs is our target.  
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ABS SKATER 

       

 

 

ul. Wyścigowa 56E 

tel. 884 354 515 

53-012 Wrocław 

 www.absskater.pl 

www.speedfloor.pl 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jako firma ABS Skater zajmujemy się wykonywaniem podłoży i posadzek 

przeznaczonych dla obiektów mieszkalnych, technicznych, przemysłowych, a 

także budynków użyteczności publicznej. 

W naszej ofercie mamy rozwiązania różnego typu np.: żywice, mikrocementy, 

wylewki polimerowo-cementowe itp. w tym SpeedFloor. 

Posadzka SpeedFloor przeznaczona jest do najcięższych obciążeń statycznych i 

dynamicznych. Jest to system o wysokich parametrach technicznych i 

odporności chemicznej. SpeedFloor wykonany jest z pvc, nadaje się do 

natychmiastowego montażu również tam, gdzie pracują ciężkie maszyny lub 

pojazdy mechaniczne. 

Montaż posadzki polega na ułożeniu na dowolnym, stabilnym podłożu i w miarę 

równym podłożu. Dzięki łączeniu ze sobą płytek zamków Fortelock, możemy 

uzyskać błyskawiczne położenie posadzki, bez potrzeby klejenia do podłoża. 

Elementy mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta. Oferujemy 

szeroką gamę kolorystyczną i różnych faktur nawierzchni. 

Jesteśmy firmą z Wrocławia, natomiast montaże wykonujemy na terenie całej 

Polski. 

 

 

http://www.absskater.pl/
http://www.speedfloor.pl/
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ANDROPOL S.A. 

 

ul. Krakowska 83 

34-120 Andrychów 

e-mail: biuro@andropol.pl 

tel. (+48) 33 48 40 400 

 

 

 

  

Andropol S.A. jest producentem specjalistycznych tkanin ochronnych i 

technicznych. Technologia ich produkcji pozwala zachować właściwości 

ochronne również po długotrwałym okresie użytkowania i wielokrotnym praniu.  

W swojej ofercie posiadamy tkaniny wykorzystywane na odzież specjalną dla 

strażaków (na bazie włókien aramidowych firmy Dupont czy włókien PBI) które 

spełniają wymagania normy EN 469 po 25 cyklach prania, 

wyposażenie  antybalistyczne (z wykorzystaniem włókien Kevlar czy 

CORDURA). Tkaniny ochronne (np. kwasoodporne – spełniające wymagania 

normy EN 13034 po 60 cyklach prania) produkowane są na bazie środków 

chemicznych zawierających węgiel C6. Oferujemy tkaniny odzieżowe z 

wykorzystaniem technologii COLD BLACK i 3xDRY. Sprzedajemy również 

tkaniny antyinsektowe i bakteriostatyczne. 
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Aries Power Equipment Sp. z o.o.  

 

02-844 Warszawa, 

ul. Puławska 467 

tel. +48 22 861-43-01 

e-mail: info@ariespower.pl 

www.mojahonda.pl 

 
 
 

 

 

 

 

 

Aries Power Equipment jest Generalnym Dystrybutorem Maszyn i Urządzeń 

HONDA w Polsce. Aries Power Equipment jest uznanym dostawcą najwyższej 

jakości produktów dla osób indywidualnych oraz  instytucji publicznych i służb 

państwowych. Firma oferuje nowoczesne i przyjazne dla otoczenia urządzenia 

HONDA  w tym: silniki do maszyn, agregaty prądotwórcze, motopompy, Aries 

Power Equipment dostarcza także produkty HONDA MARINE, tj. silniki 

zaburtowe i łodzie motorowe oraz maszyny innych japońskich marek, jak: 

maszyny budowlane  MIKASA, motopompy MATSUSAKA i DAISHIN, 

elektryczne pompy zatapialne  EBARA, agregaty prądotwórcze światowych 

potentatów HIMOINSA i EUROPOWER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ariespower.pl
http://www.mojahonda.pl/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjclMe7ocXiAhVEyqQKHVSDDs4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pilmetpower.pl/sklep/szlamowe/lwt_250_k_-_przewozna_motopompa_powodziowa&psig=AOvVaw2e0ZqkyYhQa254S-mQPmE9&ust=1559374667946355


                                        Stoisko F-7 

 

ARMATEC S.C. 

 

 ul. Bokserska 1 

 02-682 Warszawa 

Tel: +48 513 966 967, +48 513 966 968 

e-mail: biuro@armatec.pl 

www: www.armatec.pl  

 

 

ARMATEC S.C. Innowacje i Bezpieczeństwo jest dystrybutorem produktów i 

rozwiązań technologicznych z zakresu „Fire & Rescue”. 

Nasza firma to zespół profesjonalistów współpracujący z wiodącymi 

producentami sprzętu przeznaczonego dla służb ratowniczych, mundurowych 

oraz przemysłu. W ofercie znajdziecie Państwo jedynie sprawdzone 

rozwiązania, oparte na najnowszych technologiach, opracowanych przez 

światowych liderów branży. Firmę tworzą wysoko wykwalifikowani i 

doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach. 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@armatec.pl?subject=Napisz%20do%20nas%20e-mail!
http://www.armatec.pl/
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Arpapol Sp. z o.o.  

 

ul. Kramelkowa 29 

52-437 Wrocław  

tel. 71/ 725 55 69  

e-mail: handlowy@arpapol.pl  

www.arpapol.pl 

 

 

 

 

Firma Arpapol Sp. z o.o. istnieje na rynku od ponad 10 lat zajmując się 

kompleksową sprzedażą sprzętu strażackiego, ratowniczego i 

przeciwpożarowego. Szeroka oferta asortymentu obejmuje produkty 

dedykowane Straży Pożarnej, a najwyższej jakości sprzęt spełnia potrzeby 

nawet najbardziej wymagających klientów. Doświadczona i wykwalifikowana 

kadra służy pomocą, zapewnia fachowe porady i gwarantuje wysoki standard 

obsługi. Dbając o ciągłą dostępność ofertowanych produktów współpracujemy z 

największymi producentami sprzętu w kraju jak i za granicą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:handlowy@arpapol.pl
http://www.arpapol.pl/
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ARPOL  

 

 

ul. Trasa Północna 14 

65-119 Zielona Góra 

tel. (68)457 57 00 

Fax. (68) 457 57 01 

e-mail  arpol@arpol.net.pl 

www. arpol.net.pl 

 

 

 
 

PHU "Arpol" Sp. z o.o. jest wieloletnim producentem i dostawcą racji 

żywnościowych oraz wojskowych konserw specjalnych. Odbiorcami są Siły 

Zbrojne RP , Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna , Wydziały Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego różnych szczebli , TOPR , GOPR , CSRG  , szeroko 

pojęta turystyka (żeglarze , myśliwi , nurkowie , wędkarze ). Zaletą naszych 

produktów jest łatwość przechowywania i przygotowania w każdych warunkach 

, oszczędność czasu. Są poręczne , smaczne , dają uczucie sytości i - co 

najważniejsze - same się podgrzewają. 

  

The company PHU "Arpol” Sp. z o.o. is a long-time producer and supplier of 

food rations and special military canned meals. Our products are used by the 

Armed Forces , Fire Brigades , Emergency Departments , TOPR , GOPR , 

CSRG and widely understood tourism. The advantage of our products is that 

they can be easily stored  and prepared in any conditions. They are convenient 

and tasty. They give a feeling of satiety and - what is most important - they are 

self-heating.  

  

 

Торгово-Обслуживающее Предприятие «ARPOL»  ООО с 

местонахождением  г. Зелёна Гура – Польша – это многолетний 

производитель и поставщик продовольственных пайков   как для 

Вооруженных Сил Республики Польша  так и других субъектов, связанных  

с обороноспособностью и безопасностью государства. 



Используя знания и опыт, накопленные в производстве 

продовольственных пайков, которые используются как в боевых действиях 

вооруженных сил Республики Польша так и в ходе  спасательных акции 

пожарными – спасателями Государственной противопожарной службы  мы 

хотели бы предложить  Вам продукты,  которые находятся в  Нашем 

предложении-оферте. 

Эти продукты широко применяются,  их можно прекрасно использовать в 

любой ситуации и в любых условиях, независимо от погоды.  

 

Наша оферта-предложение включает в себя набор пайков, с блюдами 

разогреваемых при помощи   беспламенного химического нагревателя 

пищи, а также при помощи твердого топлива с подставкой для нагрева. 

Предложение-оферта также включает в себя: готовые блюда с 

нагревателем пищи -  новинка на рынке.  Очень интересным продуктeм в 

нашем предложении-оферте – это  «Горячая банка» . 
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ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o. 

 

ul. Lwowska 38 

40-397 Katowice 

www.asco-eq.pl   

http://www.asco-eq.pl/


 

                                          Stoisko F-23 

 

 

ASF  

 
 

ul. CENTRALNA 7 

95 – 030 STAROWA GÓRA 

BIURO I SERWIS 

PABIANICKA 119/131 

91 – 490 ŁÓDŹ 

tel. +48 609 407 470 

tel. +48 601 976 689 

TEL/FAX 42 280 92 08 

e-mail: BIURO@ASF.NET.PL 

WWW.ASF.NET.PL 

 

 

 
 

 

 

FIRMA ASF  DZIAŁA NA RYNKU OD 20 LAT. 

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ SPRZĘTU RATOWNICZEGO, 

OCHRONNEGO ORAZ NOWE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA. 
 

- KAMERY TERMOWIZYJNE 

- SKANERY TERMICZNE  

- LATARKI RATOWNICZE DO STOSOWANIA W STREFIE „0” 

- NAJNOWSZEJ GENERACJI OŚWIETLENIE LED DUŻEJ MOCY 

- UBRANIA GAZOSZCZELNE I OCHRONNE  

- KOMPRESORY CNG ORAZ POWIETRZNE 

- APARATY ODDECHOWE I SPRZĘT OCHRONY DRÓG 

ODDECHOWYCH 

- PRZENOŚNE WYKRYWACZE GAZÓW  

- WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW ODO 

 

http://www.asf.net.pl/


REPREZENTUJEMY FIRMY: ADARO, ARGUS, ANSELL, AEROTECNICA 

COLTRI, GMI, DYN-OPTICS,  HARSTRA,  HONEYWELL, POWERMOON, 

TOPTROCK, SAFER 

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY, 

PROFESJONALNE DORADZTWO ORAZ SZKOLENIA. 

 

ASF Trading Company has been running its business since 1999. We offer wide 

range of high quality fire & rescue products, protective equipment, new 

technologies and solutions.  

 

- Thermal imagining cameras 

- Thermal scanners  

- Professional safety torches for zone „0” 

- New generation lightening balloons 

 

 

- Gas tight suits and protective clothing  

- Air & CNG high pressure compressors 

- SCBA & Respiratory protection equipment 

- Portable gas detectors  

- Fire stations workshops furnishing 

We represent reputable producers: Adaro, Argus, Ansell, Aerotecnica Coltri, 

Dyn-Optics,  GMI, Harstra, Honeywell, Powermoon, TopTrock, Safer.   

We provide of and post warranty services, professional advisory and product 

trainings.  
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ASSECURO Sp. z o.o. 

 

Al. Krakowska 184a       

05-552 Łazy, Polska 

Tel.: 22 757 75 12 

Faks: 22 757 77 73 

e-mail: info@assecuro.pl 

www.assecuro.pl 
 

 

 
 

 

ASSECURO Sp. z o.o. jest uznanym producentem sprzętu zabezpieczającego 

przed upadkiem z wysokości. W swojej ofercie posiada m.in. zestaw 

ratownictwa wysokościowego i szelki bezpieczeństwa FLORIAN dedykowane 

dla Straży Pożarnej. 

Prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne również dla Straży Pożarnych oraz 

ratowników zakładowych w zakresie wykonywania bezpiecznej pracy na 

wysokości, ewakuacji poszkodowanego z wysokości oraz udzielania pierwszej 

pomocy. 

Posiada dojrzałą organizację w całym zakresie działalności co potwierdzone jest 

certyfikowanym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001. 

 

 

ASSECURO is: a leading producer of safety equipment against falls from a 

height, We organize trainings for safety work at height and evacuation from a 

height also for the Fire Brigade and company rescuers. We works conforms with 

ISO 9001. 

 

 

 

 

mailto:info@assecuro.pl
http://www.assecuro.pl/
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AUTOBAGI POLSKA 

 

Góra Libertowska 27 

30-444 Libertów 

www.kamazpolska.pl   

http://www.kamazpolska.pl/
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Awares sp. z .o.o. 

 

Ryżowa 49, 

02-495 Warszawa 

tel. 22 738 71 00 

e-mail: Awares.biuro@awares.pl 

www.awares.pl 

 

 
 

 

Firma AWARES jest autoryzowanym dystrybutorem koncernu MSA 

Safety na rynku polskim w segmencie ratowniczym. Oferujemy również usługi 

serwisowe i części zamienne do wyrobów MSA. Nasi pracownicy posiadają 

specjalistyczną wiedzę na temat produktów i wymagań serwisowych, dzięki 

czemu zapewniają identyfikację potrzeb klienta i fachowe doradztwo. 

W naszej ofercie znajdą Państwo kompletne wyposażenie serwisów ODO 

oraz sprzęt innych uznanych producentów w branży ratowniczej: sprzęt 

łączności radiowej, sprzęt ratownictwa wodnego, oświetlenie PELI, rurki 

wskaźnikowe i wiele innych. 

 

AWARES is an authorized distributor of the MSA Safety group on the Polish 

market in the rescue segment. We also offer maintenance services and spare 

parts for MSA products. Our employees have specialist knowledge about 

products and service requirements, thanks to which they provide identification 

of customer needs and professional advice. 

In our offer you will find a complete equipment of SCBA services and 

equipment of other recognized producers in the rescue industry: radio 

communication equipment, water rescue equipment, PELI lighting, indication 

tubes and many more. 

 

 

 

mailto:Awares.biuro@awares.pl
http://www.awares.pl/
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Bezalin S.A. 

 

ul. Piastowska 43 

43-300 Bielsko-Biała 

www.bezalin.com.pl 
 
 

 

 

 
 

 

 

Bezalin S.A. to firma od lat ciesząca się uznaniem w branży przeciwpożarowej, 

zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Nasze flagowe produkty 

w sektorze fire to certyfikowane węże pożarnicze, ale również linki ratownicze. 

Priorytetem naszej firmy jest produkt na najwyższym poziomie, dlatego 

współpracujemy z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, instytucjami i 

uczelniami. Dzięki wynikom tej współpracy, oferta produkcyjna jest ciągle 

ulepszana i wzbogacana, a certyfikaty potwierdzające wysoką jakość są 

systematycznie pozyskiwane. Dbamy, żeby i proces produkcyjny i sam produkt 

były jak najbardziej ekologiczne.  

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko (Hala „F” nr 33). 
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BIATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 

ul. Szosa Baranowicka 40  

15-521 Zaścianki 

gmina Supraśl  

województwo Podlaskie  

POLSKA  

centrala +48 500221909 
e-mail: poczta@biatech.pl 

 

 

 

 Firma BIATECH to profesjonalne rozwiązania z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, urządzenia wspomagające przeglądy hydrantów, gaśnic, 

instalacji wodociągowych oraz wiele innych. W oparciu o bogate doświadczenie 

oferujemy produkty, które spełniają surowe normy i standardy technicznie. 

Naszym klientom oferujemy kompleksowe wyposażenie: 

- sprzęt do serwisu urządzeń ppoż. 

- specjalistyczne szkolenia konserwatorów 

- zestawy pompowe oraz pompy głębinowe; 

- oprogramowanie do monitoringu przeglądów i prowadzenia dokumentacji 

- NOWOŚĆ - innowacyjna aplikacja szkoleniowa BIATECH VR  

Zapraszamy do współpracy. 

 

 

 

                    

mailto:poczta@biatech.pl
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Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” 

 

 

Korwinów, ul. Okólna 15 

42-263 Wrzosowa 

www.bocar.com.pl  

 

 

 

 

         
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bocar.com.pl/
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BOGDAN GIL 

 

UL. PIEKARSKA 215 

43-300 BIELSKO-BIAŁA 

Tel/fax 33 821 79 07; 33 810 06 38 

e-mail: bartek@bogdangil.pl 

www.bogdangil.pl 

 

 

BOGDAN GIL 

 

  

Polski producent pożarniczych węży tłocznych. Posiadamy w swojej ofercie: 

- węże do motopomp i autopomp białe, powlekane zewnętrznie oraz 

FIREFLEX, 

- węże do naśnieżania stoków o ciśnieniu roboczym do 60 BAR, 

- węże do hydrantów wewnętrznych płasko składane oraz półsztywne, 

- dostępne średnice od 25 do 254 mm, 

- możliwość wyboru wykładziny wewnętrznej (poliuretanowa, PCW, guma 

DUNLOP), 

- taśmy specjalistyczne w szerokościach od 10 do 130 mm,  

- zawiesia poliestrowe, 

- linki o  średnicach od 1,3 do 30 mm, 

- oploty poliestrowe oraz osłonowe, 

- armatura oraz sprzęt ppoż, 

- hydranty wewnętrzne. 

  

Polish manufacturer of fire hoses. We offer:  

- Delivery hoses for fire engines white, coated externally, FIREFLEX, 

- Delivery hoses for covering ski slopes with snow, 

- Delivery hoses for internal hydrants flat and semi-rigid,  

- Available diameters from 25 to 254 mm,  

- Choice of the inner lining (polyurethane, PVC, rubber DUNLOP)  

- Specialized tapes in widths from 10 to 130 mm,  

- Polyester slings,  

- Ropes with diameters from 1.3 to 30 mm,  

- Polyester braid and shielding,  

http://www.bogdangil.pl/


- Fittings and fire fighting equipment,  

- Internal hydrants. 
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Brigade Electronics Polska sp. z o.o. 

 

ul. Olszewskiego 6 

25-663 Kielce 

Budynek SKYE INC lokal 1.18 

 tel. +48 887 480 950 

info@brigade.com.pl  

http://brigade-electronics.com/ 

 

 
 

 Naszą pasją jest wspomaganie bezpieczeństwa transportu, zapobieganie 

kolizjom, a tym samym ratowanie ludzkiego życia. Nasze 40-letnie 

doświadczenie w tej dziedzinie pomoże Ci dokonać właściwego wyboru w 

kwestii produktów zwiększających bezpieczeństwo w Twoich pojazdach. 

Oferujemy produkty: 

-       Widok z kamer tzw. „ widok z lotu ptaka" – zapewnia kierowcy brak 

martwych stref! 

-       Alarmy cofania ograniczające hałas, a skuteczniejsze w ostrzeganiu osób w 

zagrożonych potrąceniem 

-       Systemy wsparcia ochrony rowerzystów 

-       Systemy rejestracji zdarzeń z przeznaczenie tylko do pojazdów i pracy w 

każdych warunkach  

mailto:info@brigade.com.pl
http://brigade-electronics.com/
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Business Trade Consulting sp. z o.o. 

 

ul. Jagiellońska 2b 

38-400 Krosno 

 

 

 

  

 

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem marki latarek Ledlenser w Polsce. 

W swojej ofercie posiadamy latarki do bardzo szerokiego grona odbiorców, w 

tym serie przemysłowe z certyfikatami ATEX. Nasze produkty łączą ze sobą 

wysoką jakość wraz z wyjątkowymi właściwościami użytkowymi.  
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CENTRAJUSTE 

 

tel. (+351) 210 868 855 

e-mail: info@cedrosinternational.com 

www.cedrosinternational.com 

 

 

 
 

 

We are a consulting and training company that have special facilities to conduct 

simulated practice, adding to our strong theoretical component an essential 

practical component, with simulations in real environments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@cedrosinternational.com
http://www.cedrosinternational.com/
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CFBT.PL 

 

 

 

e-mail: cfbtpl@gmail.com 

www.cfbt.pl 

 

 

 
 

 

 

cfbt.pl to strażacka inicjatywa oddolna, skierowana na promowanie 

ogólnodostępnej wiedzy z zakresu teorii spalania, pożarów, gaszenia i taktyki 

działań ratowniczo-gaśniczych oraz profilaktyki zdrowotnej strażaków. Promuje 

również postawy zaangażowania w służbę, przypisując wartość ciężkiej pracy 

na rzecz profesjonalizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cfbtpl@gmail.com
http://www.cfbt.pl/
http://cfbt.pl/
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Delta Service Stanisław Echilczuk,  

Iwona Kuziuk, Robert Wargenau Spółka jawna 

 

ul. Marecka 66A 

05-220 Zielonka 

tel. (22) 781-82-58 do 60 

fax. (22) 781-83-95 

email: zielonka@deltaservice.com.pl 

www: www.deltaservice.com.pl 

 

 

 

 
 

 

Delta Service to firma, która od ponad 30 lat zaopatruje w specjalistyczny sprzęt 

ratowniczy jednostki ratownicze, firmy i instytucje. W swojej ofercie posiadamy 

ponad 1000 produktów wiodących na świecie producentów takich jak Holmatro, 

Scott, ISC, Paratech. W naszym katalogu na stronie www.deltaservice.com.pl 

można znaleźć pełną ofertę narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, aparatów 

oddechowych, kamer termowizyjnych, detektorów gazów, pomp, geofonów, 

kamer wziernikowych oraz sprzętu uzupełniającego. Nasze działy serwisu 

mechanicznego i elektronicznego zapewniają szybką i profesjonalną obsługę 

oraz szkolenia. Zapraszamy do współpracy!  

 

 

Delta Service has 30 years of experience in supplying companies, organizations 

and emergency response units with specialized rescue equipment. We offer 

more than 1000 of products from world’s leading vendors, such as Holmatro, 

Scott, ISC, Paratech, etc. Check our catalogue at www.deltaservice.com.pl for a 

full range of hydraulic and pneumatic tools, breathing apparatus, IR cameras, 

gas monitors, pumps, life detectors, search and rescue cameras, and accessories. 

Our mechanical and electronic maintenance departments provide fast and 

professional service and training. We’d love to work with you! 

 

mailto:zielonka@deltaservice.com.pl
http://www.deltaservice.com.pl/
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DEVA Poland. Sp. z o.o.     

 

ul. 3 Maja 19 

43 – 400 Cieszyn 

tel. / fax: +48 33 470 18 48 

tel. 0501 080 353 

e-mail: deva@deva.pl 

www.deva.pl 

 

 

Odzież ochronna z oryginalnych materiałów Nomex®, PBI®,Gore-Tex®. 

Ubranie strażackie Tiger Plus o wyjątkowych właściwościach ochronnych, 

przeszło 12000 kompletów dostarczonych polskim strażakom. Nowość: ubranie 

strażackie Red Fox. 

Niepalne ubrania koszarowe, ubranie lekkie dla strażaków Bushfire,  bielizna  

Nomex®. 

Certyfikaty WE, CNBOP, znak CE, Thermo-man® w laboratoriach DuPont® w 

Genewie. 

 

Autoryzowany dystrybutor  butów strażackich specjalnych HAIX® w Polsce. 

Promocja butów Haix. 

 

 

Protective clothing made with original Nomex®, PBI® and Gore-Tex® 

materials. 

. 

“Tiger Plus” firefighter clothing with unique protective properties. More than 

12000 outfits supplied to Polish firefighters. New model Red Fox. 

Non-flammable uniforms, Bushfire - light firefighter clothes , Nomex® 

underwear. 

WE and CNBOP certificates, CE marking, Thermo-man® tests by DuPont® 

laboratories in Geneva. 

 

Authorized distributor of HAIX® special firefighter boots in Poland. 

Promotion of “Haix boots. 

 

 

 

mailto:deva@deva.pl
http://www.deva.pl/
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DGT Sp. z o.o. 

 

ul. Młyńska 7 

83-010 Straszyn 

tel. 58 682 07 00 

www.dgt.pl    

http://www.dgt.pl/
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DRAVA S.C. 

Przemysław Kołodziej Maciej Kuik 

 

Rumianek, ul. Radosna 15 

62-080 Tarnowo Podgórne  

e-mail: biuro@drava.pl   

 tel. 533 916 047 

http://drava.pl/  

 

 

 

 
 

 

 

DRAVA S.C. zajmuje się dystrybucją produktów przeznaczonych do pracy w 

trudnych i niebezpiecznych warunkach.  Przenośne systemy oświetlenia, latarei 

przemysłowe oraz skrzynie transportowe marki Peli to produkty o legendarnej 

już jakości używane przez profesjonalistów na całym świecie. Nasze systemy 

oświetlenia i latarki przemysłowe stosowane są przez strażaków, policjantów, 

żołnieży, pracowników energetyki, gazownictwa i kanalizacji w całej Polsce. 

Oferta obejmuje mobilne systemy oświetlenia od rozwiązań mniejszych 

przeznaczonych dla elektromonterów, przez profesjonalne zestawy do pracy 

pełnozmianowej w terenie,  po zestawy z atestem do pracy w strefie zagrożonej 

wybuchem. Oferujemy latarki bateryjne i akumulatorowe w konfiguracjach 

które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Całość 

uzupełniają pancerne skrzynie transportowe do ochrony delikatnych urządzeń 

mobilnych.   Oferta produktowa Sonlux obejmuje  systemy oświetlenia zasilane 

głównie z napięcia sieciowego. Oferujemy  reflektory LED oraz lampy 

dookólne instalowane na statywach lub podwieszane.  

 

 

 

 

mailto:biuro@drava.pl
http://drava.pl/
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Zakłady Elektromechaniczne Elektra S.I. 

 

Ul. Przasnyska 6a 

01-756 Warszawa 

e-mail: handel@zeelektra.com.pl 

www.zeelektra.pl 

 

 
 
 

    Zakłady Elektromechaniczne „Elektra” S.I.  to czołowy polski producent 

lamp specjalnych dla pojazdów uprzywilejowanych. Elektra to tradycja, 

doświadczenie i jakość.  Firma systematycznie modernizuje swoje produkty, aby 

spełniały najwyższe parametry techniczne i użytkowe niezbędne dla zachowania 

bezpieczeństwa na polskich i europejskich drogach.  

    Elektra wzbogaciła swoją ofertę o nowoczesne lampy dwukolorowe i 

lotniskowe:  

- lampę LZN-Slender dwukolorową niebiesko-pomarańczową, 

- lampę LBL 20 dwukolorową czerwono-niebieską, klasa 2, 

- lampę LBL 2000 dwukolorową pomarańczowo-niebieską, 

- lampę LZP pomarańczową, zgodnie z klasyfikacją lotniskową w  klasie D, 

przeznaczoną dla portów lotniczych, 

- lampę LZP niebieską, zgodnie z klasyfikacją lotniskową w klasie C, dla 

portów lotniczych, 

- lampę LBL 2000 pomarańczową, zgodnie z klasyfikacją lotniskową w klasie 

D, dla portów lotniczych, 

   Elektra wprowadziła do swojej oferty również nowoczesny generator 

sygnałów akustycznych typu: ESG 100/12; 100/12D z detekcją; 100/24; 200/24. 

mailto:handel@zeelektra.com.pl
http://www.zeelektra.pl/


   Elektra systematycznie rozwija swoją ofertę, prowadzi prace konstrukcyjne 

nad nowymi produktami, mając na uwadze ułatwienie i bezpieczeństwo pracy 

służb mundurowych. Lampy Elektry spełniają wszelkie wymagania w zakresie 

warunków ich użytkowania, posiadają niezbędne certyfikaty i homologacje wg 

regulaminu R-65 i R-10.  

 

 

ELEKTRA S.I. -  the Polish Elektromechanical Company – has been operating 

on the Polish market since 1957. We have a wide sales network, which is 

constantly expanding. ELEKTRA is leading in production and design of light 

and sound alarms for emergency vehicles and other troublesome cars in road 

traffic. 

 

In our Lightbars, Directional Lamps, and Beacons, we use three colours: 

blue, red and orange. We also produce efficient Work lamps. Apart from this, 

we  can assemble all our lamps on client’s vehicles. 

We can also deliver our warning sound systems, to emergency medical service 

and other cars. 

The Electra’s Production and Development Division follow the current trends in 

technology and design using LED systems in our latest product LZN 

SLENDER.  The product is destined to all privileged and troublesome vehicles 

in the road traffic. In spite of very low height we can provide such a light-bar 

with many options like: LED working lights, LED display of different text 

messengers, LED arrow sticks and many others. Thanks to the modular structure 

the lamp can freely be configured according to needs and requirements of the 

customer.  

In order to meet the market requirements, our company is constantly developing 

new products in dual color lamps and lamps for LOT ground services: 

 

- LZN-Slender dual color lightbar AMBER-BLUE  

- LBL-20  dual color lightbar RED-BLUE, class 2  

- LBL-2000 dual color lightbar AMBER-BLUE  

- LZP-lightar AMBER for Airports in class D according to ICAO 

classification 

- LZP-lightbar BLUE  for Airports   in class C according to ICAO 

classification 

- LBL-2000 AMBER for Airports in class D  according to ICAO 

classification  

 

To expand foreign market for our goods we are looking for the companies 

from Europe,/not only which are in the warning lights business.  

Please do not hesitate to contact us.  
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ELEKTRIT Sp. z o.o. 
 
 

ul.  Gen. Wł. Sikorskiego 18 

18-100 Łapy 

tel. +48 85 715 28 13 

fax. +48 85 715 75 32  

e-mail: elektrit@elektrit.pl 

www.elektrit.pl 

 

 

 

 
 

 

 

ELEKTRIT Sp. z o.o. jest autoryzowanym przedstawicielem firmy 

JVCKenwood Corporation na rynku Polskim. Główną dziedziną naszej 

działalności jest bezprzewodowa łączność radiowa, dystrybucja szerokiej gamy 

sprzętu Kenwood oraz projektowanie i instalacja cyfrowych systemów 

radiokomunikacyjnych. 

Oferujemy: 

 Radiotelefony profesjonalne - bazowe, przenośne i przewoźne: 

- cyfrowe NEXEDGE 

- cyfrowe DMR 

- cyfrowe ATEX 

- analogowe 

 Systemy cyfrowe trangingowe i konwencjonalne  

 Akcesoria audio do radiotelefonów 

 Filtry i osprzęt antenowy  

 Oprogramowanie dyspozytorskie  

 Sprzęt do transmisji danych i lokalizacji GPS 

 

 

mailto:elektrit@elektrit.pl
http://www.elektrit.pl/


 

 

 

 

 

ELEKTRIT LTD is authorized representative of JVCKenwood Corporation 

on Polish market. The main field of our business is wireless radio 

communications, distribution of wide range Kenwood equipment, designing 

and installation of digital radio communications systems. 

Our offer: 

 Professional radiotelephones: base station, portable and mobile 

- digital NEXEDGE  

- digital DMR 

- digital ATEX 

- analogue  

 Digital trunking and conventional systems 

 Audio accessories to radiotelephones  

  Filters and antennas equipment  

 AVL software 

 Data transmission equipment and GPS localization   
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Elvys Polska Sp. z o.o. 

 

Al. Grunwaldzka 411 

80-310 Gdańska 

tel. +48 500100902 

e-mail: elvys@elvys.pl 

www.elvys.pl 

contact person: Jacek Szulc 

e-mail: jacek.szulc@elvys.pl 

 

 

 

  
  

 

Polski oddział istniejącej od 1991 roku firmy zajmującej się projektowaniem i 

produkcją systemów dyspozytorskich. Nasze rozwiązania obejmują szeroki 

zakres produktów – od pojedynczych kontrolerów radiotelefonów bazowych po 

sieciowe systemy obejmujące wiele centrów dyspozytorskich obsługujących 

znaczne obszary i integrujących różne środki komunikacji telefonicznej i 

radiowej. 

Przez ostatnich 20 lat działalności zaimplementowaliśmy wiele systemów 

łączności dyspozytorskiej, a głównymi naszymi odbiorcami są wszystkie 

organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne w tym liczne jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jacek.szulc@elvys.pl
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Ena Ltd Sp. z o.o. 

 

ul. Dworcowa 32 

83-000 Pruszcz Gdański  

www.enatruck.com 

 

 

 

Generalny dostawca firmowego doposażenia dodatkowego do samochodów 

ciężarowych oraz busów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enatruck.com/
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ENDRESS POLSKA SP. Z O.O. 

 

ul. Roosevelta 2 a 

66-440 Skwierzyna 

Tel. +48 95 717 33 13 

Fax. +48 95 717 33 14 

www.endress-polska.pl 

e-mail: info@endress-polska.pl 

 

 

 
 

 

Od roku 1914 firma ENDRESS specjalizuje się w rozwoju, budowie i sprzedaży 

najwyższej klasy agregatów prądotwórczych.  

Stosowane nowatorskie rozwiązania techniczne nadają kierunek całej branży i 

zapewniają firmie ENDRESS miejsce w ścisłej rynkowej czołówce dziś i jutro. 

Innowacja i wszystkie standardy zostały sprawdzone w specjalistycznych 

urządzeniach dla straży pożarnej, ochrony ludności i służb ratowniczych. 

Agregaty DIN firmy Endress z niezawodną technologią DUPLEX są 

bezpiecznym i mocnym źródłem energii.   

Dostosowanie prac rozwojowych do potrzeb klientów oraz rozwinięta oferta 

specjalistycznego doradztwa technicznego wyznaczają filozofię firmy. 

 

http://www.endress-polska.pl/
mailto:info@endress-polska.pl
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FENIX.MARKET 

 

www.fenix.market  

 

 

 

 

 

 

 

FENIX.MARKET dostarcza bezpieczne i certyfikowane produkty dedykowane 

straży pożarnej. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem mgłowych systemów 

gaśniczych MIST-TECH, produkującej lance kominowe do gaszenia pożarów 

sadzy w kominie, lance przebiciowe oraz agregaty wysokociśnieniowe i typu 

CAFS. W naszej ofercie posiadamy również wysokiej klasy rękawice techniczne 

RINGERS GLOVES, które dają bezpieczeństwo oraz komfort w każdych 

warunkach. Nasze stoisko znajdziecie na placu zewnętrznym. Zapraszamy także 

na naszą stronę www.fenix.market. 

 

 

FENIX.MARKET provides safe and certified products dedicated to fire 

brigades. We are the sole distributor of foggy MIST-TECH fire extinguishing 

systems, producing chimney lances to extinguish soot fires in the chimney, 

break-away lances and high-pressure and CAFS aggregates. In our offer we also 

have high-quality RINGERS GLOVES technical gloves that provide safety and 

comfort in all conditions. Our stand can be found on the outdoor square. We also 

invite you to visit our website www.fenix.market. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fenix.market/
http://www.fenix.market/
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"FFS" Foam Fire System 

 

ul. Zgorzelecka 73 

68-200 Żary 

tel. 603971220 

email: ffs@oneseven.com 

 

 

 
 

 

 

Oficjalny przedstawiciel firmy “Schmitz One Seven GmbH” działającej na 

rynku światowym ponad 20-cia lat 

 Główne kierunki rozwoju to: 

· Rozwiązania dla systemów mobilnych 

 Samochody dla straży pożarnej / Samochody dla przemysłu / Agregaty gaśnicze 

/ Statki  

· Rozwiązania dla systemów stacjonarnych 

Tunele drogowe / Recykling / Elektrownie jądrowe / Huty / Kopalnie / 

Lądowiska 

 ·  “One Seven” to idealny środek gaśniczy do: 

- bezpiecznego gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem do 

100 000V 

- bezpiecznego gaszenia samochodów elektrycznych I hybrydowych 

- gaszenia pożarów metali, w tym cyrkonu 

- gaszenia pożarów w tunelach autostradowych 

- gaszenia pożarów na dużych odległościach - do kilku kilometrów  

- gaszenia pożarów na bardzo dużych wysokościach - do 400 m 

· Ponad 20 lat ciągłego rozwoju pozwoliło na:  

- Budowę systemu “ONE SEVEN”  IV GENERACJI 

- Wiele nowatorskich rozwiązań i patentów 

mailto:ffs@oneseven.com


- Rozbudowanie sieci sprzedaży na terenie całego świata 

· “ONE SEVEN” jest najbardziej dopracowanym systemem CAFS na 

rynku światowym o: 

- Bardzo prostej obsłudze 

- Bardzo dobrych właściwościach gaśniczych 

- Zapewniający bezpieczeństwo dla strażaków 
 

 

“FFS”   Foam Fire System 

Official representative of the company "Schmitz One Seven GmbH 

 Solutions for Mobile Applications 

Pumpers / Forestry Trucks / Industrial Trucks / Air Crash Tenders  

 Solutions for Stationary Applications 

Road Tunnels / Recycling / Nuclear Power Plants / Steel Mills / Heliports / TV-

Studios  

 One Seven firefighting foam is the only approved firefighting media base on 

water that  

o can effectively suppress metal fires, including zirconium  

o can effectively suppress 180 megawatt fires in tunnels 

o fights electrical installation of 100.000 volts  

o achieves horizontal transport length of several kilometre with low 

pressure operation  

o achieves vertical transport heights of 400m with low pressure operation 

 Over 20 Years of continuous developments leaded to  

o Technology in the 4.Generation with 

o several unique features, and  

o multiple patents  

 One Seven today is the most advanced CAFS in the market in regards to: 

o engineering aspects 

o easiness of operation 

o characteristics/quality of the firefighting foam  

o fire fighters safety 
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Fire-Max Sp. z o.o. 

 

Al. Jerozolimskie 224 

02-495 Warszawa 

Tel. + 48 22 578 84 00 

Fax + 48 22 662 38 38 

E-mail: biuro@firemax.pl 

 www.firemax.pl 

 

 

 

Fire-Max Sp. z o.o. – od 1991 roku lider sprzętu pożarniczego i ratowniczego w 

Polsce. Wyłączny  przedstawiciel na Polskę uznanych na świecie producentów 

sprzętu dla straży pożarnej, m.in. Magirus, Lukas, Vetter, Coltri, Leader, AWG, 

Alco, Seek Thermal. 

 

Fire-Max poprzez własne oddziały realizuje dostawy, szkolenia i autoryzowane 

usługi serwisowe w zakresie: pojazdy specjalne i drabiny pożarnicze 

MAGIRUS, hydrauliczne narzędzia ratownicze LUKAS, pneumatyczne 

urządzenia ratownicze VETTER, kamery termowizyjne SEEK THERMAL, 

sprężarki powietrzne COLTRI, wentylatory, kamery termowizyjne i sprzęt 

poszukiwawczy LEADER, prądownice AWG, działka wodno-pianowe ALCO, 

motopompy NIAGARA, systemy gaśniczo-tnące CUT LANCA, urządzenia 

pomocnicze oraz inne wyposażenie jednostek straży pożarnej.  

 

Fire-Max działa zgodnie z systemem zarządzania jakości ISO 9001:2008, 

AQAP 2110:2009 oraz spełnia wymogi NATO w zakresie współpracy z 

wojskiem. Zakres usług obejmuje profesjonalne doradztwo, kompleksowe 

dostawy, serwis i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa 

technicznego. 

 

 

Fire-Max is a representative of well-known producers of fire-fighting 

equipment: MAGIRUS (turntable ladders & fire-fighting vehicles), LUKAS 

(hydraulic rescue tools) and VETTER (pneumatic rescue equipment), COLTRI 

mailto:biuro@firemax.pl
http://www.firemax.pl/


(compressors), LEADER (ventilators), AWG (nozzles), ALCO (monitors) and 

other. 

 

Since 1991 Fire-Max has supplied the highest quality rescue equipment for fire 

brigades, military, police and other specialized units. The company provides the 

most advanced and highly developed solutions and trainings for firefighting and 

rescue brigades in various scenarios: fire extinguishing, rescue actions, natural 

disasters. 

 

Fire-Max has certification of  ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, NCAGE. 
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Frank-Cars Sp. z o.o. 
 

ul. Jagiellońska 147/151 

42-200 Częstochowa 

Poland 

Tel. (+48) 34/ 365 05 75 

Fax. (+48) 34 369 70 00 

e-mail.: salon@frank-cars.pl  

  w.zygula@frank-cars.pl 

  e.eljasinska@frank-cars.pl  

www.: www.frank-cars.pl 

 

 

 

 
 

 
 

Firma Frank-Cars jest wiodącym producentem  

lekkich pojazdów specjalnych ratowniczo-gaśniczych  

oraz ratownictwa technicznego na podwoziu Forda Transit.  

Nasze wyroby posiadają Świadectwa Dopuszczenia  

wydane przez CNBOP w Józefowie.  

Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2008  

 

 

Company Frank-Cars Ltd is leading producer of light special 

vehicles, technical and fire rescue on Ford Transit’s chassis.  

Our products have the Certificate of Approval issued  

by the CNBOP in Józefów. 

The company have Certificate ISO 9001:2008 

 

 

 

 

                                        

                                   

mailto:w.zygula@frank-cars.pl
mailto:e.eljasinska@frank-cars.pl
http://www.frank-cars.pl/
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PW GAMET Marek Gajewski 

 

 

ul. Graniczna 52,  09-402 PŁOCK 

 

Biuro Obsługi Klienta 

tel./fax +48 24 365 26 00 

tel. kom. 501 172 743 

e-mail: info@pwgamet.com.pl 

 

Dział Eksportu - Export Dpt. 

mobile +48 502 093 746 

e-mail: m.gajewska@pwgamet.com.pl 

 

 

 

 
 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wytwórcze GAMET, to jedna z czołowych marek polskich i 

wiodący producent lamp ostrzegawczych i sprzętu rozgłoszeniowego dla służb 

uprzywilejowanych. Współpracujemy z czołowymi producentami zabudów dla 

pojazdów Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży, Służb Więziennych, 

Inspekcji Transportu Drogowego i innych.  

Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@pwgamet.com.pl
mailto:m.gajewska@pwgamet.com.pl
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Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o. 
 

ul. Fabryczna 17 

65-410 Zielona Góra 

tel. +48 790 329 925 / +48 68 320 10 79 

FAX +48 68 320 75 41 

www.greenpol.com.pl 

 
 

 
 

 

 

Firma GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska sp. z o. o. istnieje 

od 1990r. Wieloletnia obecność na rynku polskim, pozwoliła nam zdobyć 

odpowiednie doświadczenie w zakresie oferowanego sprzętu, w odniesieniu do 

potrzeb ciągle rozwijającego się i podnoszącego standardy rynku. Jako 

dystrybutor firm Miele Professional oraz Chemische Fabrik Kreussler oferujemy 

Państwu kompletny system prania, dezynfekcji, suszenia oraz impregnacji 

specjalistycznej odzieży przeznaczonej dla straży pożarnej.  

 

GREENPOL Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. was 

established in 1990. This long-term presence in the Polish market has allowed us 

to gain relevant experience in the field of the offered equipment and recognise 

the needs of constantly developing and elevating standards of the market. As a 

distributor of Miele Professional and Chemische Fabrik Kreussler we offer a 

complete system of washing, disinfection, drying and impregnation of special 

clothing for firefighters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenpol.com.pl/
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GUMOTEX coating, s.r.o. 

 

Mládežnická 3062/3a 

690 02 Břeclav, Czech Republic 

 

Identification number: 074 17 659 

Tax number: CZ07417659 

 

Contact 

Contact person: Pavel Polák 

Phone: +420 519 314 135 

Email: RescueSystems@gumotex.cz 

Website: www.gumotex-resue-systems.com 

 

 

 

 
 

 

GUMOTEX Rescue Systems products have been on the market for more than 25 

years and they gained a worldwide reputation for being a reliable partner for 

integrated rescue services and armed forces. It offers inflatable rescue tents, 

flood control barriers, decontamination showers and basins, special products 

(such as liquid tanks or Sunit protective suit) and water rescue products. In 

cooperation with customer its own R&D department can develop customized 

products. All products have been tested in the most demanding conditions and 

some of its inflatable tents are also catalogued for use by NATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:RescueSystems@gumotex.cz
http://www.gumotex-resue-systems.com/
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Haftina sp. z o.o. sp. k.  

 

ul. W. Witosa 38, 

97-300 Piotrków Trybunalski 

www.haftina.com.pl 

 

 

 
 

Jesteśmy jedną z największych firm oferujących usługi haftu komputerowego w 

Europie. Zakład produkcyjny składa się z nowoczesnych maszyn hafciarskich, 

drukarek, laserów a także wielu innych urządzeń, dzięki którym jesteśmy w 

stanie sprostać wymaganiom klientów dotyczących wyjątkowej jakości, 

szybkiego terminu realizacji oraz dużych partii produkcyjnych.  

W ofercie firmy znajdziecie Państwo głównie wyroby haftowane. HAFTINA to 

producent sztandarów, chorągwi, szat liturgicznych, aplikacji, emblematów oraz 

dodatkami dla domu. Firma świadczy również różnego rodzaju usługi haftu, 

sublimacji oraz grawerowania laserem dla znanych światowych marek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://haftina.com.pl/
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HORPOL Sp. z.o.o. 

 

05-500 Piaseczno, Polska 

ul. Nowa 23, Stara Iwiczna 

tel. 22 750 62 49 

fax 22 750 62 50 

email: horpol@horpol.com 

www.horpol.com  

www.supermarketstrazacki.pl  

 

 

 
 

 

Horpol to wysoka jakość w przystępnych cenach. Pierwszy importer 

zagranicznych węży pożarniczych w Polsce - przedstawiciel IV-ER Kontex, 

importer armatury wodno-pianowej z Francji - przedstawiciel firmy POK. 

Producent zestawów ratownictwa medycznego, ubrań koszarowych, koszulek. 

Innowator w zakresie trendów i bezpieczeństwa ratowników. Autoryzowany 

dealer i partner wielu zagranicznych i krajowych producentów. Ambitny i 

wykwalifikowany zespół ludzi oferuje atrakcyjne ceny i dobrą organizację 

powierzonych zamówień. Dowiedz się więcej na www.horpol.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:horpol@horpol.com
http://www.horpol.com/
http://www.supermarketstrazacki.pl/
http://www.horpol.com/
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Hydrokrak Sp. z o.o.  

 

ul. Czarnieckiego 2b 

43-300 Bielsko-Biała 

 

 

 
 

 

Firma o ugruntowanej pozycji w sektorze rynku hydrauliki siłowej, poszerzyła 

zakres swojej działalności o specjalistyczne zabudowy pojazdów. Świadczy 

usługi z zakresu przebudowy samochodów na podwoziach: osobowych, 

ciężarowych- dostawczych, podwoziach typu pick-up. Zakresem swoich usług 

dociera do Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, innych służb drogowych, 

jak również klientów indywidualnych.  W 2019 roku Firma rozpoczęła stałą 

współpracę z Mercedes-Benz Polska wybierając sprawdzone podwozia do 

zabudowy, jak również poszerzyła ofertę o montaż, modernizacje,  doposażanie 

zabudów typu hardtop współpracując z czołowym producentem, marką Road 

Ranger.  

Oferta: samochody operacyjne, samochody ratownictwa technicznego, 

samochody kwatermistrzowskie, samochody rozpoznawczo-ratownicze, pojazdy 

patrolowe, pojazdy holujące.  
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IUVO CARS Jan Świeboda 

 

ul. Dębowa 4 

42-202 Częstochowa 

Mail: biuro@iuvocars.com.pl 

tel. 502 377 888 

tel./fax 34 357 69 40  

 

 

Firma IUVO CARS powstała w 2013 roku, firmę tworzą osoby z ponad 10-

letnim doświadczeniem w sprzedaży i produkcji zabudów specjalistycznych. Z 

roku na rok nasza firma rozszerza asortyment o nowe produkty ochrony 

przeciwpożarowej i nowe marki pojazdów, które zabudowuje. Obecnie 

posiadamy w sprzedaży pojazdy na podwoziach Peugeot, Opel oraz Iveco. Do 

produkcji zabudów i wyposażenia używamy najwyższej jakości materiałów i 

sprzętu od najbardziej renomowanych firm z Polski i zagranicy. Z roku na rok 

coraz więcej Strażaków docenia nasze produkty, a my staramy się sprostać 

najtrudniejszym i najbardziej wymagającym zadaniom. 
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J.W. Schaefer Metallverarbeitung 

 

Hauptstrasse 77 

53424 Oberwinter – Niemcy 

 

Przedstawiciel w Polsce:  

VCR J. Bocian, ul. S. Lema 8, 89-600 Chojnice, tel. +48 506 573 594 

www.uniboot.pl 

e-mail: info@uniboot.pl 

 

 

 
 

 

Od ponad 25 lat produkujemy niezatapialne łodzie UNIBOOT - zaprojektowane 

z myślą o powodziach, ratownictwie wodnym i lodowym. Ich najważniejszą 

cechą jest prostota konstrukcji oraz brak ograniczań pod względem zanurzenia i 

warunków wodowania. 

Dedykowane przyczepy umożliwiają piętrowanie oraz rozładunek i załadunek 

przez jedną osobę, a akcesoria dodatkowe sprawiają, że jest to narzędzie pracy 

dla ratowników gotowe do działania w każdej sytuacji – także jako transporter 

na torach kolejowych. 

Występują w wersjach Oberwinter (4,30 m) i Rolandseck (5,60 m). Konstrukcja 

objęta jest 10-letnią gwarancją. 

For more then 25 years we produce unsinkable boats UNIBOOT – created for 

floods but very useful also in water and ice rescue. The most important solutions 

are simplicity of construction and no restrictions about launching or water level. 

Special trailer makes possible stacking and loading (unloading) the UNIBOOT 

by one man. Accessories makes from UNIBOOT rescue tool ready to be use in 

any situation – even on railroad tracks.  

Boats are available in two versions: Oberwinter (4,30 m) and Rolandseck (5,60 

m).  

Construction warranty: 10 years. 

 

mailto:info@uniboot.pl
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KADIMEX S.A. 

 

ul. Wólczyńska 290 

01-919 Warszawa 

tel. +48 22 864 99 66 

fax. +48 22 835 57 85 

e-mail: handlowy@kadimex.pl 

 www.kadimex.pl  

 

 

 

 

 

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem największych europejskich producentów 

profesjonalnego sprzętu dla Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. 

Oferujemy m.in.: 

 

- armaturę przyłączeniową i wodno-pianową – JMW FIRE, DELTA FIRE, 

KINDSWATER, FEUER-VOGEL 

- węże tłoczne, węże specjalistyczne – OSW ESCHBACH 

- pianotwórcze środki gaśnicze – ORCHDEE, PROFOAM 

INTERNATIONAL 

- rękawice i buty strażackie – HOLIK INTERNATIONAL 

- hełmy strażackie – PAB AKRAPOVIC 

- narzędzia pomocnicze oraz sprzęt do stabilizacji – PARATECH 

- motopompy pływające i szlamowe – PAVLIS & HARTMANN 

- ubrania specjalne, kominiarki – BALLYCLARE 

- bieliznę termoaktywną – BRUBECK 

mailto:handlowy@kadimex.pl
http://www.kadimex.pl/


- narzędzia pomocnicze i inny sprzęt – DONGES 

- detektory prądu przemiennego – FIRE CRAFT SAFETY 

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełną ofertę armatury przyłączeniowej - 

także nietypowej, agregaty prądotwórcze, pompy, radiotelefony, sprzęt 

medyczny, oświetlenie, aparaty oddechowe, ubrania bojowe oraz inny sprzęt. 

 

Oferujemy także pełną gamę urządzeń do instalacji pianowych dla 

zabezpieczenia rafinerii, petrochemii, baz paliw, lotnisk, zakładów 

przemysłowych. 

 

Wdrożyliśmy system zarządzania ISO 9001. Uzyskaliśmy certyfikat AQUAP 

oraz NCAGE – uprawniające do realizacji dostaw dla NATO. 

 

 

                                Zapraszamy do współpracy 
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Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o. 

 

ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz 

tel.: 62 767 20 16, tel./fax: 62 767 20 10, fax: 62 757 54 29 

www.kzpt.pl, biuro@kzpt.pl  

 

 

 

 
 

 

 

Bezpieczeństwo, jakość, innowacyjność to podstawowe cele działalności KZPT. 

Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów strażackich Calisia Vulcan oraz 

hełmów specjalistycznych Tytan. KZPT dzięki zdobytemu doświadczeniu, 

wdrażanym technologiom oraz współpracy z instytucjami naukowo-

badawczymi produkują hełmy, które użytkownicy cenią za wysoką jakość, 

funkcjonalność oraz trwałość. Potwierdzeniem tego są certyfikaty: ISO 9001, 

CNBOP-PIB, CIOP, liczne nagrody i wyróżnienia, a także coraz więcej 

klientów na świecie. 

Zakład kompleksowo zaopatruje w środki ochrony indywidualnej marki FHR. 

Są to rękawice strażackie, buty skórzane i gumowe, ubrania specjalne oraz 

nowość kominiarka.  

 

 

  

http://www.kzpt.pl/
mailto:biuro@kzpt.pl
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KEVISPORT 

  

ul. Białowieska 7/9 

04-063 Warszawa 

 tel. 22 875 04 34, 601 377 054 

e-mail: kevis@kevisport.pl 

www.kevisport.pl 

 

 

 

 
  

  

KEVISPORT jest dostawcą specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wodnego 

i lodowego z ponad 20-letnim doświadczeniem.  

Podczas tegorocznych IFRE targów zaprezentowane zostaną najlepiej 

sprawdzające się autorskie rozwiązania: 

- system WODA-LÓD RSKTM15 – bezkonkurencyjny, mobilny system do 

prowadzenia akcji ratowniczych w wodzie i na kruchym lodzie 

- specjalistyczne „suche” i oddychające kombinezony ratownicze do pracy w 

warunkach wodno-lodowych RSKTM2020 

- ratownicze kamizelki asekuracyjne RATOWNIK III z wyposażeniem 

Na stoisko zaprasza Marcin Siwek. 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kevis@kevisport.pl
http://www.kevisport.pl/
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Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska 

Naturalnego 

 

BIURO KOORDYNATORA KLASTRA 

NOWE TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 

ul. Cieszyńska 313 

43-300 Bielsko-Biała, Polska 

tel.: +48 609 367 830 

www.klasterratownictwa.pl 

 

 
 

 

Klaster to platforma współpracy przedsiębiorstw, uczelni wyższych, 

jednostek B+R oraz jednostek samorządowych, wspierająca kooperację na rzecz 

rozwoju sektora ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i 

środowiska naturalnego. 

Klaster został powołany w 2013 r. Obecnie jest to organizacja o 

międzynarodowym zasięgu działania, tworzona przez niespełna 30 podmiotów 

związanych porozumieniem oraz kolejnych kilkadziesiąt podmiotów 

współpracujących w ramach nieformalnej współpracy. 

Wielkość zatrudnienia w Klastrze przekracza obecnie 4 tys. pracowników. 

Wartość projektów współfinansowanych realizowanych przez przedsiębiorstwa 

w Klastrze przekracza 70 mln zł. Destynację eksportową stanowi ponad 60 

państw z całego świata. 

Jakość i skala działalności Członków Klastra wielokrotnie zostały potwierdzone 

licznymi wyróżnieniami i nagrodami gospodarczymi, takimi jak np. Defender, 

Lider Bezpieczeństwa Państwa, Nagroda Prezydenta RP w kategorii 

„Międzynarodowy sukces”, Firma Roku czy Eksporter Roku. 

Zapraszamy do kontaktu! 

http://www.klasterratownictwa.pl/
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

 

 

ul. Podchorążych 38  

00-463 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w 

specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami 

żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. 

 

Do podstawowych zadań PSP należy m.in.: 

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 

2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk 

żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń a także wykonywanie 

pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w ramach udzielonej 

pomocy innym służbom ratowniczym; 

4) kształcenie kadr dla potrzeb własnych, a także innych jednostek ochrony 

przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności; 

5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych; 

6) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej oraz ochrony ludności. 
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Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH 

 

Rheingaustrasse 87-93,  

D-65203 Wiesbaden 

Niemcy 

 

 

 

  

Kreussler został założony w 1912 roku. Rodzinną firmą zarządza obecnie 

czwarte pokolenie. Wysokiej jakości produkty do pielęgnacji tekstyliów nie 

zawierają fosforanów, boranów ani nadboranów, APEO, EDTA ani NTA. 

Certyfikacja według EN ISO 9001: 2015 i DIN EN ISO 14001 potwierdzają 

jakość i świadomość ekologiczną. 

Kreussler was founded in 1912. The family business is currently managed by the 

fourth generation. The high-quality textile care products do not contain 

phosphates, borates or perborates, APEO, EDTA or NTA. Certification under 

EN ISO 9001:2015 and DIN EN ISO 14001 confirm quality and environmental 

awareness. 
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Lift Polska Sp. z o.o. 

 

Kamienna 82B 

46-100 Namysłów 

Tel. 796 388 026 

e-mail: biuro@lift-polska.pl 

www.lift-polska.pl 

 

       

 

 

 

Lift Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem firmy Klaas w Polsce. Wiodące 

produkty Klaas to żurawie budowlane, windy budowlane i meblowe, podnośniki koszowe ale 

również technika pożarnicza w tym kompleksowa zabudowa wozów strażackich. Niemiecki 

producent od wielu lat stosuje najnowocześniejsze rozwiązania  i komponenty wysokiej klasy 

co przekłada się na zadowolenie klientów i poszerzanie grona swoich odbiorców na całym 

świecie w różnych branżach. 

Klaas jest wiodącym producentem wozów strażackich Alufiver; Iveco-Magirus a od roku 

2000 Klaas angażuje się z sukcesami w technikę pożarniczą.  

Najpierw we współpracy z firmą Magirus opracowany został Multistar, jednostka 

ratownictwa wysokościowego i przeciwpożarowego. 

Od tego czasu z sukcesem zastosowanie znalazło na całym świecie ponad 120 sprzedanych 

jednostek. 

Wkrótce po tym Klaas zaprezentował kolejny projekt w zakresie techniki pożarowej a 

mianowicie Alufivera.  

mailto:biuro@lift-polska.pl
http://www.lift-polska.pl/


 

 

Tymczasem wydajny wielofunkcyjny pojazd trzeciej generacji wspiera strażaków i służby 

pomocy technicznej na akcjach na całym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Stoisko  G-30 

 

 

Loxy Poland Sp. z o.o. 

 

Kolejowa 50 

84-230 Rumia 

tel. +48 663228300 / +48 58 55 82 920 

e-mail: dawid@loxy.pl / biuro@loxy.pl  

www.loxy.pl 

 

 

  

LOXY Poland Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnim doświadczeniem produkującą 

materiały odblaskowe oraz taśmy i maszyny do uszczelniania szwów. 

Nowoczesne, skierowane do wymagającego klienta rozwiązania, opatrzone 

w logo LOXY, dostępne są na polskim rynku od wielu lat, doświadczenie 

czerpiemy z bogatej historii naszej firmy-matki LOXY AS, która rozpoczęła 

swoją działalność w Norwegii ponad 50 lat temu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dawid@loxy.pl
mailto:biuro@loxy.pl
http://www.loxy.pl/
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ŁPSP Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów 

 

 

ul. Waryńskiego 10 

58-500 Jelenia Góra 

tel. 75 64 35 400 

 

 

 

 
 

 

 

Firma „ŁPSP Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów” została 

założona w 2003 r. W tym samym roku firma nawiązała współpracę ze 

światowym producentem pojazdów pożarniczych Brandschutztechnik Görlitz 

GmbH. Możliwość współpracy z wiodącym na świecie producentem 

samochodów pożarniczych, pozwoliła nam poznać najnowsze rozwiązania i 

osiągnięcia w dziedzinie budowy pojazdów specjalistycznych.  

Firma na bazie zebranych doświadczeń postanowiła zaoferować jednostkom 

Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej lekkie pojazdy 

pożarnicze o wysokiej jakości, funkcjonalności i eleganckim designie. 

 

Firma „ŁPSP Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów” wurde im Jahre 

2003 gegründet. Im selben Jahr haben wir die Zusammenarbeit mit dem 

weltweit tätigen Feuerwehrfahrzeughersteller Brandschutztechnik Görlitz 

GmbH angefangen. 

Diese Zusammenarbeit ermöglichte uns, die neuesten Lösungen und Leistungen 

auf dem Gebiet des Baus von Spezialfahrzeugen kennenzulernen. 

Auf der Basis der gesammelten Erfahrungen haben wir entschieden, den 

Landesfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr die Leichtbaufahrzeuge mit 

hoher Qualität, Funktionalität und elegantem Design anzubieten. 
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MACTRONIC Sp. z o.o. Sp. k. 

 

ul. Stargardzka 4; 54-156 Wrocław 

T: + 48 71 351 86 53 

e-mail: sprzedaz@mactronic.pl 

www.mactronic.pl 

 

 

 
 

 

Mactronic to największy w Polsce i jeden z największych w Europie producent 

sprzętu oświetleniowego. Od 30 lat dostarcza swoim Klientom produkty 

najwyższej jakości spełniające ich zróżnicowane oczekiwania. Od początku 

działalności misją firmy jest dostarczanie Klientom innowacyjnych, idealnie 

dopasowanych do potrzeb i niezawodnych produktów. Oświetlenie taktyczne i 

patrolowe Mactronic od lat cieszy się zaufaniem służb mundurowych w Polsce i 

za granicą, a także najbardziej elitarnych jednostek wojskowych.   

Mactronic is the largest Polish and one of the biggest European manufacturers of 

premium quality lighting equipment for professionals (law enforcement, first 

responders, military) and for household applications, tourists, DIY enthusiasts, 

cyclists, sports enthusiasts and other groups. Since the very beginning the 

company has been aiming to provide innovative products of premium quality 

that are perfectly matched to various needs. The wide selection now covers over 

500 models, with many flashlights being the company’s own industrial designs. 

Each new model of a flashlight or a more advanced lighting system is created to 

best satisfy the users’ needs. This is why the company’s design team is one of its 

key departments, responsible for developing patented technological solutions.  

 

 

mailto:sprzedaz@mactronic.pl
http://www.mactronic.pl/
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Magazyn „W Akcji” 

Elamed Media Group 

 

 

40-203 Katowice 

Al. Roździeńskiego 188C 

tel. 32 788 51 46 

e-mail: wakcji@elamed.pl 

 
 

 
 

 

Dwumiesięcznik „W Akcji” przeznaczony jest dla strażaków zawodowych i 

ochotników, pracowników centrów zarządzania kryzysowego, osób 

interesujących się ratownictwem, projektantów i osób odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo pożarowe. W magazynie szczegółowo analizujemy akcje 

ratownicze oraz najnowsze rozwiązania techniczne przydatne w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych i poprawiające poziom bezpieczeństwa w obiektach. 

Omawiamy urządzenia i sprzęt zarówno wykorzystywany bezpośrednio w pracy 

strażaków, jak i ten z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opieramy się na 

doświadczeniu ekspertów, praktyków, naukowców i producentów sprzętu 

ratowniczego. Wśród odbiorców są komendanci PSP, naczelnicy wydziałów 

prewencji i wydziałów technicznych, dowódcy jednostek ratowniczych, prezesi 

OSP, szefowie biur projektowych i architektonicznych, specjaliści urzędów 

wojewódzkich i powiatowych oraz uczestnicy seminariów, szkoleń i konferencji 

branżowych. 

  

mailto:wakcji@elamed.pl
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MAKROS 

 

ul. Komorska 46 

04-161 Warszawa 

www.makros.pl  

 

OD ROKU 1989 PRODUCENT NAJLŻEJSZYCH DRABIN 

RATOWNICZYCH DLA STRAŻY POŻARNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 

RATOWNICZYCH.  

NASZE DRABINY SĄ ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 1147 , A ICH MASA 

WYNOSI TYLKO 4,7 KG/METR  OD 1989. 

  

SINCE 1989 MANUFACTURER OF THE LIGHTEST  RESCUE LADDERS 

FOR FIREFIGHTERS AND OTHER RESCUE GROUPS.  

ACCORDING TO STANDARD PN-EN 1147 ONLY 4,7 KG/METER.    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.makros.pl/
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Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa 

„MAŁY STRAŻAK” SP. J. 

 

ul. Pszczyńska 362 A 

44-335 Jastrzębie Zdrój  

tel. 32 471 99 04 

tel./fax 32 471 26 62 

e-mail: info@malystrazak.pl 

strazakmaly@gmail.com 

www.malystrazak.pl 

 

 
 

 

W naszej firmie produkujemy 

tory przeszkód i sprzęt 

na zawody dla: 

· MDP w/g CTIF 

· OSP w/g CTIF 

· OSP 

· PSP 

oraz: 

▪ Tłumice metalowe i gumowe 

▪ Hydronetki wodne 

▪ Węże ssawne 

▪ Zbiorniki wodne 

▪ Mostki przejazdowe 

▪ Bosaki składane i teleskopowe 

▪ Przyrządy do taśmowania węży 

▪ Siodełka wężowe 

▪ Sita kominowe 

▪ Zwijadła do węży 

http://www.malystrazak.pl/


▪ Klucze do łącznikow i hydrantów 

▪ Kombinezony „Szerszeń” 

▪ Parawany ochronne 

▪ Maty pod sprzęt 

▪ Pokrowce na ostre krawędzie 

▪ Osłony osób ratowanych 

 

Our company produces the 

equipment and obstacle sets for fire 

brigade competitions for: 

· Youth Fire Brigades acc. CTIF 

· Volunteer Fire Departments acc. 

CTIF 

· Volunteer Fire Departments 

· State Fire Departments 

And also: 

▪ Metal and rubber fire beaters 

▪ Hand pump extinguishers 

▪ Suction hoses 

▪ Water tanks 

▪ Hose bridges 

▪ Telescopic and foldaway pike poles 

▪ Hose binding devices 

▪ Saddle fire hose racks 

▪ Sieves for chimney fires 

▪ Hose reels 

▪ Hydrant and hose couplings spanners 

▪ Protective suits “Hornet 

▪ Screens to secure an accident scene 

▪ Mats for equipment 

▪ Cases for the sharp edges 

▪ Covers to secure an injured person 
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Marine Serwis 

 

ul. Wał Miedzeszyński 377 

03-980 Warszawa 

tel. 22-617-20-55 , 666 364 843  

e-mail sklep@marineserwis.com 

www.marineserwis.yamaha-motor.pl 

www.marineserwis.com 

 

 

 

 
 

 

 

Autoryzowany dealer Yamaha. Sprzedaż i serwis silników zaburtowych , 

skuterów wodnych, łodzi. Sprzęt ratunkowy i asekuracyjny , akcesoria 

motorowodne. 

Pontony i łodzie polietylenowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:666%20364%20843
mailto:sklep@marineserwis.com
http://www.marineserwis.com/
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P.P.H.U. MARONA Mariusz Marona 

 

Dylów Rządowy 115 

98-330 Pajęczno 

 tel. +48 0 535 112 112 

e-mail: biuro@marona.net 

www.marona.net 

 

 

 

 

Firma specjalistyczna MARONA istnieje na rynku od 2010 r. 

Tworzą ją ludzie z pasją i blisko piętnastoletnim doświadczeniem w budowie 

pojazdów specjalistycznych. W oparciu o zdobyte umiejętności i fachową 

wiedzę dostarczamy samochody dopasowane do indywidualnych potrzeb 

klientów. Gwarantujemy kreatywne rozwiązania techniczne przy zachowaniu 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości naszych usług, wśród których 

znajdują się między innymi budowa i dystrybucja: 

 lekkich samochodów specjalnych na podwoziach  

RENAULT MASTER 3,5T DMC oraz IVECO DAILY 7,0T DMC 

 przyczep specjalnych przeznaczonych dla jednostek Straży Pożarnych 

 specjalistycznych urządzeń gaśniczych 

http://www.marona.net/


 pneumatycznych masztów oświetleniowych 

Działamy w oparciu o najwyższe branżowe standardy europejskie, dzięki temu 

można nam w pełni zaufać. 
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MAZURIA 

 

11-214 Galiny 2 

tel. +48 89 678 94 16 

kom. 698 661 945 

 

 

 

Firma Mazuria od lat wspiera jednostki STRAŻY POŻARNEJ w sprzęt ratowniczy. 

Wyrobem, który najbardziej charakteryzuje firmę na rynku, okazały się sanie lodowe a także 

seria łodzi płaskodennych aluminiowych. 

Wszystkie produkty, które są w ofercie były tworzone z myślą oraz przy współpracy z 

grupami ratownictwa wodnego i Straży Pożarnej. 

Bogaty wybór oraz wysoka jakość oferowanych produktów, sprawiają że firma jest 

rozpoznawalna w Polsce a także poza granicami.  

Mazuria w swojej ofercie ma m.in. : sanie lodowe, łodzie płaskodenne aluminiowe, łodzie z 

laminatu, łodzie typu RIB, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe, rzutki, bosaki, wiosła,roboty 

podwodne, sprzęt elektroniczny w tym echosondy, radia czy też nawigacje a także bogaty 

wybór oświetlenia. 
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Miele Sp. z o.o. 

 

ul. Gotarda 9 

02-683 Warszawa 

tel.: +48 (022) 5484015 

fax.: +48 (022) 5484010 

www.miele-professional.pl 

 

 

 
 

 

 

Miele od ponad stu lat oferuje swoim Klientom najwyższej klasy, innowacyjne 

urządzenia pralnicze. Firmę założyli w 1899 r. Carl Miele i Reinhard Zinkann, a 

dziś rodzinnym przedsiębiorstwem kieruje już czwarte pokolenie rodzin 

założycieli. Produkujemy urządzenia do profesjonalnych zastosowań między 

innymi w straży pożarnej. "Immer besser" - "Zawsze lepiej", to zasada, którą 

kierujemy się od początku istnienia. Nasze produkty „Made in Germany” od lat 

wyznaczają w branży kryteria żywotności, wydajności, komfortu obsługi, 

efektywności energetycznej i wzornictwa. 

 

 

Miele over a hundred years, offers its customers the highest quality, innovative 

laundry equipment. The company has been founded in 1899 by Carl Miele and 

Reinhard Zinkann, still family-owned company already manages the fourth 

generation of the founding families. We produce devices for professional 

applications, among others in the fire service. "Immer besser" - "always better", 

is the principle which we follow from the beginning. Our products "Made in 

Germany" for many years define in the industry criteria of durability, 

performance, ease of use, energy efficiency and design. 

 

 

 

http://www.miele-professional.pl/
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MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. 

 

 

ul. Św. Trójcy , tel.52 33-93-700 

85-224 BYDGOSZCZ 

 

 

 

 

 

MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. jest już od ponad 70 lat 

producentem wysokiej jakości mundurów, garniturów i odzieży korporacyjnej. 

Jest jedną z największych firm tego typu w Polsce. Rocznie produkuje ok. 60 

000 par spodni i 50 000 tys. marynarek. Swoje wyroby firma dostarcza dla 100 

instytucji w Polsce i eksportuje je do ponad 15 państw na całym świecie. 

 

MODUS” Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. has been producing high-quality 

uniforms, suits and corporate clothing for over 70 years. It is one of the biggest 

businesses of this type in Poland. It produces about 60,000 trousers and 50,000 

jackets annually. It delivers its products to 100 Polish institutions and exports 

them to more than 15 countries all over the world. 
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MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 

 

 

ul. ks. P. Ściegiennego 270 

25-116 KIELCE 

tel./fax:  041 361 33 13,  041 362 93 94 

e-mail: biuro@mototruck.pl 

www.mototruck.pl 

 
 

 
 

 

 

Przedsiębiorstwo MOTO-TRUCK Sp. z o.o. zajmuje się produkcją 

pojazdów pożarniczych i specjalnych przeznaczonych dla jednostek 

Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonuje samochody 

ratowniczo-gaśnicze we wszystkich klasach: lekkiej, średniej i ciężkiej 

oraz samochody ratownictwa technicznego, ekologicznego i kontenery. 

W oparciu o własną myśl konstrukcyjną i zaangażowanie załogi oraz 

wykorzystując najnowsze technologie i materiały wytwarzamy wyroby 

nowoczesne i funkcjonalne, które charakteryzują się estetycznym 

wyglądem, niezawodnością i ergonomią.  

 

 Wszystkie produkowane wyroby posiadają świadectwa 

dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie. 

 

 W celu podniesienia jakości swoich produktów, firma MOTO-

TRUCK Sp. z o.o. w 2004 roku wdrożyła i stosuje system zarządzania 

jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008 potwierdzony 

otrzymaniem certyfikatu w zakresie: „Projektowanie i  zabudowa 

nadwozi ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych”. 

 

mailto:biuro@mototruck.pl


 

 

 

 

 

 

Our company MOTO-TRUCK Ltd. manufactures fire-fighting 

vehicles and special units for the State and the Voluntary Fire 

Brigades, focusing on the production line which consists of fire-rescue 

vehicles in heavy, middle and light class.  We offer technical and 

chemical rescue vehicles as well as containers. Due to our policy of 

continuous improvement which is based on our own ideas in 

constructing, involvment of our staff and use of modern technologies 

and materials, we offer products that are innovative functional, which 

characterized by  aesthetic design, reliability and ergonomy.  

  

Our products possess certification of approval issued by the CNBOP 

BIP in Józefów.  

  

In order to improve the quality of its products, MOTO-TRUCK 

introduced in 2004 and is still complying with The Quality Management 

System in accordance with PN-EN ISO 9001:2008. That is why Moto-

Truck enjoys the certificate in the field of "Design and construction of 

rescue, firefighting and specialist bodies".    
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MSA Polska Sp. z o.o. 

 

ul. Wschodnia 5a 

05-090 Raszyn Polska 

tel.  +48(22)711-5000 

www.MSAsafety.com 

 

 

 
 

Założona w 1914 roku firma MSA jest światowym liderem w produkcji i 

dostarczaniu produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi i infrastrukturę. 

Szeroka gama produktów firmy MSA jest wykorzystywana przez pracowników 

na całym świecie w wielu branżach, jak pożarnictwo, przemysł petrochemiczny, 

budowlany, wydobywczy, usługowy, a także wojsko. Najważniejsze produkty to 

aparaty oddechowe na sprężone powietrze, stacjonarne systemy wykrywania 

gazów i płomienia, mierniki przenośne, produkty do ochrony głowy, urządzenia 

zabezpieczające przed upadkiem oraz kamery termowizyjne.  

 

Established in 1914, MSA is the global leader in the manufacture and supply of 

safety products that protect people and facility infrastructures. The company's 

comprehensive line of products is used by workers around the world in a broad 

range of industries, including the fire service, the oil, gas and petrochemical 

industry, construction, mining and utilities, as well as the military. Principal 

products include self-contained breathing apparatus, fixed gas and flame 

detection systems, handheld gas detection instruments, head protection products, 

fall protection devices and thermal imaging cameras.  
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NORFI Polska sp. z o.o. 

 

ul. Partyzantów 11 

41-200 Sosnowiec 

tel. +32 263 33 88 

e-mail: info@norfi.pl 

www.norfi.pl 

www.portfolio.norfi.pl/jrg.html 

 

 

 
 

 

 

Specjaliści od eliminowania zagrożeń dla dróg oddechowych człowieka 

wytwarzanych przez silniki pojazdów strażackich u wylotu z układu 

wydechowego. Wyciągi spalin silnikowych NORFI usuwają pyły, dymy, mgły, 

pary, spaliny i gazy oraz współpracują ze wszystkimi dostępnymi na rynku 

typami układów wydechowych pojazdów strażackich. Szeroka gama 

ofertowanych urządzeń służących do wyciągu spalin pozwala na dobór 

odpowiedniego rozwiązania dla JRG oraz OSP.  

 

Specialists in eliminating hazards to human respiratory tracts produced by fire 

truck engines at the exhaust pipe from the exhaust system. NORFI's exhaust 

extractor systems remove dust, fumes, mists, vapours, exhaust gases and 

cooperate with all types of exhaust systems of fire trucks engines available on 

the market. A wide range of offered devices for exhaust gas extraction allows 

you to choose the right solution for the State Fire Service and Volunteer Fire 

Department. 

 

 

 

 

mailto:info@norfi.pl
http://www.norfi.pl/
http://www.portfolio.norfi.pl/jrg.html


 

 

                                       Stoisko  F-11 

 

Ocean-Tech Sp. z o.o  

 

Kaszubska Droga 13  

80-209 Chwaszczyno 

Polska 

Tel. +48 /58/7117685 

e-mail: info@ocean-tech.pl 

 

 

 

  Sprzęt ratownictwa wodnego i sprzęt nurkowy są głównym trzonem 

działalności firmy Ocean-Tech. Oferujemy najlepsze skafandry do pracy w 

wodzie i w warunkach lodowych RES-SUIT ONE oraz RES-SUIT HARD 

marki O`TOOLS, jak również rzutki, koła ratunkowe, kamizelki pneumatyczne 

i asekuracyjne oraz tratwy i łodzie Rib. 

Pomożemy w przypadku bardziej specjalistycznego sprzętu do prac 

podwodnych i ratownictwa wodnego firm: O-TOOLS, Lalizas, Baltic, Kirby 

Morgan, Northern Diver i komunikacji podwodnej OTS. Wykonujemy 

przeglądy serwisowe sprzętu nurkowego i ratowniczego. 

                     Zapraszamy na www.sklep.ocean-tech.pl 

  

mailto:info@ocean-tech.pl
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FHUP PERFEKT 

Radosław Zasada 

 

Nakonowo 9a 

87-853 Kruszyn 

tel. 662072586 / 785047443 

email: perfekt.auta@onet.pl 

 www.perfekt-auta.pl 

 

 

 
 

 

Firma FHUP Perfekt to przedsiębiorstwo z wieloletnim stażem w dostarczaniu 

pojazdów dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na 

świecie, a od niedawna również producent nowych lekkich samochodów 

ratowniczo-gaśniczych na podwoziach firmy VW. Firma wyróżnia się wysoką 

jakością oferowanych towarów oraz innowacyjnością w wprowadzaniu nowych 

rozwiązań w dziedzinie ratownictwa za sprawą posiadania w swoich szeregach 

pracowników zrzeszonych w strukturach polskich jednostek 

przeciwpożarowych, którzy rozumieją potrzeby i potrafią spełnić każde 

wymagania ówczesnego strażaka. 

 

Company FHUP Perfekt is a enterprise with long time experience in delivery 

firefighting vehicles to polish and foregin firefighting departments, and also 

recently producer of brand new light firehighting vehicles on VW chassis. The 

company is distinguished by the high qualityof the offered goods and innovation 

in the implemetation of new solutions in the field of rescue due to having in 

their ranks employees associated in the structures of polish fire departments, 

who understand the needs and are able to meet all the requirements of the then 

firefighter. 

 

 

mailto:perfekt.auta@onet.pl


   

                                     Stoisko  F-53 

 

 

PEWAG POLSKA  Sp. z o.o. 

 

ul. Bielska 1124, 43-374 Buczkowice 

tel.: 33 8104 555, fax: 33 8104 666 

e-mail: biuro@pewag.pl 

 www.pewag.pl 

 

 

 

Firma pewag to austriacki producent łańcuchów oferujący: 

- łańcuchy antypoślizgowe na koła pojazdów pożarniczych 

- łańcuchy do holowania i wyciągania 

- łańcuchy zrywkowe 

- zawiesia łańcuchowe 

- odciągi łańcuchowe do mocowania ładunków w transporcie 

- szakle 

- punkty zaczepowe do przykręcania i przyspawania 

- haki do obracania pod obciążeniem 

- haki automatyczne sterowane radiowo 

Na tragach IFRE - EXPO firma pewag prezentuje łańcuchy antypoślizgowe 

na koła. 

 

 

mailto:biuro@pewag.pl
http://www.pewag.pl/
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Państwowa Inspekcja Pracy 

 

Al. Tysiąclecia  Państwa Polskiego 4 

25 – 314 Kielce 

tel.: (41) 343 82 76, (41) 34 03 246  

fax. (41) 34 03 201 

e-mail : kancelaria@kielce.pip.gov.pl   

 

 
 

 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i 

kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

w zakresie określonym w ustawie. 

 

W każdym Okręgowym Inspektoracie Pracy na terenie Polski powołane są 

Sekcje Prewencji  

i Promocji, w których można uzyskać wydawnictwa PIP oraz informacje na 

temat bezpłatnych programów i kampanii prewencyjnych prowadzonych przez 

Państwowa Inspekcje Pracy. 

Kontakt do Sekcji Prewencji i Promocji: Państwowa Inspekcja Pracy - 

Okręgowy Inspektorat Pracy  

 
 

Więcej informacji na temat działalności prewencyjnej można znaleźć na 

stronach:  www.kielce.pip.gov.pl ,  www.pip.gov.pl ,  www.bhpwrolnictwie.pl. 

 

 

mailto:kancelaria@kielce.pip.gov.pl
http://www.kielce.pip.gov.pl/
http://www.pip.gov.pl/
http://www.bhpwrolnictwie.pl/
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PROFI-ELEKTRO S.C. 

 

UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 

63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA 

tel. 61 286 49 76 

mail: biuro@profi-elektro.pl 

WWW.POWERTOP.COM.PL 

 

 

 
 

 

Profi-Elektro S. C. jest producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu 

elektrotechnicznego i oświetlenia. W ofercie posiadamy sprzęt 

elektrotechniczny o stopniu ochrony do IP68, osprzęt przeciwwybuchowy Ex-

ATEX, mobilne systemy oświetleniowe, systemy oświetleniowe do 

serwisowania samolotów, sprzęt outdoorowy, a także pompy zanurzeniowe w 

wykonaniu zwykłym oraz przeciwwybuchowym. Nasze produkty stosowane są 

m.in. przez wojsko, straż pożarną oraz w przemyśle ciężkim. 

 

 

Profi-Elektro S.C. is a manufacturer and distributor of professional 

electrotechnical equipment and lighting. We provide equipment with up to IP68 

protection level, explosion proof EX-ATEX equipment, mobile lighting 

systems, lighting systems for airplane services, outdoor equipment and 

submersible pumps in normal and explosion proof versions. Our products are 

used by the military, by fire brigades, in heavy industry and many other 

branches. 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@profi-elektro.pl
http://www.powertop.com.pl/
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PROTEKTOR Spółka Akcyjna 

 

Ul. Vetterów 24a-24b, 20-277 Lublin 

Tel. 81 532 22 31 

e-mail: info@protektorsa.pl 

www.protektorsa.pl 

 

 

 
 

Protektor S.A. jest jednym z największych producentów obuwia 

specjalistycznego i bezpiecznego w Europie. Oferuje obuwie wojskowe, 

policyjne i strażackie a także bezpieczne, zawodowe oraz ESD. Firma posiada 3 

zakłady produkcyjne w Europie oraz centra rozwojowe w Niemczech i Polsce a 

jej produkty docierają do ponad 3000 klientów w 34 krajach. Stanowimy Grupę 

Kapitałową z ABEBA Spezialschuh-Ausstatter GmbH; Schlackenbergstrasse 5 
,66386 St. Ingbert,Postfach 1207, D-66361 St. Ingbert, Telefon: 06894. 3103-

100, E-Mail: abeba@abeba.de 

Grupa Kapitałowa Protektor jest dostawcą obuwia dla Wojska Polskiego i 

Bundeswehry, państwowej i ochotniczej straży pożarnej, straży miejskich, służb 

celnych, granicznych i ochrony. 

Wiemy, że nasza staranność, nowoczesna technologia i zaangażowanie 

zapewniają komfort oraz bezpieczeństwo tysiącom ludzi w Polsce, Europie i na 

świecie. 

 

Protector S.A. is one of the largest manufacturers of special and safe footwear in 

Europe. We offers military, police and fire-fighters shoes and safe, professional 

and ESD footwear. The company has 3 factories in Europe and development 

centers in Germany and Poland and  products reach over 3,000 customers in 34 

countries. We are a Capital Group with ABEBA Spezialschuh-Ausstatter 

GmbH; Schlackenbergstrasse 5,66386 Ingbert, Postfach 1207, D-66361 Ingbert, 

Phone: 06894. 3103-100, E-Mail: abeba@abeba.de 

The Protektor Capital Group is a supplier of footwear for the Polish Army and 

Bundeswehr, state and volunteer fire brigade, municipal guards, customs, border 

and security services. 

mailto:info@protektorsa.pl
http://www.protektorsa.pl/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('thpsav1hilihGhilih5kl');


We know that our diligence, modern technology and commitment ensure 

comfort and safety to thousands of people in Poland, Europe and the world. 
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REVOLTEC  S.C. 

 

ul. Bór 108, 42-202 Częstochowa 

tel.: +48 34 3698111, fax: +48 34 3698112 

e-mail: revoltec@revoltec.pl 

www.revoltec.pl 

 

         Firma REVOLTEC jest wiodącym producentem wyposażenia 

samochodów specjalnych na polskim rynku. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu, wykorzystywaniu technik komputerowych w procesie 

projektowania i stosowaniu niestandardowych rozwiązań technicznych, nasze 

produkty odznaczają się wysoką jakością i niezawodnością.  

Nasza oferta obejmuje: 

 Teleskopowe maszty pneumatyczne stosowane w samochodach 

gaśniczych, ratownictwie drogowym, telekomunikacji i monitoringu. 

 Agregaty wodno- pianowe stosowane w lekkich samochodach 

gaśniczych. 

 Zwijadła węży (ręczne i elektryczne). 

 Uchwyty wyciągarek 

 Ruchome podesty  

 Uchwyty aparatów tlenowych 

 Przedłużenia ram samochodów do zabudowy kontenerowej 

mailto:revoltec@revoltec.pl
http://www.revoltec.pl/
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ROSENBAUER POLSKA Sp. z o.o. 

 

ul. Konarskiego 50 

05-092 Łomianki 

tel. (22) 751-68-95 

e-mail: Info.polska@rosenbauer.com 

www.rosenbauer.com/pl 

 

 

 

 

 

 

Rosenbauer Polska czyli polski oddział znanej i cenionej na całym świecie firmy 

Rosenbauer. 

Rosenbauer to ponad 150 lat doświadczenia w branży pożarniczej. W bogatym 

portfolio firmy znajdują się specjalistyczne pojazdy pożarnicze, w tym 

zaawansowane drabiny mechaniczne oraz podnośniki hydrauliczne, sprzęt 

ratowniczo - gaśniczy oraz ochrony osobistej strażaka. Wykorzystywanie 

najnowocześniejszych technologii, wyznaczanie nowych trendów i nieustanne 

dopracowywanie i dostosowywanie oferowanych produktów do potrzeb 

jednostek straży pożarnych na całym świecie gwarantuje nam stałe miejsce 

wśród liderów branży pożarniczej.  

 

 Rosenbauer Polska is the Polish branch of the well known and respected 

Rosenbauer Group. 

Rosenbauer company has over 150 years of experience in the fire sector. The 

company's extensive portfolio includes specialized fire vehicles, including 

advanced turntable ladders and hydraulic platforms, rescue and fire - fighting as 

well as personal protection equipment. The use of state-of-the-art technologies, 

setting new trends and constantly refining and adapting offered products to the 

needs of fire brigades around the world guarantees us a permanent position 

among the fire industry leaders. 

 

 

 

mailto:Info.polska@rosenbauer.com
http://www.rosenbauer.com/pl
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Roto-Tech Sp. z o.o.  

 

ul. Przemysłowa 3  

05-650 Chynów  

tel.: + 48 22 678 74 55  

e-mail: sprzedaz@roto-tech.com.pl 

www.roto-boat.com.pl  

 

 

 

 

Roto-Tech to specjalista od łodzi ratowniczych. Nasze jednostki posiadają 

doskonale zaprojektowaną przestrzeń ułatwiającą pracę zespołom ratowniczym, 

umożliwiają reanimację poszkodowanego jeszcze w czasie transportu łodzią. Na 

łodzi przewidziane jest miejsce na sprzęt ratowniczy (deska ortopedyczna, R1, 

bosak) który dostarczamy wraz z łodzią. 

Konstrukcja naszych łodzi daje możliwość pracy na terenach trudnodostępnych, 

na które nie odważylibyście się wypłynąć RIBem lub inną delikatną łodzią. 

Ponadto w naszej ofercie są  łodzie wędkarskie, pomosty kostkowe, rekreacyjne, 

pływaki modułowe oraz inne akcesoria wodniackie. 

 

 

 

 

 

http://www.roto-boat.com.pl/
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RTcom 

 

ul. Welecka 38 

72-006 Mierzyn k. Szczecina 

e-mail: biuro@rtcom.pl 

tel.: +48 91 881 22 02 

fax: +48 91 881 22 03 

www.rtcom.pl 

 

 

 

 

 

 

 RTcom oferuje profesjonalne rozwiązania z zakresu szeroko pojętej 

profesjonalnej łączności radiowej dla Straży Pożarnej (PSP, OSP) oraz Służb 

Ratowniczych. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania firmy Hytera oraz 

Sepura w cyfrowych standardach ETSI DMR (Tier II i III), ETSI TETRA oraz 

LTE. Oferujemy radiotelefony przenośne i mobilne, przemienniki, infrastrukturę 

TETRA/DMR/LTE; akcesoria audio do radiotelefonów.  

Zapewniamy dostawy i instalacje oferowanych urządzeń oraz szkolenia dla 

użytkowników. Jesteśmy Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy Hytera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtcom.pl/
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SCHMITZ ONE SEVEN 

 

e-mail: info@oneseven.com 

www.oneseven.com  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

One Seven® ist der technologische Marktführer im Bereich mobiler 

Druckluftschaum-Löschanlagen (CAFS). Mehr als 2000 One Seven Systeme 

sind bei Feuerwehren in 36 Ländern dieser Welt im Einsatz. Unsere Kompetenz 

ist die Entwicklung, Planung, Konstruktion, Herstellung und Montage von 

mobilen Druckluftschaumsystemen sowie stationäre Löschanlagen. Unsere 

mobilen Systeme kommen unter anderem bei freiwilligen, Berufs- und 

Betriebsfeuerwehren sowie in Schulungs- und Ausbildungseinrichtungen zum 

Einsatz.. Mobile One Seven Druckluftschaumsysteme liefern wir als Einbau, 

Nachrüst- oder autarke Systeme. Darüber hinaus arbeiten wir eng mit 

verschiedenen Aufbauherstellern zusammen. 

One Seven® is the technological market leader in the field of mobile 

compressed air foam extinguishing systems (CAFS). More than 2000 One Seven 

systems are used by fire brigades in 36 countries around the world. Our 

competence is the development, planning, construction, production and 

assembly of mobile compressed air foam systems as well as stationary 

extinguishing systems. Our mobile systems are used by voluntary, professional 

and company fire brigades as well as in training and educational institutions, 

among others. We supply Mobile One Seven compressed air foam systems as 

installation, retrofit or autarkic systems. In addition, we work closely with 

various body manufacturers. 

mailto:info@oneseven.com
http://www.oneseven.com/


One Seven® jest liderem na rynku technologicznym w dziedzinie mobilnych 

systemów gaśniczych na pianę sprężonego powietrza (CAFS). Ponad 2000 

Jeden Siedem systemów jest wykorzystywanych przez straż pożarną w 36 

krajach na całym świecie. Nasze kompetencje obejmują rozwój, planowanie, 

budowę, produkcję i montaż mobilnych instalacji sprężonego powietrza na pianę 

oraz stacjonarnych systemów gaśniczych. Nasze systemy mobilne są 

wykorzystywane m.in. przez ochotnicze, zawodowe i zakładowe straże pożarne, 

a także w placówkach szkoleniowych i edukacyjnych. Dostarczamy systemy 

pianki sprężonego powietrza Mobile One Seven jako systemy instalacyjne, 

modernizacyjne lub autarkiczne. Ponadto ściśle współpracujemy z różnymi 

producentami nadwozi. 
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SEA LIGHT Sp. z o.o. 

 

80-381 Gdańsk 

Droszyńskiego 15A 

Tel. (+48 58) 340 83 63 

e-mail: sklep@sealight.pl 

www.sealight.pl 

 

 

 
 

 

 

Firma SEA Light na rynku polskim i światowym działa od 1992 roku. Od 

początku działalności zajmuje się serwisem i atestacją sprzętu ratunkowego 

używanego na wszystkich jednostkach pływających. Oprócz usług serwisowych 

oferujemy również zaopatrzenie statków w sprzęt bezpieczeństwa żeglugi oraz 

środki ratunkowe – tratwy ratunkowe, elektronikę morską, kompasy, koła 

ratunkowe, kamizelki ratunkowe, środku asekuracyjne oraz sprzęt jachtowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sklep@sealight.pl
http://www.sealight.pl/
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SEA WOLF 

 

ul. Akacjowa 24 

05-840 Brwinów 

tel. +48 602 620 173 

e-mail: seawolf@seawolf.com.pl  

www.seawolf.pl  

 

 

 
 

 

 SEA WOLF Sp. z o.o. od roku 1994 zajmuję się projektowaniem i produkcją 

suchych skafandrów i skafandrów powierzchniowych. W swej ofercie mamy 

skafandry i wyroby dla wojska, policji, straży pożarnej , służb ratowniczych, 

nurków oraz żeglarzy. Skafandry produkujemy w oparciu o tkaniny z Nomexu, 

Nylonu, Nylonu 6.6, Cordury oraz pierwotnego Poliestru z innowacyjną 

membraną teflonową, tradycyjną butylową, neoprenową czy poliuretanową. 

Klientom oferujemy ponad 20 modeli wyrobów, ponad 30 gotowych rozmiarów, 

indywidualne projekty i modyfikacje, unikalne specyfikacje oraz stworzenie 

własnych zastrzeżonych wzorów. Wszystkie prace prowadzone są we własnym 

zakładzie produkcyjnym w centrum Polski. Serwis fabryczny realizuje bieżące 

naprawy serwisowe w terminie 4-5dni. Produkujemy też unikalne ocieplacze w 

technologii „Constant WarmUp” z nowatorskim zastosowaniem przestrzennych 

siatek dystansowych 3D i nieściśliwych materiałów. Poza tym jesteśmy 

producentem akcesoriów nurkowych, plecaków, toreb, odzieży wodoszczelnej i 

polarów.  

 

Zapraszamy do współpracy!  

 

  SEA WOLF LTD. since 1994 produce & design dry suits and immersion suits. 

We produce suits for the army, police, fire brigades, rescue services, divers and 

sailors. Our suits are made by 3 layer fabrics based on Nomex, Kevlar, Nylon, 

Nylon 6.6, Cordura and pure Pes with an innovative Teflon membrane, 

traditional butyl, neoprene and PU. We offer our customers over 20 styles of 

suits, over 30 ready sizes, custom size, individual designs and modifications, 

unique specifications and also reserved for client design or solutions. Our own 

facility is located in middle of Poland. Factory service provide current service 

repairs within 4-5 days. We also manufacture unique warm undersuits using the 

mailto:seawolf@seawolf.com.pl
http://www.seawolf.pl/


“Constant WarmUp technology” with the innovative application of 3D mesh and 

incompressible fabrics. In addition, we are a manufacturer of diving accessories, 

backpacks, bags, waterproof clothing and fleece.  

 

Welcome!  
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SECUR Signal 

 

Contact: janew@secursignal.com 

www.secursignal.com 

 

 

 

 

SECUR Signal provides beacons, modules, and lightbars for use with 

emergency or road work vehicles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:janew@secursignal.com
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Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL Jacek Domin 

 

 

ul. Rzemieślnicza 9 

81-855 Sopot 

tel. 58 550-70-60 

e-mail: mierniki@detektory.pl 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL w ofercie posiada osobiste mierniki 

gazów, przenośne wykrywacze i czujniki gazów,  ultradźwiękowe wykrywacze 

nieszczelności z kamerą, stacjonarne detektory gazów. 

Oferujemy sprzedaż, instalację, serwis, projekty i doradztwo w zakresie 

systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu. 

 

OFERTA: 

- mierniki przenośne Gas Clip Technologies 

- ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności z kamerą Leakshooter 

- systemy detekcji gazów Gazex 

- systemy detekcji gazów MSR Electronic 

- systemy parkingowe MSR Traffic 

 

  

mailto:mierniki@detektory.pl
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SOVRANA POLSKA Sp.j. 

 

ul. Przemysłowa 3 

32-300 Olkusz 

 

  

Sovrana Polska jest firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży 

pralniczej. Do chwili obecnej zaprojektowała, kompleksowo wyposażyła i 

uruchomiła blisko 1000 pralni różnych technologii na terenie całego kraju. 

Aktualna oferta firmy obejmuje: maszyny i urządzenia pralnicze do pralni 

wodnych i chemicznych, akcesoria do pralni, środki piorące, kompleksowe 

doradztwo, serwis maszyn, wypożyczenie urządzeń do pralni wodnej, montaż 

szatni automatycznych, uruchamianie pralni samoobsługowych SpeedQueen 

oraz automatyczne systemy dozowania Christeyns (Sovrana dostarcza systemy, 

środki chemiczne i technologie pralnicze do pralni wodnych pracujących na 

pralnico-wirówkach). 
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Strazacki.pl 

 

ul. Śniadeckich 20C/3 

35-006 Rzeszów 

 

www.strazacki.pl 

www.facebook.com/strazacki 

e-mail: biuro@strazacki.pl 

 

www.strazackie.pl 

https://www.facebook.com/strazackiepl  

e-mail: sklep@strazackie.pl  

 

 
 

Strazacki.pl to serwis powstały pod koniec grudnia 2012 roku, z pasji do 

pożarnictwa. Relacje z akcji ratunkowych, przydatne poradniki, ciekawostki i 

artykuły tematyczne, jakie można znaleźć w serwisie, skierowane są zarówno do 

członków służb mundurowych, jak i osób, które lubią być na bieżąco z 

wydarzeniami z kraju. Celem serwisu jest dostarczanie najświeższych 

informacji dotyczących tematów związanych zarówno z wydarzeniami, 

mającymi miejsce w kraju, jak i odnoszących się do ogólnych kwestii 

bezpieczeństwa. Śledząc treści pojawiające się na łamach serwisu, masz stały 

dostęp do aktualnych informacji.  

 

Łącząc pasję oraz chęć udzielenia wsparcia dla OSP, w 2016 roku powstał sklep 

Strazackie.pl, którego oferta skierowana jest zarówno do strażaków, jak i 

pasjonatów pożarnictwa. W asortymencie sklepu znaleźć można: 

-kalendarze strażackie, 

-gadżety strażackie 

-wysokogatunkową odzież - koszulki i bluzy z motywem nawiązującym do 

działalności straży pożarnej;  

-upominki okazjonalne, jak dyplomy, medale i puchary. 

Główną zaletą sklepu jest to, że tworzą go ludzie z pasją, łącząc doświadczenie 

z zamiłowaniem do pożarnictwa, dzięki czemu oferta spełni oczekiwania 

każdego pasjonata  

http://www.facebook.com/strazacki
https://www.facebook.com/strazackiepl
mailto:sklep@strazackie.pl
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STROBOS 
 

 ul. Armii Krajowej 4 

 32-540 Trzebinia 

tel: 600800261 

e-mail:  info@strobos.pl  
 

 

 
 

 

 

STROBOS na polski rynku istnieje od 2010 roku. Jesteśmy producentem 

oświetlenia ostrzegawczego i nagłośnienia dla pojazdów specjalnych. Nasze 

rozwiązania znajdują zastosowanie w pojazdach straży pożarnej, policji, 

pogotowia ratunkowego. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii LED 

nasze oświetlenie cechuje niski poziom prądu, niezwykła wydajność oraz bardzo 

dobra widoczność. Nieustannie dbamy o to, aby nasze rozwiązania były bardziej 

funkcjonalne i wytrzymałe. Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem. 

Oferujemy 4 letnią gwarancję a nasze produkty posiadają wszystkie wymagane 

homologacje.  
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” 

Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak 

 

ul. Towarowa 40 

28-200 Staszów 

tel/fax 15 864 32 22 , 15 864-24-87, 15 864 47-15 

www.subor.pl 

e-mail: subor@subor.pl 

 

 

 

Produkujemy: 

- ubrania specjalne TYTAN – NOWOŚĆ – tkanina PBI 

- ubrania specjalne SYRIUSZ - NOWOŚĆ 

- ubrania specjalne lekkie PROTON - NOWOŚĆ 

- ubrania specjalne SHARK 

- ubrania specjalne US-02, US-03, US-05, US-06, US-07 

- bieliznę termoaktywną niepalną dla PSP i OSP 

- ubrania koszarowe z tkaniny Poliamid i RIBStop 

- ubrania kadry dowódczo sztabowej z tkaniny Poliamid i RIBStop 

- kurtki sztormiak 

- kurtki wyjściowe PSP i OSP 

- mundury służbowe i wyjściowe PSP/OSP 

- bluzy polarowe PSP/OSP 

- kurtki Softshell PSP/OSP 

- rękawice specjalne RGS-355 

- rękawice specjalne 61207 z mankietem, 61207 ze ściągaczem 

- kominiarki 

- płaszcze zimowe i letnie PSP 

- podkoszulki bawełniane i POLO dla PSP/OSP 

- swetry PSP 

- rękawice skórzane wyjściowe letnie i zimowe 

- koszule wyjściowe, służbowe PSP/OSP 

- kamizelki taktyczne  

- dystynkcje, sznury, krawaty PSP/OSP 

 

Sprzedajemy: 

- sprzęt ratownictwa medycznego i drogowego 

- buty wyjściowe, koszarowe, specjalne dla PSP/OSP 

- buty specjalne gumowe PSP/OSP 

http://www.subor.pl/
mailto:subor@subor.pl


- motopompy i agregaty prądotwórcze, pilarki 

- węże pożarnicze, hełmy, drabiny 

- armatura pożarnicza 

- aparaty oddechowe, sygnalizatory bezruchu 

- artykuły BHP, środki czystości, ręczniki 
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PPUH SUPRON 3 Sp. z o.o. 

 

ul. Sadownicza 6 

26-600 RADOM 

tel. 48 363 99 66 

tel. 48 363 21 85 

e-mail: supron@supron.pl 

www.supron.pl 

 
 
 

 
 

 

 

25 lat Tworzymy dla twojego bezpieczeństwa. 

Jesteśmy wiodącym producentem sprzętu przeciwpożarowego: hydrantów 

wewnętrznych, węży pożarniczych, ekwipunku osobistego strażaka oraz szaf 

ochronnych. W dystrybucji posiadamy kompletną  

Wszystkie wyroby przez nas produkowane posiadają certyfikaty i świadectwa 

dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie. Posiadamy certyfikat 

ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów oraz usług 

w zakresie ppoż. i bhp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:supron@supron.pl
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SVEP 
 

SVEP Polska Piotr Marek 

43-331 Dankowice 

ul. Oświęcimska 44 

T: +48 33 485 89 99 

e-mail: sprzedaz@svep.pl 

www.svep.pl 

 

 

 
 

SVEP to polska firma produkująca elementy wyposażenia pojazdów specjalnych 

dla straży pożarnej, wojska, policji oraz innych służb. Oferta dzieli się na 2 

główne grupy działalności: 

 Produkcja: 

◦ Teleskopowe maszty pneumatyczne sterowane oraz ręczne dla straży 

pożarnej. 

◦ Teleskopowe maszty pneumatyczne przeznaczone do monitoringu. 

◦ Teleskopowe maszty ręczne mobilne do obsługi imprez masowych. 

◦ System półek aluminiowych i montażu sprzętu w pojazdach 

specjalnych. 

 Usługi: 

◦ Zabudowa oraz montaż sprzętu w pojazdach specjalnych nowych i 

używanych. 

 

Prowadzimy dostawy OEM, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym 

odbiorcom produkty zgodne z ich dokładnymi wytycznymi i oczekiwaniami, 

według określonych norm, standardów i konfiguracji. 

 

mailto:contact@svep.pl
http://www.svep.pl/


 

 

 

SVEP Components is a Polish company which produce equipment for vehicles 

of fire departments, army, police and other services. Our offer is divided into 2 

main activities: 

 

 Production: 

◦ Telescopic pneumatic masts motor and hand operated for fire brigades. 

◦ Telescopic pneumatic masts for monitoring. 

◦ Telescopic hand mobile masts for mass events. 

 Services: 

◦ Buildings and assembly of equipment in new and used special 

vehicles. 

 

We provide OEM so we are able to meet the requirements, standards and 

configurations of our clients. 
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SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. 

 

ul. Bestwińska 105A 43-346 Bielsko-Biała 

tel.: +48 33 827 34 00 fax: +48 33 818 26 14 

biuro@psszczesniak.pl  

www.psszczesniak.pl 

 

 

 

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim 

rynku od 1992 roku i jest czołowym producentem pojazdów specjalnych w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym obszarem działalności Firmy jest 

produkcja samochodów specjalnego przeznaczenia dla służb mundurowych. 

Obecnie oferta firmy obejmuje pojazdy pożarnicze, wojskowe oraz pozostałe 

pojazdy specjalnego przeznaczenia. W zakresie produktów ratowniczo-

gaśniczych oferujemy m.in. pojazdy: lekkie na podwoziu Iveco Daily, średnie 

na podwoziu Iveco Eurocargo, Renault i Scania oraz ciężkie na podwoziu 

Scania. 

SZCZESNIAK Special Vehicles Ltd. has operated in Polish market since 1992 

as a leading manufacturer of special vehicles in Central-Eastern Europe. The 

http://www.psszczesniak.pl/


main area of the Company's activity is manufacturing of special vehicles for 

uniformed services. Currently our offer includes three main groups of vehicles: 

firefighting, military and other specialized vehicles. In the range of firefighting 

products SZCZESNIAK Special Vehicles offers among others: light vehicles on 

Iveco Daily chassis, medium vehicles on Iveco Eurocargo, Renault and Scania 

chassis as well as heavy vehicles  on Scania chassis. 
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SZYBICKI SiZPS WALDEMAR SZYBICKI 

 

ul. Lipowa 10 

62-028 Koziegłowy 

Tel. + 48 61 65 40 300, fax + 48 61 65 20 195  

   e-mail: szybicki@szybicki.com.pl  www.szybicki.com.pl 

 

 

 
 

 

- LEKKIE SAMOCHODY RATOWNICZO-GAŚNICZE DO 7,5 TONY Z 

NAPĘDEM 4X2 I 4X4 Z AUTOPOMPĄ, AGREGATAMI 

WYSOKOCIŚNIENIOWYMI  LUB     

  MOTOPOMPAMI NA PODWOZIU IVECO ZE ZBIORNIKIEM WODNYM 

OD 1000-1400 LITRÓW, PRZYCZEPY SPECJALNE ORAZ MOŻLIWOŚĆ 

ICH MODERNIZACJI 

- LEKKIE SAMOCHODY PATROLOWO-GAŚNICZE, ROZPOZNAWCZO-

RATOWNICZE NA PODWOZIU PICK-UP  

- SYSTEM GASZENIA IMPULSOWEGO IFEX 

- AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE PRZENOŚNE, STACJONARNE, 

ZABUDOWANE I SUPER CICHE 

- MASZTY PNEUMATYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE I 

MANUALNE ORAZ STATYWY OŚWIETLENIOWE FIRECO 

mailto:szybicki@szybicki.com.pl
http://www.szybicki.com.pl/


- NARZĘDZIA HYDRAULICZNE I SPRZĘT RATOWNICTWA 

TECHNICZNEGO SCORPE 

- MOBILNE SYSTEMY ZAPÓR PRZECIWPOWODZIOWYCH 

WIELOKROTNEGO UŻYTKU AQWARIVA 

- ELEKTRONICZNE SYSTEMY NASŁUCHU I POSZUKIWANIA OFIAR 

KATASTROF 

- WIELOZADANIOWY PNEUMATYCZNY SPRZĘT RATOWNICZY 

- PRĄDOWNICE I DZIAŁKA WODNO-PIANOWE 

- WODNO-PIANOWE AGREGATY WYSOKOCIŚNIENIOWE 

- WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE Z PRZYSTAWKĄ DO MGŁY 

WODNEJ I WYTWARZANIA PIANY LEKKIEJ  

- WYTWORNICE PIANY ŚREDNIEJ 

- POMPY WODNE I DO SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

- BUTY SPECJALNE DLA STRAŻY POŻARNEJ  

- PROFESJONALNE ŚRODKI GAŚNICZE I SORBENTY 

- PROFESJONALNE OŚWIETLENIE MIEJSCA AKCJI  

- URZĄDZENIA DO MYCIA, ZWIJANIA, TAŚMOWANIA, SUSZENIA I 

SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI WĘŻY POŻARNICZYCH 

- MASZYNY DO PRZETŁACZANIA DWUTLENKU WĘGLA I AZOTU 

- AGREGATY PROSZKOWE I MASZYNY DO PRZESYPYWANIA 

PROSZKU 

- KOMPLETNE WYPOSAŻENIE W SPRZĘT DO NAPRAW I SERWISU 

GAŚNIC ORAZ AGREGATÓW GAŚNICZYCH 

- SPRZĘT SPECJALISTYCZNY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO, 

CHEMICZNEGO I EKOLOGICZNEGO 

- PROWADZIMY SPRZEDAŻ, SERWIS GWARANCYJNY I 

POGWARANCYJNY WSZYSTKICH PROPONOWANYCH URZĄDZEŃ. 

 

 



 

- LIGHT RESCUE AND FIREFIGHTING VEHICLES UP TO 7.5 TONS 

WITH 4X2 AND 4X4 DRIVE WITH AUTOPUMP, HIGH-PRESSURE 

AGGREGATES, OR     

  MOTOR PUMPS ON IVECO CHASSIS WITH WATER TANK FROM 1000-

1400 LITRES, SPECIAL TRAILERS AND THE POSSIBILITY OF THEIR 

MODERNIZATION 

- LIGHT PATROL AND FIRE-FIGHTING VEHICLES, RECONNAISSANCE 

AND RESCUE VEHICLES ON A PICK-UP CHASSIS  

- IFEX IMPULSE EXTINGUISHING SYSTEM 

- PORTABLE, STATIONARY, BUILT-UP AND SUPER-QUIET POWER 

GENERATORS 

- PNEUMATIC MASTS ELECTRONICALLY AND MANUALLY 

CONTROLLED AND FIRECO LIGHTING TRIPODS 

- HYDRAULIC TOOLS AND SCORPE TECHNICAL RESCUE 

EQUIPMENT  

- AQWARIVA MOBILE REUSABLE FLOOD BARRIER SYSTEMS  

- ELECTRONIC SYSTEMS FOR LISTENING TO AND SEARCHING FOR 

DISASTER VICTIMS 

- MULTI-PURPOSE PNEUMATIC RESCUE EQUIPMENT 

- NOZZLES AND WATER AND FOAM GUNS 

- WATER-FOAM HIGH-PRESSURE UNITS 

- SMOKE EXHAUST VENTILATORS WITH AN ATTACHMENT FOR 

WATER MIST AND LIGHT FOAM GENERATION  

- MEDIUM FOAM GENERATORS 

- WATER AND HAZARDOUS SUBSTANCE PUMPS 

- SPECIAL BOOTS FOR FIREFIGHTERS  

- PROFESSIONAL EXTINGUISHING AGENTS AND SORBENTS 

- PROFESSIONAL LIGHTING OF THE ACTION SITE  



- EQUIPMENT FOR WASHING, WINDING UP, TAPING, DRYING AND 

CHECKING FIRE HOSES FOR LEAKS 

- MACHINERY FOR THE TRANSFER OF CARBON DIOXIDE AND 

NITROGEN 

- POWDER UNITS AND POWDER TRANSFER MACHINES 

- COMPLETE EQUIPMENT FOR REPAIRS AND SERVICING OF 

EXTINGUISHERS AND EXTINGUISHING UNITS 

- SPECIALIST TECHNICAL, CHEMICAL AND ECOLOGICAL RESCUE 

EQUIPMENT 

- WE OFFER SALES, WARRANTY AND POST-WARRANTY SERVICE OF 

ALL PROPOSED DEVICES. 
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Texport Handelsgesellschaft m.b.H. 

 

Franz Sauer Straße 30 

5020 Salzburg 

Österreich 

Tel.. +43 662 423244 

Fax.: +43 662 423243 

Email: office@texport.at 

Web: www.texport.at  

 

 

 

 
 

 

As a premium manufacturer of high-performance protective gear for firefighters, 

TEXPORT® combines ergonomics, innovative design and high-quality fabrics 

to manufacture garments that set new standards in comfort and protection. 

 

TEXPORT®’s specialist experts have developed breakthrough patented design 

features that enhance ergonomics, increasing freedom of movement and 

reducing the risk of heat stress, while at the same time improving protection and 

comfort for the wearer. Groundbreaking innovations give added protection for 

common risk areas such as shoulders, wrists and joints and ensure that all 

TEXPORT® garments will perform consistently throughout their entire 

operational lifetime. 

 

More and more fire and rescue services across Europe, South America, China 

and the Far East are choosing TEXPORT® to protect their firefighters because 

the company’s products consistently outperform the competition in ergonomic 

tests and wearer trials. 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@texport.at
http://www.texport.at/
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TGM Enterprise & Investments 

 

ul. Kowaniec 22 

34-400 Nowy Targ 

 

 

 

 

Firma TGM Enterprise & Investments jest pomysłodawcą oraz producentem 

innowacyjnej na skale światową Wieży Strażackiej służącej do suszenia węży 

wodnych grawitacyjnie. Węże suszone są w pionie dzięki wciągarkom 

umieszczonym w koronie Wieży. 

Jedyna w swoim rodzaju Wieża posiada także szereg innych zastosowań jak 

suszenie ubrań strażackich po akcjach oraz pełni funkcję wspinalni. Funkcje 

wieży sterowane są dzięki mobilnej aplikacji oraz nowoczesnemu panelowi 

dotykowemu. Wieża posiada także czujniki smogu, temperatury, wiatru oraz 

może pomóc w monitoringu miasta. Konkurs Laur Innowacyjności 2019. 

  

The TGM Enterprise & Investments company is the developer of the innovative 

Fire Tower on the world scale, used for drying gravity water hoses. The hoses 

are dried vertically thanks to winches placed in the crown of the Tower. 

The unique Tower also has a number of other applications such as drying 

firefighting clothes after actions and has a training platform function. The 

functions of the tower are controlled by a mobile application and a modern 

touch panel. The tower also has sensors for smog, temperature, wind and can 

help in monitoring the city. Competitor Laur Innowacyjności. 
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TransCom International S. Śleziak, W. Filipow Sp.jawna 

 

 

ul. Armii Krajowej 2 

 48-370 Paczków 

tel. 077 439 0 400, fax. 077 431 71 71.  

www.transcom.com.pl, transcom@transcom.com.pl 

 

 

 
 

 

 

Specjalizujemy się w sprzedaży analizatorów wydechu służących do badania 

zawartości alkoholu w powietrzu wydychanym, testów narkotykowych oraz 

oświetlenia przeznaczonego dla samochodów uprzywilejowanych. 

Działamy na terenie Polski oraz w kilku krajach europejskich jako wyłączny 

przedstawiciel firm: Intoximeters. Inc, Whelen, Securetec i MMC. 

Naszymi głównymi odbiorcami są: Policja, Żandarmeria Wojskowa, Wojsko 

Polskie, Izby Wytrzeźwień, Straż Miejska, Agencje Ochrony Mienia, Szpitale, 

Zakłady Pracy. 

Autoryzowany serwis techniczny firmy TransCom International zajmuje się 

obsługą serwisową (przeglądy techniczne, adiustacja, naprawy) urządzeń do 

kontroli trzeźwości firmy INTOXIMETERS INC. 

Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam 

sprostać wszelkim postawionym przed nami zadaniom. Dysponujemy bogatą 

bazą wiedzy, właściwym sprzętem technicznym oraz najnowszymi 

rozwiązaniami informatycznymi co w połączeniu daje olbrzymi potencjał i 

możliwości. 

W strukturze firmy znajduje się akredytowane przez PCA laboratorium 

wzorcujące analizatory wydechu. 

We specialize in sale of breath analyzers used to measure alcohol concentration 

in human breath, drug-tests but also light and sound warning systems for 

emergency vehicles. 

http://www.transcom.com.pl/
mailto:transcom@transcom.com.pl


 

We are the exclusive representative of Intoximeters. Inc, Whelen, Securetec and 

MMC not only on the Polish market but in few other European countries.   

 

Our main customers are: the Police, Military Police, Polish Army, Sobering-up 

Stations, City Councils, Property Protection Agencies, Hospitals, Workplaces, 

etc. 

 

Our specialized and professional Service Department and Technical Support 

Group are working at the highest level to ensure proper and reliable operation of 

our products. Their main activities include services and repairs.  

 

Our long term experience and modern tools allow us to meet all the challenges 

we stumble across. We are proud of our knowledge base, proper technical 

equipment and the latest IT solutions which combined give us great potential 

and abilities.  

 

Our company is also proud of our authorized calibration laboratory (certified to 

the PN-EN ISO/IEC 17025:2001). 
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TRANSMED Paweł Gostkiewicz 

 

Ul. Rodziewiczówny 25 

Ul. Juliusza Słowackiego 7 – biuro 

Tel: 22 771-41-65 

Fax: 22 771-46-19 

e-mail: transmed@federal.pl 

www.federal.pl 

 

 

 

 
 

 

TRANSMED - zajmuje się wyposażaniem pojazdów w oświetlenie 

ostrzegawcze i uprzywilejowania oraz w urządzenia sygnalizacji akustycznej 

firmy Federal Signal Vama, której jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę. 

Firma TRANSMED zajmuje się również dystrybucją haków holowniczych i 

bagażników hiszpańskiego producenta Enganches Aragon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:transmed@federal.pl
http://www.federal.pl/
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TRX s.c. 

 

ul. Wierzbowa 8 

15-743 Białystok 

tel. 85 662 88 11 

fax 85 662 88 10 

e-mail: trx@trx.pl 

www.trx.pl 

 

 

 

 
 

 

  

Systemy Dyspozytorskie, Rejestratory Rozmów, Łączność Radiowa,  

  

Producent Zdalnego Sterowania do radiotelefonów. 

  

Dispatcher systems, Call Recorders 

Radio Comunication 

Radiotelephone Remote Control Manufacturer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trx.pl/


 

 

 

                               Stoisko  F-35 

 

 

VANTORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. kom. 

 

Al. Armii Krajowej 61 50-541 Wrocław 

tel. 691 123 003  tel. +48 71 792 6015, fax. +48 71 792 7071 

e-mail: akieraga@vantoro.pl 

www.vantoro.pl 

 

 

 
 

   Od 20 lat Vantoro jest dystrybutorem  latarek, na jaśnić i skrzyń PELI. 

Zapewniamy niezrównaną jakość oświetlenia i bezpieczeństwa w akcji i pracy 

strażakom, ratownikom i służbom. Nasza oferta dla straży pożarnej to pełna 

gama sprzętu spełniającego rygorystyczne normy ATEX: począwszy od małych 

latarek  czołowych i montowanych na hełmach , przez duże szperacze aż po 

najaśnice dla strefy 0, model 9455.  

   Tysiące używanych na codzień przez strażaków  latarek Peli 2410 i 2460 

pokazują niezawodność sprzętu i zaufanie do naszych produktów, a 

innowacyjny model 3315, z jednolitą obudową typu unibody gwarantującą 

odporność i szczelność coraz większą popularnością wskakuje kierunki rozwoju 

rynku. 

   Systemy oświetlenia pola akcji PELI RALS, a w szczególności modele 9430 i 

9460 zdefiniowały pojęcie najaśnicy na polskim rynku, a szeroka linia 

produktowa pozwala na precyzyjne dopasowanie sprzętu do potrzeb 

użytkownika.  

   Nie można zapomnieć o skrzyniach Peli i Peli Storm oraz ofercie skrzyń 

Hardigg, od lat zapewniających bezkompromisowe zabezpieczenie sprzętu 

niezależnie od warunków pogodowych i terenowych. Ich szeroka gama 

rozmiarów pozwala na wybranie idealnie pasującego rozwiązania dla każdego 

zadania, a rozwijany przez Vantoro dział projektowo-produkcyjny pianek 

technicznych pozwala na bezpieczne zapakowanie każdego urządzenia: od 

mailto:akieraga@vantoro.pl
http://www.vantoro.pl/


pomp i generatorów po drony, zarówno produkowane seryjnie rozwiązania jak i 

konstruowane na zamówienie dedykowane urządzenia. 

  Dzięki stale uzupełnianemu magazynowi zapewniamy szybką dostępność 

produktów, nasz serwis zapewnia bieżące wsparcie i naprawy latarek, najaśnic i 

skrzyń, a nasi handlowcy, specjaliści w swych dziedzinach służą ciągłym 

wsparciem dla naszych klientów, zarówno w kwestiach technicznych jak i w w 

doborze optymalnych rozwiązań. 
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 WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz 
 

 

 ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław 

tel.: +48 71 707 26 20 

fax: +48 71 707 26 28 

e-mail: cs@wiresolutions.pl 

www.: www.wiresolutions.pl  

 

Platforma sprzedażowa: 

www.: www.fastons.pl  

Katarzyna Sidzina 

e-mail: info@fastons.pl  

tel.: +48 734 120 777 

 

 

 
 

 

Wire Solutions specjalizuje się w zaopatrywaniu przedsiębiorstw 

produkcyjnych w komponenty, narzędzia ręczne, drukarki termotransferowe, 

automaty i półautomaty do produkcji wiązek kablowych. Dostarczamy 

certyfikowane produkty znanych producentów takich jak: Rennsteig, Knipex, 

Wera, Kodera, Cembre, Mikropla, HRB, Comtec, PGR, Elematic, Relats, 

Schlemmer. Jesteśmy wsparciem dla Klientów na każdym etapie produkcji. 

Szkolimy instalatorów, elektryków z poprawnego procesu cięcia, 

odizolowywania i zaciskania. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, serwis i 

uruchomienie maszyn na stanowiskach pracy. Nasze produkty są stosowane w 

takich branżach jak: automatyka, energetyka, kolejnictwo, lotnictwo, 

motoryzacja, AGD, fotowoltaika, oświetlenie, przemysł rolniczy, światłowody. 

 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom Klientów stworzyliśmy platformę 

sprzedażową www.fastons.pl -  sklep internetowy, w którym Klienci mogą 

mailto:cs@wiresolutions.pl
http://www.wiresolutions.pl/
http://www.fastons.pl/
mailto:info@fastons.pl


znaleźć różnorodne produkty do codziennych prac instalacyjnych. 

 

 

Wire Solutions specializes in supplying manufacturing companies with 

components, hand tools, thermal transfer printers, fully automatic machines and 

semi-automatic machines for the production of wire harnesses. We provide 

certified products from well-known manufacturers such as: Rennsteig, Knipex, 

Wera, Kodera, Cembre, Mikropla, HRB, Comtec, PGR, Elematic, Relats, 

Schlemmer. We support customers at every stage of production. We train 

installers, electricians with the correct cutting process, stripping and crimping. 

We provide professional advice, service and commissioning of machines at 

workstations. Our products are used in such industries as: automation, energy, 

railways, aviation, automotive, household appliances, photovoltaics, lighting, 

agricultural industry, fiber optics. 

 

To meet the expectations of our customers, we have created a sales platform 

www.fastons.pl - an online store where customers can find a variety of products 

for daily installation work. 
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WISS POLSKA 

 

43-300 Bielsko-Biała, 

ul. Leszczyńska 22 

tel. 0048 33 82 70 800 

e-mail: biuro@wiss.com.pl 

www.wiss.com.pl 

 

 

 
 

 

 

GRUPA WISS – „Niezawodny Partner, któremu warto zaufać” 

Firma Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych powstała w 

1988 roku i od samego początku związana jest z branżą pojazdów ratowniczych. 

Obecnie, to nowoczesna Grupa skupiająca firmy z bogatymi tradycjami i 

zatrudniająca ponad 900 wykwalifikowanych pracowników.  

W skład GRUPY WISS wchodzi: bielska firma Wawrzaszek ISS, będąca 

centralą firmy, szwedzka firma Ruberg AB – produkującą pompy pożarnicze, 

F. M. „Bumar - Koszalin”, producent podnośników pożarniczych, WISS 

CZECH – czeska spółka handlowo – serwisowa oraz WISS Thoma – 

niemiecka spółka produkcyjna, która niedawno stała się członkiem Grupy. 

Grupa WISS jest jednym z wiodących na świecie producentów 

samochodów specjalnych oraz sprzętu przeciwpożarowego, przeznaczonego dla: 

straży pożarnej, wojska, policji oraz służb cywilnych. Produkcja realizowana 

jest w zakładach na terenie Polski i Europy. 

To co wyróżnia Grupę to wieloletnie doświadczenie w branży, 

terminowość świadczonych usług, indywidualne podejście do klienta oraz 

zgrany i kompetentny zespół pracowników. Samochody Grupy WISS 

przyczyniają się do ratowania życia i mienia ludzi w ponad 40 krajach. 

 

WISS GROUP – ‘ A reliable partner you can trust’ 

mailto:biuro@wiss.com.pl
http://www.wiss.com.pl/


 

WISS was founded in 1988 and from the very beginning it has been associated 

with emergency vehicles. At present, WISS is a state of the art company with 

long traditions, employing more than 900 skilled workers.  

The WISS Group comprises a company Wawrzaszek ISS, being the head 

office, a Swedish company Ruberg AB – a manufacturer of fire pumps, F. M. 

‘Bumar – Koszalin’ – a manufacturer of fire platforms, WISS CZECH – sales 

and service company from Czech Republic and WISS Thoma – the German 

manufacturing company, which has recently joined the Group.  

 

WISS is a leading world manufacturer of special vehicles and firefighting 

equipment for fire and rescue services, the army, police and civil services. The 

process of manufacturing special vehicles takes place in plants in Poland and 

other European countries.  

 

Undoubtedly, what distinguishes us most from others are our many years of 

experience in the industry, our promptness of service, our  individual approach 

to customers and our qualified and well-coordinated team of workers.  WISS 

vehicles save people’s lives and property in more than 40 countries. 
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WTÓRPLAST S.A. – Generalny Dystrybutor produktów FIPRON 

 

 

ul. Piekarska 50 

43-300 Bielsko-Biała 

Polska 

www.wtorplast.pl 

 

 

Na pierwszy ogień …FIPRON! 

 

Technologia FIPRON jest spektakularnym przykładem techniki mikro 

kapsułkowania zastosowanej w prewencji pożarowej, w tak unikatowy sposób. 

Wewnątrz produktów FIPRON znajdują się dziesiątki tysięcy mikrokapsułek 

zawierających środek gaśniczy w formie płynnej mieszaniny gazowej 

skoncentrowanej pod wysokim ciśnieniem. Polimerowy płaszcz mikrokapsułek 

został technologicznie zaprogramowany na tryb czuwania, aby ulec 

dezintegracji wyłącznie na skutek oddziaływania założonej temperatury. Czyni 

to z każdej, pojedynczej mikrokapsułki FIPRON autonomiczny, mikrosystem 

prewencji pożarowej.  

FIPRON STICKER to autonomiczny, aktywowany termicznie system 

prewencji pożarowej w postaci elastycznej, kompozytowej struktury 

polimerowej zawierającej mikrokapsułki ze środkiem gaśniczym. FIPRON 

STICKER zapobiega pożarom spowodowanym przez jakiekolwiek standardowe 

przepięcia lub przepięcia atmosferyczne, które mogą wystąpić w małych 

konstrukcjach, takich jak: gniazda, rozety, skrzynki elektryczne, małe 

rozdzielnice elektryczne, szafy serwerowe, panele sterowania itp. 

FIPRON CORD to autonomiczny, aktywowany termicznie system prewencji 

pożarowej w postaci elastycznej, kompozytowej struktury polimerowej 

zawierającej mikrokapsułki ze środkiem gaśniczym i inicjującym utleniaczem. 

FIPRON CORD zapobiega pożarom spowodowanym przez jakiekolwiek 

standardowe przepięcie lub przepięcie atmosferyczne, które mogą wystąpić w 

średnich i dużych konstrukcjach, takich jak: rozdzielnice elektryczne, 

serwerownie, szafy sterownicze, transformatory i komory transformatorowe, 

komory silnikowe i akumulatorowe, kanały kablowe, zbiorniki, opakowania 

specjalne, itp. 

FIPRON PAINT to autonomiczny, aktywowany termicznie system prewencji 

pożarowej w postaci farby, zawierający mikrokapsułki ze środkiem gaśniczym. 



FIPRON PAINT zapobiega rozgorzeniu ognia w takich konstrukcjach i na 

takich powierzchniach jak: kontenery, zbiorniki, specjalne opakowania, kanały 

kablowe itp. 

 

 

 

WTÓRPLAST S.A.  – The General Distributor of FIPRON products 

 

 

For the first fire …FIPRON! 

FIPRON technology is the spectacular example of micro-encapsulation 

technique used as fire prevention, in a very unique way.  

Inside the FIPRON products are tens of thousands of microcapsules containing 

an extinguishing agent in the form of a liquid gas mixture concentrated under 

high pressure. The polymeric shell of the microcapsules is technologically set to 

a stand-by mode, to disintegrate only under the influence of the programed 

temperature. It makes every single FIPRON microcapsule an autonomous 

micro-fire prevention system. 

FIPRON STICKER is an autonomous, thermally activated fire prevention 

system in the form of a flexible, composite polymer structure containing 

microcapsules with the extinguishing agent. FIPRON STICKER prevents fires 

caused by any standard power surge and/or atmospheric overvoltage, as may 

start in a small structure such as sockets, rosettes, electrical boxes, small 

electrical switchboards, server cabinets, control panels, etc. 

FIPRON CORD is an autonomous, thermally activated fire prevention system 

in the form of a flexible, composite polymer cord containing microcapsules with 

extinguishing agent and initiating oxidizer. FIPRON CORD prevents fires 

caused any standard power surge and/or atmospheric overvoltage, as may start 

in a medium and large structure, such as electrical switchgears, server rooms, 

control cabinets, transformers and transformer chambers, motor and battery 

chambers, cable ducts, containers, including air containers, tanks, special 

packaging, etc. 

FIPRON PAINT is an autonomous, thermally activated fire prevention system 

in the form of paint, containing microcapsules with the extinguishing agent. 

FIRPON PAINT prevents flashover of fire in structures and at surfaces such as 

containers, tanks, special packaging, wire channels etc. 
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ZOSP RP  

Wytwórnia Umundurowania Strażackiego 

 

95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3 

tel. 46 874 34 36   fax: 46 874 35 21 

e-mail:sekretariat@wusbrzeziny.pl  

www.wusbrzeziny.pl 

 

 

 

 
 

 

Rodzaj działalności: 

ZOSP RP WUS  posiada wieloletnią tradycję w produkcji umundurowania i 

środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej 

Oferujemy: 

- środki ochrony indywidualnej 

 ubrania specjalne wg najnowszych europejskich standardów 

 kominiarki 

 rękawice 

- umundurowanie wyjściowe  

- odzież specjalną-organizacyjną: ubrania koszarowe, bluzy polar, kurtki 

softshell, koszulki  

  organizacyjne polo. 

- bieliznę trudnopalną i termoizolacyjną 

 

Dostarczamy również: 

- indywidualne wyposażenie strażaka 

- drobny sprzęt ochrony p.poż. 

 

http://www.wusbrzeziny.pl/
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Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

ul. Oboźna 1 

00-340 Warszawa  

tel. (22) 509-50-50 

fax: (22) 827 53 29 

e-mail: zg@zosprp.pl  

www.zosprp.pl 

 

 

 
 

 

 

 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej to 

niespełna 100 letnie ogólnopolskie stowarzyszenie, zrzeszające ochotnicze 

straże pożarne i inne osoby prawne, w celu reprezentowania ich interesów w 

zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań 

statutowych. 

Związek OSP RP dnia 14 września 2004 roku uzyskał status Organizacji 

Pożytku Publicznego, w związku z czym może pozyskiwać wpłaty z tytułu 1% 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako OPP działa pod Numerem KRS 

0000116212. 

 W strukturach Związku OSP RP działa: 16.178 ochotniczych straży 

pożarnych  zrzeszających prawie 700 tys. członków. W ramach OSP działa 

m.in. 6.726 młodzieżowych drużyn pożarniczych, 1.850 kobiecych drużyn 

pożarniczych, 708 orkiestr strażackich, 371 zespołów artystycznych. 

 Członkami Związku OSP RP są ochotnicze straże pożarne – 

stowarzyszenia mające ponad 100-letnią historię i tradycję, które poza 

http://www.zosprp.pl/


działalnością ratowniczo-gaśniczą są głównymi kreatorami życia kulturalno-

wychowawczego w swoich środowiskach. 

 Związkiem OSP RP kieruje Zarząd Główny – wybierany przez Zjazd 

Krajowy. Posiada oddziały terenowe: we wszystkich województwach, 

powiatach i gminach.  

 

 


