Szanowni Państwo
Specjalistyczne i prestiżowe Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia
Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO to promocja najnowszych
osiągnięć techniki ratowniczej. To miejsce, w którym prezentowane są przyszłym
użytkownikom nowe rozwiązania techniczne. Targi są więc doskonałą platformą
wymiany doświadczeń uczestniczących w nich firm - producentów i użytkowników.
Cel jest wspólny: bezpieczny, niezawodny, skuteczny i nowoczesny sprzęt w
dyspozycji strażaków.
Niewątpliwie to właśnie oni zasługują na nowy i niezawodny sprzęt ratowniczy,
który da im poczucie bezpieczeństwa i zapewni skuteczność realizowanych przez nich
działań. Dlatego każda wystawa to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy w
zakresie nowych rozwiązań technicznych. Priorytetem nadrzędnym zawsze powinno
być bezpieczeństwo ratowników i osób ratowanych.
Pragnę podkreślić, że ostatnie lata to nasze wspólne działanie i dążenie
do podniesienia możliwości ratowniczych w ochotniczych strażach pożarnych, a także
w jednostkach PSP oraz innych służbach ratowniczych. Wymiana sprzętu, która się
dokonała nie była tylko wymianą w zakresie ilościowym, ale przede wszystkim
jakościowym. Była ona możliwa dzięki dobrze działającemu partnerstwu publicznospołecznemu. To pozwoliło dobrze przygotować się i realizować nasze zadania.
Skutecznie wspieraliśmy rozwój wszystkich ochotniczych straży pożarnych.
Na nas spoczywa również obowiązek przygotowania młodego pokolenia
i pozostawienia im odpowiedniego potencjału technicznego, który z satysfakcją po
nas przejmą i będą kontynuowali piękną i szlachetną służbę.
Rozwiązania techniczne i organizacyjne, które do tej pory wprowadziliśmy
uzyskały również uznanie w całej Europie i na świecie. To właściwy kierunek i należy
go kontynuować.
Życzę Państwu satysfakcji zarówno z wypracowanych rozwiązań technicznych
jak i użytkowania sprzętu, który dziś podziwiacie na Międzynarodowych Targach
Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych.
Organizatorom oraz wystawcom życzę satysfakcji i sukcesów z pracy
oraz nowych osiągnięć.
Drodzy Druhowie chciałbym aby sprzęt, który dzisiaj podziwiacie był dla Was
osiągalny, bezpieczny i niezawodny w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia
oraz by zawsze pozostać wiernym naszemu zawołaniu Bogu na chwałę – ludziom
na pożytek.
Waldemar Pawlak
prezes Zarządu Głównego ZOSP

Ladies and Gentlemen
The International Fire Protection & Rescue Exhibition KIELCE IFRE-EXPO is a
highly specialised and prestigious event, a showcase for cutting-edge achievements in
rescue technologies and techniques. The expo is the display for the latest
developments and new technical solutions to be used in the nearest future. The is
therefore an excellent platform for exchanging experiences between all stakeholders
companies,
manufacturers
and
users.
The one common goal: safe, reliable, efficient and modern equipment put at firefighters' disposal.
Undoubtedly, fire-services deserve new and reliable rescue equipment in
order to enhance the sense of security and ensure rescue-actions efficiency. Thus
each consecutive exhibition offers an excellent opportunity to deepen knowledge and
become familiar with new technical solutions. Safety and security of rescuers as well
as of those who need help an assistance is the overriding priority.
I would like to emphasize that over the recent we have combined efforts and
aspirations - the objective has been to increase capacity of volunteer fire
departments, the State Fire Services and other rescue services. The equipment
delivered was much more than a quantitative change; this has instilled a qualitative
transformation. This advancement has been made possible owing to exemplary
public-private partnership. This has increased our operational readiness. We have
successfully supported development of all volunteer fire brigades.
We
are
also
obliged
to
prepare
the
young
generation,
to offer them appropriate technical potentials so that they embrace the generationchange and proudly continue the beautiful and noble service.
Technical and organizational solutions that we have introduced so far have
also been recognized throughout Europe and around the world. This development
direction should be continued.
May the recently-developed technical solutions now displayed at the
International Fire Protection & Rescue Exhibition as well as the equipment that you
use be the source of satisfaction.
I wish the organizers and exhibitors satisfaction and all professional success.
Dear rescue-services Comrades! May the equipment you are admiring today
become regular equipment of your stations. May it be safe and reliable, useful for
saving
lives,
health
and
property.
May you always remain faithful to our call "to God's glory - to people's
benefit".
Waldemar Pawlak
The Head of the Board at the Association of Volunteer Fire Brigades

WYSTAWCY/EXIBITORS
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4x4 TERENOWIEC Sp. z o.o.

Ul. Klimeckiego 8
30-705 Kraków
Tel. +48 12 266 27 54
Fax. +48 12 269 63 61
Email info@terenowiec.pl
www.terenowiec.pl

Firma 4x4 TERENOWIEC Sp. z o.o. od 1999 roku jest dostawcą akcesoriów do pojazdów
specjalnych. Mamy w swojej ofercie m.in. systemy uprzywilejowania, oświetlenie
ostrzegawcze i robocze, wyciągarki elektryczne i hydrauliczne, systemy zarządzanie energią
na pojazdach specjalistycznych i mobilnych warsztatach. Posiadamy szeroką wiedzę i duże
doświadczenie we współpracy ze służbami energetycznymi i gazowniczymi, wodnokanalizacyjnymi, asenizacyjnymi, gospodarki odpadami, Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim,
Policją, itp.
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Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.
ul. Działowa 8A
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 819-39-25
email: info@abakus.net.pl
www: www.abakus.net.pl

Firma ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. od kilkunastu lat współpracuje ze
służbami ratowniczymi na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Straży
Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego.
Podstawowym profilem naszej działalności jest opracowywanie i wdrażanie dedykowanych
systemów teleinformatycznych przeznaczonych dla służb i instytucji bezpieczeństwa
publicznego.
Główny profil działalności to:
• Specjalistyczne systemy wykorzystujące technologie internetowe i mobilne
• Systemy mapowe GIS
• Doradztwo w zakresie sprzętu, sieci, baz danych
• Usługi wsparcia technicznego i utrzymania systemów teleinformatycznych w trybie 24/7
The company ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. several years is working with the
emergency services throughout the Polish country, with particular reference to the Fire
Service and Emergency Medical Services.
The basic profile of our business is dedicated to the development and implementation of ICT
systems for wide scope of public safety.
Our core activities are:
• Specialized systems using Internet technologies and mobile platforms
• GIS mapping systems
• Consulting on the hardware, network, databases,
• Technical support services and maintenance of IT systems 24/7
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AIR PRESS Elżbieta Wanik, Bogdan Wanik Spółka Jawna
ul. Pisankowa 1, 45 – 841 Opole
Tel/fax: + 48 /77/ 402 42 60, + 48 /77/ 402 42 61
Tel. kom. + 48 601 439 445, + 48 691 439 445
e-mail: biuro@akronbrass.pl, info@airpress.com.pl
strona internetowa: www.akronbrass.pl, www.airpress.com.pl

Firma AIR PRESS istnieje na polskim rynku od października 1997r. Główny profil naszej
działalności
to dystrybucja i kompleksowy serwis specjalistycznego sprzętu ratowniczego i
przemysłowego:
- hydraulicznego firmy WEBER RESCUE,
- pneumatycznego firmy SAVA,
- sprężarek wysokociśnieniowych firmy NARDI COMPRESSORI do napełniania butli
powietrznych,
- pomp firmy GLOBAL PUMP COMPANY:
- pomp do wody zanieczyszczonej o wysokiej wydajności do 70 000 l/min
- pomp pożarniczych o wydajności do 26 000 l/min
- armatury pożarniczej firmy AKRON BRASS Company:
- prądownic,
- dział pożarniczych (sterowanych manualnie, elektrycznie, pneumatycznie oraz
hydraulicznie),
- systemów oświetleniowych
- narzędzi ręcznych
- urządzeń pomiarowych
- agregatów prądotwórczych
- hydraulicznego i pneumatycznego sprzętu ratowniczego
- pozostałego sprzętu ratowniczego
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AKSEL

ul. Lipowa 17
44-207 Rybnik, Polska
http://www.aksel.com.pl

Firma inżynierska z długoletnią tradycją. Doświadczenie oraz kompetencje pracowników
pozwalają na wdrażanie profesjonalnych rozwiązań z zakresu łączności dla służb
bezpieczeństwa publicznego, wojska, przemysłu oraz innych przedsiębiorstw. Naszym
klientom proponujemy m.in.: systemy radiokomunikacyjne TETRA, DMR, aplikację
dyspozytorską ConSEL z możliwością lokalizacji GPS, radiotelefony i akcesoria w tym
kamuflowane, specjalistyczne systemy teleinformatyczne oraz profesjonalne szkolenia
techniczne.
Autoryzowany dystrybutor i partner aplikacyjny MOTOROLA.
Dystrybutor SAVOX i Radio Activity.

The Company AKSEL was established in 1990.
Main area of activity is creating and integration of IT solutions, based on Radio
Communication Tetra and DMR standard, particularly for Public Safety: Police, Medical
Rescue, Fire Brigades, Army etc., as well as Fleet Management for vehicles, Telemetry and
Remote Control.
AKSEL is a certified Application Partner of Motorola, thanks to Dispatch Application
ConSEL, which has been approved in connection with DMR - MotoTRBO Radios.
Value Added Distributor of Motorola two-way radios and systems.
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Andropol S.A.
Ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
T: +48 33 875 64 83
F: +48 33 875 66 74
E: dh@andropol.com.pl
W: www.andropol.com.pl

ANDROPOL S.A. to jedyny polski producent tkanin na umundurowanie dla Straży
Pożarnej.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
- tkaninę na ubrania koszarowe,
- tkaninę wierzchnia na ubrania specjalne,
- podszewkę aramidową,
- tkaniny koszulowe i płaszczowe.
Andropol S.A. jest jedyną w Polsce i czwartą w Europie firmą, która posiada licencję
na produkcję tkanin z włókien PBI. Licencja udzielona została przez PBI Performance
Products Inc.
Nasze tkaniny spełniają wszystkie normy i wymagania czego dowodem są raporty z
badań z niezależnych, akredytowanych laboratoriów.
Andropol S.A. ma wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania
środowiskowego zgodny z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Posiadanie
certyfikatu AQAP 2110 jest potwierdzeniem osiągania najwyższych standardów
jakości. Andropol S.A. otrzymał również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki
Narodowej – 0870 H.
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Aqua-Tec

ul. Kolumba 60A
70-035 Szczecin
tel. +48 601 410 030
e-mail: info@oertzen-firetec.pl
strona: www.oertzen-firetec.pl

Aqua-Tec jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firmy OERTZEN GmbH,
specjalizującej się w produkcji urządzeń wysokociśnieniowych dla przemysłu i służb
ratowniczych. Jedną z gałęzi produkcji stanowią wysokociśnieniowe agregaty gaśnicze
OERTZEN FIRE-TEC do gaszenia pożarów mgłą wodną, mobilne podgrzewacze wody
stosowane w systemach dekontaminacji oraz osprzęt do usuwania oleju lub paliwa z jezdni.
Jako niezależny i skuteczny producent oferujemy produkty i rozwiązania skrojone na miarę
potrzeb naszych klientów. Oferujemy również urządzenia w wersjach zmodyfikowanych do
zastosowań nietypowych.
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ARKOM PS Sp. z o. o. Sp. k.
Mokra 30, 05 – 504 Henryków Urocze
Polska
Tel. 222035682; 222035683 Fax. 222035645
info@arkom.com.pl www.arkom.com.pl

ARKOM, od ponad 30 lat, produkuje produkty specjalistyczne na potrzeby Straży Pożarnej,
Policji i Wojska.
W ofercie znajdują się pojazdy ratowniczo – gaśnicze, w tym na podwoziu TATRA,
samochody dowodzenia i łączności, samochody techniczne, kontenery różnego
przeznaczenia, katamarany ratownictwa wodno-lodowego.
Dodatkową gamę produktów stanowią trenażery pożarowe przeznaczone do szkoleń
jednostek ochrony przeciwpożarowej tj. trenażery samochodów, kolejowe, butli LPG, prądów
gaśniczych, nieszczelności rurociągu, samolotu, butli z gazami technicznymi oraz
kontenerowe trenażery pożarów wewnętrznych z punktami ogniowymi: gorące drzwi,
flashover, schody, rozdzielnia elektryczna, kuchenka, łóżko, regał.

ARKOM, for over 30 years, has been manufacturing specialised vehicles for Fire Fighters,
Police and Military.
Our offer includes fire fighting vehicles, command centre vehicles, rescue vehicles, containers
intended for various purposes, water-ice rescue catamaran.
Additional branch of our products are live fire training systems such as: car firetrainers, LPG
tank firetrainer, firefighting jet mobile trainer, pipeline leakage trainer, aircraft firetrainer,
technical gas cylinder firetrainer and Fire Container Training System with: flashover, stairs,
electrical distribution board, stove, bed, rack firetrainers.
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ASCO EQUIPMENT Sp. z o.o.

40-397 Katowice, ul. Lwowska 38
tel. +48 32 250 05 91, fax +48 32 250 05 90
e-mail: asco@asco-eq.pl, http://www.asco-eq.pl

Importer maszyn:
BOBCAT – teleskopowe nośniki osprzętu, sztywno-ramowe nośniki osprzętu typu "Bobcat"
minikoparki, koparki kołowe, 60 rodzajów przystawek roboczych

Do wszystkich oferowanych maszyn zapewniamy serwis oraz części zamienne.

Stoisko F-23
ASF
ul. CENTRALNA 7
95 – 030 STAROWA GÓRA
BIURO I SERWIS
PABIANICKA 119/131
92 – 490 ŁÓDŹ
+48 609 407 470
+48 601 976 689
TEL/FAX 42 280 92 08
MAIL: BIURO@ASF.NET.PL
WWW.ASF.NET.PL

FIRMA ASF DZIAŁA NA RYNKU OD 19 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
- SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
- WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW ODO
REPREZENTUJEMY FIRMY: ADARO, ARGUS, ANSELL, AEROTECNICA COLTRI,
DYN-OPTICS, HARSTRA, 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
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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 oraz dystrybutorem sprzętu do podnoszenia i mocowania. Prowadzi szkolenia
i kursy specjalistyczne z zakresu wykonywania bezpiecznej pracy na wysokości oraz
ewakuacji poszkodowanego z wysokości. Wykonuje projekty wykonawcze i powykonawcze
systemów asekuracyjnych. Instaluje linowe i szynowe systemy asekuracyjne, stałe punkty
zaczepowe oraz balustrady ochronne. Zapewnia serwis i wykonuje przeglądy okresowe.
Posiada dojrzałą organizację w całym zakresie działalności co potwierdzone jest
certyfikowanym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001:2008.
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AWARES Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa
Biuro handlowe i magazyn:
ul. Modrzewiowa 37, 05-807 Podkowa Leśna
email: awares.biuro@awares.pl
Tel. +48 22 73 87 100, Fax. +48 22 724 48 53
www.awares.pl

Awares sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy MSA Safety na rynek pożarniczy
w Polsce. Posiadamy stały zapas magazynowy wyrobów gotowych oraz części zamiennych
do wszystkich produktów MSA. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę, dzięki
czemu zapewnią Państwu fachowe doradztwo i pomoc w doborze sprzętu. W naszej ofercie
znajdą Państwo również kompleksowe wyposażenie serwisów ODO, kompresory powietrzne,
ubrania gazoszczelne, sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego, a także oświetlenie PELI,
wentylatory nadciśnieniowe oraz rurki wskaźnikowe i wiele innych.
Awares sp. z o.o. is an authorized distributor of MSA Safety for the Polish Fire Fighting
market. We have a permanent stock of goods and spare parts for all MSA products. Our
employees have the expertise to provide you with professional advice and assistance in the
selection of equipment. In our offer, you will also find comprehensive equipment services, air
compressors, chemical protection suits, ice-water rescue equipment, also PELI lights,
overpressure fans, detection tubes and much more.
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BBA Pumps PL Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 39 A
05-500 Piaseczno

BBA Pumps to innowacyjny producent mobilnych systemów pompowych. BBA PUMPS w
Polsce, w tym roku świętuje 10-lecie swojej działalności. W naszej ofercie znajdują agregaty
pompowe z napędami elektrycznymi i silnikami wysokoprężnymi, o wydajności do 7800
m3/h. Agregaty są energooszczędne i łatwe w obsłudze, montowane na ramach lub w
obudowach dźwiękochłonnych. Nasze produkty to gwarancja jakości, trwałości i
maksymalnej wydajności przy minimalnych kosztach użytkowania 24/7. Ponadto jesteśmy
wyłącznym dystrybutorem pomp zatapialnych japońskiej firmy TSURUMI.
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BBF Complex Wojciech Dutka

ul. Pieczarkowa 17
43-382 Bielsko-Biała
tel.: 882 188 013
e-mail: dutkawojciech@gmail.com
www.pompystrazackie.pl

Firma BBF Complex jest dystrybutorem następującego asortymentu:
- sprzęt gaśniczy i armatura pożarnicza;
- pompy i agregaty prądotwórcze;
- sprzęt ratowniczy i ochrony osobistej.
BBF Complex company is the distributor of following equipment:
- fire fighting equipment, fittings, accessories;
- pumps and generator sets;
- rescue equipment , personal protective equipment.
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BEZALIN SA
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 43
e-mail: bezalin@bezalin.com.pl
e-mail: fire@bezalin.com.pl

Jesteśmy doświadczonym,
najdłużej działającym na krajowym rynku producentem
pożarniczych węży tłocznych. Produkcja węży odbywa się w naszej siedzibie w BielskuBiałej.
Węże BEZALIN są użytkowane przez jednostki PSP i OSP w całym kraju; sprawdziły się w
niezliczonej ilości akcji gaśniczych. Słuchamy opinii naszych Klientów. Strażakom
gwarantujemy kompleksowość dostaw. W ofercie posiadamy również węże ssawne, armaturę
i sprzęt p.poż, pompy, zbiorniki wodne, elementy oświetleniowe, umundurowanie i
wyposażenie strażaka, sprzęt do pracy na wysokości.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
We are an experienced manufacturer of fire hoses with the longest business activity for fire
protection articles in the domestic market. Our production headquarters are based in BielskoBiala.
BEZALIN’s fire hoses prove reliable in a myriad of firefighting operations. We follow our
customers’ feedback to develop the latest technological solutions. Firefighters are guaranteed
complementary supplies of a wide range of fire-fighting equipment. We offer suction hoses,
fittings and fire-fighting equipment, pumps, water tanks, lighting.
We are at your service.
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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

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 50 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 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,
- Fittings and fire fighting equipment,
- Internal hydrants.
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Boxmet Medical Sp. z o. o.
Piskorzów 51
58-250 Pieszyce
Tel: (074)8369-114
Fax: (074)8369-114
E-mail:medyczny@boxmet.com.pl
www.boxmetmedical.com.pl

Firma Boxmet Medical
PRODUCENT :
 Zestawów Ratownictwa Medycznego R1
 APTECZKI samochodowe
 Zestawy Pierwszej Pomocy
 FANTOMY, sprzęt szkoleniowy



Odzieży strażackiej:


Ubranie Specjalne Fire Guard®



Ubranie Kadry Dowódczo-Sztabowej



Ubrania koszarowe



Kurtki SZTORMIAK



Rękawice Niepalne



KOMINIARKA trudnopalna – NOWOŚC !

The Company of Boxmet Medical
PRODUCER:
- first aid sets® ,
- points of first aid® ,
- emergency medical kits
- car first-aid kits, industrial first-aid kits, office first-aid kits,
- uniforms for fire-fighters (stationery clothes, uniforms for commanders, rain jackets,
intervention jackets, fleece jackets, fireproof gloves, softshells)
and distributor of:
- Medical equipment,
- Equipment which are use to injured transport and evacuation,
- Ecological sets
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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
e-mail: 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

Stoisko G-2

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87-93,
D-65203 Wiesbaden
tel.: +48 664 057 187
tel.: +49 611 92 71-0,
www.kreussler.com

Kreussler Textile Chemistry jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców
profesjonalnej pielęgnacji tkanin od 1912 roku. Specjalizują się w praniu komercyjnym,
czyszczeniu na mokro i czyszczeniu chemiczny tekstyliów. Przełomowe innowacje ostatnich
dziesięcioleci obejmują rozwój systemu wetcleaning MieleSystemKreussler, proces Ecosan,
ciekły system detergentu Derval Power i SystemK4 do czyszczenia tekstyliów. Firma
Kreussler koncentruje się na produkcji przyjaznych dla środowiska i zorientowanych na rynek
rozwiązań, które przynoszą korzyści ekonomiczne naszym klientom. Posiadamy również
specjalną linię produktów dla straży pożarnej, która pozwala na utrzymanie odzieży w
czystości, zdezynfekowanej i wydłuży jej żywotność.
Kreussler Textile Chemistry have been one of the leading international providers of
professional textile care since 1912. They specialize in commercial laundry, wet cleaning and
textile cleaning. The ground-breaking innovations of the last decades include the development
of MieleSystemKreussler wet cleaning, the Ecosan process, the liquid detergent system
Derval Power and the SystemK4 for textile cleaning. Kreussler textile chemistry concentrate
on manufacturing environmentally-friendly and market-oriented solutions that present
economic advantages for our customers. Kreussler offer a special line of products for fire
brigades which allow to keep the textiles clean, disinfected and prolong their life time.
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Concept Sp. z o.o.

Al. gen. W. Andersa 593
43-300 Bielsko-Biała, Polska
Tel. +48 33 498 32 00
Fax +48 33 498 32 09
e-mail: handlowy@team-concept.pl
www.team-concept.pl

Firma Concept Sp. z o. o. jest producentem pojazdów specjalnych i ich podzespołów. Firma
posiada bogate zaplecze produkcyjne, rozbudowaną infrastrukturę oraz park maszynowy, w
tym nowoczesny salon sprzedaży samochodów marki TOYOTA, autoryzowany serwis
mechaniczny i blacharski, oraz własną stację kontroli pojazdów.
Produkcja specjalna odbywa się w nowo wybudowanym zakładzie o powierzchni użytkowej
ok. 3000 m2, z nowoczesnym zapleczem produkcyjnym i maszynowym, umożliwiając
zarówno produkcję seryjną jaki i budowę konstrukcji prototypowych.
Firma oferuje pojazdy różnych marek (Toyota, Mercedes-Benz, Iveco, Man, Volvo itd.), z
zabudowami różnego typu w tym pojazdy dla Policji, Wojska, Straży Pożarnej, karetki
pogotowia, pojazdy warsztatowe i inne zgodnie ze specyfikacją Klienta).
Firma oferuje motocykle marki Indian oraz Victory. Firma Concept Sp. z o.o. wykonuje
również przebudowy motocykli, profesjonalne modyfikacje samochodów terenowych oraz
oferuje akcesoria do samochodów i motocykli.

The company Concept Sp. z o.o. is a producer of various types of vehicles.

The company owns a complex and developed production infrastructure; the modern Toyota
car showroom, the authorized mechanical and metal sheet service and its own vehicle
inspection station.

Special production takes place in a new factory with an area of approx 3000 m2, with modern
production facilities and machinery (machine CNC waterjet cutting, Press Brake CNC
machines, lathes, milling machines, welding machines, etc.), allowing for serial production
and design of the prototypes.

The company offers vehicles of different brands (Toyota, Mercedes-Benz, Iveco, Man, Volvo,
etc.), the bodies for different types of special vehicles (police, military, firefighting,
ambulances, mobile workshops, and other vehicles according to customer specifications).
The company offers motorcycles of brand Indian and Victory. Company Concept Sp. z o.o.
also performs modifications and professional customizing motorcycle, off-road vehicles,
manufactures aluminum boats, and offers accessories for cars and motorcycles.

Stoisko G-9

„DefiMed - AED bliskie sercu”
ul. Olgierda 91/3
81-534 Gdynia
www.defimed.pl

Kierujemy się zasadą, iż każdy może i każdy powinien uczynić co w jego mocy aby ratować
życie drugiej osoby. Naszą misją jest uświadomienie tej wartości wszystkim Polakom.
Promujemy ideę dostępu do wczesnej defibrylacji wśród i dla wszystkich Polaków, aby
zabezpieczyć przestrzeń, w której żyjemy przed Nagłym Zatrzymaniem Krążenia.
Uświadamiamy na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna ze szczególnym
uwzględnieniem Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej przy użyciu defibrylatora AED.
Będąc Głównym Dystrybutorem światowego lidera w technologii defibrylacji, prezentujemy
najnowszy defibrylator AED LIFEPAK CR2, który dzięki unikalnym rozwiązaniom
terapeutycznym i technicznym wyznacza standardy w Publicznym Dostępie do Defibrylacji.
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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 ćwierć wieku 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 25 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!
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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®.
Ubrania strażackie specjalne – złoty medal SAWO, Nagrody Edura, Grand Prix Edura.
Ubranie strażackie Tiger Plus o wyjątkowych właściwościach ochronnych. Od roku 2007
przeszło 10.000 kompletów dostarczonych polskim strażakom.
Niepalne ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki, bielizna Nomex®.
Certyfikaty WE, CNBOP, znak CE, Thermo-man® w laboratoriach DuPont® w Genewie.
Wyłączny dystrybutor butów strażackich specjalnych HAIX® w Polsce.
Promocja butów Haix Fire Eagle.
Protective clothing made with original Nomex®, PBI® and Gore-Tex® materials.
Special firefighter clothing – SAWO Gold Medal, Edura Awards, Grand Prix Edura.
Tiger Plus firefighter clothing with unique protective properties. More than 10.000 outfits
supplied to Polish firefighter since 2007.
Non-combustible duty uniforms, gloves, balaclavas, Nomex® underwear.
We and CNBOP certificates, CE marking, Thermo-man® tests by DuPont® laboratories in
Geneva.
Exclusive distributor of HAIX® special firefighter boots in Poland.
Promotion of Haix Fire Eagle boots.
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DRAGON WINCH
Dział Handlu i Marketingu,
Dział Eksportu
ul. Grażyńskiego 53, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 474 74 74; 728 876 877
e-mail: bielsko@dragonwinch.com
Stoisko nr G-49

DRAGON WINCH to polski producent najbardziej zaawansowanych technologicznie
wyciągarek na rynku. Zastosowanie innowacyjnej technologii oraz najwytrzymalszych
materiałów gwarantuje najwyższą jakość i sprawność, nawet w ekstremalnych warunkach
pracy. Wyciągarki poddawane są nieustannym testom, a ich wyniki potwierdzają trwałość i
niezawodność materiałów z których są wykonane. Najwyższej klasy specjaliści oraz własne
centra badawczo-rozwojowe tworzą innowacyjne rozwiązania, które wyprzedzają potrzeby
rynku oraz wyznaczają nowe standardy na przyszłość.
DRAGON WINCH oferuje wyciągarki w seriach: Highlander, Maverick, Truck, Hidra,
Industrial oraz wyciągarki przenośne. Oferta ponad 100 typów wyciągarek przeznaczona jest
do wszelkiego rodzaju samochodów terenowych, lawet, holowników, pojazdów specjalnych,
łodzi oraz quadów.
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EGERIA Sp. z o.o.

ul. Puławska 392
02-845 Warszawa

Od 28 lat EGERIA realizuje projekty w zakresie wyposażenia dla służb ratowniczych. Są to
przede wszystkim elementy ochrony osobistej, trenażery pożarowe oraz detekcja skażeń
CBRNE.
Osobnym obszarem aktywności firmy jest organizacja profesjonalnych szkoleń adresowanych
do służb ratowniczych, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i
Zakładowych Straży Pożarnych.
Rozwijana jest także produkcja własna, jak trenażer gaśnicowy TG-8 czy systemy
szkoleniowe CBRN

For 28 years EGERIA has realized equipment projects for rescue services. These are
primarily personal protective equipment, fire training simulators, and CBRNE detection.
The separate company's activity area is organizing professional training for the specialist
rescue services, including the State Fire Service, Volunteer Fire Services, and Factory Fire
Services.
Also, we developed our own portable fire extinguisher trainer “TG-8" and CBRN training
systems.

Stoisko G-12

Elamed Media Group
Czasopismo „Promotor BHP”
Magazyn „W Akcji”
Al. Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice
tel. 32 788 51 46

Miesięcznik „Promotor BHP” zajmuje się wszelkimi aspektami BHP, przeznaczony jest dla
osób zawodowo dbających o bezpieczeństwo pracowników – właścicieli i kadry kierowniczej
firm, safety managerów, specjalistów ds. bhp, społecznych inspektorów pracy,
zaopatrzeniowców, a także sprzedawców sprzętu BHP i ppoż. oraz przedstawicieli inspekcji
pracy, instytutów medycyny pracy i urzędu dozoru technicznego. W każdym numerze
zamieszczamy ocenę ryzyka dla wybranego stanowiska, pokazujemy, w jaki sposób
kształtować ergonomiczne stanowisko pracy, przedstawiamy analizy wypadków przy pracy,
ich przyczyny, możliwości zapobiegania. Informujemy o zmianach w prawie unijnym i
krajowym, o technologiach dotyczących bezpieczeństwa, najnowszych szkoleniach i targach
branżowych, zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia.
„W Akcji” to dwumiesięcznik branżowy tworzony przez kilkudziesięciu specjalistów. Stale
poszukujemy inspiracji, współpracując z praktykami oraz przedstawicielami świata nauki,
którzy sprawiają, że prezentowane treści są obecne w życiu zawodowym czytelników. Naszej
działalności przyświeca misja wspierania strażaków w ich codziennej pracy. 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.
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Zakłady Elektromechaniczne ELEKTRA
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. 22 431 61 00
www.zeelek.com.pl

Rok 2017 jest rokiem jubileuszowym dla Zakładów Elektromechanicznych „Elektra” S.I.
Mija 60 lat działalności Spółdzielni. Nasza firma produkuje wyroby sygnalizacji świetlnodźwiękowej wykorzystując światło niebieskie, czerwone oraz pomarańczowe w lampach
zespolonych, pojedynczych oraz kierunkowych. Produkty naszej marki spełniają wszelkie
wymagania w zakresie warunków ich użytkowania i jednocześnie dzięki bardzo dobrym
parametrom technicznym i wysokiej niezawodności gwarantują bezpieczeństwo ich
użytkownikom. Opracowania konstrukcyjne ZE „Elektra” S.I. podążają za najnowszymi
trendami w zakresie technologii i designu, czego dowodem jest lampa zespolona LZNSLENDER. W ofercie Elektry są również lampy GIGA POWER od 10 000 do 20 000
lumenów stosowane na masztach pneumatycznych do oświetlenia przestrzeni wokół
pojazdów, lampy LBLKo-6 i LBLKo-8 umieszczane w grillu samochodów osobowych i
ciężarowych oraz z boku na zabudowach, listwy LED do oświetlenia wnętrz wozów
strażackich, lampy Smartlamp do oświetlenia pola pracy.
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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
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

Stoisko F-53
ELTE GPS Sp. z o.o.
ul. Medyczna 13
30-688 Kraków
tel. +48 12 659 20 98
fax +48 12 659 17 88
biuro@eltegps.pl
www.eltegps.pl

Elte GPS Sp. z o. o. jest liderem i jednym z prekursorów w produkcji i wdrażaniu systemów
monitorowania i zarządzania pojazdami w oparciu o technologie GPS i GSM.
Autorski system SMOK jest narzędziem, które od wielu lat jest wykorzystywane przez
Państwową Straż Pożarną. Firma stale rozwija ofertę rozwiązań skierowanych do służb
ratowniczych, w które można wyposażyć system SMOK.
Specjalnie na potrzeby jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Elte GPS stworzyło
rozwiązanie wspomagające prowadzenie akcji ratowniczych.
Elte GPS Sp. z o.o. is a leader and forerunner in the production and implementation of
systems for vehicle monitoring and fleet management based on GPS and GSM technologies.
Our proprietary SMOK system has been used for many years by the Polish State Fire Service.
Our company is constantly expanding the range of solutions for emergency services, which
may be embedded in SMOK system.
Especially for the needs of Voluntary Fire Brigade units, Elte GPS has created a solution
aiding in carrying out rescue operations.
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OMC Envag Sp. z o.o.

ul. Iwonicka 21
02-924 Warszawa
tel. 22 858 78 78
fax 22 858 78 97
e-mail: bhp@envag.com.pl
www.envag.com.pl

Reprezentujemy w Polsce firmy:

BULLARD – superwytrzymałe kamery termowizyjne i hełmy strażackie
RAE SYSTEMS by Honeywell – bezprzewodowe mierniki gazów wybuchowych,
toksycznych, tlenu oraz promieniowania
GASMET – analizatory gazów bojowych i toksycznych do monitoringu skażeń terenowych
ADOS – stacjonarne systemy detekcji i monitoringu gazów
VAISALA – przenośne i stacjonarne stacje meteorologiczne

Stoisko F-8; ZF-4
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
Website: www.firemax.pl

Fire-Max Sp. z o.o. - lider sprzętu pożarniczego i ratowniczego w Polsce z ponad 25-letnim
doświadczeniem. Wyłączny przedstawiciel na Polskę uznanych na świecie producentów
sprzętu dla straży pożarnej: Magirus, Lukas, Vetter, Cutters Edge, Coltri, Leader, TFT i wielu
innych.
Firma poprzez własne oddziały prowadzi sprzedaż i autoryzowany serwis samochodów
specjalnych drabin Magirus, hydraulicznych narzędzi ratowniczych Lukas, pneumatycznego
sprzętu Vetter, pił ratowniczych, agregatów pompowych i proszkowych, kamer
termowizyjnych Hornet, sprężarek powietrznych, wentylatorów, prądownic, działek wodnopianowych i innego wyposażenia 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 (compressors) and CUTTERS EDGE (rescue saws),
LEADER (ventilators), TFT (branches and 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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Portowa Straż Pożarna FLORIAN Sp. z o.o.

ul. mjr. H. Sucharskiego 71 80-601 Gdańsk
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego
ul. Mjr H. Sucharskiego 71
80-601 Gdańsk Westerplatte
tel. (58) 737-66-91 kom.: 500-104-164
fax.(58) 737-61-49
e-mail: karol.madej@pspflorian.pl
osrodek@pspflorian.pl

Ośrodek Szkoleniowy Portowej Straży Pożarnej to przede wszystkim wyposażony w
trenażery pożarowe poligon: komora termiczna, komora dymowa, trenażer dużych pożarów
zewnętrznych, trenażer zapłonów petrochemicznych, makieta autobusu. Posiadamy także
zbiornik ciśnieniowy, gdzie ćwiczymy uszczelnianie wycieków.
Nasz poligon pożarniczy posiada uznanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej co pozwala na
prowadzenie szkoleń zgodnie marynarzy w zakresie bezpieczeństwa.

Stoisko ZF-9

Frank-Cars Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Poland
Tel. (+48) 34/ 369 79 29 wew. 17 lub 35
Fax. (+48) 34 369 79 32
e-mail.: salon@frank-cars.pl
w.zygula@frank-cars.pl
e.eljasinska@frank-cars.pl
www.: www.frank-cars.pl
Stoisko na terenie zewnętrznym ZF-9

Company Frank-Cars Ltd is leading producer of light special
vehicles, fire rescue and high rope 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
Firma Frank-Cars jest wiodącym producentem
lekkich pojazdów specjalnych ratowniczo-gaśniczych
oraz ratownictwa wysokościowego na podwoziu Forda Transit.
Nasze wyroby posiadają Świadectwa Dopuszczenia
wydane przez CNBOP w Józefowie.
Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2008
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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
info@pwgamet.com.pl
Dział Eksportu - Export Dpt.
mobile +48 502 093 746
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.
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GLORIA
ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce
tel. 17 221 02 46
www.gloria.de

GLORIA to jedna z wiodących marek w Europie a nasza pozycja to wynik
kilkudziesięcioletniego doświadczenia (od 1945r.). Oferujemy gaśnice przenośne, agregaty,
szafki, hydranty oraz duży asortyment akcesoriów.
Gaśnice GLORIA od 2006 roku produkowane są w Polsce (Ropczyce, województwo
podkarpackie) przez UTC CCS Manufacturing Polska Sp. z o.o. – część uznanego na
świecie koncernu United Technologies Corporation, do którego należą również miedzy
innymi Otis, Carrier i Pratt&Whitney. Firma produkuje 2,5 miliony gaśnic rocznie na
wszystkie rynki europejskie. Nasza działalność opiera się o najwyższe standardy
potwierdzone certyfikatami: ISO9001:2008, ISO14001:2004 oraz ISO/TS16949:2009.
GLORIA – one of the largest and leading fire extinguisher brands in Europe founded in
1945. GLORIA offers an extensive portfolio of portable fire extinguishers, fire systems,
hydrant cabinets, hose reels and wide range of accessories. Since 2006 manufacturing site has
been located in Ropczyce (Poland) and organized by company UTC CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o. – a part of United Technologies Corporation, to which several well-known
companies e.g. Otis, Carrier and Pratt&Witney belong. Total yearly production exceeds 2,5
mln portable fire extinguishers and our certified processes are based on the following
standards: ISO9001:2008, ISO14001:2004 and ISO/TS16949:2009.
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Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zarząd Główny
ul. Piłsudskiego 65
34-500 Zakopane
Tel. +48 18 20 615 50 / +48 18 20 141 52
e-mail: zarzad@gopr.pl

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o
zasięgu ogólnokrajowym zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000156881.
Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczegółowym uwzględnieniem
regionów górskich i poza granicami kraju. GOPR działa na podstawie ustawy o
bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia
18 sierpnia 2011 r.
GOPR swoje zadania statutowe – niesienie pomocy w górach ludziom, których zdrowie
lub życie jest zagrożone, zapobieganie wypadkom w górach oraz ochrona środowiska
górskiego – realizuje poprzez 7 Grup Regionalnych, tj:
-

Grupa Beskidzka

-

Grupa Bieszczadzka

-

Grupa Jurajska

-

Grupa Karkonoska

-

Grupa Krynicka

-

Grupa Podhalańska

-

Grupa Wałbrzysko - Kłodzka

Obszar, jaki zabezpiecza GOPR to pasma gór polskich od Karkonoszy poprzez Jurę
Krakowsko - Częstochowską do Bieszczad, o łącznej powierzchni 20.410 km ². To 7.200 km
szlaków turystycznych i ponad 100 tras narciarskich. GOPR zatrudnia 112 ratowników
etatowych, a wspomaga ich 858 ratowników ochotników i 245 kandydatów na ratowników.
GOPR posiada rozbudowaną sieć stacji centralnych i stacji ratunkowych:
- 7 stacji centralnych, w których pełnione są całodobowe dyżury ratownicze
( Szczyrk, Sanok, Podlesice, Jelenia Góra, Krynica Zdrój, Rabka Zdrój, Wałbrzych ),
- 24 stacje ratunkowe, w których pełnione są dyżury, w tym:
14 całoroczne,
10 sezonowych.
Dysponuje środkami transportu:
- 66 samochodami terenowymi i osobowymi,
- 50 pojazdami czterokołowymi (qady),
- 46 skuterami śnieżnymi.
GOPR wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt ratowniczy do prowadzenia ratownictwa
ścianowego, jaskiniowego, lawinowego, z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratownictwa na rzekach górskich. Posiada 20 psów
ratowniczych gotowych w każdej chwili podjąć działania poszukiwawcze na
lawiniskach,
w kompleksach leśnych i gruzach. Dysponuje nowoczesną siecią
radiołączności, opartą na sprzęcie cyfrowo-analogowym firmy Motorola, działającym w
paśmie częstotliwości 162-168 Mhz pozwalającym na bezpośrednią współpracę z innymi
służbami ratowniczymi.
Bilans działalności ratowniczej w górach w 2016 roku, to: 323 interwencje, 1 063 akcje
ratunkowe, 326 wypraw ratunkowych, w tym z użyciem śmigłowca 153, liczba osób
ratowanych 11 845 i niestety 43 wypadków śmiertelnych.

Górtech sp. z o. o.

ul. Wielicka 50
30-552 Kraków
www.gortech.pl

Górtech sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 50, 30-552 Kraków NIP
6770046596,jest polską firmą produkującą sorbent diatomitowy marki DIATO. Posiada
jedyną w Polsce kopalnię skały diatomitowej położoną w województwie Podkarpackim w
gminie Bircza i sama przetwarza surowiec. Firma jest w stanie wyprodukować sorbent o
granulacji między 0,001 do 5mm. Sorbent może być stosowany do niwelowania wycieków
substancji ropopochodnych. Po zużyciu nie wymaga utylizacji. Kontakt 604-786-160.
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Greenpol Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 17
65-410 Zielona Góra
tel. 68 412 71 02, fax. 68 412 71 05
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.
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Günzburger Steigtechnik
Rudolf-Diesel-Straße 23
D-89312 Günzburg, Germany
tel. +49 (0) 82 21 36 16 01
www.steigtechnik.de

Günzburger Steigtechnik jest wiodącym producentem w Europie platform ratowniczych,
drabin, mobilnych rusztowań, a także produkowanych na specjalne zamówienie konstrukcji.
Systemy ułatwiające dostęp firmy Günzburger są produkowane od ponad 116 lat. Firma
rozpoczęła swoją działalność w 1899 roku od produkcji drabin pożarniczych. Do dzisiaj
produkcja odbywa się wyłącznie w miejscowości Günzburg w Bawarii. Produkty
Günzburgera są certyfikowane przez TÜV Nord z oznaczeniem jakości “Wykonano w
Niemczech”. Rezultatem polityki firmy jest wyjątkowa jakość oraz 15-letnia gwarancja
jakości na oferowane produkty, które dają ich użytkownikom duże poczucie bezpieczeństwa.
Aktualnie, produkowane w Günzburgu drabiny pożarnicze, platformy ratownicze oraz
mobilne kontenery są eksportowane do ponad 80 krajów.
Günzburger Steigtechnik is a leading manufacturer of rescue platforms, ladders, mobile
scaffoldings and also customized special constructions in Europe. Günzburger systems to
facilitate access are produced for over 116 years. The company started it operations in 1899
from production of fire ladders. Until today the production takes place exclusively in
Günzburg in Bavaria. Günzburger products are certified by the TÜV Nord with the quality
seal “Made in Germany”. The result of company policy is exceptional quality and
a 15-years quality guarantee for products that give users a great sense of security. Currently,
fire ladders, rescue platforms and mobile containers, manufactured in Günzburg, are exported
to more than 80 countries.
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Haftina sp. z. o. o sp. komandytowa

W. Witosa 38, 97-300
Piotrków Trybunalski
POLSKA
Komorka +48 693-455-911
Telefon +48 44 732-64-30
E-mail. sztandar@haftina.pl

Firma „Haftina” Michalscy spółka jawna powstała w 1991 r., z małej pięcioosobowej,
rodzinnej firmy przekształciła się w jedno z największych przedsiębiorstw działających na
polskim rynku w branży hafciarskiej.
Wieloletnie doświadczenie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta łączymy z
bardzo wysoką jakością naszych produktów i usług.
Niebanalne znaczenie ma również park maszynowy. Posiadane przez nas najnowsze
komputerowe automaty hafciarskie niemieckiej firmy ZSK (jednego z liderów w produkcji
maszyn hafciarskich na świecie) potrafią sprostać nawet najbardziej skomplikowanym
projektom.
Wykorzystujemy praktycznie wszystkie rodzaje maszyn hafciarskich od 1,2,12,15 do 24,30
głowicowych dzięki czemu w naszej ofercie znajdziecie Państwo min. haft płaski, haft
wypukły, haft łączony z cekinami, dżetami, tasiemkami, koralikami, haftujemy również
różnego rodzaju sznurkiem i włóczką.
Posiadamy również jako nieliczni możliwość wykonywania haftów o niestandardowych,
dużych rozmiarach tj. 120x130 cm w jednym wzorze.
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Harken Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. +48 22 561 93 93
e-mail: polska@harken.pl
www.harkenindustrial.com

Harken Industrial jest ekspertem w dziedzinie bezpiecznego zarządzania obciążeniem
krytycznym, oferującym wysokiej jakości rozwiązania do obsługi lin włókiennych.
Seria certyfikowanych produktów firmy Harken oferuje solidne, lekkie i niezawodne
urządzenia wspomagające działania w zakresie dostępu i ratownictwa oraz poprawiające
bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości.
W naszej ofercie znajdują się wciągarki kabestanowe, bloki, szyny oraz wózki. Zastosowania
obejmują m.in: ochronę przed upadkiem, podnoszenie i wyciąganie, systemy wspomagające
ratowanie osób.
Nasza filozofia jest prosta: lżejsza waga i mniejsze tarcie procentuje. Sprzęt jest bardziej
mobilny, Twój zespół bezpieczniejszy i bardziej sprawny.
Niezależnie od tego, czy obciążenie robocze wynosi od 500 do 25000 kg przy użyciu lin
włókiennych, Harken pomoże znaleźć Ci najbardziej optymalne rozwiązanie!

Harken Industrial are experts in safe, weight critical load management, offering highperformance fibre rope handling solutions.
Harken’s range of CE certified products offers strong, light-weight, reliable equipment to aid
in access and rescue situations improving safety whilst working at height.
The product range includes winches, pulleys and rail and cars. Applications include: fall
protection, lifting and rigging, casualty recovery systems.
Our philosophy is simple: lighter weight and less friction are better. Equipment is more
mobile, your team is safer and more agile.
Whether your working load is 500 to 25000 kg using fibre ropes, Harken can help you to find
the most suitable solution!
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS POLSKA
Honeywell Safety Products Polska Sp.z o.o.
ul.Bolesława 5
93-492, Łódź
tel/fax 42 649 12 67
Email: infolodz@honeywell.com
www.aparatyfenzy.pl
www.honeywellsafety.com

Honeywell to globalny dostawca rozwiązań dla bezpieczeństwa. Wspieramy Klientów w
zakresie profesjonalnej ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia ochronnego dla
przemysłu. Bogata oferta zawiera między innymi sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty
powietrzne, aparaty ucieczkowe, maski i butle), produkty i usługi dedykowane profesjonalnej
detekcji gazów, wyposażenie warsztatów p-dym-gaz oraz sprzęt do ewakuacji oraz ochrony
przed upadkiem z wysokości.
Zapewniamy: serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia, profesjonalne doradztwo.
Honeywell is a global provider of safety solutions. We support our Customers in professional
fire protection range and equipment for industrial fire safety. In our wide offer, among other
we provide respiratory protection (SCBA devices, escape devices, masks and cylinders),
products and services dedicated to professional gas detection and fall protection and
evacuation equipment. We provide professional equipment for cleaning, disinfecting, storage,
inspection and repair of respirators.
For more information, please visit www.honeywellsafety.com
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HORPOL Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno, Polska
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
tel. 22 750 62 49
Infolinia: 801 310 224
fax 22 750 62 50
email: horpol@horpol.com
www.horpol.com

"Horpol to wysoka jakość w przystępnych cenach. Pierwszy importer zagranicznych węży
pożarniczych w Polsce, przedstawiciel IV-ER Kontex d.o.o. Importer armatury wodnopianowej, przedstawiciel francuskiej firmy POK. Producent Zestawów Ratownictwa
Medycznego. Autoryzowany dealer i partner wielu zagranicznych i krajowych producentów.
Ambitny i wykwalifikowany zespół ludzi, atrakcyjne ceny i dobra organizacja. Dowiedz się
więcej na www.horpol.com"

"Horpol means – high quality by low prices. First importer of foreign fire hoses in Poland,
representative of IV -ERAS Kontex d.o.o. Importer of hose fitting, representative of French
company - POK. The producer of medical bags. Authorized dealer and partner of many
foreign and Polish producers. Ambitious and well skilled group of people, attractive prices
and good organization. More information on www.horpol.com"
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HTS-HIGH TECH STUDIO
ul. Boczna 8
44-240 Żory
www.htsa.com.pl

HTS-HIGH TECH STUDIO jest autoryzowanym dystrybutorem 3M Peltor, HQT
Science&Technology co Ltd., TITAN, EMC, Pei Tel, Lambda Antennas, w portfolio HTS
można również znaleźć szeroką ofertę produktów Motorola Solutions, I-Com, Entel i wielu
innych marek światowych. HTS jest producentem systemu łączności motocyklowej i ATV
MOTOSMRT LIBERATOR’15, pod własną marka HTronicS oferujemy specjalizowane
akcesoria audio do radiotelefonów różnych marek. Firma HTS-HIGH TECH STUDIO jest
liderem branży profesjonalnych systemów łączności radiowej. Dostarczamy dedykowane
rozwiązania dla jednostek specjalnych, kierowania ruchem, Żandarmerii Wojskowej, Policji,
Straży Pożarnej, Pogotowia i wielu innych. HTS Żory realizuje projekty łączności, pomiary
radiowe, projekty sieci, kompletację dostaw, integrację sieci łączności, instalacji w obiektach
i pojazdach.

HTS-HIGH TECH STUDIO is an authorized distributor of 3M Peltor, HQT Science &
Technology Co., Ltd., TITAN, EMC, Pei Tel and Lambda Antennas. HTS is a manufacturer
of motorbike communication systems and ATV MOTOSMRT LIBERATOR'15, under our
own brand HTronicS we offer specialized audio accessories for radios of various brands.
HTS-HIGH TECH STUDIO is a leader in professional radio communication systems. We
provide dedicated solutions for special units, traffic management, Military Police, Police, Fire
Brigades, Ambulance and many others. HTS Żory carries out communications projects, radio
measurements, network projects, delivery completion, integration of communications
networks, facility installations and vehicles.
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Husqvarna

www.husqvarna.pl

Spółka Husqvarna® – największy światowy producent wysokiej klasy urządzeń
mechanicznych, przeznaczonych do profesjonalnych prac w leśnictwie oraz do pielęgnacji
terenów zieleni przez cały rok, takich jak m.in. pilarki, wykaszarki, kosiarki i traktory
ogrodowe. Jest również europejskim liderem w produkcji systemów nawadniających pod
marką Gardena, a także wiodącym producentem narzędzi tnących i diamentowych dla
przemysłu budowlanego.
Informacje o ofercie firmy na rynku polskim dostępne są na stronie: www.husqvarna.pl.
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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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FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Polska
www.jafar.com.pl
tel.: +48 (13) 44 290 41
e-mail: jafar@jafar.com.pl

Fabryka Armatur JAFAR S.A. jest liderem w zakresie produkcji i sprzedaży armatury
żeliwnej do wody, gazu i systemów ppoż na rynku polskim.
Około 40% produktów jest eksportowana do ponad 30 krajów m.in. Rosji, Niemiec, Francji,
Włoch, Egiptu, Rumunii.
JAFAR posiada własne centrum badawczo-rozwojowe, inwestuje w nowoczesny park
maszynowy do obróbki żeliwa, cięcia wodą czy spawania.
Nowoczesna linia do malowania pozwala osiągnąć najwyższej jakości pokrycia armatury a w
pełni zautomatyzowana odlewnia pozwala wyprodukować najwyższej jakości odlewy.
Certyfikaty ISO 9001, GSK, MARK NF, ACS, GOST czy WRAS
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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
Internet: www.kadimex.pl

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem największych europejskich producentów
profesjonalnego sprzętu dla Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych. Oferujemy m.in.:
- armatura przyłączeniowa i wodno-pianowa – AWG, POHORJE
- węże tłoczne, węże specjalistyczne – OSW ESCHBACH
- pianotwórcze środki gaśnicze – ORCHDEE / PROFOAM INTERNATIONAL
- rękawice i buty strażackie – HOLIK INTERNATIONAL
- hełmy strażackie – PAB AKRAPOVIC
- narzędzia pomocnicze (np. Hooligan) – PARATECH
- motopompy pływające – PAVLIS & HARTMANN
- ubrania specjalne, kominiarki – BALLYCLARE
- bielizna termoaktywna – BRUBECK
- narzędzia 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 priorytety w działalności KZPT.
Zakład jest wiodącym producentem specjalistycznych hełmów ochronnych. Kaliskie hełmy
cenione są przez użytkowników za nowatorskie rozwiązania, które uwzględniają ich
indywidualne oczekiwania. Naszym klientom oferujemy duży wybór hełmów strażackich
Calisia Vulcan, Tytan Max oraz hełmów dla ratowników Tytan z akcesoriami, m. in. hełm z
niepalną latarką ISKRA LED. Potwierdzeniem wysokiej jakości hełmów są posiadane
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz
liczne nagrody i wyróżnienia na
międzynarodowych targach, a także coraz większe grono klientów.
W swojej ofercie posiadamy kompletny zestaw środków ochrony indywidualnej marki FHR.
Są nimi komfortowe ubranie specjalne, rękawice strażackie z tkaniny i skórzane, które
charakteryzuje najwyższy poziom zręczności oraz, w zależności od preferencji klienta, różne
modele butów strażackich gumowych i skórzanych z nowoczesnymi rozwiązaniami. Produkty
te zapewniają użytkownikowi maksymalną ochronę, wygodę i komfort noszenia.
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KAMAZ POLSKA
ul. Góra Libertowska 27
30-444 Libertów
tel. 12 3076070
tel. 531-98-44-55
fax 12 3120288
e-mail:biuro@kamazpolska.pl
www.kamazpolska.pl

Kamaz Polska jest krajowym, generalnym i wyłącznym przedstawicielem Kamaza,
rosyjskiego producenta szosowych, uterenowionych i terenowych ciężarówek, autobusów
różnych typów oraz militarnych pojazdów specjalizowanych i specjalistycznych. Kamaz
Polska to filia – spółka-córka litewskiego przedsiębiorstwa Autobagi, zajmującego się u
siebie na Litwie przemysłowym montażem, przeznaczonych głównie na rynki członków Unii
Europejskiej, modeli Kamaza z silnikami Euro 6. Spółka ta istnieje od czerwca 2010 roku i
ma siedzibę w Krakowie. Krakowski oddział, funkcjonujący jako wydzielona struktura
organizacyjna, nosząca nazwę Kamaz Polska, przejęła wszelkie uprawnienia wyłącznego
krajowego przedstawiciela w zakresie sprzedaży oraz obsługi serwisowej, gwarancyjnej i
pogwarancyjnej pojazdów marki Kamaz. Dyrektorem Handlowym tego oddziału jest
Wojciech Traczuk, od lat związany ze zbytem u nas wyrobów rosyjskiego wytwórcy, gdyż
poprzednio pracujący też na stanowisku Dyrektora Handlowego w Kamaz Trucks Polska.
Samochody strażackie wyposażone są w specjalnie dla nich zaprojektowaną zabudowę. Na tle
pozostałych marek wyróżniają się niespotykaną wytrzymałością, tak istotną z punktu
widzenia zadań bojowych. Kamaz 6x6 i pozostałe w swojej klasie gabarytów należą do
stosunkowo lekkich, przez co dobrze radzą sobie w trudnym terenie: piasek, leśne drogi,
błoto. Zabudowa dedykowana dla samochodów strażackich Kamaz obejmuje między innymi
powiększoną kabinę z miejscem dla załogi (łącznie do sześciu osób), powiększone drzwi
wejściowe, niezbędne mocowania i schowki, oświetlenie specjalne, tył przystosowany do
przewozu sprzętu gaśniczo-ratunkowego. Na pokładzie działają także m.in. zbiornik wody,
zbiornik środka pianotwórczego, autopompa zabezpieczona przed działaniem mrozu, działko
wodno-pianowe oraz linie szybkiego natarcia. Samochody strażackie Kamaz z uwagi na swą
wytrzymałość, niską wagę i sprawność w terenie szczególnie zalecane są do zastosowania w

Ochotniczych Jednostkach Straży Pożarnej, które w dużej mierze pracują na terenach o
nierozwiniętej infrastrukturze – często bez utwardzonych dojazdów, w lasach, na polach.
Obecnie oferta obejmuje dwa modele pojazdów w układach napędowych 4x4, 6x6
napędzanych przez nowoczesne silniki produkcji zachodniej.
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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!
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P.P.H.U. Klaudia sp. z o.o.
ul. Józefa Kreta 24
43-450 Ustroń
Tel.: 33 854 74 36
Fax: 33 854 28 40
e-mail: klaudia@klaudia.eu
www.klaudia.eu

Przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji rozwiązań związanych z
odwadnianiem i technikami pompowymi, których głównych odbiorcą są firmy budowlane,
inżynieryjne, z branży wod-kan, jednostki budżetowe oraz PSP/OSP.
Oferta obejmuje m.in. elektryczne i spalinowe agregaty pompowe do odwadniania oraz
pompowania ścieków, elektryczne pompy zatapialne, pompy przemysłowe, igłofiltry i
kompletne instalacje igłofiltrowe. W ofercie Firma posiada także modele motopomp
przewoźnych z certyfikatem CNBOP. Zestawy przewoźne kompletowane są z reguły pod
indywidualne oczekiwania klienta.

The Company is specialized In production and distribution of solutions related to dewatering
applications and pumping techniques. Main customers are contractors, engineering
companies, sewage treatment market, government institutions, fire brigades and civil
protection departments.
The main offer consists of electric and engine driven pumps for dewatering, wastewater,
submersible pumps, industrial pumps and wellpoint systems. There are also motorpumps on
road trailers with CNBOP certificate. Pumpsets and trailers have usually custom configuration
according customer needs.

Stoisko G-2

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingaustrasse 87-93,
D-65203 Wiesbaden
tel.: +48 664 057 187
tel.: +49 611 92 71-0,
www.kreussler.com

Kreussler Textile Chemistry jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców
profesjonalnej pielęgnacji tkanin od 1912 roku. Specjalizują się w praniu komercyjnym,
czyszczeniu na mokro i czyszczeniu chemiczny tekstyliów. Przełomowe innowacje ostatnich
dziesięcioleci obejmują rozwój systemu wetcleaning MieleSystemKreussler, proces Ecosan,
ciekły system detergentu Derval Power i SystemK4 do czyszczenia tekstyliów. Firma
Kreussler koncentruje się na produkcji przyjaznych dla środowiska i zorientowanych na rynek
rozwiązań, które przynoszą korzyści ekonomiczne naszym klientom. Posiadamy również
specjalną linię produktów dla straży pożarnej, która pozwala na utrzymanie odzieży w
czystości, zdezynfekowanej i wydłuży jej żywotność.
Kreussler Textile Chemistry have been one of the leading international providers of
professional textile care since 1912. They specialize in commercial laundry, wet cleaning and
textile cleaning. The ground-breaking innovations of the last decades include the development
of MieleSystemKreussler wet cleaning, the Ecosan process, the liquid detergent system
Derval Power and the SystemK4 for textile cleaning. Kreussler textile chemistry concentrate
on manufacturing environmentally-friendly and market-oriented solutions that present
economic advantages for our customers. Kreussler offer a special line of products for fire
brigades which allow to keep the textiles clean, disinfected and prolong their life time.
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LHD Group Deutschland GmbH
Edmund-Rumpler-Strasse 8-10
51149 Köln, GERMANY
Tel: +49 2203-9128 - 0
Fax: : +49 2203-9128 - 450
E-Mail: info@lhd-group.com
Web: www.lhd-group.com

Marka LION już od ponad 110 lat produkuje wysokiej jakości, funkcjonalną odzież ochronną.
Poprzez przejęcie dużej części amerykańskiej grupy Apparel LION w 2009 roku, niemiecka
Grupa LHD jest wiodącym producentem i dystrybutorem ubrań mundurowych oraz odzieży
ochronnej dla Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych na całym świecie. Innowacyjne
produkty, globalny zasięg oraz kompleksowa oferta „360°” gwarantują naszym klientom
najwyższą jakość odzieży LION oraz doskonały serwis. Nasza oferta wykracza daleko poza
zwykłe dostarczanie odzieży i obejmuje wszystkie etapy, począwszy od badań rozwoju rynku
do projektowania, produkcji, logistyki a także reparacji i utylizacji używanej odzieży.
Zapraszamy na nasze stoisko.
LION- a Brand of LHD Group
For more than 110 years, the brand LION has been a synonym for functional and high
standard protective, special clothing and uniforms. Since the LHD Group took over large part
of the LION Apparel group of companies in 2009, it operates worldwide as a leading
manufacturer of protective clothing and equipment for firefighting. Due to the combination of
innovative products, global presence, individual manangement services and the 360°-concept
LION clothing guarantees a high quality as well as functional reliability. Our service goes far
beyond simply supplying our customers with textiles and embraces everything from reserach
and development to design, production and logistics.
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LUBAWA S.A.

ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: +48 62 737 5777, fax: +48 62 737 5708
e-mail: info@lubawa.com.pl
www.lubawa.com.pl

Lubawa S.A. jest znaczącym uczestnikiem rynku w branży produktów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony pracowników. Jest wiodącym dostawcą kompletnych rozwiązań
logistycznych, namiotów i sprzętu ratunkowego. Spółka jest także producentem
profesjonalnej odzieży ochronnej oraz wysokiej klasy asortymentu używanego do akcji
ratowniczych, między innymi skokochronów, zbiorników na ciecze, łodzi i kamizelek.

Lubawa S.A. is a significant and active market participant in the field of the Occupational
Health and Safety, and protection of workers. It is a leading supplier of complete logistic
solutions, tents and rescue equipment. The company is also a producer of professional
protective clothing and high quality assortment, used for rescue operations, such as jump
cushions, tanks for liquids, floating boats and rescue vests.
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MACTRONIC
ul. Stargardzka 4
54-156 Wrocław
tel. 71 351 86 53

Historia Mactronic sięga końca lat 80. XX wieku - wtedy Czesław Mocek stworzył firmę
zajmującą się produkcją i sprzedażą latarek. Firmę, która w przeciągu ostatnich 28 lat stała się
największym polskim i jednym z największych w Europie producentów sprzętu
oświetleniowego, przeznaczonego zarówno dla profesjonalistów (służb mundurowych,
sportowców), ratowników jak użytkowników domowych, turystów, majsterkowiczów,
rowerzystów.
Misją Mactronic od początku działalności jest dostarczanie Klientom produktów
innowacyjnych, idealnie dopasowanych do różnorodnych potrzeb. Mactronic nie tylko oferuje
standardową gwarancję na swoje produkty, ale także zapewnia doradztwo, profesjonalną
obsługę, wsparcie pogwarancyjne oraz konsultacje na etapie projektowania nowego produktu
- tak, by każda nowość w 100% była dopasowana do wymagań potencjalnego użytkownika.
Co ważne, wybierając latarki z oferty Mactronic Klienci mają pewność, że nawet wiele lat po
zakupie bez problemu będą mogli usunąć wszelkie usterki, czy wymienić elementy
eksploatacyjne.
The history of Mactronic goes back to the end of the eighties of the 20th century when
Czesław Mocek established a company dealing with the manufacture and sale of flashlights.
The company which over the past 28 years has become the biggest Polish and one of the
biggest European producers of lighting equipment for both professionals (uniformed services,
sport professionals), rescue crews and for home use, tourists, DIY enthusiasts, bikers, etc.
Since the very beginning of its activity the mission of Mactronic has been to provide clients
with innovative products perfectly tailored to diverse needs. Mactronic not only provides
clients with a standard warranty on its products but offers also consultancy, professional
services, post warranty support and consultations at the new product design stage - so that
every new product can would be fully tailored to requirements of a potential user. What's
more, while choosing a flashlight from the range offered by Mactronic clients can be sure that
they will be able to remove any defects or replace consumables without any problem even
many years after the purchase.
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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
e-mail: 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
▪ Klucze do łączników i hydrantów
▪ Kombinezony „Szerszeń”
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
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MAM S.C.
ul. C.K. Norwida 14
60-867 Poznań
tel. +48 61 842 78 87,
fax +48 61 842 75 56
www.mam-poznan.com.pl,
e-mail: mam@mam-poznan.com.pl

Oferujemy profesjonalny sprzęt dla służb ratowniczych.
Reprezentujemy:
SHG Spechtenhauser GmbH – pompy szlamowe
Holmatro B.V. – hydrauliczne narzędzia ratownicze
LANCO Dr. Lange GmbH & Co. KG – namioty pneumatyczne; kabiny dekontaminacyjne
GIMAEX GmbH – systemy do dekontaminacji pianowej
ECOTEST – dozymetry i systemy kontroli promieniowania radioaktywnego

Wir bieten professionalle Geräte für Rettungdienst an.
Wir vertreten:
SHG Spechtenhauser GmbH – Hochwasserschutzpumpen.
Holmatro B.V. – hydraulische Rettungsgeräte.

LANCO Dr. Lange GmbH & Co. KG – aufblasbare Zelte; Dekondusche
GIMAEX GmbH – Systeme zur Schaumdekontamination
ECOTEST – Dosimetern und Strahlenschutzsysteme
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Małkowski-Martech S.A.
Sprawdzone Systemy Przeciwpożarowe
ul. Kórnicka 4, Konarskie
62-035 Kórnik
tel. +48 61 222 75 00
fax +48 48 61 222 75 01
e-mail: biuro@malkowski.pl
www.malkowski.pl

Rodzaj działalności:
● projektowanie, produkcja, montaż, serwis i doradztwo w zakresie biernych zabezpieczeń
przeciwpożarowych.
●w ofercie firmy znajduje się kilkadziesiąt rodzajów wyrobów posiadających certyfikaty i
aprobaty ITB, między innymi – bramy przesuwne, rozsuwane, opuszczane, segmentowe,
przeciwpożarowe kurtyny okienne oraz kurtyny dymowe.

Type of the business activity:
● designing, manufacturing, installation, service and consultancy in the field of passive fire
protection.
● the company offers dozens of types of products with ITB certificates and approvals, such
as: sliding gates, bi-parting gates, drop gates, sectional gates, fire curtain windows and smoke
curtains.
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Max Harter s.c.

ul. Serwituty 23
02-237 Warszawa
tel. 694 806 112
e-mail: aed@maxharter.com

Max Harter od 2010 roku odpowiada za dystrybucję defibrylatorów AED Philips HeartStart
na polskim rynku. Firma kreuje, projektuje i wdraża kompleksowe rozwiązania wspierające
ratowanie życia w oparciu o najlepsze dostępne na świecie technologie. Max Harter buduje
świadomość nagłego zatrzymania krążenia i jego terapii polegającej na wczesnej defibrylacji i
skutecznych technikach pierwszej pomocy.
Specjalizacje: edukacja, szkolenia i doradztwo w zakresie wyposażenia podmiotów
prywatnych i publicznych w najwyższej jakości rozwiązania wspierające ratowanie życia.
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Mazuria Krzysztof Zawistowski

11-214 Galiny 2
Tel. +48 89 678 94 17
e-mail: mazuria@mazuria.com

MAZURIA to firma zajmująca się sprzedażą osprzętu dla wszelkich jednostek morskich.
Produktem znanym na całą Polskę zostały sanie lodowe, które jako jedyne, posiadają
składane poręcze, ułatwiające przewóz oraz składowanie.
Firma co roku wprowadza nowe jednostki pływające, które mają za zadanie ułatwić pracę
STRAŻY POŻARNEJ, WOPR, POLICJI czy też innej służbie ratowniczej. Podczas
ubiegłorocznych targów została zaprezentowana nowa łódź M500, która bardzo szybko
zyskała renomę wśród klientów.
W tym roku zaprezentowana zostanie jej mniejsza wersja czyli M400, posiadająca bardzo
bogate i funkcjonalne wyposażenie dodatkowe.
Poza produkcją łodzi i sań lodowych nasza firma zajmuje się sprzedażą różnego rodzaju
sprzętu strażackiego a także jesteśmy dealerem i serwisem silników zaburtowych firm
SELVA oraz SUZUKI.
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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.
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MOTO-TRUCK
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
tel./fax 041 361 33 13; 041 362 93 94
e-mail: biuro@mototruck.pl
www.truckmototruck.pl

Przedsiębiorstwo MOTO-TRUCK Leszek Chmiel 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 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”.
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MSA
ul. Wchodnia 5A
05-090 Raszyn
tel. 22 711 50 00
www.msasafety.com

Założona w 1914 roku firma MSA jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji
i dostarczaniu produktów ochronnych, zabezpieczających ludzi i infrastrukturę. Szeroka gama
produktów firmy MSA jest wykorzystywana przez pracowników na całym świecie w wielu
różnych branżach, jak pożarnictwo, przemysł petrochemiczny, budowlany, wydobywczy a
także wojsko. Najważniejsze produkty to aparaty oddechowe na sprężone powietrze,
stacjonarne systemy wykrywania gazów i płomieni, mierniki przenośne, produkty do ochrony
głowy, urządzenia zabezpieczające przed upadkiem oraz kamery termowizyjne.

Established in 1914, MSA is the global leader in the development, 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 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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Oxyline Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23
95-200 Pabianice
tel. +48 42 2151068 fax +48 42 2032031
www.oxyline.eu email: oxyline@oxyline.eu

Oxyline Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości półmasek filtracyjnych, używanych do
ochrony dróg oddechowych. Nasze produkty są produkowane we wszystkich klasach filtracji:
FFP1, FFP2, FFFP3 z najwyższej jakość surowców.
Oxyline jest dystrybutorem szerokie gamy środków ochrony indywidualnej, w zakresie:
sprzętu do ochrony dróg oddechowych (maski przeciwgazowe, aparaty świeżego powietrza
SCBA, systemy wężowe sprężonego powietrza ALR, aparaty z wymuszonym przepływem
powietrza PAPR, aparaty ucieczkowe EEBD, aparaty wężowe świeżego powietrza FAR),
kombinezony ochronne przeciwpyłowe, kombinezony przeciwchemiczne, kombinezony
trudnopalne, kombinezony z ochroną przed czynnikami biologicznymi i infekcyjnym, oraz
kombinacje połączeń tych właściwości w zakresie ochrony ciała.
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PartGroup
ul. Wrocławska 9
26-600 Radom
tel 48 365 40 20
www.iblockfire.com

Firma Partgroup z powodzeniem działa na rynku już od ponad dekady. W ciągu ostatnich lat
swoje działania skierowaliśmy na stworzenie nowej marki – tak powstało iBlockFIRE. Prace
nad marką oraz pierwszym produktem trwały prawie 5 lat. Tak oto powstał pierwszy na
świecie całkowicie biodegradowalny spray gaśniczy. Produkt ten dedykowany jest do aż 4
klas pożarniczych: A, B, C, F, a także do gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V. Spray
jest nieszkodliwy dla skóry, co więcej nie niszczy gaszonej powierzchni. Do jego usunięcia
nie jest wymagana żadna specjalna procedura. Jest poręczny i łatwy w użyciu, w odróżnieniu
od dużych gaśnic jest lekki, a jego zasięg działania – aż do 8m pozwala na gaszenie ognia z
bezpiecznej odległości i w trudno dostępnych miejscach. Jego pojemność to 600ml, a
skuteczność porównywalna jest z 2l gaśnicą. Ponadto nie podlega on obowiązkowym
badaniom technicznym. Spray wykonany jest z elementów pochodzenia Europejskiego,
aluminiowa butelka podlega recyklingowi. Produkt został dostrzeżony i nagrodzony na
prestiżowej gali Laur Innowacyjności za swoją unikatowość oraz zastosowanie nowoczesnych
rozwiązań.
Partgroup company for over a decade succesfully works at the market. For few last years our
aim was to create something unique – that is how iBlockFire brand was created. It took five
years to release our first sole product fully biodegradable fire extinguishing spray. Dedicated
to fires of classes A, B, C, F and to electrical appliances up to 1000V. Spray is harmless to the
skin, also it does not damage extinguished surface. It can be cleaned and removed easily. Our
product is handy and easy to use. In comparison to fire extinguishers it is much lighter. Its
application range – of up to 8m allows to keep safe distance and to use it even at hard to reach
spots. Iblockfire 600ml spray is as efficient as 2l fire extinguisher. It is made from European
components. Aluminium bottle is recycleable. Our product was noticed and given the
innovation award for its uniqueness and use of new, ecological technologies.
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Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa
tel. 22 391 82 15
fax. 22 391 82 14
e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest
- skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy bhp – poprzez
efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do ograniczenia
zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.
- do zadań inspektorów pracy należy m.in. – nadzór i kontrola przestrzegania przepisów
prawnej ochrony pracy i bhp (w tym minimalnego wynagrodzenia), legalności zatrudnienia,
spełniania wymagań bezpieczeństwa przez maszyny czy środki ochrony indywidualnej,
ograniczenia zagrożeń środowiska pracy – w tym wypadkowych, prace w szczególnych
warunkach lub o szczególnym charakterze, ściganie wykroczeń przeciwko prawom
pracownika.
- inspektorzy pracy łącząc kontrole z prewencją i prewencję z kontrolami – odstępują od
stosowania środków prawnych przy nieznacznych nieprawidłowościach, nie stosują sankcji
przy pierwszej kontroli w zakładzie, występują do pracodawców z wnioskami
prewencyjnymi, kierują do producentów propozycje dobrowolnej korekty wyrobów.
- zachęcamy do udziału w programach prewencyjnych PIP – w tym:
- w sztandarowym konkursie na najlepszego organizatora pracy bezpiecznej – prowadzonym
w trzech kategoriach zatrudnienia (małych, średnich i dużych zakładach),
- punktowanym w pięciu obszarach zagadnień prawnych i technicznych
- w programie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych „Zdobądź DYPLOM PIP”
- w programie „Prewencja wypadkowa” – związanym z oceną ryzyka zawodowego.
- prowadzimy programy: ograniczenia zagrożeń w tartakach i stolarniach (3-letni),
bezpieczeństwa w budownictwie, zapobiegania skutkom stresu w pracy, prawa pracy dla
uczniów i studentów, bezpieczeństwa prac w rolnictwie.
- więcej o programach prewencyjnych PIP na stronie internetowej – www.pip.gov.pl w
zakładkach dotyczących prewencji promocji.
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PRO-MAC
ul. Bema 55 91-492 Łódź
tel. 42 61 61 680/681
fax 42 61 61 682
e-mail: biuro@promac.com.pl
http: //www.promac.com.pl

Jako wyłączny przedstawiciel na Polskę firmy Marechal Electric oferujemy systemy
RETTBOX® i RETTBOX®-Air zapewniające szybki i bezpieczny wyjazd do akcji
ratunkowej.
Rettbox® to innowacyjne rozwiązanie do zasilanie pojazdów ratowniczych i pożarniczych w
prąd i sprężone powietrze z automatycznym odłączaniem przy uruchomieniu pojazdu.
System składa się z wykonanej ze stali szlachetnej skrzynki do zabudowy z samozamykającą
się zasuwą oraz gniazda wtykowego ze stykami z dociskiem czołowym.
RETTBOX® / RETTBOX® Air
Innovative solution for power and compressed air supplies to rescue and fire brigade vehicles,
with automatic ejection mechanism which is activated upon start-up of the vehicle.
The system is supplied ready for installation and includes an insulated housing and a plug and
socket device with silver-nickel butt contacts. The sliding cover as well as the socket cover
close automatically.

Stoisko ZF-38

PROCOM
Łoś, ul. 6-go Września 39
05-504 Złotokłos
woj. mazowieckie
tel: (22) 73 63 816
fax: (22) 203 56 22
tel. 509 011 421
e-mail: procom@procom.waw.pl
www.procom.waw.pl

Dostarczamy sprzęt ratownictwa technicznego: hydrauliczny (WEBER) i pneumatyczny
(SAVA), ubrania specjalne (LION) wentylatory oddymiające i generatory piany (TEMPEST),
agregaty prądotwórcze, sprężarki powietrzne, sprzęt medyczny, pompy pożarnicze i armaturę.
Prowadzimy profesjonalny serwis narzędzi hydraulicznych, pneumatycznych, sprężarek oraz
wszelkiego sprzętu silnikowego. Organizujemy szkolenia na temat prawidłowych technik
cięcia pojazdów oraz kursy z zakresu pomocy przedmedycznej.
Our company specializes in supplying a wide range of rescue equipment: hydraulic
(WEBER), pneumatic (SAVA), personal protective equipment (LION), ventilation power
blowers and foam generators (TEMPEST), power-generating units, compressors (COMPTRADE), medical devices, fire-pumps (GODIVA) and armature. We are professional service
for hydraulic and pneumatic tools, compressors and any engine-driven equipment. We also
arrange trainings in proper techniques of vehicles cutting and first aid courses.
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Profi-Elektro s. c.

ul. Prądzyńskiego 3
63-000 Środa Wlkp.

Profi-Elektro s. c. jest producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu elektrotechnicznego i
oświetlenia. W ofercie posiadamy sprzęt elektrotechniczny o stopniu ochrony do IP68, osprzęt
antywybuchowy, mobilne systemy oświetleniowe, systemy dekontaminacji.
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Prosave.pl Sp. z o.o.
87-100 Toruń
Ul. Polna 140 B
Tel. +48 56 66 44 044
e-mail: prosave@prosave.pl
www.prosave.pl
KASK
www.kask-safety.com

Prosave.pl to kompleksowy dostawca usług i artykułów BHP, do 2015 roku funkcjonujący na
polskim rynku pod nazwą Procurator BHP. Specjalizuje się w znakowaniu i praniu odzieży,
outsourcingu, organizacji konferencji i szkoleń, doradztwie oraz wynajmie sprzętu.
W zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości, współpracuje z włoskim producentem
wysokiej jakości hełmów ochronnych. Wszystkie produkty firmy KASK są w 100%
wykonywane we Włoszech i przed opuszczeniem produkcji poddane rygorystycznym testom
bezpieczeństwa i badaniom jakości, zgodnie z wewnętrznym projektem CSD (ComfortSafety-Design).
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PROTEKT Grzegorz Łaszkiewicz
93-403 Łódź, ul. Starorudzka 9
tel. 042-680-20-83, fax. 042-680-20-93
www.protekt.com.pl
e-mail: info@protekt.com.pl

Firma Protekt produkuje sprzęt do prac wysokościowych, gwarantujący bezpieczeństwo
pracownikom wykonującym swoje obowiązki w warunkach, w których występuje ryzyko
upadku z dużej wysokości. Jest to sprzęt, który wykorzystuje się w wielu branżach, między
innymi przy pracach wysokościowych, głębokościowych, a także w ratownictwie. Oferujemy
również stałe systemy asekuracji poziomej i pionowej, nosze ratunkowe oraz zawiesia
pasowe.
Prowadzimy także szkolenia z zakresu BHP, dotyczące metod i środków ochrony,
prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego jak i organizacji i sposobów prac na
wysokości.
Firma PROTEKT jest prywatną firmą w 100% z kapitałem polskim. Zajmujemy się produkcją
sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Posiadamy 25 letnie doświadczenie w
produkcji w/w sprzętu. Wyroby nasze są najwyższej jakości zgodne z polskimi i europejskimi
normami bezpieczeństwa, posiadające certyfikaty bezpieczeństwa „CE” oraz Deklaracje
Zgodności.

Protekt manufactures equipment for work at heights providing safety to users who perform
their duties under conditions where risk of fall from a height is present. This equipment is
used in many industries, such as work at heights, work at depths, and rescue. We also offer
horizontal and vertical anchorage systems, rescue stretchers and webbing slings.
At Protekt we run occupational health and safety trainings in protection methods and
measures, correct use of protective equipment as well as organization and methods of working
at heights, too.
PROTEKT is a private company with 100% Polish capital. We manufacture fall protection
equipment. We have 25 years of experience in manufacturing the above equipment. Our
products are of the highest quality and conform to Polish and European safety standards and
hold CE Safety Certificates and Declarations of Conformity.
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PROTEKTA Sp. z o. o.

Ul. Imbirowa 8A
02-797 Warszawa
Tel.: (22) 644 46 42
Faks (22) 644 46 59
www.protekta.pl
e-mail: protekta@pro.onet.pl
Od 25 lat firma PROTEKTA Sp. z o. o. zaopatruje straże pożarne w najwyższej jakości sprzęt
pożarniczy i środki gaśnicze, w tym m.in.: samochody pożarnicze ZIEGLER, motopompy,
środki pianotwórcze wszystkich typów, proszki gaśnicze, drabiny: nasadkowe, wysuwane
dwu i trzyprzęsłowe, słupkowe i hakowe, platformy ratunkowe, wanny wychwytujące
substancje niebezpieczne dla środowiska, profesjonalne latarki dla straży pożarnych i służb
ratowniczych, ubrania żaroodporne, węże i armaturę pożarniczą, agregaty proszkowe,
urządzenia dozujące środki pianotwórcze, komponenty do budowy samochodów
pożarniczych oraz instalacji gaśniczych pianowych i zraszaczowych.
Firma PROTEKTA Sp. z o. o. zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla
oferowanych wyrobów.

Since 25 years PROTEKTA Ltd. has been supplying Polish Fire Brigades with the highest
quality fire-fighting equipment and extinguishing agents like: ZIEGLER fire vehicles,
portable fire pumps, all types of extinguishing foam agents and extinguishing dry chemical
powders, ladders: scaling ladders, 2-part and 3-part extension ladders, folding ladders and
hook ladders, rescue platforms, portable spill bunds for environment protection from
hazardous substances, professional flashlights for fire brigades and rescue teams, heat
resistant clothes, hoses and fire fittings, powder units, proportioners for extinguishing foam
agents, components for fire vehicles and for foam and sprinkler fire-fighting systems.
PROTEKTA Ltd. provides warranty and post-warranty service for the offered products.
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Przegląd Pożarniczy

Redakcja „Przeglądu Pożarniczego”
ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
tel.: 22 523 33 06
faks.: 22 523 33 05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl
www.ppoz.pl

„Przegląd

Pożarniczy”

to

miesięcznik

poświęcony

ochronie

przeciwpożarowej,

ratownictwu, ochronie ludności, historii pożarnictwa. Na rynku wydawniczym funkcjonuje od
1912 r. Znajdziemy w nim informacje m.in. o technikach ratowniczych, prewencji pożarowej,
ćwiczeniach i szkoleniach, sprzęcie wykorzystywanym w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
przepisach prawa, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z innymi podmiotami
ratowniczymi. Łamy „Przeglądu Pożarniczego” to pole wymiany doświadczeń i opinii
ratowników działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Adresowany
jest do strażaków zawodowych, strażaków ochotników, przedstawicieli administracji
samorządowej, osób zajmujących się ochroną pożarową w zakładach przemysłowych i
firmach prywatnych, studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, inżynierii bezpieczeństwa
wewnętrznego. Na stronie internetowej www.ppoz.pl prezentowane są artykuły z
poszczególnych wydań miesięcznika, a także archiwalne numery PP.
wydawca: Komendant Główny PSP
dystrybucja: bezpłatnie wśród strażaków PSP, płatna – prenumerata indywidualna
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RATEX PPH
ul. Wrzosowa 1
58-521 Jeżów Sudecki
tel. 75 7132125, 601 572228
e-mail; ratex@ratex.com.pl
www.ratex.com.pl

Od 1990 roku produkujemy wyroby do ratownictwa wodnego. Nasze wzory cechuje duża
trwałość i funkcjonalność.
Są zgodne ze standardami wymaganymi przez KG PSP.
Oferujemy; kamizelki asekuracyjne i ratunkowe STRAŻ, koła ratunkowe, liny ratownicze,
rzutki ratunkowe, pasy ratownicze WĘGORZ.
Produkty spełniają Dyrektywę 89/86/EEC, posiadają certyfikaty CE i opinie CNBOP.
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RESCUE MAGAZINE
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
e-mail: redakcja@rescuemagazine.pl
www: http://www.rescuemagazine.pl

… naszą misją jest upowszechnianie specjalistycznej wiedzy dotyczącej profesjonalnego
ratownictwa …
„Rescue Magazine” najpopularniejszy magazyn branżowy w branży rescue.
Magazyn wydawany jest w wersji online i drukowanej. Stanowi on wiarygodne źródło
informacji w branży ratowniczej i mundurowej. Zdobyliśmy zaufanie wśród decydentów,
specjalistów i fachowców. Piszą i współpracują z nami najlepsi fachowcy w branży.
Oficjalnie naszymi parterami są instytucje, szkoły wyższe, organizacje ratownicze, z którymi
co roku określamy wspólne cele. Bierzemy czynny udział w konferencjach, seminariach,
warsztatach, szkoleniach i manewrach krajowych i międzynarodowych. Więcej szczegółów
na temat naszej działalności w załączonej prezentacji oraz na stronie internetowej i naszych
mediach społecznościowych.
Poprzez nasze czasopismo kreujemy trendy i wyznaczamy kierunki w wielu aspektach branży
ratowniczej. Naszym celem jest zbudowanie ogólnokrajowej społeczności w branży
RESCUE. Realizujemy to poprzez dziesiątki spotkań z naszymi czytelnikami jak i partnerami.
Wsparcie dla rozwoju ratownictwa w Polsce
Nasza działalność jest odpowiedzią na bezpośrednie potrzeby, związane z koniecznością
zintensyfikowania działań, opartych na budowaniu świadomości społecznej, jak również
rozwoju edukacji w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w całym
kraju. Świadomość, wiedza i umiejętności – to trzy podstawowe filary, które przyświecają
nam od początku naszej działalności wydawniczej.
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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
info@uniboot.pl

Od ponad 20 lat produkujemy niezatapialne łodzie UNIBOOT - zaprojektowane z myślą
o powodziach, ratownictwie wodnym i lodowym. Ich najważniejszą cechą są koła
zapewniające poruszanie się po lądzie oraz wodowanie w dowolnym miejscu.
Dedykowane przyczepy umożliwiają piętrowanie oraz rozładunek i załadunek przez jedną
osobę.
Akcesoria: drabinka dla nurków, bęben linowy, platforma napędowa, najazd dla wózków
inwalidzkich, koła kolejowe, maszt holowniczy, wsporniki do noszy ratunkowych.
Łodzie występują w wersjach Oberwinter (4,30 m) i Rolandseck (5,60 m). Konstrukcja objęta
jest 10-letnią gwarancją.
For more then 20 years we produce unsinkable boats UNIBOOT – created for floods but very
useful also in water and ice rescue. The most important solution are wheels, which make
possible moving on the land and launching in any place.
Special trailer makes possible stacking and loading (unloading) the UNIBOOT by one man.
Additional equipment: diving ladder, rope drum, blower platform, wheelchair platform,
railway wheels, towing mast, stretcher base.
Boats are available in two versions: Oberwinter (4,30 m) and Rolandseck (5,60 m).
Construction warranty: 10 years.
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Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 38
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
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STARKAM Sp. z o.o. Sp.k.
www.starkam.pl
oddziały


Katowice









o

ul. Zakopiańska 1A

o

40-219 Katowice

o

tel. 32 / 258-51-53

o

fax. 32 / 258-78-55

o

e-mail: starkam@starkam.pl

Siemianowice Śląskie
o

ul. Żeromskiego 25

o

41-103 Siemianowice Śląskie

o

tel. 32 / 229-54-04

o

tel. 519-542-755

o

fax. 32 / 720-26-92

o

e-mail: siemianowice@starkam.pl

Chorzów
o

ul. Katowicka 53

o

41-500 Chorzów

o

tel./fax. 32 / 247-58-10

o

e-mail: chorzów@starkam.pl

Wrocław
o

ul. Wagonowa 10

o

53-609 Wrocław

o

tel. 71 / 359-72-29

o

fax. 71 / 359-17-62

o

e-mail: wroclaw@starkam.pl

Firma Starkam istnieje na rynku od 1992 roku. Od samego początku sukcesywnie
powiększamy naszą ofertę, starając się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów. W
swojej ofercie proponujemy pełną gamę sprzętu pożarniczego oraz BHP. Za główny cel
stawiamy sobie dostarczanie produktów wysokiej jakości, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach
i możliwie najkrótszym terminie czasu.

Starkam company was established in 1992. From the beginning, we have been gradually
enlarging our offer, trying to meet the needs of our customers. Our offer includes a full range
of fire protection and safety equipment. Our main goal is to provide high quality products at
very attractive prices and within the shortest possible period of time.
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Ster Sp. z o.o.
ul. Człuchowska 12, 60-434 Poznań
Tel. 618404100 Fax 618480125
ster@ster.com.pl www.ster.com.pl
Wpis do katalogu – firma Ster

Firma Ster to czołowy producent siedzeń do autobusów komunikacji miejskiej,
międzymiastowej oraz pojazdów szynowych. Dodatkowo nasza oferta obejmuje siedzenia
specjalistyczne m.in. do pojazdów militarnych i wozów strażackich. Wieloletnie
doświadczenie pozwala nam na produkowanie siedzeń bazujących na własnych
opatentowanych rozwiązaniach. Wyroby firmy STER są świadectwem bezpieczeństwa,
ergonomii, komfortu oraz oszczędności kosztów eksploatacji. Ster nie tylko realizuje
zamówienia według zmieniających się potrzeb klientów, ale również tworzy nowości, które
kreują rynek motoryzacyjny.

Ster Company is a leading seat manufacturer for city buses, coaches, trams and trains as well
as special vehicles for fire brigades and milititary. We have many years of experience in
production including own patented solutions. Our products are not only a proof of safety,
ergonomics and comfort but also enable operators to reduce exploitation costs. Ster aims at
fulfilment of different needs of the Customers and above all creates novelties that bring about
positive changes to this market.
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STOLARCZYK MIROSŁAW PUH
ul. Ściegiennego 268a 25-116 Kielce, Poland
tel.: +48 41 361 71 31, fax: +48 41 361 94 50, tel. kom.: +48 501 39 99 92, +48 501 20 35 41
Zakład nr 2, ul. Skrajna 74, 25-650 Kielce, tel./fax +48 41 345 77 52, +48 41 345 62 62
e-mail: biuro@stolarczyk.pl www.stolarczyk.pl

Firma STOLARCZYK działa od ponad 20 lat. Zajmuje obszar około 40 tys. m2 na terenie
dwóch zakładów produkcyjnych w Kielcach. Wyróżniona i nagrodzona na wielu wystawach i
targach. Jako jedna z czołowych firm w branży produkuje samochody pożarnicze w
technologii tradycyjnej i kompozytowej oraz pompy pożarnicze. Firma posiada Certyfikat
ISO 9001.

www.strazackiegadzety.pl
tel. 786 997 998

Producent gadżetów dla straży pożarnej.
Kompleksowa obsługa jednostek:
- wizytówki, ulotki, plakaty teczki
- smycze, odblaski, breloki, naklejki
- znakowanie pojazdów i budynków
- koszulki, bluzy, spodnie, kurtki
- wyróżnienia, dyplomy, statuetki, upominki
- projekty graficzne
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SUPEREXPO.COM SP. Z O.O.
ul. Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10
02-001 Warszawa
E-MAIL: OFFICE@SUPEREXPO.COM
http://superexpo.com

Jesteśmy platforma internetową, która dokumentuje targi za pomocą zdjęć panoramicznych i
materiałów wideo, które mają zastosowanie w technologi VR. Łączymy świat targów, czyli
najskuteczniejszego narzędzia sprzedaży bezpośredniej, ze światem internetu, który jest
najszybszym przekaźnikiem informacji. W wyniku czego stworzyliśmy silne narzędzie do
budowania, umacniania i wspierania relacji zarówno z partnerami biznesowymi jak i
klientami.
Superexpo.com to ogromna baza targów, wystawców, organizatorów, produktów i miejsc
targowych.
Dokumentujemy hale targowe i stoiska wystawców na targach. Dokumentujemy ofertę
wystawców. Przygotowujemy prezentacje organizatorów i firm wystawiających się na
targach.
To wszystko umieszczamy na jednolitej, zintegrowanej i spójnej platformie, gdzie
kontrahenci z całego świata mogą przeglądać dowolnie profile wystawców, organizatorów
oraz miejsc targowych i mieć stały dostęp do ich oferty.

Stoisko ZF-11

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne
SUPON sp. z o.o.

25-324 KIELCE , ul. Sandomierska 105
tel./fax: 41 368 04 14
tel. kom. 601 368 001
www.supon.kielce.pl

SUPON Kielce od blisko 60 lat zabezpiecza i chroni mienie oraz życie mieszkańców poprzez
montaż, serwis i monitoring systemów bezpieczeństwa (pożarowego, antywłamaniowego,
sprzęt gaśniczy) . Odgrywa także istotną rolę we wspomaganiu pracodawców i pracowników
przedsiębiorstw oraz instytucji w kompleksowe wyposażenie w środki ochrony osobistej i
sprzęt BHP.
„Nasz sprzęt – Wasze bezpieczeństwo. Komfort Bezpiecznej Pracy” - firma w ten sposób
określa swoją misję . SUPON posiada samodzielny oddział w Katowicach oraz trzy
jednostki terenowe w Jędrzejowie, Starachowicach i Grzybowie.
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SUPRON1
ul. Kluczewska 3
32-300 Olkusz
tel. (32) 645 52 22
fax (32) 645 52 22 wew. 38
e-mail: biuro@supron1.com.pl
www.supron1.com.pl

SUPRON1 jest dystrybutorem i producentem sprzętu strażackiego i ratowniczego z ponad 25letnim doświadczeniem. Przedstawiciel na Polskę uznanych na świecie producentów takich
jak: FLIR Systems, Euramco Safety (RAMFAN), VÖLKL Professional, Eagle FR czy
BlowHARD. Producent sprzętu ratowniczego z tkanin technicznych (S1Pneumatik) oraz
podręcznego sprzętu gaśniczego i ochronnego dla Straży Pożarnych. Firma posiada certyfikat
ISO 9001:2009 oraz AQAP 2110:2009.
SUPRON1 is a leading manufacturer and distributor of rescue and firefighting equipment
with over 25 years of market experience. General country representative of internationally
recognized companies like: FLIR Euramco Safety (RAMFAN), VÖLKL Professional, Eagle
FR czy BlowHARD. Manufacturer of the technical fibers rescue equipment (S1 Pneumatik),
handly fire extinguishing and health & safety equipment for firefighting.
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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: 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.
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SVEP Polska Piotr Marek
43-382 Bielsko-Biała
ul. Łowiecka 1
T: +48 485 89 99
contact@svep.pl
www.svep.pl

SVEP Components to polska firma produkująca elementy wyposażenia pojazdów specjalnych
dla straży pożarnej, wojska, policji oraz innych służb. Główne produkty to:
 Teleskopowe maszty pneumatyczne sterowane oraz ręczne dla straży pożarnej.
 Teleskopowe maszty pneumatyczne przeznaczone do monitoringu.
 Teleskopowe maszty ręczne do obsługi imprez masowych.
 Orurowanie do pojazdów strażackich wraz z zintegrowanym oświetleniem.
Prowadzimy dostawy OEM, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić naszym odbiorcom
produkty zgodne z ich dokładnymi wytycznymi i oczekiwaniami, według określonych norm i
standardów.

SVEP Components is a Polish company which produce equipment for vehicles of fire
departments, army, police and other services. Main products are:
 Telescopic pneumatic masts motor and hand operated for fire brigades.
 Telescopic pneumatic masts for monitoring.
 Telescopic hand masts for mass events.
 Piping with integrated lighting for fire vehicles
We provide OEM so we are able to meet the requirements and standards 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 w 2017 roku obchodzi jubileusz 25.lecia działalności. Firma 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 3 podstawowe grupy pojazdów: strażackie, wojskowe oraz
pozostałe pojazdy specjalnego przeznaczenia, stworzone na podstawie wymagań nabywcy.
W zakresie produktów ratowniczo gaśniczych SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne oferuje
między innymi pojazdy:




lekkie – na podwoziu Iveco Daily 4x4 oraz 4x2
średnie - na podwoziu Iveco Eurocargo 4x4, zbiornik 3 500 l
ciężkie - na podwoziu Scania P370 4x4 (zbiornik 5 000 l) oraz Scania P450 4x4
(zbiornik 7 000l).
Misją Firmy jest dostarczanie niezawodnych pojazdów spełniających powszechnie
obowiązujące standardy techniczne, wykonanych zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami
ich
użytkowników.
W realizacji tej misji wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenie w branży
motoryzacyjnej, know-how oraz wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników.
Dynamiczny rozwój i nieustanne doskonalenie produktów, pozwala na sukcesywne
zwiększanie grona odbiorców w kraju i za granicą. Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne
dąży osiągnięcia pozycji lidera na światowym rynku pojazdów specjalnych oraz jednocześnie
udowadniając, iż przedsiębiorstwo rodzinne, dzięki elastyczności i determinacji w działaniu,
w czasach globalizacji może konkurować, a nawet - wygrywać rywalizację ze światowymi
gigantami rynkowymi.

SZCZESNIAK Special Vehicles Ltd. has operated in Polish market since 1992 and it is a leading
manufacturer of special vehicles in Central and Eastern Europe. In 2017 the company celebrates the
25th anniversary of the jubilee of activity. The 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 based on buyers requirements.
In the range of firefighting products SZCZESNIAK Special Vehicles offers among others:




light vehicles - on Iveco Daily 4x4 and 4x2 chassis
medium vehicles - on Iveco Eurocargo 4x4 chassis (water tank: 3 500 l)
heavy vehicles – on Scania P370 4x4 (water tank: 5 000 l) and Scania P450 4x4 chassis (water
tank: 7 000 l)

Our mission is to provide reliable special vehicles in accordance with universally applicable standards
and expectations of the users. To achieve this goal we use our longtime experience in automotive
industry, know-how, as well as high qualifications and commitment to work of our employees.
We are a dynamically developing company who constantly improve its products. Consequently we
gradually increase the number of new customers, both domestic and foreign. Our goal is to become
the world leader on specialized vehicles market. We also want to prove that the family business
thanks to its flexibility and determination in the era of globalization is able to compete, and even win
with the giants of the market.
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"SZULC" Sprzęt Ratowniczy i Szkolenia
Makary Szulc
ul. Skromna 5
93-405 Łódź
www: dmszulc.pl
e-mail: biuro@dmszulc.pl
mobile. + 48 664 496 380
+ 48 606 654 180
fax.
+ 48 42 2996962

Firma "SZULC" Sprzęt ratowniczy i szkolenia zajmuje się produkcją specjalistycznego
sprzętu ratowniczego. Nasza firma koncentruje się na nowatorskich działaniach na rzecz
ratownictwa. Nasze rozwiązania techniczne sprzyjają ewolucji – rozwojowi sprzętu
ratowniczego. Nasze produkty i zindywidualizowane rozwiązania dla różnych sektorów
ratownictwa. Odznaczają się wysokim poziomem technicznym, skutecznością i
niezawodnością dając ratownikowi pewność w działaniu.
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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

- SAMOCHODY POŻARNICZE, PRZYCZEPY SPECJALNE ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH
MODERNIZACJI
- AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE PRZENOŚNE, STACJONARNE, ZABUDOWANE I
SUPER CICHE
- MASZTY PNEUMATYCZNE STEROWANE ELEKTRONICZNIE I MANUALNE
ORAZ STATYWY OŚWIETLENIOWE
- NARZĘDZIA HYDRAULICZNE I SPRZĘT RATOWNICTWA TECHNICZNEGO
- MOBILNE SYSTEMY ZAPÓR PRZECIWPOWODZIOWYCH WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
- SYSTEMY CYLINDRYCZNEJ STABILIZACJI STREF ZAGROŻONYCH
- 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
- FIRETRUCKS AND SPECIAL TRAILERS WITH POSSIBILITY TO MODERNISE
THEM
- GENSET MOBILE STATIONARY BUILT-UP AND SUPER SILENT
- TELESCOPIC PNEUMATIC AND LIGHTING MASTS AND TRIPODS
- COMPLETE RESCUE SOLUTIONS- HYDRAULIC RESCUE EQUIPMENT,
PNEUMATIC AIRBAGS AND HOST OF ACCESSORIES
- MOBILE FLOODING PROTECTION SYSTEMS FOR MULTIPLE USES
- STABILIZATION STRUTS AND SHORING SYSTEMS
- ELECTRONIC LISTENING EQUIPMENT AND ESTABLISH VISUAL CONTACT
WITH BURIED VICTIMS
- MULTIPURPOSE PNEUMATIC RESCUE EQUIPMENT
- WATER-FOAM NOZZLES AND MONITORS
- HIGHT-PRESSURE WATER-FOAM PUMPS
- A WIDE RANGE OF VENTILATORS MISTER ADAPTOR AND HIGH EXPANSION
FOAM ADAPTOR
- GENERATORS OF THE MEDIUM FOAM SNOW STORM
- WATER PUMPS AND DANGEROUS SUBSTANCE PUMPS
- FOOTWEAR FOR FIRE FIGHTERS
- PROFESSIONAL FIRE SUPPRESION AGENTS AND SORBENTS
- PROFESIONAL LIGHTING SYSTEMS
- HOSE-CARE AND MAINTENANCE EQUIPMENT
- CARBON DIOXIDE AND NITROGEN FILLING UNITS
- POWDER HIGH PRESSURE KITS AND SUCTION MACHINE
- A WIDE RANGE OF REPAIR EQUIPMENT AND FIRE-EXTINGUISHER SERVICE

- EQUIPMENT FOR TECHNICAL, CHEMICAL AND ECOLOGICAL RESCUING
- SALE, WARRANTY SERVICE AND POST WARRANTY SERVICE FOR ALL OF OUR
EQUIPMENT
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Tech-Mot

Tel. kom. 792 696 515, 503 155 335
Fax 41 311 47 30
e-mail: tech@tech-m.com.pl
strona internetowa: www.tech-m.com.pl

Jesteśmy producentem masztów oświetleniowych, pneumatycznych, teleskopowych
MTO przeznaczonych do precyzyjnego oświetlania miejsc prowadzonych akcji ratowniczych,
monitoringu a także do podnoszenia różnego typu urządzeń np. anten, urządzeń
pomiarowych. Produkowane są w kilku wersjach w zależności od wysokości podnoszenia
m.in. zespołu doświetlającego, sposobu sterowania oraz ilości segmentów.

We produce light, pneumatic, and telescopic MTO masts designed for accurate
illumination of rescue operations, monitoring, as well as to lift devices such as e.g. aerials.
They are produced in several versions, depending on the lifting height of i.a. the illumination
assembly, method of control, or the number of segments.
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TK-LIGHTING

tel. +48 603569999
Tel./Fax +48 343204990
anna@tk-lighting.eu
www.tk-lighting.pl
skype: anna.tk-lighting

Na targach będziemy prezentować
Lekki samochód ratowniczo gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego na podwoziu
Mercedes Sprinter
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TONEX

Firma TONEX prowadzi działalność mającą na celu doradztwo i kompleksowe zaopatrzenie
firm w materiały, akcesoria i urządzenia spawalnicze, osprzęt BHP oraz materiały ścierne.
Wiedza i doświadczenie które przez lata zdobyliśmy wspólnie z Naszymi Kontrahentami
ukształtowały politykę Naszej firmy opartej na partnerstwie i profesjonalnym doradztwie
wspartym produktami kształtującymi rynek. Zasługą tak licznego zainteresowania Naszymi
usługami jest elastyczność względem potrzeb klientów wsparta szeroką gamą produktów oraz
cechująca Nas kreatywność
i profesjonalizm. Uczestnicząc w sukcesach Naszych
kontrahentów budujemy także Naszą pozycję na rynku.
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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.
e-mail: transcom@transcom.com.pl,
www.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, CODE3, 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 the sale of breath analyzers used to measure alcohol concentration in the
human body, drug-tests and special lighting and siren systems for emergency vehicles.

We are the exclusive representative of Intoximeters. Inc, CODE3, 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.

We have a specialized and professional Service Department and Technical Support group
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 devices and the latest IT
solutions which combined give us great potential and abilities.
Our company has also got an authorized calibration laboratory (certified to the PN-EN
ISO/IEC 17025:2001).
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TRANSMED
05 - 270 MARKI
ul. Rodziewiczówny 25
tel. (+48) 22 771 41 65
771 30 06
fax (+48) 22 771 46 19
(+48) 662 054 654
e-mail: transmed@federal.pl
www.federal.pl

Od roku 1999 na rynku polskim, firma TRANSMED wyposaża pojazdy uprzywilejowane w
urządzenia firmy FEDERAL SIGNAL VAMA.
FEDERAL SIGNAL VAMA jest producentem najwyższej światowej jakości
urządzeń sygnalizacji ostrzegawczej dla pojazdów uprzywilejowanych oraz wyposażenia
pojazdów policji.

Since 1999 TRANSMED deals in the field of vehicle warning systems, and police
equipment. We sell the products of Federal Signal Vama and Federal Signal Corporation.
Our products’ advantages are being appreciated by the most important Rescue Services in
Poland.
FEDERAL SIGNAL VAMA is a manufacturer of the special vehicles equipment. With many
decades of experience its products are of the best quality and eficiency.
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TRX Krzysztof Kryński
ul. J.Garibaldiego 4
04-078 Warszawa
Tel. 22 871 33 33
e-mail trx@trx.com.pl
www.trx.com.pl

Rejestratory rozmów, systemy dyspozytorskie.
Call recorders, dispatcher systems.
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VANTORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. kom.
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
tel. 71 792 6015, fax. 71 792 7071
zamowienia@vantoro.pl, www.vantoro.pl



Główny Dystrybutor PELI™ na rynku polskim od roku 2000:
1. Oświetlenie:
a. latarki ATEX
b. mobilne akumulatorowe systemy oświetlenia
diodowego (RALS)
2. Skrzynie transportowe z tworzywa sztucznego



Dystrybucja skafandrów ratowniczych firmy EQUES
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VIKING®

Producent:
Grupa Teknoprod AB
Zakład w Polsce
Teknosystem Sp. z o.o.
ul. Małowiejska 25
04-962 Warszawa
www.vikinglighting.com

VIKING® to oświetlenie miejsca pracy, które:
- zapewnia jasne, białe światło
- nie oślepia
- jest odporne na uderzenia, uszkodzenia, wstrząsy i wibracje
- dostępne w wersji LED lub TCL
VIKING® zostało zaprojektowane w Szwecji, aby działać w ekstremalnych warunkach
otoczenia, od minus 30°C do +50°C.
Od ponad 15 lat Oświetlenie VIKING® jest używane przez straż pożarną, wojsko i służby
cywilne w wielu krajach.
Użytkownicy Oświetlenia VIKING® doceniają solidność, wydajność i bezpieczeństwo.
VIKING® is a workplace lighting which is:
- lit with bright, white light

- glare-free
- resistant to hit, damage and vibration
- available with LED or TCL light source
VIKING® Lighting has been designed in Sweden to efficiently operate in extreme ambient
temperatures from minus 30°C up to +50°C.

For more than 15 years VIKING® Lighting is being used by the firemen, defense forces and
homeland security in many countries.
Regular users of the VIKING® Lighting appreciate its durability, efficiency, and safety.
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UAVS POLAND Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
tel . +48536381654 tel./fax. +48123789853
email: office@uavs.pl www.uavs.pl

System HARPIA - wielosensorowy system detekcji i neutralizacji dronów. HARPIA
umożliwia wykrywanie dronów w każdych warunkach pogodowych, w zasięgu 1000m i
więkrzym w zależności od wielkości obiektu. HARPIA jest rozwiązaniem w pełni
modularnym i skalowalnym. Najbardziej zaawansowana wersja systemu przeznaczona jest do
ochrony infrastruktury krytycznej oraz instytucji o znaczeniu strategicznym. W ofercie firmy
znajduje się równiez Aquila - bezzałogowy śmigłowiec, oraz platforma UAV – MUCHA
DC01. Konstrukcje bezzałogowe wykorzystują najnowocześniejsze rozwiązania i osiągnięcia
wielu dziedzin i dyscyplin zarówno technicznych jak i naukowych.
HARPIA system – multisensor – system for detection and neutralization of drones. HARPIA
allows detection of drones in all-weather conditions, in 1000m range and wither depending on
the area. HARPIA is completely modular and scalable solution. The most advanced version of
the system is intended for protection of critical infrastructure and institution of strategic
importance. Product offer includes also unmanned helicopter Aquila and flying platform
UAV – MUCHA DC01. Unmanned constructions use solutions and achievements from
various fields and branches, technical and scientific alike.

Stoisko G-25

UMAN

Via Scarsellini 13, post code: 20161 City: Milano (Italy)
Tel. +39 0245418.558, fax +39 0245418.545
www.anima.it

Powstała w 1953 roku UMAN jest
włoskim stowarzyszeniem, które reprezentuje przedsiębiorstwa z sektoru bezpieczeństwa
pożarowego.
Mb produkuje wielu typów gaśnic, maszyn i urządzeń gaśniczych. Sapin produkuje przewody
rurowe przeciwpożarowe i dysponuje szeroką gamą artykułów do użytku gaśniczego. Ses
Enser produkuje instalacje przeciwpożarowe i materiały pomocnicze do ochrony
przeciwpożarowej. Tema Sistemi SpA projektuje i produkuje systemy do ochrony
przeciwpożarowej.

Founded in 1953, UMAN is the Italian Association which represents companies operating in
fire safety. MB produces fire extnguishers and equippment. SAPIN offers fire piping and a
variety of items for firefighters. SES ENSER produces fire systems and fire protection
equippment. Tema Sistemi engineers and manufactures fire solutions.
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WISS POLSKA
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. 0048 33 82 70 800
biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

WISS, to nowoczesna, ekspansywnie rozwijająca się Grupa firm branży pożarniczej,
zapewniająca szeroką gamę produktów takich jak: samochody ratowniczo-gaśnicze,
lotniskowe (w tym rodzina FELIX), ratownictwa technicznego, specjalistyczne samochody
dowodzenia i łączności, policyjne miotacze wody (rodzina samochodów TAJFUN),
specjalistyczne kontenery oraz przyczepy, podnośniki pożarnicze o maksymalnym wysięgu
48 m, a także pompy pożarnicze, dozowniki środka pianotwórczego oraz systemy piany
sprężonej CAFS.
Najbardziej znaczącą gałęź Grupy WISS stanowi lider WISS Polska, będący
czołowym producentem samochodów pożarniczych w Europie. Do wyżej wymienianej Grupy
należą także takie spółki jak: FM Bumar-Koszalin S.A., producent podnośników
pożarniczych od 1945 roku, szwedzki producent pomp pożarniczych, motopomp oraz sprzętu
pożarniczego Ruberg AB, istniejący od 1932 roku, czeska spółka WISS CZ S.R.O. oraz
WISS Kooperacja świadcząca usługi w zakresie wycinania i gięcia blach ze stali
konstrukcyjnej, nierdzewnej i aluminium. Niedawno do Grupy weszła również niemiecka
firma produkcyjna Thoma – znany niemiecki producent samochodów pożarniczych od 1987
roku, który po wejściu do Grupy zmienił nazwę na Thoma-WISS.
WAWRZASZEK INŻYNIERIA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH
WISS is a modern, expansively developing group of firefighting companies, providing a wide
range of products such as firefighting and rescue vehicles, airport crash tenders (FELIX),
technical rescue vehicles, special command and communication trucks, police anti-riot
vehicles (TAJFUN), special containers and trailers, fire platforms with a maximum outreach
of 48m, as well as fire pumps, foam proportioners and Compressed Air Foam Systems
(CAFS).
The leader of WISS Group is WISS Poland, which is the top manufacturer of fire platforms in
Europe. The WISS Group also includes companies such as: FM Bumar Koszalin S.A., a
manufacturer of fire platforms since 1945, Ruberg AB, the Swedish manufacturer of fire
pumps since 1932, the Czech company WISS CZ s.r.o. and WISS Cooperation providing
services in the field of laser cutting and bending metal sheet, stainless steel and aluminum
sheets. Thoma – a well-known German manufacturer of firefighting vehicles since 1987
joined the Group, and changed its name to Thoma-WISS.

Stoisko G-11
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, wydawca
miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”
Agencja Wydawnicza BHP-PRESS
ul. Mokra 13/19
26-600 Radom
tel. 48 384 56 55, 500 679 568
fax 48 385 11 16
www.przyjacielprzypracy.pl
e-mail: redakcja@przyjacielprzypracy.pl

Przyjaciel przy Pracy – branżowy miesięcznik BHP
Przyjaciel przy Pracy jest czasopismem specjalistycznym poświęconym ochronie człowieka
w środowisku pracy, ukazującym się na rynku wydawniczym od 1949 r.
Miesięcznik jest laureatem prestiżowej nagrody im. Haliny Krahelskiej przyznawanej przez
Głównego Inspektora Pracy za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku
pracy.
Zgodnie z prawie 70-letnią tradycją czasopismo kierowane jest przede wszystkim do
pracowników służby BHP, społecznych inspektorów pracy, pracodawców, właścicieli firm
szkoleniowych i doradczych oraz osób zajmujących się zawodowo tematyką BHP.
Nasi autorzy to najwyższej klasy specjaliści i praktycy: pracownicy GIP, MRPiPS, CIOP –
PIB, IMP.
Nasi prenumeratorzy to ogólnopolskie korporacje oraz koncerny międzynarodowe o zasięgu
globalnym, reprezentujące szerokie spektrum branży przemysłowych.
Przyjaciel przy Pracy jako patron medialny bierze udział w najważniejszych wydarzeniach i
spotkaniach branżowych: targach, konferencjach, sympozjach itp.
Czasopismo prowadzi własny serwis internetowy atesto.pl – jedyną na rynku porównywarkę
artykułów z branży BHP.

Przyjaciel przy Pracy jako specjalistyczne źródło fachowej wiedzy o rynku branży BHP
cieszy się wyjątkowym zaufaniem czytelników.

Stoisko ZF-5
„ZAMET-Głowno” Adam Pruski Zdzisław Łuczak Sp. J
ul. Ludwika Norblina 28 A
95-015 Głowno
Tel/fax 42 719 13 41
e-mail: marketing@zamet-glowno.com
www.zamet-glowno.com

„ZAMET-Głowno” jest spółką jawną utworzoną w 2002r.
Działalność firmy skupia się na projektowaniu, wytwarzaniu i dostawach wysoko
specjalizowanego sprzętu transportowo-logistycznego, jak również różnego rodzaju
konstrukcji spawanych.
W okresie naszej działalności dostarczyliśmy ponad 1000 sztuk różnego rodzaju
wyrobów tzn. przyczep, kontenerów – w tym również rozsuwanych - zabudów
specjalistycznych i innych wyrobów.
Nasze produkty są obecne zarówno w kraju, jak i innych miejscach Europy oraz na
Bliskim Wschodzie.
Znaczący wpływ na rozwój firmy ma jej korzystne usytuowanie- 9 km od
skrzyżowania dwóch transeuropejskich szlaków drogowych - autostrad A1 i A2.
Zapraszamy do współpracy. Z naszą pełną ofertą możecie się Państwo zapoznać
kontaktując się z naszymi przedstawicielami.
“ZAMET-Głowno” is privately owned company established in 2002.
Main activity is concentrated on designing, manufacturing and delivering of high
specialized transport and logistic equipment.
We have already delivered more than 1000 products of different kind, such as
containers (also extensible containers 3 in 1), trailers, etc.
Our products are in service in Europe as well as in Middle East in extremely desert
conditions.
We are situated in central part of Poland near the intersection of two main
transeuropean motorways A1 and A2
We invite you to cooperation. For detailed information please contact our marketing
department.

Stoisko F-16

ZOSP RP
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego
95-060 Brzeziny, ul. Żeromskiego 3
tel: 46 874 34 36 fax: 46 874 35 21
e-mail:wus@wusbrzeziny.pl
www.wusbrzeziny.pl

Rodzaj działalności:
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego „WUS” posiada wieloletnią tradycję w produkcji
umundurowania dla Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej
Oferujemy:
- środki ochrony indywidualnej
 ubrania specjalne (ochronne) wg najnowszych europejskich standardów
 kominiarki
 rękawice
 zestawy odzieżowe o właściwościach trudnopalnych i antyelektrostatycznych
- mundury wyjściowe
- szeroki zakres czapek
- koszule
- ubrania koszarowe
Dostarczamy również:
- indywidualne wyposażenie strażaka
- drobny sprzęt ochrony p.poż.
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa każdego strażaka
Kind of activity:
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego „WUS” has the long-term experience
in producing uniforms for professional and voluntary firemen.
We produce:
- personal protective equipment for firefighters to the latest European Standards
 protective clothing
 fire hoods
 fire gloves
 flame-resistant and anti-electrostatic sets of cloths
- station uniform
- a wide range of officers uniforms & caps
- shirts
We also supply fire-fighting equipment.

Aktivitäten:
Wytwórnia Umundurowania Strażackiego „WUS” besitzt die langjährige Tradition und
Erfahrung in der Uniformenproduktion für freiwillige und Berufsfeuerwehr.
Wir bieten Ihnen an:
- Schutzuniformen nach modernsten europäischen Standarten
- feuerbeständige Textilhaube und Schutzhandschuhe für Feuerwehr
- Ausgehuniformen
- Bekleidungsgarnituren mit schwer brennbaren und elektroantistatischen Eigenschaften
- breite Produktionspalette von Mützen, Hemden, Kasernenuniformen
Wir liefern auch:
- Individuelle Ausrüstungen für Feuerwehrmann
- keine Feuerschutzausrüstungen
Unser Ziel ist Sicherheit für jeden Feuerwehrmann

Stoisko F-16
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

00-340 Warszawa
ul. Oboźna 1
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 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. Filarem Związku OSP RP są ochotnicze straże pożarne –
stowarzyszenia mające ponad 100-letnią historię i tradycję, które poza działalnością
ratowniczo-gaśniczą są głównymi kreatorami życia kulturalno-wychowawczego w swoich
środowiskach lokalnych. Strażacy ochotnicy działają w całym kraju na rzecz i dla dobra
lokalnych społeczności oraz całego kraju realizując głównie działania ratownicze, podczas
których ratują ludzkie życie, zdrowie, mienie i środowisko.
Związek OSP RP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego - KRS 0000116212,
w związku z czym może pozyskiwać wpłaty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz OSP i członków OSP poszkodowanych m.in.: w działaniach
ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach.
W strukturach Związku OSP RP działa: 16.250 ochotniczych straży pożarnych
zrzeszających prawie 700 tys. członków, w tym ok. 450 tys. strażaków czynnych, 90 tys.
dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tworzących Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz 66,5
tys. kobiet. Ponad 4 tys. OSP włączonych jest do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego.
Związkiem OSP RP zrealizował wiele ogólnopolskich akcji m.in.: udział 5,5 tys.
strażaków OSP zaangażowanych bezpośrednio na miejscu do zabezpieczenia organizacji
ŚDM 2016; zapalenia ponad 1 tys. ognisk upamiętniających 1050 rocznicę Chrztu Polski;
zaangażowanie ok. 200 OSP w 2016 r. w akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty
Ratownik - Gorąca Krew" dzięki, której pozyskano 7.260 l. krwi; działania kulturalne i
edukacyjne m.in.: organizacja obozów dla młodzieży na terenie Polski, w których udział
wzięło 5.553 członków MDP oraz za granicą, szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy, konkursy i turnieje dla dzieci i młodzieży oraz wiele przedsięwzięć kulturalnych.

