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Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam

Warsaw, 31 August 2017

Ladies and Gentlemen,

Warszawa, 31 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

I am pleased that as the Minister of National Defence I can address the participants of the
jubilee, 25th International Defence Industry Exhibition, the event regularly held in Kielce.
Not only is this year’s jubilee the reason for the well-deserved pride of the event organizers.
This is also the opportunity to recapitulate and the time to set future objectives.
The Kielce Expo is inseparable from the Republic of Poland’s Armed Forces. For the quarter
of the century, the equipment and gear used by the Polish army have been presented here. Owing
to the contracts signed in Kielce, the Polish Army has transformed.
This has been the MSPO for the last 25 years and I do believe that the decades to come
will see continuation. Prime Minister Beata Szydło’s government I am honoured to represent
has pursued the ambitious and long-term process of the Armed Forces technical modernization.
Last year, for the first time the pool of funds earmarked for technical upgrade was spent in full.
We are also consistent in increasing the budget for state-of-the-art equipment and armaments
purchases for the Army. Today we are already one the NATO leaders with the 2% GDP allocation
on defence, 28% of this defence funds is spent on modernization. In 2030 we intend to spend
2.5% of GDP on defence.
The modernization of the Polish Army and the significant contribution of the Polish defence
industry to this process are equally important. I am convinced that this and consecutive years,
Kielce will be the place to establish relations and possibly sign agreements and contracts which in
consequence will enable Polish defence-industry companies to continue their involvement in the
Polish Army modernization. I am glad that there are representatives of foreign companies among
the exhibitors. I hope that this will result in latest military technologies acquisition which will increase the combat potentials of our army. We want our soldiers to be provided with supreme quality
equipment. We put products quantity rather than quantity and price on the top of our priority list.
Dear Exhibitors,
For the consecutive time you compete for the „Defender” - the award of which reaffirms
the company’s reputation. This year there is also the competition for the accolade funded by
the Commander of the Territorial Defence Forces. This serves as the proof that soldiers are
demanding customers who appreciate the best products. This accolade is worth competing for.
I am convinced that all participants of the International Defence Industry Exhibition will find
the time between 5 and 8 September intense, abounding in interesting events. I believe that,
following many-year traditions there will be numerous interesting discussions, meetings and
presentations. Exchange of views and opinions, in addition to the particular products presentation
make this event unique, one of the most important expos.
I wish also to use this opportunity once again wholeheartedly congratulate the Expo organizers on this beautiful jubilee. May you persevere in developing and enriching this unique and
valuable idea.

Antoni MACIEREWICZ
Minister of National Defence

Cieszę się, że jako Minister Obrony Narodowej mogę zwrócić się do uczestników jubileuszowej, 25. edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego orgaznizowanej
tradycyjnie w Kielcach.
Przypadający w tym roku jubileusz to nie tylko powód do zasłużonej dumy organizatorów
tej imprezy. To również okazja do podsumowania i czas wyznaczania kierunków na przyszłość.
Kieleckie Targi nierozerwalnie łączą się z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.
Przez minione ćwierć wieku zaprezentowano tu sprzęt i wyposażenie, które dziś użytkuje
polska armia. To tu zawierano kontrakty, które odmieniły oblicze Wojska Polskiego.
Tak było przez 25 ostatnich lat i wierzę, że tak będzie przez kolejne dziesięciolecia. Rząd
premier Beaty Szydło, który mam zaszczyt reprezentować, realizuje ambitny i długofalowy
proces modernizacji technicznej Sił Zbrojnych. W zeszłym roku, po raz pierwszy, wydano
wszystkie środki przeznaczone na modernizację techniczną. Jesteśmy też konsekwentni jeśli
chodzi o zwiększanie wydatków właśnie na zakup najnowocześniejszego sprzętu i uzbrojenia.
Już dziś należymy do liderów wśród państw NATO przeznaczając na obronność 2 procent
PKB z czego 28% przeznaczamy właśnie na modernizację. W roku 2030 na obronę chcemy
wydać aż 2,5% PKB.
Równie ważny, jak sama modernizacja polskiej armii, jest znaczący udział w tym procesie
polskiego przemysłu obronnego. Jestem przekonany że w tym roku i latach kolejnych to
właśnie tu w Kielcach dojdzie do nawiązania relacji, być może zawarcia umów i porozumień,
które pozwolą polskim zakładom zbrojeniowym zapewnić dalszy udział w modernizacji polskiej
armii. Cieszy mnie, że wśród wystawców są przedstawiciele firm zagranicznych. Liczę, że
zaowocuje to pozyskaniem najnowszych technologii wojskowych, które podniosą potencjał
bojowy naszego wojska. Zależy nam, by nasi żołnierze otrzymywali sprzęt najwyższej klasy.
Stawiamy nie tylko na ilość i cenę, ale także na jakość oferowanego produktu.
Szanowni Wystawcy,
Po raz kolejny walczyć będziecie o „Defendery” - nagrody, których przyznanie potwierdza
renomę firmy. W tym roku do zdobycia jest także nagroda ufundowana przez Dowódcę Wojsk
Obrony Terytorialnej. To dowód tego, że żołnierze to wymagający klienci, którzy doceniają
najlepsze produkty. Warto powalczyć o tę nagrodę.
Jestem przekonany, że okres od 5 do 8 września będzie dla wszystkich uczestników
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego czasem intensywnym, obfitującym w ciekawe wydarzenia. Wierzę, że zgodnie z tradycją nie zabraknie ciekawych dyskusji, spotkań
i prezentacji. Wymiana poglądów, obok prezentacji konkretnych produktów, stanowi bowiem
o randze tej wyjątkowej - jednej z najważniejszych – imprezy targowej.
Korzystając z okazji raz jeszcze serdecznie gratuluję organizatorom Targów pięknego
jubileuszu i życzę wytrwałości w rozwijaniu i wzbogacaniu tej unikatowej i potrzebnej idei.

Antoni MACIEREWICZ
Minister Obrony Narodowej

Warszawa-Kielce, wrzesień 2017 r.

Szanowni Państwo,
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. Od lat gromadzi wielu polskich i zagranicznych wystawców, ekspertów, a także przedstawicieli instytucji związanych z obronnością.
Kielce stały się areną najważniejszej w Europie Środkowej branżowej wystawy,
poświęconej problematyce bezpieczeństwa. Obchodzimy wspaniały jubileusz
dwudziestu pięciu lat spotkań. Do stolicy województwa świętokrzyskiego
przybywają wystawcy reprezentujący kilkadziesiąt państw, liczne delegacje
oraz podmioty światowego przemysłu obronnego, jak również tysiące gości
i setki dziennikarzy.
Seminaria, rozmowy oraz prezentacje towarzyszące wystawie pozwalają
na zacieśnianie współpracy i osiąganie korzystnych rezultatów handlowych.
Szczególną wartością jest również to, że przyczyniają się do popularyzacji
problematyki obronnej w społeczeństwie. To ważny, szczególnie aktualny
aspekt. Dynamicznie zmieniające się środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego stawia szereg wyzwań, które nakazują stałą troskę o potencjał
obronny Polski.
W proces budowania zdolności sił zbrojnych wpisane jest wprowadzanie
nowoczesnego, zaawansowanego technologicznie uzbrojenia i sprzętu
wojskowego. Stanowi to zasadniczy wskaźnik świadczący o nowoczesności
armii. Dlatego kielecka wystawa ma dla Wojska Polskiego ogromne znacze-

Wystawcom życzę, aby XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
okazał się dla Państwa szczególnie owocny. Dziękuję za zrozumienie potrzeb
Wojska Polskiego i aktywność w rozwijaniu partnerskiej współpracy. Liczę, że
nadal będą Państwo wspierać siły zbrojne, odpowiadając jeszcze lepszymi
rozwiązaniami na wciąż pojawiające się, nowe wyzwania. Nadchodzące lata
będą cechować się dążeniem do skutecznej realizacji programów modernizacyjnych. Wojsko Polskie dokonuje jakościowej zmiany. Nowoczesne uzbrojenie i sprzęt stają się wyznacznikiem pozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim. Stanowią również miernik mądrego
i efektywnego wykorzystywania środków finansowych do celów związanych
z budowaniem stabilnego środowiska bezpieczeństwa Polski.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych partnerów uczestniczących
w procesie modernizacji wojska. Życzę Państwu owocnych spotkań, korzystnych transakcji, sukcesów zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu
osobistym.
Żołnierskie pozdrowienie kieruję do gości biorących udział w XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.
W szczególnym roku jubileuszu, Zarządowi Targów Kielce S.A. życzę
satysfakcji z dotychczasowych dokonań, stabilnego rozwoju oraz dalszych
sukcesów.

nie. Podczas MSPO zapoznajemy się z nowymi technologiami, produktami
i sprzętem o najlepszych parametrach technicznych.
Jestem przekonany, że w bieżącym roku Salon zgromadzi liczne grono
zagranicznych delegacji oraz ekspertów potwierdzając jego ugruntowaną,
wysoką pozycję i prestiż na światowych rynkach.

Szef Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego
generał broni Leszek Surawski

Warsaw-Kielce, September 2017 r.

Ladies and Gentlemen,
For years the International Defence Industry Exhibition has generated
always-increasing and abiding interest; the expo has brought together a
whole array of exhibitors form home and abroad as well as representatives
of institutions which deal in national safety and security. Kielce has thus
become the venue for Central Europe’s most important expo solely devoted
to safety and security problems. We celebrate its jubilee this year —this is
already the twenty-fifth meeting. Exhibitors representing dozens of countries,
numerous delegations and the global defence industry representatives as
well as thousands of visitors and hundreds of journalists come to the capital
of Świętokrzyskie Province.
Seminars, discussions and presentations which complement the exhibition
are springboards for closer cooperation and beneficial business transactions.
There is yet another advantage - the contribution towards defence problems
dissemination among the general public. The aspect of particular importance.
Dynamic changes in international security environment poses a number of
challenges and dilemmas. The situation invariably requires constant concern
for Polish defence potentials.
Introduction of state-of-the-art, advanced military equipment and armaments is an indispensable part of the capacity building process. This is also
a clear indicator of the army’s development. Thus the Kielce expo is if pivotal
importance for the Polish Army. MSPO provides the chance to become familiar
with cutting-edge, best available technologies, products and gear.
I am convinced that this year’s Expo will gather equally large milieus of
foreign delegations and experts and shall thus confirm the show’s superior
and well-established status and its world-scale prestige.

I wish exhibitors find the 25th International Defence Industry Exhibition
exceptionally fruitful. I also want to express my gratitude for your understanding of the
Polish Army’s needs as well as your dedication to partnership relation cultivation. I also reckon on your active support for the armed forces; I do hope
that new challenges will be addressed with even finer solutions. Modernisation
programme endeavours will be the main characteristic of the coming years.
The Polish Army is the subject to a qualitative change. State-of-the-art armaments and equipment define the Republic of Poland’s in the North Atlantic
Alliance’s Armed Forces quality, these are also the measure of purposeful
and efficient use of the financial resources earmarked to build a stable safety
and security environment in Poland.
I cordially greet all our partners involved in the army modernisation process.
May you hold fruitful meetings, enter into profitable transactions and attain
successes in professional and private life.
I also send my general’s regards to the guests to the 25th International
Defence Industry Exhibition MSPO.
On the occasion of this special jubilee I also address the Targi Kielce’s
Management Board. Please accept my wishes of satisfaction
from your achievements. May you continue stable development and attain
further successes.
Chief of the General Staff
of the Polish Armed Forces
general Leszek Surawski

Kielce, wrzesień 2017 r.

Ladies and Gentlemen,

Szanowni Państwo,

The International Defence Industry Exhibition MSPO - not only is this

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO) to wielkie wyda-

a great event for exhibitors, but first and foremost for the Republic of Poland

rzenie nie tylko dla wystawców, ale przede wszystkim dla Sił Zbrojnych RP.

Armed Forces.

Jesteśmy w trakcie przezbrajania jednostek wojskowych na nowe syste-

The military units are in the modernisation process –they are equipped with

my uzbrojenia. Sporo się już zmieniło, wiele pracy jest jeszcze przed nami.

new weapons systems. Much has already changed, yet there is much work

Tutaj mamy możliwość żeby zademonstrować to co w wojsku najnowsze,

ahead. The exhibition offers the opportunity to demonstrate the army’s latest

najlepsze i co sprawdziło się w praktyce na misjach i poligonach. Tu możemy

and best equipment which has been tested and proven in foreign missions

pokazać kierunki, w jakich rozwijają się poszczególne rodzaje sił zbrojnych

and on training grounds. We can demonstrate development directions of the

czy rodzaje wojsk.

branches of armed forces and different military-unit types.

Targi w Kielcach to także doskonała platforma dialogu z wystawcami

The Kielce exhibition is also an excellent platform for dialogue with exhi-

i producentami uzbrojenia. Możemy przekazać swoje uwagi, wnioski z użyt-

bitors and armaments manufacturers. We can present our comments and

kowania konkretnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Powinien on być

observations related to use of specific armaments and military equipment. The

dostosowany do potrzeb współczesnego pola walki oraz mieć jak największe

gear and equipment should respond to the needs of today’s battlefield and

możliwości szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków w środowisku

offer swift adaptation capabilities in order to embrace the changing conditions

bezpieczeństwa.

of security and safety environment.
I am convinced that this year’s MSPO is an organizational success, attracts
thousands of visitors and contributes to the defence industry’s development.
I encourage to join the discussions about the future, the Republic of Poland’s Armed Forces development and the challenges of the nearest future.
We look forward to seeing in Kielce!

The Branches of Armed Forces Commander General
General Commander of the Armed Forces Jarosław Mika

Jestem przekonany, że tegoroczna edycja MSPO będzie sukcesem organizacyjnym, przyciągnie tysiące odwiedzających i przyczyni się do rozwoju
branży zbrojeniowej.
Zachęcam do rozmów o przyszłości, o rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz
o wyzwaniach jakie nas czekają w najbliższym czasie.
Do zobaczenia w Kielcach.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
gen. dywizji Jarosław Mika

CHIEF oF tHE InspECtoratE
For armEd ForCEs support

szEF InspEktoratu
wsparCIa sIł zbrojnyCH

Bydgoszcz, wrzesień 2017 r.

Ladies and Gentlemen,
The International Defence Industry Exhibition is one of the most important
defence industry event. This is Europe’s third-largest military exhibition and
also one of the globe’s most important defence industry-focussed events.
For many years MSPO has been the stage for première-presentations of
most advanced military equipment as well as the meetings forum for industryinsiders and armed-forces professionals.
MSPO is of particular interest for the Inspectorate owing to the fact that the
Inspectorate of Support for the Armed Forces is responsible in the logistics
support system organization and management. The event offers the opportunity to exchange information, experiences
and opinions with representatives of various industries related to the inspectorate’s areas of activity.
Our representatives pay close attention to the latest technological developments which can enhance the Armed Forces’ operations. The expo is
one-stop-shop to exchange ideas and observations with creative partners
from all corners of the world.
I expect that the XXV International Defence Industry Exhibition provides
ample of opportunities to strengthen our partnerships and expand the knowledge-base of cutting-edge capabilities and potentials the industry offers for
the armed forces.
I would like to express my best wishes to all of expo participants.

Chief of The Inspectorate For Armed Forces Support
Brigadier General Dariusz Łukowski

Szanowni Państwo,
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to jedno z najważniejszych
wydarzeń branży obronnej. To trzecie co do wielkości targi militarne w Europie,
a jednocześnie jedno z głównych przedsięwzięć przemysłu zbrojeniowego
w skali globalnej.
Już od wielu lat MSPO to miejsce premier najnowocześniejszego wyposażania wojskowego, ale i forum spotkań środowisk przemysłu i przedstawicieli
sił zbrojnych.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych z uwagi na organizowanie i kierowanie
systemem wsparcia logistycznego jednostek jest szczególnie zainteresowany
uczestnictwem
w wydarzeniu. Istnieje bowiem możliwość wymiany informacji, doświadczeń
oraz opinii z reprezentantami różnych gałęzi przemysłu związanych z obszarem działań Inspektoratu.
Nasi reprezentanci z uwagą obserwują nowinki technologiczne, które mogą
przyczynić się do lepszego funkcjonowania Sił Zbrojnych. Na targach mają
możliwość bezpośredniej wymiany myśli z kreatywnymi partnerami z całego
świata, dostępnymi w tym samym miejscu i czasie.
Oczekuję, że XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego będzie
kolejną okazją do udoskonalenia partnerstwa oraz poszerzania wiedzy o aktualnych zdolnościach i potencjale przemysłu, będącego do dyspozycji wojska.
Tego Państwu życzę.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
gen. bryg. Dariusz Łukowski

Kielce, January 2017

Ladies and Gentlemen,

Kielce, styczeń 2017 r.

Szanowni Państwo,

For the consecutive time I have the opportunity and pleasure to address

Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa do odkrywania regionu

expo guests and encourage to welcome to discover the Świętokrzyskie region.

świętokrzyskiego. Zachęcam do uczestnictwa w targach i wystawach, które

You are wholeheartedly welcome to participate in expos and trade-fairs held

odbędą się w Targach Kielce - jednym z najbardziej znaczących ośrodków

in Targi Kielce - one of Europe’s leading exhibition centres. Targi Kielce has

wystawienniczych w Europie. Targi Kielce dołączyły do grona symboli Ziemi

already become one of Świętokrzyskie province’s landmarks and symbols; not

Świętokrzyskiej, doskonale promują nasz region nie tylko w kraju, ale i poza

only does Targi Kielce perfectly promote our region at home, but also abroad.

jego granicami.

As Świętokrzyskie Voivode I have the honour to observe and to support

Jako Wojewoda Świętokrzyski mam zaszczyt obserwować i wspierać zmie-

the efforts designed to bring this positive changes. Not only do I realise this

rzające w pozytywnym kierunku zmiany, nie tylko w sposobie zarządzania,

objective through governance and management, but also through innovative

ale także nowoczesnym podejściu do realizowanych zadań. To właśnie dzięki

approach towards tasks realisation. Targi Kielce development has been owed

doskonałej współpracy administracji ze środowiskiem biznesowym realizuje

to the exemplary cooperation between the administration of business milieus.

się nieustanny rozwój Targów Kielce.

The Świętokrzyskie Land is also an investors-friendly place; the self govern-

Ziemia Świętokrzyska to przychylne inwestorom samorządy z dużym

ments are creative and demonstrate enormous potentials. Local authorities

potencjałem gospodarczym, które potrafią stworzyć dobry klimat dla nowych

know how to create the climate for new investments. In the region there is

inwestycji. W regionie działa wiele przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się

a whole array of companies which have achieved a successes at national

licznymi sukcesami na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

and international arenas.

Oprócz nawiązywania kontaktów biznesowych zapraszam Państwa do

Mat your visit result in business contacts establishment. You also are
most welcome to discover Świętokrzyskie Voivodeship’s wealth of history

odkrywania bogactwa historii i różnorodności piękna województwa świętokrzyskiego.

and diversity.

Agata Wojtyszek

Agata Wojtyszek

Świętokrzyskie Voivode

Wojewoda Świętokrzyski

Kielce, January 2017

Ladies and Gentlemen,

Kielce, styczeń 2017 r.

Szanowni Państwo,

I wish to welcome all the expo guests to Świętokrzyskie Voivodeship; an extremely attractive tourist region. The characteristic Świętokrzyskie Mountains’ silhouettes, picturesque
fields-stripes on Kielce Upland’s creases, the green Ponidzie areas, loess slopes of the
Sandomierz district, the valleys of the Vistula, the Pilica, the Kamienna and the Nida Rivers
blend into a harmony of colours, shapes and landscapes. Excellent monuments and invaluable
architectural complexes complement the region’s natural potentials. Tourism has fully utilised
these resources and has thus become one of Świętokrzyskie’s fastest growing economy
sectors. Bałtów and its Jura Park, Kielce with its Targi Kielce, Holy Cross Mountain with its
revitalized monastery, Sandomierz, Busko-Zdroj and Solec-Zdroj with a whole diversity of
sanatoria, Pacanów with its European Fairytale Centre have advanced to become strong
and recognised tourism brands . The Tokarnia Ethnographic Park, the Geoeducation Centre
in Kielce and the Paradise Cave - a part of Świętokrzyskie Archeo-Geological Route, the
Chęciny Royal Castle and Krzyżtopór Castle in Ujazd are also significant landmarks on the
region’s tourist map. In the recent years a number of theme-parks have also developed, like
the Świętokrzyska Polana in Chrusty, Podzamcze-Chęciny Science Centre, the Medieval
Village in Huta Szklana and Sabbath in Krajno. Świętokrzyskie Region is famous for its mining and industrial traditions. The Neolithic flint-mine in Krzemionki near Ostrowiec is a real
gem; the mine is soon to be listed at the UNESCO World Heritage List. Świętokrzyskie Land
also amazes with first-class architectural monuments, both secular and religious buildings.
The unique micro-climate and mineral waters which offer medical properties are BuskoZdrój’s and Solec-Zdroj’s greatest wealth. These spas boast nearly 200-year traditions. Every
year they host thousands of health-resort patients who enjoy the benefits of sulphide and
sulphide - bromide waters. The spas offer a wide diversity of hydrotherapy treatments, potable mineral water and home-made beauty products. Visitors can make use of well-equipped
rehabilitation and therapeutic facilities, hotels, wellness centres.
Świętokrzyskie offers very good conditions for active tourism, with its network of 1,500
km of marked hiking trails, hundreds of kilometres of cycling routes, water trails, equestrian
as well as sport-aviation centres. The region-based ski resorts have seen equally dynamic
development. The Green Velo cycling route which links the five Eastern Poland’s provinces
is also an exciting tourism experience.
The business tourism offer is also thriving in Świętokrzyskie Voivodeship; the MICE products and services are strongly associated with Targi Kielce (www.targikielce.pl) - Poland’s trade
fair and exhibition market’s second major player which enjoys a substantial market share.
We look forward to seeing you in our region. I do believe that you will discover the region in your
own, unique way. I am convinced that you will be enchanted with Świętokrzyskie; the region will put
a spell on you so that you will be coming back to re-discover its mysteries and run a business here.
More information at: www.swietokrzyskie.travel and www.wrota-swietokrzyskie.pl and at
the Regional Tourist Information Centre in Kielce, 29 Sienkiewicza St., phone 41 348 00 60,
e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel

Serdecznie witam wszystkich gości targowych w województwie świętokrzyskim. Nasz
region jest niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym. Charakterystyczne sylwetki
Gór Świętokrzyskich, malownicze pasiaki pól na pofałdowanej Wyżynie Kieleckiej, zielone
przestrzenie Ponidzia, lessowe skarpy Ziemi Sandomierskiej, doliny Wisły, Pilicy, Kamiennej
i Nidy tworzą harmonię barw, kształtów i krajobrazów. Znakomite zabytki i cenne zespoły
architektoniczne dopełniają potencjał przyrodniczy regionu. Turystyka wykorzystująca ten
potencjał, stała się dla Świętokrzyskiego jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi
gospodarki. Dziś silnymi turystycznymi markami są Bałtów z Jura Parkiem, Kielce z Targami
Kielce, Święty Krzyż ze zrewitalizowanym obiektem klasztornym, Sandomierz, Busko-Zdrój
i Solec-Zdrój z licznymi sanatoriami, Pacanów z Europejskim Centrum Bajki. Znaczące
miejsce na turystycznej mapie odgrywają także Park Etnograficzny w Tokarni, Centrum
Geoedukacji w Kielcach oraz Jaskinia Raj na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym,
Zamek Królewski w Chęcinach i Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. W ostatnich latach działalność
rozpoczęły parki tematyczne Świętokrzyska Polana w Chrustach, Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej czy Sabat w Krajnie. Region
Świętokrzyski słynie z tradycji górniczych i przemysłowych. Prawdziwą perłą jest neolityczna
kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego, która ma
szansę wkrótce znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ziemia Świętokrzyska
zachwyca także najwyższej klasy zabytkami architektury świeckiej i sakralnej.
Niepowtarzalny mikroklimat, a przede wszystkim wody lecznicze i mineralne to największe
bogactwo Buska-Zdroju i Solca-Zdroju, miejscowości uzdrowiskowych o blisko 200-letnich
tradycjach, do których każdego roku przybywa tysiące kuracjuszy. Tu bogactwem są wody
siarczkowe i siarczkowo - bromkowe. Uzdrowiska oferują szeroką paletę zabiegów wodolecznictwa, pitne wody mineralne i własne produkty kosmetyczne oraz doskonale wyposażoną
bazę rehabilitacyjno-leczniczą, hotelową oraz obiekty wellness i spa.
W regionie świętokrzyskim istnieją bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej, w oparciu o 1500 km sieć znakowanych szlaków pieszych, kilkaset kilometrów szlaków
rowerowych, szlaki wodne, ośrodki jeździeckie czy lotniska sportowe. Dynamicznie rozwijają
się stacje narciarskie. Ciekawych wrażeń dostarczy z pewnością podróż trasą rowerową
Green Velo łączącą pięć województw Polski Wschodniej.
Z województwem świętokrzyskim należy wiązać dynamicznie rozwijającą się ofertę turystyki biznesowej, skupioną wokół Targów Kielce - wicelidera polskiego rynku wystawienniczego
(www.targikielce.pl) z kilkudziesięcioprocentowym udziałami w rynku.
Serdecznie zapraszam do naszego regionu. Wierzę, że odkryją go Państwo dla siebie.
Jestem przekonany, że Świętokrzyskie to miejsce, które Państwa zaczaruje i wrócicie do nas,
aby odkrywać jego tajemnice, ale także prowadzić tu działalność biznesową.
Więcej informacji na stronach: www.swietokrzyskie.travel oraz www.wrota-swietokrzyskie.
pl lub Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, ul. Sienkiewicza 29, tel. 41
348 00 60, e-mail: informacja@swietokrzyskie.travel

Adam Jarubas

Adam Jarubas

Świętokrzyskie Voivodeship Marshal

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

KIELCE - CITY OF THE FUTURE

KIELCE - MIASTO Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Kielce, January 2017

Ladies and Gentlemen,

Kielce, styczeń 2017 r.

Szanowni Państwo,

For many years Targi Kielce has been one of our city’s flagships. The expo centre
has largely contributed to the dynamic development of the whole region’s economy.
Owing to Targi Kielce, new hotels and restaurants came into being, the cultural
offer has also become richer and more diversified. The Targi Kielce company is
owned by the City of Kielce. The expo centre is the meeting platform for the largest
domestic and international companies. Targi Kielce is the place where multi-million
contracts are concluded. The Targi Kielce’s calendar comprises 70 events - trade
shows, exhibitions and 700 conferences, including, PLASTPOL - Poland’s most
international trade show, the world famous MSPO which is ranked third among
Europe’s defence industry expos, AUTOSTRADA-POLSKA - Europe’s only fair of
this type, SACROEXPO - Europe’s largest church and devotional articles fair and
AGROTECH - the agricultural fair which enjoys greatest attendance.
Kielce, the capital city of Świętokrzyskie Voivodeship is a rapidly developing city
which has preserved its unique natural values. Kielce boasts modern infrastructure
and architecture, bold urban-planning solutions, Poland’s most beautiful promenade
and one of Europe’s most charming open-air theatres. Kielce is also a perfect place
for those who savour active pastime. The region abounds with bike routes, ski
lifts, horse riding centres and is thus an excellent place for skiing, extreme sports,
mountain biking. Its scenic hiking trails are the source of unforgettable experiences.
With every step a visitor takes in Kielce, they see that today’s reality is interlaced with the city’s rich history. I highly recommend visiting numerous museums,
some of which are most unusual like Poland’s biggest and one of Europe’s largest
Museum of Toys and Play. The Gallery of Contemporary Sacred Art, the “Castle
Hill” and the Geoeducation Centre with its 5D capsule which makes it possible to
travel into the depths of the Earth are places worth a visit.
You are most welcome to visit www.kielceexpocity.pl - a website which features
interesting information about the city, trade-shows and cultural events.
I hope that your visit to Kielce results in establishment of beneficial businessrelations which later develop into fruitful cooperation. May these positive associations be an extra incentive to visit Kielce again.
Wojciech Lubawski

City of Kielce Mayor
Town Hall, Rynek 1
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
Customer Service Office: tel. (041) 36 76 009, - 099, - 509

Targi Kielce są od wielu lat jedną z najlepszych wizytówek naszego miasta.
Przyczyniają się do dynamicznego rozwoju gospodarczego całego regionu. Dzięki
nim powstają nowe hotele i restauracje, wzbogaca się też oferta kulturalna. Spółka,
której właścicielem jest miasto, to miejsce branżowych spotkań największych firm
krajowych i zagranicznych. To właśnie tu zawiera się wielomilionowe kontrakty.
W kalendarzu imprez znajduje się ponad 70 wydarzeń - targów, wystaw i 700
konferencji - m.in. PLASTPOL - najbardziej międzynarodowe targi w Polsce,
znany na całym świecie MSPO - trzecie targi przemysłu obronnego w Europie,
AUTOSTRADA-POLSKA - jedyne takie targi w Europie, SACROEXPO - największe
targi sakralne w Europie czy AGROTECH - najchętniej odwiedzane targi rolnicze.
Kielce, stolica województwa świętokrzyskiego, to dynamicznie rozwijające się
europejskie miasto o niepowtarzalnych walorach środowiskowych. To nowoczesna infrastruktura, architektura, śmiałe rozwiązania urbanistyczne, najpiękniejszy
deptak w Polsce czy jeden z najbardziej urokliwych amfiteatrów w Europie. Można
tu także aktywnie wypoczywać. Ścieżki rowerowe, liczne wyciągi narciarskie,
ośrodki jazdy konnej, doskonałe warunki do uprawiania m.in.: narciarstwa, sportów ekstremalnych czy kolarstwa górskiego oraz malownicze szlaki turystyczne
gwarantują turystom niezapomniane przeżycia.
Kielce to również miejsce, w którym na każdym kroku rzeczywistość przeplata
się z historią. Polecam zwiedzanie licznych muzeów, w tym bardzo nietypowych
jak: największe w Polsce i jedno z największych w Europie Muzeum Zabawek
i Zabawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej, „Wzgórze Zamkowe” czy Centrum Geoedukacji z kaspułą 5D, umożliwiającą wirtualną podróż w głąb Ziemi.
Zachęcam do odwiedzenia strony www.kielceexpocity.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych informacji o mieście, imprezach targowych i wydarzeniach
kulturalnych.
Życzę, by podczas pobytu w Kielcach nawiązywali Państwo ciekawe kontakty,
owocujące w przyszłości dobrą współpracą i chętnie do nas wracali.
Wojciech Lubawski

Prezydent Kielc
Urząd Miasta Kielce, Rynek 1
www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu
Biuro Obsługi Interesanta: tel. (041) 36 76 009, -099, -509

Kielce, wrzesień 2017 r.

Ladies and Gentlemen,

Szanowni Państwo,

I would like to wholeheartedly welcome all participants of the exceptional, 25th International Defence Industry
Exhibition — Poland’s and Central and Eastern Europe’s largest and most important event of its kind.
This year’s jubilee is a great occasion to recollect; though memories are the thing of the past, they have made
up the event’s beautiful history. Without mobile phones, the Internet and with a modest budget - those were the
beginnings of the Kielce-staged event which has advanced to become the city’s flagship. In retrospection we can say
that improvisation is the word that best describes the first expo, despite all odds the Financial Times published the
editorial, the Deputy Secretary General of NATO, Robin Beard paid a visit to the first show. It was a historic moment
when the capital of Świętokrzyskie Province became Polish defence industry’s gateway to the world. That was the
moment when Stanislaw Staszic’s nineteenth century ideas and traditions of the Central Industrial District were reborn.
Today’s MSPO is a much-awaited event for the global defence milieus. This is the consecutive MSPO that has
been granted the honorary auspices of the Republic of Poland President, Mr Andrzej Duda. This year’s exhibition
brings together almost 600 companies from 27 countries, inducing: Austria, Belgium, France, Spain, Israel, Canada,
Germany, Norway, South Africa, Turkey, United Kingdom and Italy. The exhibitors use 27,000 square meters as
the showcase for products and services.
A large part of the exhibition is used by the Republic of Poland Armed Forces Exhibition held under the banner
of „INNOVATIVENESS, TECHNOLOGY, EFFICIENCY”. A part of the exhibition in B Expo Hall is the „Millennium of
Polish Armed Forces” exhibition - this is also the leitmotif for the „Open Days” organised for the first time in MSPO
history. The Open Days make it possible to admire the defence potentials of the Polish army. The Ministry of National
Defence exhibition held within the framework of the Cooperation Agreement is presented in the C Expo Hall, the
presentation of the Military Institutes is staged in the D Expo Hall.
The 300 domestic exhibitors use the Expo to boast strength and capabilities the Polish defence industry. The
results of a close cooperation between industry and science are also put on display at PGZ Polish Armament Group’s
expo stands. This is the consecutive MSPO with PGZ as its strategic partner. The C, D Expo Halls and the outdoor
exhibition grounds are the showcase for PGZ flagship products which enhance the Polish army modernisation.
„Rak” mortars, „Krab” artillery howitzer, „Grom” and „Piorun” rockets and the latest MSBS riffle called „the weapon
of the future” will be on display.
The International Defence Industry Exhibition boasts many-year tradition of Lead Nations’ Exhibitions. These
Exhibitions have been a part of the Expo since 2004. 2017’s MSPO features South Korea and its defence potentials.
This year Targi Kielce hosts South Korea’s Minister of Defence and the 20 companies.
Following the previous years’ tradition, MSPO is the stage for a whole array of problem-focussed meetings.
The rich event programme includes the conferences — „Doing business with the army – a safe way to earn money”,
„Contra vim non valet ius - symmetric risks for security”, International Scientific Conference on „Defence industry’s
R&D contribution towards armaments development and modernization” and the Scientific and Technical Conference
on the occasion of the 100th Anniversary of „Tarnów” Mechanical Works S.A.
The expo concludes on the fourth day with the awarding ceremony - presentation of the Republic of Poland
President’s Award, Special Award of the Minister of National Defence and the Defender Award. Honours will also
be granted by the Chief Commander of the Police, the Chief Commander of State Fire Services, the Commander
in Chief of the Border Guards as well as awards of the Head of the Inspectorate for Armed Forces Support, the
Commander General of General Command of Branches of Armed Forces.
I hope that this year’s trade show abounds with fruitful discussions and meetings. May it be the source of
interesting experiences. You are cordially invited to participate in the expo-accompanying events. I wish you
a pleasant time in Kielce.

Yours faithfully

Andrzej Mochoń PhD
President,CEO Kielce Trade Fairs

Serdecznie witam na wyjątkowym XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – największym
i najważniejszym wydarzeniu tego sektora w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.
Tegoroczny jubileusz to doskonała okazja do wspomnień, które choć minione tworzą piękną historię tego
wydarzenia. Bez komórek, internetu i ze skromnym budżetem – tak w Kielcach rodziła się impreza będąca dzisiaj
wizytówką miasta. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że pierwsza edycja organizowana była niemal „po
partyzancku”, ale już wtedy pisał o niej Financial Times, a wizytował zastępca sekretarza generalnego NATO,
Robin Beard. Był to historyczny moment, w którym stolica województwa świętokrzyskiego stała się oknem na świat
dla polskiego przemysłu obronnego. Moment, w którym idee Stanisława Staszica z XIX wieku i tradycje związane
z Centralnym Okręgiem Przemysłowym narodziły się tu na nowo.
Dzisiaj na MSPO czeka cały świat obronności. Wystawa po raz kolejny objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Swój udział w wydarzeniu bierze blisko 600 wystawców z 27 krajów
świata takich jak między innymi: Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Niemcy, Norwegia, Republika
Południowej Afryki, Turcja, Wielka Brytania i Włochy. Ekspozycja zajmuje ponad 27 tysięcy metrów kwadratowych.
Dużą część powierzchni wystawienniczej zajmuje Wystawa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, organizowana pod hasłem „INNOWACYJNOŚĆ, TECHNIKA, SKUTECZNOŚĆ”. Część ekspozycji w hali B to wystawa
„TYSIĄCLECIE ORĘŻA POLSKIEGO” - pod tym hasłem odbywają się również, po raz pierwszy w historii targów
Dni Otwarte. W ramach wydarzenia każdy może z bliska podziwiać potencjał obronny polskiej armii. Ekspozycja
Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach Porozumienia o Współpracy przygotowana została w hali C, natomiast
prezentacja Instytutów Wojskowych w hali D.
Siłę polskiego przemysłu obronnego na tegorocznym Salonie prezentuje aż ponad 300 krajowych wystawców.
Efekty ścisłej współpracy przemysłu i nauki zobaczyć można między innymi na stoiskach Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
która po raz drugi jest partnerem strategicznym MSPO. W halach C, D i na terenie zewnętrznym prezentowane
są flagowe produkty PGZ, dzięki którym polska armia staje się coraz nowocześniejsza. Można zobaczyć między
innymi: moździerze „Rak”, armatohaubice „Krab”, rakiety „Grom” i „Piorun” oraz najnowsze karabinki MSBS, zwane
„bronią przyszłości”.
Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego są Wystawy Narodowe, które towarzyszą imprezie
od 2004 roku. Podczas MSPO 2017 swój potencjał obronny prezentuje Korea Południowa. W tym roku do Targów
Kielce przyjechał Minister Obrony Korei Południowej oraz 20 firm z tego kraju.
Jak co roku podczas MSPO zaplanowano wiele merytorycznych spotkań. W programie wydarzenia znajdują
się między innymi: konferencja „Biznes z wojskiem to pewne pieniądze”, konferencja „Contra vim non valet ius –
asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Udział zaplecza badawczorozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia” oraz Konferencja Naukowo – Techniczna
z okazji Jubileuszu 100-lecia Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.
Tradycyjnie w czasie czwartego dnia targów zostaną wręczone nagrody specjalne, a wśród nich: Nagroda
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Nagroda Specjalna Ministra Obrony Narodowej i Nagroda Defender. Swoje
wyróżnienia przyzna również Komendant Główny Policji, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Dowódca Generalny Rodzajów
Sił Zbrojnych.
Mam nadzieję, że tegoroczne targi przyniosą Państwu wiele efektywnych rozmów, owocnych spotkań i ciekawych doświadczeń. Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach towarzyszących targom i życzę udanego
pobytu w Kielcach.

Z poważaniem

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce
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Członek Honorowy, Doradca

ppłk Tomasz KOZDĘBA

płk Wiesław KUCHTA

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
ppłk Artur BORKOWSKI

płk Witold LEWANDOWSKI

Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami
Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

płk Grzegorz LISOWSKI

Szef Wydziału Szkolenia Lotniczego 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szef Oddziału Planowania i Analiz Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

st. bryg. Adam CZAJKA

Prezes Zarządu Targi Kielce S.A.

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Piotr CZAJKOWSKI

Naczelnik Wydziału w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

płk dr Artur DĘBCZAK

Zastępca Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

płk Bogdan DZIEWULSKI

Szef Pionu Wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Krzysztof FRELICH

Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kmdr Jacek HAMERA

dr Andrzej MOCHOŃ

płk Marek NIENARTOWICZ

Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych Zarządu
Logistyki - P4 Sztabu Generalnego WP

prof. Romuald SZEREMIETIEW

Członek Komitetu Sterującego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

płk SG Dariusz TETERUK

Z-ca Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Krzysztof WACŁAWEK

Dyrektor Biura Logistyki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

kom. Mariusz WÓJCIK

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Inspektoratu Marynarki Wojennej
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

płk Roman JACH

Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych

płk Waldemar JANIAK

Główny Specjalista Zarządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szef Oddziału Planowania Technicznego Zarządu Planowania Logistycznego J4
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Szef Oddziału Gestorstwa i Rozwoju Zarządu WRiA Inspektoratu Wojsk Lądowych
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Marcin WRÓBLEWSKI
płk Leon ZIĘBA
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PrOGrAM TArGów

PrOGrAM TArGów

XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
XXIII Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA
wystawa Sił Zbrojnych

10.00 - 12.00 Spotkanie Sekretarzy Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Rozwoju, Podsekretarzy Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora NCBiR z przedstawicielami przemysłu obronnego - Centrum
Kongresowe, Sala Omega - wstęp za zaproszeniami
10.00 – 12.00 Debata „Innowacje i przyszłość polskiego sektora zbrojeniowego
– PGZ”– Organizator: Wojskowy Instytut Wydawniczy, Redakcja
Polski Zbrojnej, Polska Grupa Zbrojeniowa – Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe - wstęp za zaproszeniami
10.00 – 15.00 Posiedzenie Komitetu Sterującego NCBR do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa – Budynek Administracyjny Targów Kielce, Sala
112 I piętro – wstęp za zaproszeniami
11.00 Spotkanie pt. „Jak Pomagać” z udziałem przedstawicieli Centrum
Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Stowarzyszenia
Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Państwa,
Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość”
oraz Fundacji Dorastaj z Nami – Hala B, Scena Prezentacji
B-27 - wstęp wolny
11.00 - 14.00 Przyjęcie Ambasady Szwecji - Centrum Kongresowe, Sala Sigma
– wstęp za zaproszeniami
12.30 – 14.00 Spotkanie klas mundurowych z Sekretarzem Stanu MON – Min.
Bartoszem Kownackim - Centrum Kongresowe, Sala Omega /
teren zewnętrzny – wstęp wolny
12.00 – 13.00 Spotkanie autorskie – płk dr inż. Przemysław Kupidura i płk dr
inż. Mirosław Zahor z Wojskowej Akademii Technicznej, podpisanie książki „Praktyczny słownik angielsko-polski broni palnej”
– Organizator: Wydawnictwo Bellona – Hala B, Stoisko B-59 –
wstęp wolny
13.00 – 16.00 Seminarium Kraju Wiodącego nt. „ POL-KOR seminarium dotyczące współpracy w przemyśle obronnym” – Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej
Korei - Centrum Kongresowe, Sala Kappa – wstęp wolny
13.00 Panel dyskusyjny „13-ta z Polską Zbrojną” – Organizator: Wojskowy Instytut Wydawniczy, Redakcja Polski Zbrojnej– Hala D, stoisko D-6 – wstęp wolny
13.00 – 14.00 Spotkanie autorskie – wiceadmirał dr Stanisław Zarychta, podpisanie książek „Broń jądrowa”, „Struktury militarne NATO 19492013”, „Doktryny i strategie NATO 1949-2013” – Organizator:
Wydawnictwo Bellona – Hala B, Stoisko B-59 – wstęp wolny
14.00 – 15.00 Spotkanie autorskie – NAVAL, podpisanie książek, przedpremierowa „Zatoka” oraz bestsellerowe „Ostatnich gryzą psy” i „Przetrwać Belize” – Organizator: Wydawnictwo Bellona – Hala B,
Stoisko B-59 – wstęp wolny
15.00 - 17.00 Przyjęcie Lockheed Martin - Centrum Kongresowe, Sala Alfa –
wstęp za zaproszeniami
16.00 Uroczystość 20-lecia Raport, WTO – Organizator: Wydawca Show
Daily - Hala E, Stoisko E-1 - wstęp wolny

05.09.2017/ 1 dzień / wtorek
VIP DAY - Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 - 17.00
10.30 – 13.30 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego nt. „Contra vim
non valet ius – asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa” – Organizator: Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Prawa,
Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach, Wydział Inżynierii
Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie – Słowacja, Fire Rescue
Service of the Czech Republic Head of Crisis Management Department, Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Republika Czeska, Vysokej Školy Danubius – Słowacja, Staropolska
Szkoła Wyższa w Kielcach, University of Belgrad – Serbia, Matej
Bel University Bańska Bystrzyca – Słowacja, Stowarzyszenie
Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego – Hala G, sala konferencyjna G1 – wstęp za zaproszeniami
10.30 Uroczysta prezentacja nowego logo CENZIN – Hala E, stoisko
E-12 – wstęp wolny
11.00 Apel klas mundurowych z udziałem Ministra Obrony Narodowej –
teren zewnętrzny przed Centrum Kongresowym – wstęp wolny
12.00 Uroczystość otwarcia targów z udziałem zaproszonych gości –
Centrum Kongresowe, Sala Omega + Alfa - wstęp za zaproszeniami
13.00 Panel dyskusyjny „13-ta z Polską Zbrojną” – Organizator: Wojskowy Instytut Wydawniczy, Redakcja Polski Zbrojnej – Hala D,
stoisko D-6 – wstęp wolny
14.00 – 15.00 Spotkanie autorskie – NAVAL, podpisanie książek, przedpremierowa „Zatoka” oraz bestsellerowe „Ostatnich gryzą psy” i „Przetrwać Belize” – Organizator: Wydawnictwo Bellona – Hala B,
Stoisko B-59 – wstęp wolny
14.00 – 16.00 Przyjęcie Ambasady USA – Centrum Kongresowe, Sala Lambda + Kappa – wstęp za zaproszeniami
14.30 – 16.30 Przyjęcie Ambasady Brytyjskiej w Pawilonie Brytyjskim - Hala D,
stoisko D-67 – wstęp za zaproszeniami
16.00 Przyjęcie kanadyjsko – polskie – Hala G, Stoisko Kanady G-31 –
wstęp za zaproszeniami

06.09.2017 / 2 dzień / środa
DZIEŃ SIŁ ZBROJNYCH - Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 – 17.00

PrOGrAM TArGów
19.00 Uroczysta gala z okazji 70. rocznicy istnienia firmy RADMOR S.A.
(WB Group; stoisko 07, hala F) - uroczystość odbędzie się w
hotelu BEST WESTERN - wstęp za zaproszeniami

07.09.2017 / 3 dzień / czwartek
DZIEŃ SŁUŻB PODLEGŁYCH MSWiA
- Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 – 17.00
Wizyta Attache wojskowych akredytowanych w Polsce
10.00-15.30 Konferencja Naukowo-Techniczna z okazji Jubileuszu 100-lecia
Zakładów Mechanicznych TARNÓW S.A. w tym debata na temat
„100 lat Zakładów Mechanicznych TARNÓW S.A. – wkład w potencjał obronny kraju” – Organizator: Zakłady Mechaniczne Tarnów – Centrum Kongresowe, Sala Kappa – wstęp wolny
10.30 – 13.30 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji
uzbrojenia” – Organizator: Instytut Polityki Międzynarodowej i
Bezpieczeństwa UJK w Kielcach, Targi Kielce S.A.,WSEPiNM
w Kielcach, Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa,
Staropolska Szkoła Wyższa, Instytut Politologii UP im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska Agencja
Przemysłowo-Obronna, Polskie Lobby Przemysłowe – Hala G,
Sala G2 – wstęp za zaproszeniami
11.00–14.00 V Konferencja „Biznes z Wojskiem to pewne pieniądze” – Organizator: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa, Targi Kielce - Centrum Kongresowe, Sala
Lambda – wstęp za zaproszeniami
12.00 – 14.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali” – Organizator: Katedra Odlewnictwa Politechniki
Śląskiej – Centrum Kongresowe, Sala Alfa – wstęp za zaproszeniami
12.00 – 13.00 Spotkanie autorskie – prof. Ryszard Jakubczak, podpisanie książki „Współczesne Wojska Obrony Terytorialnej” – Organizator:
Wydawnictwo Bellona – Hala B, Stoisko B-59 – wstęp wolny
12.00 Pokaz Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej- teren zewnętrzny przy hali A - wstęp wolny
12.30 Pokaz tresury psów służbowych w Policji – teren zewnętrzny przy
hali A - wstęp wolny
13.00 Panel dyskusyjny „13-ta z Polską Zbrojną” – Organizator: Wojskowy Instytut Wydawniczy, Redakcja Polski Zbrojnej– Hala D, stoisko D-6 – wstęp wolny
13.00 Pokaz sprawności jednostek ratowniczych Państwowej Straży
Pożarnej przygotowany przez Komendę Wojewódzką PSP w
Kielcach – teren zewnętrzny przy hali A - wstęp wolny
13.00 – 14.00 Debata nt. „Transfer nowoczesnych technologii podstawą generacyjnego skoku przemysłu i wojska” – Organizator: Defence 24 –
Centrum Kongresowe, Sala Omega – wstęp za zaproszeniami

PrOGrAM TArGów
14.00 – 15.00 Spotkanie autorskie – NAVAL, podpisanie książek, przedpremierowa „Zatoka” oraz bestsellerowe „Ostatnich gryzą psy” i „Przetrwać Belize” – Organizator: Wydawnictwo Bellona – Hala B,
Stoisko B-59 – wstęp wolny
14.00 Wręczenie statuetki DUMNY WETERAN przyznawanej przez Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju - Hala B, Scena Prezentacji B-27 - wstęp wolny
14.30 – 16.00 Przyjęcie BAE Systems, SAAB i Biura Radcy Handlowego Ambasady Szwecji (Team Sweden) – Hala F, stoiska F-28, F-29, F-38
– wstęp za zaproszeniami

08.09.2017 / 4 dzień / piątek
DZIEŃ DEFENDERA - Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 - 15.00
Wizyta Attache akredytowanych w Polsce
13.00 - 14.00 Uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta RP, nagród DEFENDER, Wyróżnień Specjalnych: Ministra Obrony Narodowej oraz
innych resortów, Nagrody Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Straży Granicznej
Laur Graniczny, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk
Obrony Terytorialnej oraz dla Attache Wojskowych za udział w
zawodach strzeleckich - Centrum Kongresowe, Sala Omega +
Alfa - wstęp wolny

09 - 10.09.2017 / sobota, niedziela
Dni otwarte WP
wstęp wolny
Wystawa Sił Zbrojnych - Hala A, B + teren zewnętrzny
09.09.2017 / sobota
Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 - 17.00
W programie między innymi:
- pokazy psów policyjnych
- pokazy walki wręcz,
- pokazy samoobrony Stowarzyszenia Proobronnego 316 (koordynatorem jest
IWSZ)
- pokazy działania grup operacyjnych LOK z Małogoszczy
- pokazy i zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
10.09.2017 / niedziela
Godziny otwarcia ekspozycji: 10.00 - 15.00
W programie między innymi:
- pokazy psów policyjnych
- pokazy walki wręcz,

PrOGrAM TArGów
- pokazy samoobrony Stowarzyszenia Proobronnego 316
(koordynatorem jest IWSZ)
- pokazy działania grup operacyjnych LOK z Małogoszczy
- pokazy i zawody strzeleckie z broni pneumatycznej
12.00 – 13.00 Prelekcja Generała Mirosława Hermaszewskiego – Organizator:
Polska Agencja Kosmiczna - Hala B, Scena Prezentacji B-27
- wstęp wolny

PREZENTACJE, SEMINARIA, KONFERENCJE WYSTAWCÓW
05.09.2017/ 1 dzień / wtorek
10.00 – 11.00 Briefing prasowy – Organizator: Eurofighter Typhoon - Hala E,
Sala E1 - wstęp za zaproszeniami
10.30 – 12.00 Briefing prasowy – Organizator: Raytheon – Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe – wstęp za zaproszeniami
12.00 – 17.00 Warsztaty nt. „Cyberbezpieczeństwo i wsparcie w zarządzaniu
krysysowym” – Organizator: T-Mobile – Hala E, Sala E1 – wstęp
za zaproszeniami
13.00 – 14.00 Prezentacja firmy nt. „Usługi szkoleń na żywo w relacji do wyników” – Organizator: Cubic - Centrum Kongresowe, Małe Biuro
Prasowe - wstęp wolny
14.00 – 14.30 Pokaz taekwando dla publiczności – teren zewnętrzny przed
wejściem nr 3 do CK - wstęp wolny
14.00 – 15.00 Prezentacja firmy nt. „Systemy Ostrzegania Głosem firmy LRAD
przeznaczone dla punktów dowodzenia wojsk lądowych i lotnictwa” - Organizator: Cenrex Sp. z o.o – Hala G, Sala G1 - wstęp
wolny
14.00 – 17.00 Seminarium nt. „Zmiany w AQAP – nowe wyzwania w zapewnieniu jakości wyrobów obronnych”, „Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji jako instytucja narodowa oraz koordynator systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie
obrony narodowej” – Organizator: Centrum Certyfikacji Jakości
WLO WAT – Hala G, Sala G3 – wstęp wolny

06.09.2017 / 2 dzień / środa
10:00 - 11.00 Konferencja prasowa nt. śmigłowca Boeing AH-64 Apache;
Podpułkownik U.S. Army John Morris, Dowódca 1. Batalionu 3.
Pułku Lotnictwa (1-3 ARB) 12. Lotniczej Grupy Bojowej (Combat
Aircraft Brigade) stacjonującej w Katterbach (Niemcy) omówi
możliwości operacyjne najbardziej zaawansowanego śmigłowca
bojowego na świecie, Boeing AH-64 Apache oraz przybliży kwestie dot. stacjonowania śmigłowca w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej – Organizator: Boeing Defense, Space & Security
oraz U.S. Army - Hala E, Sala E1 - wstęp wolny

PrOGrAM TArGów
10.00 - 14.00 Konferencja nt. „Rozpoznanie, identyfikacja, analiza, 4 mln ISO
– prezentacja kamery do zadań specjalnych Canon ME20F-SH” –
Organizator: Canon - Hala G, Sala G1 – wstęp za zaproszeniami
11.00 – 13.00 Konferencja prasowa – Organizator: Cenzin Sp. z o.o. oraz Komenda Główna Policji – Centrum Kongresowe, Sala Alfa –
wstęp wolny
12.00 - 16.00 Konferencja – Organizator: Griffin Group S.A. Defence Sp.K.- Hala
E, sala E1 - wstęp wolny
14:00 - 15.00 Konferencja prasowa nt. samolotu-tankowca Boeing KC-46 Pegasus; Bob Schoeffling, Starszy Manager, Global Sales, Strike,
Surveillance and Mobility programs w dziale Defense, Space &
Security, omówi możliwości samolotu KC-46, szerokokadłubowego, wielozadaniowego powietrznego tankowca. – Organizator:
Boeing Defense, Space & Security - Centrum Kongresowe,
Małe Biuro Prasowe – wstęp za zaproszeniami
14.00 – 14.30 Pokaz taekwando dla publiczności – teren zewnętrzny przed
wejściem nr 3 do CK - wstęp wolny
15.00 - 16.00 Prezentacja firmy nt. „System wykrywania osób ukrytych w pojazdach – firmy Geovox Security Inc.” - Organizator: Cenrex Sp. z
o.o – Hala G, Sala G1 - wstęp wolny
16.00 - 17.00 Prezentacja firmy nt. „Wirtualne, konstruktywne szkolenia na żywo”
- Organizator: Cubic - Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe - wstęp wolny

07.09.2017 / 3 dzień / czwartek
10.30 - 13.30 Seminarium nt. „Pojazdy opancerzone 4x4 – siła tradycji” – Organizator: H.Cegielski - Centrum Kongresowe, Sala Sigma– wstęp
wolny
10.00 - 11.00 Prezentacja firmy – Organizator: Klaster Ratownictwa – Hala G,
Sala G3 – wstęp wolny
10.00 - 12.00 Seminarium nt. „Czujniki pomiarowe oraz ich zastosowania w
testach z zakresu obronności takich jak: eksplozje, podwodne
eksplozje, udary mechaniczne, testy wojskowych pojazdów naziemnych.” – Organizator: EC TEST Systems - Hala E, sala E1
– wstęp wolny
10.00 - 11.00 Prezentacja firmy nt. „Kontron – technologie dla wymagających” Organizator: Kontron/Balticad - Hala G, sala G1 - wstęp wolny
10.00 - 11.00 Konferencja prasowa nt. morskiego samolotu rozpoznawczego i
patrolowego P-8 Poseidon; Bob Schoeffling, Starszy Manager,
Global Sales, Strike, Surveillance and Mobility programs w dziale
Defense, Space & Security, omówi możliwości samolotu Boeing
P-8 Poseidon, wyspecjalizowanego w morskich misjach rozpoznawczych, zwalczaniu okrętów podwodnych i nawodnych oraz
misjach prowadzonych na pełnym morzu i w strefie przybrzeżnej.
– Organizator: Boeing Defense, Space & Security - Centrum
Kongresowe, Małe Biuro Prasowe – wstęp za zaproszeniami
12.00 - 13.00 Prezentacja firmy nt. „Następne szkolenie - zmiany transformacyjne w celu uzyskania gotowości bojowej żołnierza”- Organizator:

PrOGrAM TArGów

12.00 - 13.00
12.30 - 16.30
13.30 - 14.30
14.00 – 14.30
15.00 - 16.00

Cubic - Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe - wstęp
wolny
Prezentacja firmy nt. „Innowacyjne emitery termalnej identyfikacji
optycznej swój-obcy – firmy Thermal Beacon Ltd.” - Organizator:
Cenrex Sp. z o.o.., Hala G, sala G1 - wstęp wolny
Konferencja – Organizator: Griffin Group S.A. Defence Sp.K.- Hala
E, sala E1 - wstęp wolny
Prezentacja firmy nt. „Rozwiązania Cubic Defense” - Organizator:
Cubic - Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe - wstęp
wolny
Pokaz taekwando dla publiczności – teren zewnętrzny przed
wejściem nr 3 do CK - wstęp wolny
Prezentacja firmy nt. „Rozwiązania Cubic Defense” - Organizator:
Cubic - Centrum Kongresowe, Małe Biuro Prasowe - wstęp
wolny

08.09.2017 / 4 dzień / piątek
12.00 – 13.00 Prezentacja firmy nt. „Mało inwazyjne systemy gaśnicze oparte
o mgłę wodną niskociśnieniową, zapewniające wysokie bezpieczeństwo ludzi, załóg oraz przyjazne dla sprzętu i elektroniki
– Telesto” - Organizator: Cenrex Sp. z o.o., Hala G, sala G1
- wstęp wolny

POKAZY DYNAMICZNE
TEREN ZEWNĘTRZNY przy hali a (wydzielony z części parkingu VIP)

07.09.2017 / 3 dzień / czwartek
10.30, 14.30 Prezentacja Mostu Towarzyszącego na podwoziu samochodowym
MS-20 kr Daglezja – Organizator OBRUM Sp. Z o.o./ ZM BUMAR-ŁABĘDY

EXPO PrOGrAMME
25th International Defence Industry Exhibition
23rd International Logistics Exhibition LOGISTYKA
Polish Armed Forces’ Exhibition

05.09.2017 /Day 1/ Tuesday
VIP DAY - Exhibition opening hours: 10.00 - 17.00
10.30 – 13.30 The 2nd International Scientific Conference held within the scope
of the 25th International Defence Industry Exhibition Contra vim
non valet ius - asymmetric risks for security”- Organiser: National
Security Department of the Faculty of Law, Administration and
Management at the UJK University in Kielce, Faculty of Security
Engineering at the University of Zilina - Slovakia, Fire Rescue
Service of the Czech Republic – Head of Crisis Management
Department, Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií
[Higher Education Institution for European and Regional Studies]
- Czech Republic, Danubius University – Slovakia, Staropolska
Szkoła Wyższa [Old Polish University] in Kielce, University of Belgrade - Serbia, Matej Bel University Banská Bystrica - Slovakia,
“Institute for the Świętokrzyskie Region Promotion” Association –
G Expo Hall, G1 conference hall - invitation holders only
10.30 Presentation of new CENZIN’s logo - E Expo Hall, expo stand
E-12 - free admission, open to the public
11.00 Uniformed Classes roll-call (the guest of honour — the Minister of
National Defence) - outdoor expo grounds in front of the Congress Centre - free admission, open to the public
12.00 The gala opening ceremony: the function attended by the guests
of honour – Congress Centre, Omega + Alfa Conference Halls
- invitation holders only
13.00 Panel discussion - “One o’clock with Polska Zbrojna” – Organiser:
Military Publishing Institute, Editorial Office of Polska Zbrojna
Magazine – D Expo Hall, expo stand D-6 - free admission, open
to the public
14.00 - 15.00 Meet the author session - NAVAL, the book-authors sign autographs, pre-release of “Zatoka [Gulf]” and the best-selling “Ostatnich
Gryzą Psy [Last on the bandwagon]” and “Przetrwać Belize [Belize Survival]” - Organiser: Bellona Publishing House - B Expo
Hall, B-59 expo stand- free admission, open to the public
14.00 - 16.00 The US Embassy Reception - Congress Centre - Lambda + Kappa Halls - invitation holders only
14.30 – 16.30 British Embassy Reception at UK Pavilion Business Lounge - D
Expo Hall, D-67 expo stand - invitation holders only
16.00 Canada – Poland Networking Raception – G Expo Hall, Canada
Pavilion G-31 - invitation holders only

EXPO PrOGrAMME

EXPO PrOGrAMME

06.09.2017 /Day 2/ Wednesday

gryzą psy [Last on the bandwagon] - Organiser Bellona Publishing House - B Expo Hall, B-59 expo stand- free admission,
open to the public
15.00 - 17.00 Reception of Lockheed Martin - Congress Centre - Alpha conference hall - invitation holders only
16.00 20th anniversary of the Raport, WTO – Organiser the Show Daily
Publisher - E-1 Expo stand, E Expo Hall- free admission, open
to the public
19.00 Gala evening to celebtrate the 70th anniversary of the RADMOR
SA (WB Group, expo stand 07, F Expo Hall ) - The ceremony
will be held at the BEST WESTERN Hotel - invitation holders
only

DAY OF THE ARMED FORCES, Exhibition opening hours: 10.00 – 17.00
10.00- 12.00 Meeting of the Secretaries of State in the Ministry of National
Defence, the Ministry of Development, the Under-Secretaries of
state at Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Science and Higher
Education and the Director of The National Centre of Research
and Development with representatives of the defence industry Congress Centre, Omega Conference Hall - invitation holders
only
10.00 - 12.00 Debate on “Innovations and the Polish armaments sector’s future –
PGZ” - Organiser: Military Publishing Institute, Editorial Office of
Polish Armaments Group, Polish Armaments Group - Congress
Centre, Press Office - small press-room – invitation holders
only
10.00 - 15.00 NCBR Steering Committee’s Meeting for R&D in State Security
and Defence - Targi Kielce’s Office & Administration Building,
conference room 112 - 1st floor - invitation holders only
11.00 Meeting on “Effective Help” with the representatives of the Centre for Foreign Mission Veterans, the Association of the Foreign
Missions Injured and Casualties, the Fallen Soldiers Families’
Association “Remembrance and Future” and the Grow Up with
Us Foundation – B Expo Hall – the Presentations Stage B-27 free admission, open to the public
11.00 - 14.00 Reception of the Embassy of Sweden, - Congress Centre, Sigma
conference hall - invitation holders only
12.30 - 14.00 Uniformed classes meeting with MOD Secretary of State - Minister
Bartosz Kownacki Congress Centre, Omega Hall / outdoor
expo grounds - open for public
12.00 - 13.00 Meet the author session - Col. Engineer Przemysław Kupidur PhD
and Col. Engineer Mirosław Zahor PhD from the Military University of Technology, book-authors sign autographs “Firearms - a
Practical English-Polish Dictionary” - Organiser: Bellona Publishing House - B Expo Hall, B-59 expo stand- free admission,
open to the public
13.00–16.00 Lead Nation Seminar on “POL-KOR seminar for the promotion of
defence industry cooperation” – Organiser: Ministry of National
Defence – Poland and Ministry of National Defence – Korea Congress Centre, Kappa Conference Hall - open for public
13.00 Panel discussion - “One o’clock with Polska Zbrojna” – Organiser:
Military Publishing Institute, Editorial Office of Polska Zbrojna
Magazine - D Expo Hall, expo stand D-6 - free admission, open
to the public
13.00 - 14.00 Meet the author session - Vice-Admiral Stanisław Zarychta PhD.,
book-authors sign autographs – “Nuclear Weapons”, “NATO’s
Military Structures 1949-2013”, “NATO Doctrines and Strategies
1949-2013” - Organiser: Bellona Publishing House - B Expo Hall,
B-59 expo stand- free admission, open to the public
14.00 - 15.00 Meet the author session - NAVAL, the book-authors sign autographs, pre-release of “Zatoka [Gulf]” and the best-selling “Ostatnich

07.09.2017 /Day 3 / Thursday
DAY OF SERVICES OPERATING AS A PART OF THE
MINISTRY OF INTERIOR,
Exhibition opening hours: 10.00 – 17.00
The visit of Military and Attachés accredited to Poland
10.00-15.30 The Science and Technology Conference on the occasion of the
100th anniversary of TARNÓW Mechanical Works S.A. The agenda includes the debate on “100 years of TARNÓW Mechanical
Works S.A. and its contribution to the country’s defence potentials” - Organiser: Tarnów Mechanical Works - Congress Centre,
Kappa conference hall – free admission, open to the public
10.30 - 13.30 The National Scientific Conference on “The defence industry’s R&D
contribution towards armaments development and modernization” - Organiser: the International Politics and Security Institute
UJK University in Kielce, Targi Kielce SA, WSEPiNM in Kielce,
Warsaw School of Management – Higher Education Institution,
Staropolska Szkoła Wyższa [Old Polish University], National
Education Commission Pedagogical University of Cracow - Institute of Political Studies, the Air Force Institute of Technology, the
Military Institute of Armament Technology, the Polish Defence and
Industry Agency, the Polish Industrial Lobby – G Expo Hall, G2
conference hall invitation holders only
11.00-14.00 The 5th Conference on “Doing business with the army” - Organiser: the Inspectorate of Support for the Armed Forces, Polish
Security Forum Foundation, Targi Kielce - Congress Centre,
Lambda Conference Hall - invitation holders only
12.00 - 14.00 The International Conference on “Solidification and Crystallization
of Metals” – Organiser: the Foundry Department, Silesian University of Technology – Congress Centre, Alfa conference hall –
invitations holders only
12.00 – 13.00 Meet the author session – Professor Ryszard Jakubczak, the
author of “Contemporary Territorial Defence Forces” – Organiser
Bellona Publishing House - B Expo Hall, B-59 expo stand- free
admission, open to the public

EXPO PrOGrAMME

EXPO PrOGrAMME

12.00 The Border Guards Representative Orchestra - live performance
- outdoor expo grounds next to the A Expo Hall - open for
public
12.30 Demonstration of police dogs’ training – outdoor exhibition grounds next to the A Expo Hall- open for public
13.00 Panel discussion - “One o’clock with Polska Zbrojna” – Organiser:
Military Publishing Institute, Editorial Office of Polska Zbrojna Magazine - D Expo Hall, expo stand D-6 - free admission, open
to the public
13.00 Dynamic live presentations of the State Fire Service’s S&R capabilities staged by the Provincial Command PSP in Kielce - outdoor
expo grounds next to the A Expo Hall - open for public
13.00 – 14.00 Debate on “Cutting-edge technologies transfer - the basis of the
generational leap in industry and the army” - Organiser: Defense
24 - Congress Centre, Omega Hall - invitation holders only
14.00 - 15.00 Meet the author session - NAVAL, the book-authors sign autographs, pre-release of “Zatoka [Gulf]” and the best-selling “Ostatnich gryzą psy [Last on the bandwagon] - Organiser Bellona
Publishing House - B Expo Hall, B-59 expo stand- free admission, open to the public
14.00 The Association of Injured and Victims on Missions Outside the
Country – the Proud Veteran Statuette awarding ceremony - B
Expo Hall, the Presentations Stage B-27 - free admission,
open to the public
14.30 - 16.00 Reception of BAE Systems, SAAB and Sweden Embassy Commercial Counsellor’s Office (Team Sweden) - F Expo Hall, expo
stands F-28, F-29, F-38 – invitation holders only

09 - 10.09.2017 / Saturday, Sunday

08.09.2017/ Day 4 / Friday
THE DEFENDER DAY - Exhibition opening hours: 10.00 - 15.00
The visit of Attachés accredited to Poland
13.00 - 14.00 Awarding ceremony – presentation of the Award of the President
of Poland, Defender Awards and special distinctions bestowed by
the Minister of National Defence and other Ministries, awards the
Chief Police Commander, Commander in Chief of the National
Fire Services PSP, Commander in Chief of the Border Guards Border Guards Laurel, accolades of the Head of the Inspectorate
for Armed Forces Support, distractions of the General Command
of Branches of Armed Forces, the awards of the Territorial Defence Forces’ Commander and awards for Military Attaches who take
part in the shooting competitions - Congress Centre, Omega +
Alfa Conference Halls – open for public

Polish Army Open Days
open for the general public
the Polish Armed Forces’ Exhibition
A, B Expo Halls + outdoor expo grounds
09.09.2017 - Saturday
Exhibition opening hours: 10.00 - 17.00
The programme includes, inter alia:
- Police dogs’ training – live demonstrations
- hand-to-hand unarmed combat shows,
- self-defence demonstrations of the 316 non-governmental defense organization
Association (coordinated by the IWSZ)
- demonstrations of Małogosz LOK [Country Defense League] in operations live
- pneumatic weapons – shows and shootings competition
10.09.2017 / Sunday
Exhibition opening hours: 10.00 - 15.00
The programme includes, inter alia:
- Police dogs’ training – live demonstrations
- hand-to-hand unarmed combat shows,
- self-defence demonstrations of the 316 non-governmental defense organization
Association (coordinated by the IWSZ)
- demonstrations of Małogosz LOK [Country Defense League] in operations live
- pneumatic weapons – shows and shootings competition
12.00 - 13.00 General Mirosław Hermaszewski’s lecture - Organiser: Polish
Space Agency - B Expo Hall, Presentations Stage B-27 -free
admission, open to the public

EXHIBITORS’ PRESENTATIONS, SEMINARS, CONFERENCES
05.09.2017 /Day 1/ Tuesday
10.00 - 11.00 Media Briefing - Organiser: Eurofighter Typhoon – E Expo Hall, E1
conference hall - invitation holders only
10.30 - 12.00 Press Briefing - Organiser: Raytheon – Press Office - small press-room - Congress Centre - invitation holders only
12:00 - 17:00 Workshops on “Cybersecurity and Crisis Management Support”
- Organiser: T-Mobile – E Expo Hall, E1 conference hall - invitation holders only

EXPO PrOGrAMME
13.00 – 14.00 Company’s presentation on “Performance Based Live Training”
– Organiser: Cubic – Press Office - small press-room - Congress Centre - free admission, open to the public
14.00 Taekwando show for the general public - outdoor expo grounds
in front of the entrance no. 3 to the Congress Centre - free
admission, open to the public
14.00 – 15.00 Company’s presentation on “Voice Warning Systems for Army
and Air Force Command Posts by LRAD Corporation” – Organiser: Cenrex LLC - G Expo Hall, G1 conference hall - free admission, open to the public
14.00 – 17.00 Seminar on; “AQAP Changes - new challenges in quality assurance of defence products”, “Military Centre for Standardization,
Quality and Codification in the capacity of the National Institution
and the Defence Quality Assurance System Coordinator in Defence Ministry” - Organiser: WLO WAT Quality Certification Centre
G Expo Hall, G3 conference hall - free admission, open to the
public

06.09.2017 /Day 2/ Wednesday
10.00 - 11.00 U.S. Army AH-64 Apache Briefing; U.S. Army LTC John Morris,
Commander 1st Battalion, 3rd Aviation Regiment (1-3 ARB), in
the 12th Combat Aircraft Brigade (CAB) at Katterbach Army Airfield, will provide an overview of the most advanced multi-role
combat helicopter, the Boeing AH-64 Apache, its capabilities and
deployment of the aircraft around Poland and Central & Eastern
Europe. - Organiser: Boeing Defense, Space & Security and U.S.
Army - E Expo Hall, E1 conference hall - free admission, open
to the public
10:00 - 14:00 Conference on “Reconnaissance, identification, analysis, 4 million
ISO - presentation of the Canon ME20F-SH – a special purpose
camera” - Organiser: Canon – G Expo Hall, G1 conference hall
- invitation holders only
11:00 - 13:00 Press conference - Organiser: Cenzin LLC and the Police Headquarters - Congress Centre, Alpha conference hall - free admission, open to the public
12:00 - 16:00 Conference - Organiser Griffin Group S.A. Defence Sp.K.– E Expo
Hall, E1 conference hall - free admission, open to the public
14.00 - 15.00 Boeing KC-46 Tanker Briefing; Bob Schoeffling, senior manager,
Global Sales, Strike, Surveillance and Mobility programs for Defense, Space & Security, will provide an overview of the KC-46,
a wide body, multi-role tanker and its capabilities - Organiser:
Boeing Defense, Space & Security – Press Office - small pressroom - Congress Centre - invitation holders only
14.00 – 14.30 Taekwando show for the general public - outdoor expo grounds
in front of the entrance no. 3 to the Congress Centre - free
admission, open to the public
15.00 – 16.00 Company’s presentation on “Avian Heart Beat Detector by Geovox Security Inc.” – Organiser: Cenrex LLC - G Expo Hall, G1
conference hall - free admission, open to the public

EXPO PrOGrAMME
16.00 – 17.00 Company’s presentation on “Live, Virtual Constructive Training”
– Organiser: Cubic – Press Office - small press-room - Congress Centre - free admission, open to the public

07.09.2017 /Day 3 / Thursday
10.30 - 13.30 Seminar on “4x4 armoured vehicles - power of traditions” - Organiser: H.Cegielski Congress Centre, Sigma conference hall –
free admission, open to the public
10.00 – 11.00 Company’s presentation – Organiser: Cluster for Rescue - G Expo
Hall, G3 conference hall – free admission, open to the public
10.00 - 12.00 Seminar on “Sensors and sensor-applications for defence purposes such as explosions, underwater explosions, mechanical
impacts, military ground vehicles tests.” – Organiser: EC TEST
Systems - E Expo Hall, E1 conference hall - free admission,
open to the public
10.00 - 11.00 Company presentation on: “Kontron - technologies for the demanding” - Organiser: Kontron / Balticad - G Expo Hall, G1 conference hall -free admission, open to the public
10.00 - 11.00 Boeing P-8 Maritime Surveillance Aircraft Briefing; Bob Schoeffling,
senior manager, Global Sales, Strike, Surveillance and Mobility
programs for Defense, Space & Security, provides an overview of
Boeing’s P-8, a long-range anti-submarine warfare, anti-surface
warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance aircraft
capable of broad-area, maritime and littoral operations. - Organiser: Boeing Defense, Space & Security – Press Office - small
press-room - Congress Centre - invitation holders only
12.00 – 13.00 Company’s presentation on “Next-Training – transformational
changes in attaining soldier readiness” – Organiser: Cubic –
Press Office - small press-room - Congress Centre – free
admission, open to the public
12.00 – 13.00 Company’s presentation on “Innovative thermal optical IFF (Identification Friend or Foe) emitters by Thermal Beacon Ltd.”– Organiser: Cenrex LLC - G Expo Hall, G1 conference hall – free
admission, open to the public
12:30 - 16:30 Conference - Organiser: Griffin Group S.A. Defence Sp.K.– E
Expo Hall, E1 conference hall – free admission, open to the
public
13.30 – 14.30 Company’s presentation on “Cubic Defense” – Organiser: Cubic
– Press Office - small press-room - Congress Centre – free
admission, open to the public
14.00 - 14.30 Taekwando show for the general public - outdoor expo grounds
in front of the entrance no. 3 to the Congress Centre - free
admission, open to the public
15.00 – 16.00 Company’s presentation on “Cubic Defense” – Organiser: Cubic
– Press Office - small press-room - Congress Centre – free
admission, open to the public

EXPO PrOGrAMME
08.09.2017/ Day 4 / Friday
12.00 – 13.00 Company’s presentation on “Less invasive firefighting systems
based on low pressure water mist, providing high security for
people, crew and more friendly to equipment and electronics by
Telesto” – Organiser: Cenrex LLC G Expo Hall, G1 conference
hall – free admission, open to the public

DYNAMIC SHOW-PRESENTATIONS
outdoor expo grounds next to the A Expo Hall
(a section of the VIP parking lot)

07.09.2017 /Day 3 / Thursday
10.30, 14.30 Presentation of the auxiliary bridge on the MS-20 kr Daglezja chassis - Organiser: OBRUM LLC / ZM BUMAR-ŁABĘDY

PLAn PAwILOnU A
„A” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn PAwILOnU B
„B” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn PAwILOnU c
„c” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn PAwILOnU D
„D” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn PAwILOnU F
„F” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn PAwILOnU G
„G” EXHIBITIOn PAVILIOn

PLAn TErEnów ZEwnęTrZnYcH
OUTDOOr ArEA

ALFABETYcZnY SPIS wYSTAwców
ALPHABETIcAL LIST OF EXHIBITOrS
NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
3D PRINTERS Sp. z o.o., Polska
3M POLAND Sp. z o.o., Polska
4C STRATEGIES, Szwecja
Aavid Thermacore, Wielka Brytania
ACR Artex, Stany Zjednoczone
Adeon Wydawnictwo Tebra, Polska
Advanced Protection Systems Sp. z o.o., Polska
AeroGlow International, Wielka Brytania
Aeronautics Ltd., Izrael
Aerospace Industries Association / US Army, Stany Zjednoczone
AEROVIRONMENT, Stany Zjednoczone
AGAPIT Sp. z o.o. Sp.K., Polska
Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o., Polska
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO, Polska
Agency for Defense Development, Korea Południowa
AGREGATY PEX-POOL PLUS, Polska
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
AIRBUS SAS, Francja
Aksel Sp. z o.o., Polska
ALFORD, Wielka Brytania
ALTIMUS-TECH Sp. z o.o., Polska
ALVO MOBILE HOSPITAL, Polska
AMBASADA KANADY / Embassy of Canada to Poland, Polska
Amber Tiger Holdings Ltd., Wielka Brytania
AMII Sp. z o.o., Polska
AMPHENOL AUSTRIA, SWITZERLAND & CEE MILITARY &
AEROSPACE, Austria
AMW HOTELE Sp. z o.o., Polska
AMW REWITA Sp. z o.o., Polska
AMZ-KUTNO S.A., Polska
Angus Fire Limited, Wielka Brytania
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
ARGO S.A. (Grawerton), Polska
ARMAS Ltd, Słowenia
Armeka Ltd., Finlandia
ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.,
Polska
Army Recognition, Belgia
ARMYTEC
ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o., Polska
ARTMEDAL II / MENNICA JURAJSKA, Polska
ASB GROUP, Francja
ASTRA Concept Sp. z o.o., Polska
ATDI Sp. z o.o., Polska
ATOS Sp. z o.o., Polska
AUTOBOX INNOVATIONS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k., Polska
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o., Polska

ALFABETYcZnY SPIS wYSTAwców
ALPHABETIcAL LIST OF EXHIBITOrS
Stoisko
Stand
B-72
D-21
F-29
D-73
ZC-9
B-89
B-73
D-71
B-19
B-60
G-3
E-2, B-1
C-10
F-25
ZC-12
B-42
F-6
G-51
G-48
ZG-6
ZG-20
G-31
D-72
D-25
F-5
C-10
C-10
ZF-1
D-46
D-79
B-17
ZC-9
B-104
ZC-9
B-107
G-54
D-28
B-82
E-55
G-32
B-86
G-26A
ZC-19
D-2

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

Stoisko
Stand

Axnes Aviation AS., Norwegia
BAE Systems PLC, Wielka Brytania
BALTICAD Sp. z o.o., Polska
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
Bedia Motorentechnik GmbH & Co. KG, Niemcy
Bell Helicopter Textron Inc., Stany Zjednoczone
Bellona S.A., Polska
BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES Ltd., Izrael
BIRDON AMERICA Inc., Stany Zjednoczone
Biuro do Spraw Proobronnych, Polska
BOEING, Stany Zjednoczone
BOGER GmbH, Niemcy
BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR, Polska
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Polska
Bren-Tronics, Stany Zjednoczone
Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o., Polska
BSST GmbH, Niemcy
Bydgoskie Zakłady Elektroniczne ‚BELMA’ S.A., Polska
C4i Systems, Wielka Brytania
CABLEX PTY Ltd., Australia
CAE, Kanada
CALIX, Szwecja
Cambridge Pixel Ltd., Wielka Brytania
CANON Polska Sp. z o.o., Polska
CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach, Polska
Carlise IT, Wielka Brytania
CASE-PACK, Polska
CASTELIOR A.Górecki i Wspólnicy Sp.J., Polska
CBJ TECH, Szwecja
C-Borg Company Sp. z o.o. S.K.A., Polska
Cenrex Sp. z o.o., Polska
Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych Sp. z o.o., Polska
D-3,
CENZIN Sp. z o.o., Polska
CEOTRONIX AG, Niemcy
E-29,
CFT PRECYZJA Sp. z o.o., Polska
CHEMRING, Wielka Brytania
CILAS, Francja
E-29,
Cnim, Francja
Cobalt Kinetics
Cobalt Light Systems, Wielka Brytania
Cobham Aerospace Communications, Francja
Cobham Antennas Systems, Wielka Brytania
Cobham Mast Systems, Finlandia
Cobo S.p.A, Włochy
COFRAMA Sp. z o.o., Polska
COGES, Francja
COGNOR S.A. ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI, Polska

E-24
F-38
D-17
E-6
E-14
F-9
B-59
E-51
B-16
B-7
F-8
G-48
D-18
B-43
ZC-9
B-74
B-42
C-3
D-68
F-40
G-29
D-55
D-69
G-38
ZC-11
G-17
B-85
B-104
F-29
D-16
ZC-9
ZG-37
E-12
ZG-22
G-26
G-48
ZG-22
E-55
G-53
D-70
E-55
G-17
D-46
E-14
B-105
E-49
D-84

ALFABETYcZnY SPIS wYSTAwców
ALPHABETIcAL LIST OF EXHIBITOrS
NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

ALFABETYcZnY SPIS wYSTAwców
ALPHABETIcAL LIST OF EXHIBITOrS
Stoisko
Stand

COMARCH S.A., Polska
D-3, ZG-37
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
G-16
COMEX ELECTRONICS, Szwecja
F-29
Complete Parachute Solutions, Stany Zjednoczone
ZC-9
COMROD COMMUNICATION AS, Norwegia
E-3
CONCEPT Sp. z o.o., Polska
ZG-22
CONDOR OUTDOOR PRODUCTS, Stany Zjednoczone
F-17
Cryptomind, Polska
B-49
CS SOFT, Czechy
D-56, ZF-2
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56, ZF-2
DACPOL Sp. z o.o., Polska
D-26
DANAKS Ltd., Litwa
B-71
DEFENCE SERVICE TRACKS GmbH, Niemcy
E-29, ZG-22
Defence24.pl, Polska
E-7, B-61
Defense Express, Ukraina
B-76
Defense Security Cooperation Agency, Stany Zjednoczone
F-33
Dell, Polska
B-49
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J., Polska
B-30
DEMAR Marek Dewódzki, Polska
G-14
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
G-8
Deschamp
G-53
Dgt Sp. z o.o., Polska
B-79
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
E-29, ZG-22
DIOXID Sp. z o.o., Polska
G-30
DISCO WTMH S.A., Polska
ZG-42
DIT Defence & Security Organisation, Wielka Brytania
D-67
DOLEZYCH Sp. z o.o., Polska
B-97
DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY, STOWARZYSZENIE, Polska
G-47
DOMAR Sp. z o.o. Sp. k., Polska
G-7
DONG IN OPTICAL Co. Ltd., Korea Południowa
F-26
DRABPOL Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik, Polska
D-27
DRAMIŃSKI S.A., Polska
G-19
Dynamit Nobel Defence GmbH, Niemcy
E-29, ZG-22
EBERSPAECHER Sp. z o.o., Polska
B-52
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
D-7
EDH DOPPLER, Republika Południowej Afryki
G-6
EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o., Polska
B-54
EKO-MOTO Sp. z o.o., Polska
D-55
Elamed Media Group, Polska
B-78
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
EL-CAB Sp. z o.o., Polska
E-14
Elcan Optical Technologies, Kanada
ZC-9
ELEKTRIT Sp. z o.o., Polska
D-23
ELMARK AUTOMATYKA, Polska
B-53
E-MILITARIA.PL, Polska
B-108
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J., Polska
G-23
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., Polska
D-33

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
ETRONIKA Sp. z o.o., Polska
EUROFIGHTER Jagdflugzeug GmbH, Niemcy
European Security & Defence, Niemcy
Eurosatory 2018, Francja
EUROTEMPEST B.V., Holandia
Exatel, Polska
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
EXPAL, Hiszpania
Expodefensa 2017, Francja
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o., Polska
Faun Trackway, Wielka Brytania
FCT electronic GmbH, Niemcy
FELLOWES POLSKA S.A., Polska
FILBICO Sp. z o.o., Polska
FIN Sp. z o.o., Polska
FINE KOWAC Co. Ltd., Korea Południowa
Fiocchi Munizioni, Włochy
FIRECO S.r.l., Włochy
Fischer Connectors GmbH, Niemcy
Fischer Panda GmbH, Niemcy
FLIR SYSTEMS INC., Stany Zjednoczone
FLOP SYSTEM Sp. z o.o., Polska
FLYTRONIC Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION
TEST & EVALUATION, Szwecja
FN Herstal S.A., Belgia
FOCUS OPTECH, Korea Południowa
FOLLET EUROPE POLSKA Sp. z o.o., Polska
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
Frag Out Magazine, Polska
FREQUENTIS AG, Austria
FS Co. Ltd., Korea Południowa
FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI, Polska
FUNDACJA GS1 POLSKA, Polska
FUNDACJA POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA, Polska
Fy-Composite
Galleon Embedded Computing AS., Norwegia
GAMA Plawgo & Zawisza Sp. J., Polska
General Dynamics European Land Systems, Szwajcaria
General Dynamics Mission Systems, Stany Zjednoczone
GEOVOX Security, Stany Zjednoczone
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
Gicat, Francja
GLOMEX MS, Polska
GMINA KIELCE, Polska
GOLDTEC Technologies, Izrael
GORKY Elektronika Przemysłowa, Polska
GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp.k., Polska
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D-33
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F-26
ZC-9
G-6
G-17
E-14
F-12
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F-7, ZG-8
F-29
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F-26
B- 95
G-6
B-109
D-49
F-26
B-11
B-31
E-16
G-53
E-24
B-29
E-29, ZG-22
ZC-9
ZC-9
G-35
E-55
D-51
E-10
ZC-9
E-10
E-29, ZG-22
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GUIDE
G-53
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
G-45, D-56, ZF-2
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
G-45, D-56, ZF-02,
Ha3o, Polska
B-103
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
G-35
Haix ® - Schuhe Produktions-und Vertriebs GmbH, Niemcy
D-63
Hanwha, Korea Południowa
F-27
HARRIS CORPORATION, Stany Zjednoczone
F-11
HBM, BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI, Polska
D-41
Heckler & Koch, Niemcy
ZC-9
HELI-ONE POLAND, Polska
F-35
HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o.o., Polska
D-22
HETEK Lift und Hebetechnik GmbH, Niemcy
ZG-20
Hewea, Polska
B-79
High Ground Gear, Stany Zjednoczone
ZC-9
HOLSTERS HPE POLSKA, Polska
D-25
Honeywell, Stany Zjednoczone
D-59
HQH SYSTEM spol. S.r.o., Czechy
F-1
Huta Stalowa Wola S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
HUTCHINSON SNC, Francja
G-11
HYEMIN Corp., Korea Południowa
F-25
Hytera Mobilfunk GmbH, Niemcy
D-45
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
iBULe Photonics, Korea Południowa
F-25
iKey, Ltd., Stany Zjednoczone
G-6
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
INERO, Szwecja
F-29
INEXIM Sp. z o.o., Polska
G-28
InfoPraca.pl, Polska
B-111
INFRAMET, Polska
B-41
InPhoTech Sp. z o.o., Polska
G-33
INSTALAZA S.A., Hiszpania
G-42
INSTYTUT LOTNICTWA, Polska
D-8
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Polska
B-23
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3, ZG-37
INTEC EXPORT INTELLIGENCE Ltd., Wielka Brytania
D
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o., Polska
B-49
ISRAEL WEAPON INDUSTRIES Ltd., Izrael
B-62
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
D-81
ITALTECNICA Sp. z o.o., Polska
B-44
Ixblue, Francja
E-54
IZT - LABS GmbH, Niemcy
G-48
JAIN Technology Co. Ltd., Korea Południowa
F-25
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
D-11
JANAR Sp. z o.o., Polska
G-1
Jednostka Strzelecka 1313, Polska
B-7
Jednostka Strzelecka Piotrków Trybunalski, Polska
B-7
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Jelcz Sp. z o.o., Polska
ZC-3, ZC-7, ZC-6
JET SYSTEM Sp. z o.o. Sp.K, Polska
D-24
JMD Daniel Technologie, Polska
ZC-9
JPS Interoperability, Stany Zjednoczone
ZC-9
KAFAR Brtłomiej Sztukiert, Polska
ZG-5, ZG-30
KALIBER Sp. z o.o., Polska
ZG-2
KAPPA OPTRONICS GmbH, Niemcy
E-29, ZG-22
Kärcher Sp. z o.o., Polska
ZG-32
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.J., Polska
ZG-16
Kel-Tec, Stany Zjednoczone
ZC-9
KENBIT Koening i Wspólnicy Sp. J., Polska
D-48
KIDDE-DEUGRA GmbH, Niemcy
B-87
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU, Polska
B-75
KLASTER RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY
LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO, Polska
B-79
Klauke
G-53
Klimawent S.A., Polska
D-33
KOLBA.PL, Polska
B-63
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach, Polska
B-112
Kongsberg
G-53, E-24, ZG-14
Kongsberg Defence and Aerospace AS., Norwegia
G-53, E-24, ZG-14
KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o., Polska
B-54
Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe MAGNETO Sp.J., Polska
D-42
Konsorcjum Brokerskie PWS KONSTANTA S.A.
- Supra Brokers S.A., Polska
D-54
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
Korea Defense Industry Association (‚Medium-small Enterprise
consists of 9 companies’), Korea Południowa
F-26
KPC METAL CO. Ltd., Korea Południowa
F-26
KRAUSE Sp. z o.o., Polska
B-69
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o., Polska
B-96
KTJ Kolor
G-53
KWAPIL & CO. GmbH, Austria
G-9
Lacroix, Francja
E-48
Laser Gas, Finlandia
ZC-9
Leafield Cases, Wielka Brytania
B-104
LEMIGO, Polska
B-99
LEONARDO, Włochy
E-23
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEUPOLD, Stany Zjednoczone
G-27
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
Lig Nex1
G-53
LIG Nex1 Co. Ltd., Korea Południowa
F-22
LIGA OBRONY KRAJU, Polska
LiTak-Tak, Litwa
ZG-6
Lockheed Martin Corporation, Stany Zjednoczone
E-39
LOM PRAHA s.p., Czechy
D-35
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Lontex, Polska
B-79
Lounge, Francja
E-47
LS Mtron Ltd., Korea Południowa
F-23
LTC
G-53
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
LUCIAD, Belgia
F-2
M.K. SZUSTER, Polska
F-12
Mactronic Sp. z o.o. Sp. k., Polska
D-85
Magazyn „W akcji”, Polska
B-78
Magazyn Centralny CENTRUM Sp. z o.o., Polska
ZC-19
Magnum-X Sp. z o.o., Polska
B-100
Marathon Target, Australia
E-3
MARS Shipyards & Offshore / MS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, Polska
C-5
MARVIN LAND SYSTEMS, Stany Zjednoczone
D-55
MATBOCK, Stany Zjednoczone
ZC-9
MAVERICK Sp. z o.o., Polska
D-31
MBDA, Francja
E-18, ZC-16
MECHANIX WEAR, Stany Zjednoczone
G-16
Media Point (dystrybucja gazet), Polska
E
MEGAL Sp. z o.o., Polska
B-45
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
Mesko S.A., Polska
C-1, C-3
METALEXPORT-S Sp. z o.o., Polska
B-19
Metravib
G-53
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Polska
D-33
Milfoam
G-53
MILITARIA.PL, Polska
B-84
Military Technology, Niemcy
B-101
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7, ZG-8
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ, Polska
C-8
Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej / Ministry of
National Defence of South Korea, Korea Południowa
F-25
MISTA Sp. z o.o. / LACENAIRE, Polska
ZC-18
MMIST, Kanada
ZC-9
MODULAR SYSTEM Sp. z o.o., Polska
ZG-15
Mönch Publishing Group, Niemcy
B-101
Moog
G-53
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. / MS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych, Polska
C-5
MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., Polska
F-36
MoveIT, Polska
B-110
MSA
G-53
MSM Martin, s.r.o., Słowacja
D-56, ZF-2
MULTISOFT GROUP S.A., Polska
B-88
MYDEFENCE, Dania
G-16
Nammo AS., Norwegia
E-24
Nanuk
G-53
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National Instruments Poland Sp. z o.o., Polska
F-16
NAVAL GROUP, Francja
E-5
NEOPTA Electronics Sp. z o.o., Polska
G-17
Nexeya, Francja
E-55
Nimda Co., Izrael
E-34
NITRO-CHEM S.A. Zakłady Chemiczne, Polska
C-1
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68
Nordic Unmanned AS., Norwegia
E-24
NORTHROP GRUMMAN, Stany Zjednoczone
F-21
Norwegian Defence and Security Industries Association (FSi),
Norwegia
E-24
NPP EDM-2016, Ltd., Ukraina
D-52
Olympus
G-53
Operators Suppressor Systems, Stany Zjednoczone
ZC-9
Optics Trade
G-53
Orange Polska S.A., Polska
B-49
ORBITAL ATK, Stany Zjednoczone
E-33
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3, C-4, C-5
OTIS TECHNOLOGY, Stany Zjednoczone
F-15
Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş., Turcja
G-45
OXLEY Developments Ltd., Wielka Brytania
G-48
P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ Sp.J., Polska
B-94
Paar Logistik GmbH, Niemcy
E-14
Pagacz i Synowie Sp. z o.o., Polska
G-53
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
PARKOUR TRACK, Holandia
B-33
PCE POLSKA Sp. z o.o., Polska
ZG-21
PCO S.A., Polska
C-4
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PIT-RADWAR S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
PJSC AC Ukrainian Helicopters, Ukraina
ZG-26
PLASAN SASA Ltd., Izrael
ZG-3
PLATH GmbH, Niemcy
E-38
POB d.o.o., Chorwacja
D-15
POCZTA POLSKA S.A., Polska
E-11
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych
i Obronnych, Polska
B-7
POLAND-U.S. OPERATIONS, Polska
B-62
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Polska
E-4
POL-MARE Sp. z o.o. S.K., Polska
B-64
POL-MOT Rail Sp. z o.o., Polska
D-3, ZG-37
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-46
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6, C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
D-33
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Polska Zbrojna, Polska
D-6
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o./Sikorsky Aircraft
Corporation, Polska
ZF-5
Pomorska Obrona Narodowa, Polska
B-7
PONAR WADOWICE S.A., Polska
G-24
Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów, Polska
E-44
Pratt & Whitney Military Engines, Stany Zjednoczone
E-44
PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A., Polska
E-44
PROFI-ELEKTRO S.C., Polska
G-22
PROTEKTOR S.A., Polska
B-65
PROTONEX Technology Corporation, Stany Zjednoczone
F-18
PROTRAILER POLSKA Sp. z o.o., Polska
B-28
PRTOTYPA-ZM s.r.o., Czechy
G-6
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
B-102
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o., Polska
D-39
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Polska
C-4
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
D-5
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Polska
B-50
QinetiQ Limited, Wielka Brytania
D-61
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
F-5
RADMOR S.A. | WB GROUP, Polska
F-7, ZG-8
Rafael, Izrael
E-26
RAPORT-MSPO TV, Polska
E-1
RAYTHEON CO, Stany Zjednoczone
E-35
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A., Polska
D-32
RENISHAW Sp. z o.o., Polska
D-65
RENK France, Francja
E-46
Rescue Magazine, Polska
B-79
Rfcore Co. Ltd., Korea Południowa
F-25
Rheinmetall AG, Niemcy
ZC-15
RHEINMETALL WAFFE MUNITION GmbH, Niemcy
E-29, ZG-22
ROBOT AVIATION Sp. z o.o., Polska
F-41
Rockwel Collins, Wielka Brytania
E-3
Roda Computer GmbH, Niemcy
E-3
Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o. Przedstawicielstwo
w Polsce, Polska
F-31
ROSHO GmbH, Niemcy
E-14
Rosomak S.A., Polska
C-3, C-4, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Roxel, Francja
E-45
RSG CONNEXION AB, Szwecja
D-19
Runflat
G-53
RVM BV, Holandia
ZC-9
Rzeczpospolita, Polska
F-34
Saab AB (Saab Technologies Poland sp. z o.o.), Polska
F-28
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
SAFRAN ELECTRONICS AND DEFENSE, Francja
E-29, ZG-22
SAMSUNG, Korea Południowa
E-3
SANTA BARBARA SISTEMAS, Hiszpania
E-29, ZG-22
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Sapphire Technology Co. Ltd., Korea Południowa
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp.k., Polska
SCANDINAVIAN AVIONICS A/S, Dania
SCANNA MSC Ltd., Wielka Brytania
Schleifring und Apparatebau GmbH, Niemcy
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg, Niemcy
SCHRON DEFENCE, Polska
SCOTT SAFETY, Wielka Brytania
E-29,
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
SeatTec Sitztechnik GmbH, Niemcy
SECURE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES Ltd., Wielka Brytania
SEEQUESTOR Ltd., Wielka Brytania
SENER Sp. z o.o., Polska
Sensonor AS., Norwegia
SENSYS Sensorik & Systemtechnologie GmbH, Niemcy
SET GmbH, Niemcy
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP, Wielka Brytania
Sevotech
SFC ENERGY, Niemcy
Shephard Media, Wielka Brytania
Shimadzu Europa GmbH, Niemcy
SHIM-POL Sp.J., Polska
SIBAT - ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE, Izrael
Silent Sentinel, Wielka Brytania
Siltec Sp. z o.o., Polska
Simplicity Poland Sp. z o.o., Polska
SKYNAMO AEROSPACE Sp. z o.o., Polska
Small Arms Defense Journal, Stany Zjednoczone
SNAP ON INDUSTRIAL, Niemcy
Soosung Defense Industries Ltd., Korea Południowa
SOS Booster
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group), Francja
SPC SpecShop.pl, Polska
Special Ops, Polska
Speedcom, Polska
SPY SHOP, Polska
SST Scheubeck GmbH, Niemcy
STEINBACH AG, Niemcy
STEINER OPTIK GmbH, Niemcy
E-29,
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. / MS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych, Polska
STOMIL-POZNAŃ S.A., Polska
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106,
STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH
ONZ, Polska
Stowarzyszenie Legia Akademicka, Polska

F-25
B-106
G-6
G-48
D-42
D-62
B-32
ZG-22
B-42
D-64
G-4
G-16
D-57
E-24
ZG-41
D-55
G-16
G-53
E-3
B-58
G-37
G-37
E-30
D-77
E-3
B-83
B-40
B-80
D-43
F-24
G-53
E-53
B-93
B-81
D-33
B-25
G-48
D-44
ZG-22
C-5
C-3
ZG-24
B-34
B-7
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STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH
W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU, Polska
B-22
STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY
„PAMIĘĆ I PRZYSZŁOŚĆ”, Polska
B-12
Stowarzyszenie Terytorialni, Polska
B-7
STV
G-53
SUHHAN Industries Company Ltd., Korea Południowa
F-26
SUNGHAN CORPORATION, Korea Południowa
F-26
SUPEREXPO.COM, Polska
B-92
Survitec Group, Wielka Brytania
D-46
SWISSLOXX – DESERT TECH – INI POWER SYSTEMS, Szwajcaria
B-51
SYSTECON, Szwecja
F-29
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Polska
ZG-11
T&G Elektro AS., Norwegia
E-24
TAIGA, Szwecja
F-29
TARMAX Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-66
Tatra Export, s.r.o., Czechy
D-56, ZF-2
TBT Systems, Korea Południowa
F-26
TEAM SWEDEN, Polska
F-29
Technokabel S.A., Polska
D-19
Technokontakt Sp. z o.o., Polska
D-19
TEKSAM COMPANY NV, Belgia
G-34
TELDAT Sp. z o.o. Sp.k., Polska
ZF-7
Teleflow
G-53
Teleplan Globe AS., Norwegia
E-24
TELESTO, Polska
ZC-9
TESPOL Engineering, Polska
F-32
TEZANA Sp. z o.o., Polska
ZG-23
TG ELEKTRO AS, Norwegia
D-19
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
E-41, ZF-3
Thales Norway AS., Norwegia
E-24
thyssenkrupp Marine Systems GmbH, Niemcy
E-37
Thyssenkrupp Rothe Erde GmbH, Niemcy
D-42
thyssenkrupp Steel Europe AG, Niemcy
E-37
Tll Group
G-53
T-MOBILE POLSKA S.A., Polska
B-98
Tomorrow, Polska
B-49
TRAKKA SYSTEMS, Australia
G-25
TRANSBIT Sp. z o.o., Polska
G-2
TRICOM Research, Stany Zjednoczone
ZC-9
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Polska
E-43
TRIVEC Avant, Stany Zjednoczone
ZC-9
TTS (Theissen Training Systems GmbH), Niemcy
G-48
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska
D-47
UAB HELISOTA Ltd., Litwa
G-18
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
Ultra Electronics, Wielka Brytania
D-76
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
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Unique Alpine
G-53
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
USIA Military, Stany Zjednoczone
ZC-9
UTactic, Ukraina
B-91
UTC AEROSPACE SYSTEMS, Polska
E-44
UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
NORBERT KOENIG, Polska
B-55
VANSTAR P.W. PAWEŁ SZOSTAK, Polska
G-21
VANTORO Sp. z o.o. Sp. kom., Polska
D-75
VectorNav Technologies, Stany Zjednoczone
F-42
Ventus Communications Sp. z o.o., Polska
B-79
VERTIV POLAND Sp. z o.o., Polska
B-83
ViaSat, Stany Zjednoczone
G-43, ZC-9
ViaSat, Inc., Stany Zjednoczone
G-43, ZC-9
Victorinox Poland Sp. z o.o., Polska
D-83
VIKING LIGHTING, Szwecja
F-41A
VIRTUS LOGISTICS Sp. z o.o., Polska
G-52
Vital Seating and Systems Ltd., Wielka Brytania
G-6
VOP CZ, s.p., Czechy
G-55
Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie, Polska
B-7
Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych, Polska
B-79
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A., Polska
F-7, ZG-8
WBP Rogów, Polska
D-33
Weatherhaven Global Solutions, Wielka Brytania
D-78
WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o., Polska
ZG-12
WESTERMANN, Niemcy
D-55
WILL-BURT Company, Stany Zjednoczone
G-35
Wisport
G-53
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.,
Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A., Polska
C
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Polska
D-9
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego,
Polska
D-4
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa
Kosackiego, Polska
D-10
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej,
Polska
D-11, ZG-33
Wojskowy Instytut Wydawniczy, Polska
D-6
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WOO KYUNG OPTICS Co. Ltd., Korea Południowa
F-26
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19, E-21, E-22
WTÓRPLAST GROUP, Polska
ZG-24
WYDAWNICTWO VESPER, Polska
ZG-31
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-KALISZ” S.A., Polska
D-1, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
PZL-ŚWIDNIK S.A., Polska
ZF-6
X-Blue
G-53
Z.P.H. Wyrób Akcesoriów Myśliwskich Jolanta Łuszczek, Polska
D-53
ZAiUP AREX Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7, ZG-8
Zakład Badań Materiałów ULTRA Sp. z o.o., Polska
G-23
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Polska
B-56
Zakład Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A., Polska
D-33
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.,
Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A., Polska
C-1
Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o., Polska
D-33
ZESZUTA Sp. z o.o., Polska
ZG-3
Zuken, Wielka Brytania
D-82
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 1 Brygada Logistyczna
Bydgoszcz IWSZ, Polska
A-6
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 1 Regionalna Baza Logistyczna,
Polska
A-16
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 10 Brygada Logistyczna Opole
IWSZ, Polska
A-5
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 2 Regionalna Baza Logistyczna,
Polska
A-15
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 3 Regionalna Baza Logistyczna,
Polska
A-14
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 4 Regionalna Baza Logistyczna,
Polska
A-11
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Akademia Marynarki Wojennej,
Polska
B-6
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Centrum Szkolenia i Logistyki
Grudziądz, Polska
A-3
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych, Polska
A-17
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych Inspektorat Marynarki Wojennej, Polska”
A-20
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Rodzajów Wojsk, Polska”
A-19
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Sił Powietrznych, Polska”
A-12
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Szkolenia, Polska”
A-18

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
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„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Wojsk Lądowych, Polska”
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Wojsk Specjalnych, Polska”
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO), Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Inspektorat Wsparcia Sił
Zbrojnych, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Lotnictwa Polskiego
Kraków, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Komisja Defender, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Marynarki Wojennej
Gdynia, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Sił Powietrznych, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Wojsk Lądowych
Bydgoszcz, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Wojska Polskiego
Warszawa, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Polska Agencja Kosmiczna, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojska Obrony Terytorialnej,
Polska
A-21,
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowa Akademia Techniczna,
Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej Warszawa, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowy Ośrodek BadawczoWdrożeniowy Służby Żywnościowej, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Zespół Prasowy, Polska
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Żandarmeria Wojskowa, Polska

A-7
A-4
B-5
A-8
B-9
B-2
B-6
B-4
B-15
B-18
B-14
A-22
B-39
B-8
A-9
B-3
B-47
A-1
B-38
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Australia
CABLEX PTY Ltd.
Marathon Target
TRAKKA SYSTEMS
Austria
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH
AMPHENOL AUSTRIA, SWITZERLAND & CEE MILITARY &
AEROSPACE
FREQUENTIS AG
KWAPIL & CO. GmbH
Belgia
Army Recognition
FN Herstal S.A.
LUCIAD
SOS Booster
TEKSAM COMPANY NV
Chorwacja
POB d.o.o.
Czechy
CS SOFT
CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Excalibur Army spol. s.r.o.
HQH SYSTEM spol. S.r.o.
LOM PRAHA s.p.
Optics Trade
PRTOTYPA-ZM s.r.o.
STV G-53
Tatra Export, s.r.o.
VOP CZ, s.p.
Dania
BEATRONIC SUPPLY APS
MYDEFENCE
SCANDINAVIAN AVIONICS A/S
Finlandia
Armeka Ltd.
Cobham Mast Systems
Fy-Composites
Laser Gas
Milfoam
Francja
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F-40
E-3
G-25
B-42
F-5
D-49
G-9
B-107
E-29, ZG-22
F-2
G-53
G-34
D-15
D-56, ZF-2
D-56, ZF-2
D-56, ZF-2
F-1
D-35
G-53
G-6
D-56, ZF-2
G-55
E-6
G-16
G-6
B-104
D-46
G-53
ZC-9
G-53
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ACOEM Metravib
AIRBUS SAS
ASB GROUP
CILAS
Cnim
Cobham Aerospace Communications
COGES
Eurosatory 2018
Expodefensa 2017
Gicat
HUTCHINSON SNC
Ixblue
iX-Blue
Lacroix
Lounge
MBDA
Mobi-Mat Deschamps
NAVAL GROUP
Nexeya
RENK France
Roxel
Safran Electronics & Defense
SAFRAN ELECTRONICS AND DEFENSE
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group)
Teleflow
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S.

G-53
F-6
E-55
E-29, ZG-22
E-55
E-55
E-49
E-49
E-49
E-55
G-11
E-54
G-53
E-48
E-47
E-18, ZC-16
G-53
E-5
E-55
E-46
E-45
E-52
E-29, ZG-22
E-53
G-53
E-41, ZF-3

Hiszpania
EXPAL
INSTALAZA S.A.
SANTA BARBARA SISTEMAS

ZC-9
G-42
E-29, ZG-22

Holandia
EUROTEMPEST B.V.
PARKOUR TRACK
RVM BV

G-5
B-33
ZC-9

Izrael
Aeronautics Ltd.
BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES Ltd.
ELBIT SYSTEMS
GOLDTEC Technologies
IAI - Israel Aerospace Industries
ISRAEL WEAPON INDUSTRIES Ltd.
PLASAN SASA Ltd.
Rafael
SIBAT - ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE
IMI SYSTEMS Ltd.

B-19
E-51
E-32
ZC-9
E-31
B-62
ZG-3
E-26
E-30
E-17
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Nimda Co.

E-34

Japonia
Olympus

G-53

Kanada
CAE
Elcan Optical Technologies
MMIST
Nanuk

G-29
ZC-9
ZC-9
G-53

Korea Południowa
Lig Nex1
Agency for Defense Development
DONG IN OPTICAL Co. Ltd.
FINE KOWAC Co. Ltd.
FOCUS OPTECH
FS Co. Ltd.
Hanwha
HYEMIN Corp.
iBULe Photonics
JAIN Technology Co. Ltd.
Korea Defense Industry Association (‚Medium-small Enterprise
consists of 9 companies’)
KPC METAL CO. Ltd.
LIG Nex1 Co. Ltd.
LS Mtron Ltd.
Ministerstwo Obrony Narodowej Korei Południowej / Ministry of
National Defence of South Korea
Rfcore Co. Ltd.
SAMSUNG
Sapphire Technology Co. Ltd.
Soosung Defense Industries Ltd.
SUHHAN Industries Company Ltd.
SUNGHAN CORPORATION
TBT Systems
WOO KYUNG OPTICS Co. Ltd.
Litwa
DANAKS Ltd.
LiTak-Tak
UAB HELISOTA Ltd.
Niemcy
Bedia Motorentechnik GmbH & Co. KG
BOGER GmbH
BSST GmbH
CEOTRONIX AG

G-53
F-25
F-26
F-26
F-26
F-26
F-27
F-25
F-25
F-25
F-26
F-26
F-22
F-23
F-25
F-25
E-3
F-25
F-24
F-26
F-26
F-26
F-26
B-71
ZG-6
G-18
E-14
G-48
B-42
E-29, ZG-22

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
DEFENCE SERVICE TRACKS GmbH
DIEHL DEFENCE GmbH
Dynamit Nobel Defence GmbH
EUROFIGHTER Jagdflugzeug GmbH
European Security & Defence
FCT electronic GmbH
Fischer Connectors GmbH
Fischer Panda GmbH
GEROH GmbH & Co.KG
HAACON Hebetechnik GmbH
Haix ® - Schuhe Produktions-und Vertriebs GmbH
Heckler & Koch
HETEK Lift und Hebetechnik GmbH
Hytera Mobilfunk GmbH
IZT - LABS GmbH
KAPPA OPTRONICS GmbH
KIDDE-DEUGRA GmbH
Klauke
KONTRON EUROPE GmbH
Military Technology
Mönch Publishing Group
Paar Logistik GmbH
PLATH GmbH
Rheinmetall AG
RHEINMETALL WAFFE MUNITION GmbH
Roda Computer GmbH
ROSHO GmbH
Schleifring und Apparatebau GmbH
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg
SeatTec Sitztechnik GmbH
SENSYS Sensorik & Systemtechnologie GmbH
SET GmbH
SFC ENERGY
Shimadzu Europa GmbH
SNAP ON INDUSTRIAL
SST Scheubeck GmbH
STEINBACH AG
STEINER OPTIK GmbH
thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Thyssenkrupp Rothe Erde GmbH
thyssenkrupp Steel Europe AG
Tll Group
TTS (Theissen Training Systems GmbH)
Unique Alpine
WESTERMANN
Norwegia
COMROD COMMUNICATION AS
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E-29, ZG-22
E-29, ZG-22
E-29, ZG-22
E-25
B-21
D-19
G-17
E-14
G-35
G-35
D-63
ZC-9
ZG-20
D-45
G-48
E-29, ZG-22
B-87
G-53
D-17
B-101
B-101
E-14
E-38
ZC-15
E-29, ZG-22
E-3
E-14
D-42
D-62
D-64
ZG-41
D-55
E-3
G-37
D-43
G-48
D-44
E-29, ZG-22
E-37
D-42
E-37
G-53
G-48
G-53
D-55
E-3
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Kongsberg TS
G-53, E-24, ZG-14
Norwegian Defence and Security Industries Association (FSi)
E-24
TG ELEKTRO AS
D-19
Axnes Aviation AS.
E-24
Galleon Embedded Computing AS.
E-24
Kongsberg Defence and Aerospace AS.
G-53, E-24, ZG-14
Nammo AS.
E-24
Nordic Unmanned AS.
E-24
Sensonor AS.
E-24
T&G Elektro AS.
E-24
Teleplan Globe AS.
E-24
Thales Norway AS.
E-24
Polska
3D PRINTERS Sp. z o.o.
3M POLAND Sp. z o.o.
Adeon Wydawnictwo Tebra
Advanced Protection Systems Sp. z o.o.
AGAPIT Sp. z o.o. Sp.K.
Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
AGREGATY PEX-POOL PLUS
Aksel Sp. z o.o.
ALTIMUS-TECH Sp. z o.o.
ALVO MOBILE HOSPITAL
AMBASADA KANADY / Embassy of Canada to Poland
AMW HOTELE Sp. z o.o.
AMW REWITA Sp. z o.o.
AMZ-KUTNO S.A.
AP-FLYER Sp. z o.o.
ARGO S.A. (Grawerton)
ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.
ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.
ARTMEDAL II / MENNICA JURAJSKA
ASTRA Concept Sp. z o.o.
ATDI Sp. z o.o.
ATOS Sp. z o.o.
AUTOBOX INNOVATIONS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.
AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
BALTICAD Sp. z o.o.
BARWA F.H. Jarosław Czajkowski
Bellona S.A.
Biuro do Spraw Proobronnych
BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.
Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o.
Bydgoskie Zakłady Elektroniczne ‚BELMA’ S.A.

B-72
D-21
B-89
B-73
G-3
E-2, B-1
C-10
ZC-12
G-51
ZG-6
ZG-20
G-31
C-10
C-10
ZF-1
D-79
B-17
ZC-9
D-28
B-82
G-32
B-86
G-26A
ZC-19
D-2
D-17
F-3
B-59
B-7
D-18
B-43
B-74
C-3
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CANON Polska Sp. z o.o.
CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach
CASE-PACK
CASTELIOR A.Górecki i Wspólnicy Sp.J.
C-Borg Company Sp. z o.o. S.K.A.
Cenrex Sp. z o.o.
Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych Sp. z o.o.
CENZIN Sp. z o.o.
CFT PRECYZJA Sp. z o.o.
COFRAMA Sp. z o.o.
COGNOR S.A. ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI
COMARCH S.A.
COMBEENUT Sp. z o.o.
CONCEPT Sp. z o.o.
Cryptomind
DACPOL Sp. z o.o.
Defence24.pl
Dell B-49
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J.
DEMAR Marek Dewódzki
Dgt Sp. z o.o.
DIOXID Sp. z o.o.
DISCO WTMH S.A.
DOLEZYCH Sp. z o.o.
DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY, STOWARZYSZENIE
DOMAR Sp. z o.o. Sp. k.
DRABPOL Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik
DRAMIŃSKI S.A.
EBERSPAECHER Sp. z o.o.
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o.
EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o.
EKO-MOTO Sp. z o.o.
Elamed Media Group
EL-CAB Sp. z o.o.
ELEKTRIT Sp. z o.o.
ELMARK AUTOMATYKA
E-MILITARIA.PL
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J.
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
ETRONIKA Sp. z o.o.
Exatel
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o.
FELLOWES POLSKA S.A.
FILBICO Sp. z o.o.
FIN Sp. z o.o.
FLOP SYSTEM Sp. z o.o.
FLYTRONIC Sp. z o.o. | WB GROUP

G-38
ZC-11
B-85
B-104
D-16
ZC-9
D-3, ZG-37
E-12
G-26
B-105
D-84
D-3, ZG-37
G-16
ZG-22
B-49
D-26
E-7, B-61
B-30
G-14
B-79
G-30
ZG-42
B-97
G-47
G-7
D-27
G-19
B-52
D-7
B-54
D-55
B-78
E-14
D-23
B-53
B-108
G-23
D-33
G-12
D-33
C-1
G-49
B-67
G-36, ZG-39
ZG-34
F-7, ZG-8
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FOLLET EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
B- 95
FORCEPOL Sp. z o.o.
G-6
Frag Out Magazine
B-109
FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI
B-11
FUNDACJA GS1 POLSKA
B-31
FUNDACJA POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA
E-16
GAMA Plawgo & Zawisza Sp. J.
B-29
GLOMEX MS
D-51
GMINA KIELCE
E-10
GORKY Elektronika Przemysłowa
E-10
GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp.k.
E-29, ZG-22
H.Cegielski-Poznań S.A.
G-45, D-56, ZF-2
H.Cegielski-Poznań S.A.
G-45, D-56, ZF-02,
Ha3o
B-103
HBM, BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
D-41
HELI-ONE POLAND
F-35
HERTZ SYSTEMS Ltd. Sp. z o.o.
D-22
Hewea
B-79
HOLSTERS HPE POLSKA
D-25
HOLSTERS HPE POLSKA
D-25
Huta Stalowa Wola S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
IBCOL POLSKA Sp. z o.o.
G-48
INEXIM Sp. z o.o.
G-28
InfoPraca.pl
B-111
INFRAMET
B-41
InPhoTech Sp. z o.o.
G-33
INSTYTUT LOTNICTWA
D-8
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH
B-23
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
D-3, ZG-37
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o.
B-49
ITALTECNICA Sp. z o.o.
B-44
JAKUSZ Sp. z o.o.
D-11
JANAR Sp. z o.o.
G-1
Jednostka Strzelecka 1313
B-7
Jednostka Strzelecka Piotrków Trybunalski
B-7
Jelcz Sp. z o.o.
ZC-3, ZC-7, ZC-6
JET SYSTEM Sp. z o.o. Sp.K
D-24
JMD Daniel Technologie
ZC-9
KAFAR Brtłomiej Sztukiert
ZG-5, ZG-30
KALIBER Sp. z o.o.
ZG-2
Kärcher Sp. z o.o.
ZG-32
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.J.
ZG-16
KENBIT Koening i Wspólnicy Sp. J.
D-48
KLASTER GOSPODARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU
B-75
KLASTER RATOWNICTWA, BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY
LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO
B-79
Klimawent S.A.
D-33
KOLBA.PL
B-63
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Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
B-112
KONICA MINOLTA Business Solutions Polska Sp. z o.o.
B-54
Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe MAGNETO Sp.J.
D-42
Konsorcjum Brokerskie PWS KONSTANTA S.A. - Supra Brokers S.A.
D-54
KRAUSE Sp. z o.o.
B-69
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o.
B-96
KTJ Kolor
G-53
LEMIGO
B-99
LETRONA POLSKA Sp. z o.o.
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o.
D-39
LIGA OBRONY KRAJU
ZG-17
Lontex
B-79
LUBAWA S.A.
ZC-14
M.K. SZUSTER
F-12
Mactronic Sp. z o.o. Sp. k.
D-85
Magazyn „W akcji”
B-78
Magazyn Centralny CENTRUM Sp. z o.o.
ZC-19
Magnum-X Sp. z o.o.
B-100
MARS Shipyards & Offshore / MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych C-5
MAVERICK Sp. z o.o.
D-31
Media Point (dystrybucja gazet)
E
MEGAL Sp. z o.o.
B-45
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o.
D-46
Mesko S.A.
C-1, C-3
METALEXPORT-S Sp. z o.o.
B-19
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
D-33
MILITARIA.PL
B-84
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP
F-7, ZG-8
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
C-8
MISTA Sp. z o.o. / LACENAIRE
ZC-18
MODULAR SYSTEM Sp. z o.o.
ZG-15
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. / MS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych
C-5
MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o.
F-36
MoveIT
B-110
MULTISOFT GROUP S.A.
B-88
National Instruments Poland Sp. z o.o.
F-16
NEOPTA Electronics Sp. z o.o.
G-17
NITRO-CHEM S.A. Zakłady Chemiczne
C-1
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek
B-68
Orange Polska S.A.
B-49
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o.
C-4
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
C-3, C-4, C-5
P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ Sp.J.
B-94
Pagacz i Synowie Sp. z o.o.
G-53
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk
B-42
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PCE POLSKA Sp. z o.o.
ZG-21
PCO S.A.
C-4
PIT-RADWAR S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
POCZTA POLSKA S.A.
E-11
PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych
B-7
POLAND-U.S. OPERATIONS
B-62
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
E-4
POL-MARE Sp. z o.o. S.K.
B-64
POL-MOT Rail Sp. z o.o.
D-3, ZG-37
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k.
B-46
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.
C-6, C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU
D-33
Polska Zbrojna
D-6
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o./Sikorsky Aircraft Corporation
ZF-5
Pomorska Obrona Narodowa
B-7
PONAR WADOWICE S.A.
G-24
Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów
E-44
PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A.
E-44
PROFI-ELEKTRO S.C.
G-22
PROTEKTOR S.A.
B-65
PROTRAILER POLSKA Sp. z o.o.
B-28
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o.
B-102
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o.
D-39
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A.
C-4
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
D-5
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI
B-50
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o.
F-5
RADMOR S.A. | WB GROUP
F-7, ZG-8
RAPORT-MSPO TV
E-1
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.
D-32
RENISHAW Sp. z o.o.
D-65
Rescue Magazine
B-79
ROBOT AVIATION Sp. z o.o.
F-41
Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce
F-31
Rosomak S.A.
C-3, C-4, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Rzeczpospolita
F-34
Saab AB (Saab Technologies Poland sp. z o.o.)
F-28
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp.k.
B-106
SCHRON DEFENCE
B-32
SEA WOLF Sp. z o.o.
B-42
SENER Sp. z o.o.
D-57
SHIM-POL Sp.J.
G-37
Siltec Sp. z o.o.
E-3
Simplicity Poland Sp. z o.o.
B-83
SKYNAMO AEROSPACE Sp. z o.o.
B-40
SPC SpecShop.pl
B-93
Special Ops
B-81
Speedcom
D-33

NAZWA FIRMY
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SPY SHOP
B-25
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. / MS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych
C-5
STOMIL-POZNAŃ S.A.
C-3
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH
B-106
STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ
B-34
Stowarzyszenie Legia Akademicka
B-7
STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W
MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU
B-22
STOWARZYSZENIE RODZIN POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY „PAMIĘĆ
I PRZYSZŁOŚĆ”
B-12
Stowarzyszenie Terytorialni
B-7
SUPEREXPO.COM
B-92
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
ZG-11
TARMAX Sp. z o.o. Sp.k.
B-66
TEAM SWEDEN
F-29
Technokabel S.A.
D-19
Technokontakt Sp. z o.o.
D-19
TELDAT Sp. z o.o. Sp.k.
ZF-7
TELESTO
ZC-9
TESPOL Engineering
F-32
TEZANA Sp. z o.o.
ZG-23
T-MOBILE POLSKA S.A.
B-98
Tomorrow
B-49
TRANSBIT Sp. z o.o.
G-2
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o.
E-43
TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
D-47
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o.
E-42
UTC AEROSPACE SYSTEMS
E-44
UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE NORBERT KOENIG B-55
VANSTAR P.W. PAWEŁ SZOSTAK
G-21
VANTORO Sp. z o.o. Sp. kom.
D-75
Ventus Communications Sp. z o.o.
B-79
VERTIV POLAND Sp. z o.o.
B-83
Victorinox Poland Sp. z o.o.
D-83
VIRTUS LOGISTICS Sp. z o.o.
G-52
Warszawskie Towarzystwo Strzeleckie
B-7
Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych
B-79
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A.
F-7, ZG-8
WBP Rogów
D-33
WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o.
ZG-12
Wisport
G-53
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
D-1
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.
C-2
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.
D-1
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Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.
D-1
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A.
C
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A.
C-2
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A.
C-2
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
D-9
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego
D-4
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
D-2
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa
Kosackiego
D-10
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
D-11, ZG-33
Wojskowy Instytut Wydawniczy
D-6
WORKS 11 Sp. z o.o.
E-19, E-21, E-22
WTÓRPLAST GROUP
ZG-24
WYDAWNICTWO VESPER
ZG-31
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
D-1, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-ŚWIDNIK S.A.
ZF-6
Z.P.H. Wyrób Akcesoriów Myśliwskich Jolanta Łuszczek
D-53
ZAiUP AREX Sp. z o.o. | WB GROUP
F-7, ZG-8
Zakład Badań Materiałów ULTRA Sp. z o.o.
G-23
Zakład Doskonalenia Zawodowego
B-56
Zakład Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A.
D-33
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
C-3, ZC-3, ZC-7, ZC-6
ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A.
C-1
Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o.
D-33
ZESZUTA Sp. z o.o.
ZG-3
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 1 Brygada Logistyczna Bydgoszcz IWSZ A-6
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 1 Regionalna Baza Logistyczna
A-16
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 10 Brygada Logistyczna Opole IWSZ
A-5
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 2 Regionalna Baza Logistyczna
A-15
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 3 Regionalna Baza Logistyczna
A-14
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - 4 Regionalna Baza Logistyczna
A-11
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Akademia Marynarki Wojennej
B-6
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Centrum Szkolenia i Logistyki Grudziądz A-3
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych
A-17
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Marynarki Wojennej”
A-20
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Rodzajów Wojsk”
A-19
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Sił Powietrznych”
A-12
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Szkolenia”
A-18
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
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Sił Zbrojnych - Inspektorat Wojsk Lądowych”
„WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Dowództwo Generalne Rodzajów
Sił Zbrojnych - Inspektorat Wojsk Specjalnych”
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO)
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Lotnictwa Polskiego Kraków
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Komisja Defender
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Marynarki Wojennej Gdynia
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Sił Powietrznych
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Wojsk Lądowych Bydgoszcz
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Muzeum Wojska Polskiego Warszawa
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Polska Agencja Kosmiczna
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojska Obrony Terytorialnej
A-21,
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowa Akademia Techniczna
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowe Centrum Edukacji
Obywatelskiej Warszawa
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wojskowy Ośrodek BadawczoWdrożeniowy Służby Żywnościowej
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wyższa Szkoła Oficerska Sił
Powietrznych
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Lądowych
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Zespół Prasowy
WYSTAWA SIŁ ZBROJNYCH - Żandarmeria Wojskowa
Republika Południowej Afryki
DENEL GROUP
EDH DOPPLER
Słowacja
MSM Martin, s.r.o.
Sevotech
Słowenia
ARMAS Ltd
Stany Zjednoczone
ACR Artex
Aerospace Industries Association / US Army
AEROVIRONMENT
Bell Helicopter Textron Inc.
BIRDON AMERICA Inc.
BOEING
Bren-Tronics
Cobalt Kinetics
Complete Parachute Solutions
CONDOR OUTDOOR PRODUCTS

A-7
A-4
B-5
A-8
B-9
B-2
B-6
B-4
B-15
B-18
B-14
A-22
B-39
B-8
A-9
B-3
B-47
A-1
B-38
G-8
G-6

D-56, ZF-2
G-53
ZC-9
ZC-9
ZG-25
B-60
F-9
B-16
F-8
ZC-9
G-53
ZC-9
F-17
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CUBIC
Defense Security Cooperation Agency
FLIR SYSTEMS INC.
General Dynamics Mission Systems
GEOVOX Security
HARRIS CORPORATION
High Ground Gear
Honeywell
iKey, Ltd.
JPS Interoperability
Kel-Tec
LEUPOLD
Lockheed Martin Corporation
LTC G-53
MARVIN LAND SYSTEMS
MATBOCK
MECHANIX WEAR
Moog
MSA G-53
NORTHROP GRUMMAN
Operators Suppressor Systems
ORBITAL ATK
OTIS TECHNOLOGY
Pratt & Whitney Military Engines
PROTONEX Technology Corporation
RAYTHEON CO
Small Arms Defense Journal
TRICOM Research
TRIVEC Avant
USIA Military
VectorNav Technologies
ViaSat
ViaSat, Inc.
WILL-BURT Company
Szwajcaria
General Dynamics European Land Systems
SWISSLOXX – DESERT TECH – INI POWER SYSTEMS

Stoisko
Stand
F-14
F-33
F-12
ZC-9
ZC-9
F-11
ZC-9
D-59
G-6
ZC-9
ZC-9
G-27
E-39
D-55
ZC-9
G-16
G-53
F-21
ZC-9
E-33
F-15
E-44
F-18
E-35
B-80
ZC-9
ZC-9
ZC-9
F-42
G-43, ZC-9
G-43, ZC-9
G-35
E-29, ZG-22
B-51

Szwecja
4C STRATEGIES
CALIX
CBJ TECH
COMEX ELECTRONICS
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION TEST &
EVALUATION
GUIDE
INERO

F-29
D-55
F-29
F-29
F-29
G-53
F-29
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RSG CONNEXION AB
SYSTECON
TAIGA
VIKING LIGHTING

D-19
F-29
F-29
F-41A

Turcja
Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş.

G-45

Ukraina
Defense Express
NPP EDM-2016, Ltd.
PJSC AC Ukrainian Helicopters
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry
UTactic

B-76
D-52
ZG-26
D-14
B-91

Wielka Brytania
Aavid Thermacore
AeroGlow International
ALFORD
Amber Tiger Holdings Ltd.
Angus Fire Limited
BAE Systems PLC
C4i Systems
Cambridge Pixel Ltd.
Carlise IT
CHEMRING
Cobalt Light Systems
Cobham Antennas Systems
DIT Defence & Security Organisation
Faun Trackway
INTEC EXPORT INTELLIGENCE Ltd.
ISSEE Ltd.
Leafield Cases
OXLEY Developments Ltd.
PEI-Genesis
QinetiQ Limited
Rockwel Collins
Runflat
SCANNA MSC Ltd.
SCOTT SAFETY
SECURE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES Ltd.
SEEQUESTOR Ltd.
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP
Shephard Media
Silent Sentinel
Survitec Group
Ultra Electronics
Vital Seating and Systems Ltd.

D-73
D-71
G-48
D-72
D-46
F-38
D-68
D-69
G-17
G-48
D-70
G-17
D-67
D-46
D
D-81
B-104
G-48
G-15
D-61
E-3
G-53
G-48
E-29, ZG-22
G-4
G-16
G-16
B-58
D-77
D-46
D-76
G-6
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Weatherhaven Global Solutions
Zuken

D-78
D-82

Włochy
Cobo S.p.A
Fiocchi Munizioni
FIRECO S.r.l.
LEONARDO
ARMYTEC

E-14
ZC-9
G-6
E-23
G-54

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
Sprzęt pancerny / Armoured equipment
AeroGlow International, Wielka Brytania
AMZ-KUTNO S.A., Polska
CFT PRECYZJA Sp. z o.o., Polska
Cnim, Francja
Cobham Aerospace Communications, Francja
COGNOR S.A. ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI, Polska
CUBIC, Stany Zjednoczone
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
EL-CAB Sp. z o.o., Polska
ELBIT SYSTEMS, Izrael
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION
TEST & EVALUATION, Szwecja
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
General Dynamics European Land Systems, Szwajcaria
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
Honeywell, Stany Zjednoczone
Huta Stalowa Wola S.A., Polska
C-3
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
Jelcz Sp. z o.o., Polska
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
LOM PRAHA s.p., Czechy
LUBAWA S.A., Polska
MSM Martin, s.r.o., Słowacja
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
Otokar Otomotiv ve Savunma San. A.Ş., Turcja
P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ Sp.J., Polska
Paar Logistik GmbH, Niemcy
PLASAN SASA Ltd., Izrael
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
RENK France, Francja
Rosomak S.A., Polska
C-3 C-4
Tatra Export, s.r.o., Czechy
TEAM SWEDEN, Polska
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
NORBERT KOENIG, Polska
VOP CZ, s.p., Czechy
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Polska
C-3

D-71
ZF-1
G-26
E-55
E-55
D-84
F-14
D-56 ZF-2
G-8
E-29 ZG-22
E-14
E-32
D-56 ZF-2
F-29
G-6
E-29 ZG-22
D-56 ZF-2
D-59
ZC-3 ZC-7 ZC-6
E-31
D-11
ZC-3 ZC-7 ZC-6
D-39
D-35
ZC-14
D-56 ZF-2
C-4
G-45
B-94
E-14
ZG-3
C-6 C-7
B-102
F-5
E-46
ZC-3 ZC-7 ZC-6
D-56 ZF-2
F-29
D-14
F-119
B-55
G-55
ZC-3 ZC-7 ZC-6
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BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS
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Uzbrojenie klasyczne, sprzęt rakietowy i materiały wybuchowe /
Classical armament, missiles and explosives
ASB GROUP, Francja
E-55
BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR, Polska
D-18
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
G-8
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
Dynamit Nobel Defence GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
D-56 ZF-2
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom Sp. z o.o., Polska
C-1
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION TEST
& EVALUATION, Szwecja
F-29
General Dynamics European Land Systems, Szwajcaria
E-29 ZG-22
Huta Stalowa Wola S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
INSTALAZA S.A., Hiszpania
G-42
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
D-81
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
Mesko S.A., Polska
C-1 C-3
MSM Martin, s.r.o., Słowacja
D-56 ZF-2
NITRO-CHEM S.A. Zakłady Chemiczne, Polska
C-1
ORBITAL ATK, Stany Zjednoczone
E-33
Pagacz i Synowie Sp. z o.o., Polska
G-53
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PLASAN SASA Ltd., Izrael
ZG-3
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
D-33
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
B-102
Roxel, Francja
E-45
SCHRON DEFENCE, Polska
B-32
TEAM SWEDEN, Polska
F-29
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
E-41 ZF-3
Thales Norway AS., Norway
E-24
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
WBP Rogów, Polska
D-33
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
Zakład Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A., Polska
D-33
Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A., Polska C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A., Polska

C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
C-1

Sprzęt i materiały wojsk chemicznych / Equipment and materials for
chemical weapons
AMZ-KUTNO S.A., Polska
ZF-1
ASTRA Concept Sp. z o.o., Polska
G-32
Cobalt Light Systems, Wielka Brytania
D-70
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
Ha3o, Polska
B-103
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-46
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Polska
C-4
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa
Kosackiego, Polska
D-10
Uzbrojenie i sprzęt lotniczy i obrony powietrznej / Aviation, air defence
armament and equipment
AEROVIRONMENT, Liberia
B-60
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
B-42
Amber Tiger Holdings Ltd., Wielka Brytania
D-72
ASB GROUP, Francja
E-55
BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR, Polska
D-18
Cobham Aerospace Communications, Francja
E-55
Cobham Mast Systems, Finlandia
D-46
CS SOFT, Czechy
D-56 ZF-2
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
G-8
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY, STOWARZYSZENIE, Polska
G-47
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
FLYTRONIC Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION TEST
& EVALUATION, Szwecja
F-29
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
G-6
GLOMEX MS, Polska
D-51
Ha3o, Polska
B-103
Honeywell, Stany Zjednoczone
D-59
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
Lacroix, Francja
E-48
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

LiTak-Tak, Litwa
ZG-6
LOM PRAHA s.p., Czechy
D-35
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
Mesko S.A., Polska
C-1 C-3
METALEXPORT-S Sp. z o.o., Polska
B-19
ORBITAL ATK, Stany Zjednoczone
E-33
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PIT-RADWAR S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
PJSC AC Ukrainian Helicopters, Ukraina
ZG-26
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
Pratt & Whitney Aeropower Rzeszów, Polska
E-44
PRATT & WHITNEY RZESZÓW S.A., Polska
E-44
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
B-102
Roxel, Francja
E-45
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
B-42
STOMIL-POZNAŃ S.A., Polska
C-3
Survitec Group, Wielka Brytania
D-46
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
E-41 ZF-3
Thales Norway AS., Norway
E-24
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
Ultra Electronics, Wielka Brytania
D-76
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A., Polska
F-7
Weatherhaven Global Solutions, Wielka Brytania
D-78
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A., Polska
C
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
WTÓRPLAST GROUP, Polska
ZG-24
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.,
Polska
D-1 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-ŚWIDNIK S.A., Polska
ZF-6
Zakład Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A., Polska
D-33
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

Cobham Aerospace Communications, Francja
E-55
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
G-8
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
D-7
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION TEST
& EVALUATION, Szwecja
F-29
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
G-6
GLOMEX MS, Polska
D-51
Ha3o, Polska
B-103
HUTCHINSON SNC, Francja
G-11
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
Ixblue, Francja
E-54
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
Lacroix, Francja
E-48
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MARS Shipyards & Offshore / MS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, Polska
C-5
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. / MS Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych, Polska
C-5
Nexeya, Francja
E-55
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PIT-RADWAR S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
B-102
REMONTOWA SHIPBUILDING S.A., Polska
D-32
Roxel, Francja
E-45
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-106
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg, Niemcy
D-62
SCHRON DEFENCE, Polska
B-32
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
B-42
Stocznia Remontowa NAUTA S.A. / MS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, Polska
C-5
Survitec Group, Wielka Brytania
D-46
TEAM SWEDEN, Polska
F-29
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
E-41 ZF-3
Thales Norway AS., Norway
E-24
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42

Uzbrojenie i sprzęt Marynarki Wojennej / Naval armament and
equipment
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
Angus Fire Limited, Wielka Brytania
BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR, Polska
Cnim, Francja

B-42
D-46
D-18
E-55

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
Zakład Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A., Polska
D-33
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Polska
C-4
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
D-5
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg, Niemcy
D-62
SCHRON DEFENCE, Polska
B-32
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
B-42
SEEQUESTOR Ltd., Wielka Brytania
G-16
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP, Wielka Brytania
G-16
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group), Francja
E-53
SPC SpecShop.pl, Polska
B-93
Survitec Group, Wielka Brytania
D-46
SWISSLOXX – DESERT TECH – INI POWER SYSTEMS, Szwajcaria
B-51
TEKSAM COMPANY NV, Belgia
G-34
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A., Polska
C-1

Sprzęt specjalistyczny Policji / Police special equipment
AeroGlow International, Wielka Brytania
AEROVIRONMENT, Liberia
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
Amber Tiger Holdings Ltd., Wielka Brytania
AMII Sp. z o.o., Polska
AMZ-KUTNO S.A., Polska
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
BSST GmbH, Niemcy
C4i Systems, Wielka Brytania
Cobalt Light Systems, Wielka Brytania
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
CUBIC, Stany Zjednoczone
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J., Polska
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
ELBIT SYSTEMS, Izrael
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
GLOMEX MS, Polska
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
Ha3o, Polska
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
HOLSTERS HPE POLSKA, Polska
HUTCHINSON SNC, Francja
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
INSTALAZA S.A., Hiszpania
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
KOLBA.PL, Polska
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o., Polska
Lacroix, Francja
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
LOM PRAHA s.p., Czechy
LUBAWA S.A., Polska
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
MYDEFENCE, Dania
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
Nordic Unmanned AS.,
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska

D-71
B-60
B-42
D-72
D-25
ZF-1
D-79
E-6
B-42
D-68
D-70
G-16
F-14
D-56 ZF-2
B-30
D-7
E-32
D-56 ZF-2
G-6
G-35
D-51
D-56 ZF-2
B-103
G-35
D-25
G-11
G-48
G-42
D-81
D-11
B-63
B-96
E-48
G-35
D-39
D-35
ZC-14
F-7
G-16
B-68
E-24
C-4

Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej / Border Guards special
equipment
AeroGlow International, Wielka Brytania
D-71
AEROVIRONMENT, Liberia
B-60
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
B-42
Amber Tiger Holdings Ltd., Wielka Brytania
D-72
AMII Sp. z o.o., Polska
D-25
AMZ-KUTNO S.A., Polska
ZF-1
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
D-79
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
E-6
BSST GmbH, Niemcy
B-42
C4i Systems, Wielka Brytania
D-68
Cobalt Light Systems, Wielka Brytania
D-70
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
G-16
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J., Polska
B-30
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
D-7
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
G-6
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
G-35
GLOMEX MS, Polska
D-51
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
D-56 ZF-2
Ha3o, Polska
B-103
HOLSTERS HPE POLSKA, Polska
D-25
HUTCHINSON SNC, Francja
G-11
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS
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NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

NAZWA FIRMY
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IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
INSTALAZA S.A., Hiszpania
G-42
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
D-81
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
D-11
KOLBA.PL, Polska
B-63
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o., Polska
B-96
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7
MYDEFENCE, Dania
G-16
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68
Nordic Unmanned AS.,
E-24
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-46
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Polska
C-4
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
D-5
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg, Niemcy
D-62
SCHRON DEFENCE, Polska
B-32
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
B-42
SEEQUESTOR Ltd., Wielka Brytania
G-16
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP, Wielka Brytania
G-16
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group), Francja
E-53
SPC SpecShop.pl, Polska
B-93
Survitec Group, Wielka Brytania
D-46
SWISSLOXX – DESERT TECH – INI POWER SYSTEMS, Szwajcaria
B-51
TEKSAM COMPANY NV, Belgia
G-34
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
ZAKŁADY METALOWE „DEZAMET” S.A., Polska
C-1

GLOMEX MS, Polska
Ha3o, Polska
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
Honeywell, Stany Zjednoczone
HUTCHINSON SNC, Francja
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
KIDDE-DEUGRA GmbH, Niemcy
Lacroix, Francja
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
LOM PRAHA s.p., Czechy
LUBAWA S.A., Polska
Nordic Unmanned AS.,
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp.k., Polska
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group), Francja
TEKSAM COMPANY NV, Belgia

Sprzęt gaśniczy i ratowniczy / Firefighting and rescue equipment
AeroGlow International, Wielka Brytania
Angus Fire Limited, Wielka Brytania
BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Polska
Cobalt Light Systems, Wielka Brytania
ELBIT SYSTEMS, Izrael
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy

D-71
D-46
B-43
D-70
E-32
G-6
G-35

D-51
B-103
G-35
D-59
G-11
D-11
B-87
E-48
G-35
D-35
ZC-14
E-24
C-4
B-42
B-106
B-42
E-53
G-34

Sprzęt transportowy (kołowy, gąsienicowy i pływający) w tym do celów
specjalnych / Transport equipment (wheeled, tracked and amphibian),
also for special use
AeroGlow International, Wielka Brytania
D-71
AMZ-KUTNO S.A., Polska
ZF-1
AUTOBOX INNOVATIONS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k., Polska
ZC-19
CASE-PACK, Polska
B-85
Cnim, Francja
E-55
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
DEFENCE SERVICE TRACKS GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
D-56 ZF-2
Faun Trackway, Wielka Brytania
D-46
General Dynamics European Land Systems, Szwajcaria
E-29 ZG-22
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
G-35
H.Cegielski-Poznań S.A., Polska
D-56 ZF-2
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
G-35
Huta Stalowa Wola S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
HUTCHINSON SNC, Francja
G-11
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
Jelcz Sp. z o.o., Polska
ZC-3 ZC-7 ZC-6
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MoveIT, Polska
B-110
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS
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PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PLASAN SASA Ltd., Izrael
ZG-3
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
F-5
RENK France, Francja
E-46
ROBOT AVIATION Sp. z o.o., Polska
F-41
Rosomak S.A., Polska
C-3 C-4 ZC-3 ZC-7 ZC-6
STOMIL-POZNAŃ S.A., Polska
C-3
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106 ZG-24
SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., Polska
ZG-11
Tatra Export, s.r.o., Czechy
D-56 ZF-2
TEZANA Sp. z o.o., Polska
ZG-23
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Polska
E-43
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
VIRTUS LOGISTICS Sp. z o.o., Polska
G-52
VOP CZ, s.p., Czechy
G-55
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
PCO S.A., Polska
C-4
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PIT-RADWAR S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
PLATH GmbH, Niemcy
E-38
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
PRZEDSIĘBIORSTWO PREXER Sp. z o.o., Polska
B-102
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
F-5
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP, Wielka Brytania
G-16
Silent Sentinel, Wielka Brytania
D-77
Siltec Sp. z o.o., Polska
E-3
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106 ZG-24
Technokontakt Sp. z o.o., Polska
D-19
TEKSAM COMPANY NV, Belgia
G-34
TESPOL Engineering, Polska
F-32
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
E-41 ZF-3
Thales Norway AS.,
E-24
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
Ultra Electronics, Wielka Brytania
D-76
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
C-2
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., Polska
D-1
Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa
Kosackiego, Polska
D-10
WORKS 11 Sp. z o.o., Polska
E-19 E-21 E-22
WTÓRPLAST GROUP, Polska
ZG-24

Sprzęt radioelektroniczny i optoelektroniczny / Radio- and optoelectronical equipment
Aavid Thermacore, Wielka Brytania
D-73
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
B-42
BALTICAD Sp. z o.o., Polska
D-17
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
E-6
C4i Systems, Wielka Brytania
D-68
Cobham Aerospace Communications, Francja
E-55
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
G-16
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
DACPOL Sp. z o.o., Polska
D-26
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J., Polska
B-30
DIEHL DEFENCE GmbH, Niemcy
E-29 ZG-22
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
ETRONIKA Sp. z o.o., Polska
G-12
GLOMEX MS, Polska
D-51
HARRIS CORPORATION, Stany Zjednoczone
F-11
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
INFRAMET, Polska
B-41
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
JANAR Sp. z o.o., Polska
G-1
KOLBA.PL, Polska
B-63
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
MYDEFENCE, Dania
G-16
National Instruments Poland Sp. z o.o., Polska
F-16
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68

Łączność i informatyka / Communication and IT
Aavid Thermacore, Wielka Brytania
Aksel Sp. z o.o., Polska
AMPHENOL AUSTRIA, SWITZERLAND & CEE MILITARY &
AEROSPACE, Austria
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
ATDI Sp. z o.o., Polska
BALTICAD Sp. z o.o., Polska
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
C4i Systems, Wielka Brytania
Cobham Aerospace Communications, Francja
Cobham Mast Systems, Finlandia
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
CUBIC, Stany Zjednoczone
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy

D-73
G-51
F-5
D-79
B-86
D-17
E-6
D-68
E-55
D-46
G-16
F-14
D-56 ZF-2
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NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME

DACPOL Sp. z o.o., Polska
D-26
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
D-7
EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o., Polska
B-54
EL-CAB Sp. z o.o., Polska
E-14
ELBIT SYSTEMS, Izrael
E-32
ELEKTRIT Sp. z o.o., Polska
D-23
EUROTEMPEST B.V., Holandia
G-5
Exatel, Polska
D-33
FILBICO Sp. z o.o., Polska
B-67
FREQUENTIS AG, Austria
D-49
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
G-35
GLOMEX MS, Polska
D-51
HARRIS CORPORATION, Stany Zjednoczone
F-11
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o., Polska
B-49
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
D-11
JANAR Sp. z o.o., Polska
G-1
KENBIT Koening i Wspólnicy Sp. J., Polska
D-48
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o., Polska
B-96
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LOM PRAHA s.p., Czechy
D-35
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7
MOTOROLA SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o., Polska
F-36
National Instruments Poland Sp. z o.o., Polska
F-16
Orange Polska S.A., Polska
B-49
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
PIT-RADWAR S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
PLATH GmbH, Niemcy
E-38
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
D-33
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
F-5
RADMOR S.A. | WB GROUP, Polska
F-7
Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o. Przedstawicielstwo
w Polsce, Polska
F-31
SEEQUESTOR Ltd., Wielka Brytania
G-16
Siltec Sp. z o.o., Polska
E-3
Simplicity Poland Sp. z o.o., Polska
B-83
T-MOBILE POLSKA S.A., Polska
B-98
TEAM SWEDEN, Polska
F-29
Technokabel S.A., Polska
D-19

TEKSAM COMPANY NV, Belgia
TELDAT Sp. z o.o. Sp.k., Polska
TESPOL Engineering, Polska
THALES GLOBAL SERVICES S.A.S., Francja
Thales Norway AS.,
TRANSBIT Sp. z o.o., Polska
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Polska
Ultra Electronics, Wielka Brytania
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
VERTIV POLAND Sp. z o.o., Polska
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A., Polska
Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A., Polska
Wojskowe Zakłady Łączności nr 2 S.A., Polska
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego,
Polska
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
WTÓRPLAST GROUP, Polska
Urządzenia metrologiczne / Metrology equipment
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
Bedia Motorentechnik GmbH & Co. KG, Niemcy
Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o., Polska
CFT PRECYZJA Sp. z o.o., Polska
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
EL-CAB Sp. z o.o., Polska
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J., Polska
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
GLOMEX MS, Polska
HBM, BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI, Polska
INFRAMET, Polska
JANAR Sp. z o.o., Polska
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
National Instruments Poland Sp. z o.o., Polska
Nexeya, Francja
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k., Polska
Rohde & Schwarz Osterreich Sp. z o.o. Przedstawicielstwo
w Polsce, Polska
TESPOL Engineering, Polska
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska

G-34
ZF-7
F-32
E-41 ZF-3
E-24
G-2
E-43
D-76
F-119
E-42
B-83
F-7
C-2
C-2
D-4
D-2
ZG-24
E-6
E-14
B-74
G-26
D-7
E-14
G-23
G-6
G-35
D-51
D-41
B-41
G-1
D-39
D-46
F-16
E-55
B-46
F-31
F-32
E-42

Urządzenia i sprzęt infrastruktury obronnej / Defence infrastructure
equipment
Advanced Protection Systems Sp. z o.o., Polska
B-73
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
D-79
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
E-6
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NAZWA FIRMY
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BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES Ltd., Izrael
E-51
C4i Systems, Wielka Brytania
D-68
COFRAMA Sp. z o.o., Polska
B-105
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
G-16
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
DENEL GROUP, Republika Południowej Afryki
G-8
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J., Polska
G-23
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
D-56 ZF-2
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
G-35
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
G-35
IAI - Israel Aerospace Industries, Izrael
E-31
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
D-81
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.J., Polska
ZG-16
Klimawent S.A., Polska
D-33
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
KRYPTON POLSKA Sp. z o.o., Polska
B-96
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LOM PRAHA s.p., Czechy
D-35
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o., Polska
F-5
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106 ZG-24
SWISSLOXX – DESERT TECH – INI POWER SYSTEMS,
Szwajcaria
B-51
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Polska
E-43
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
VOP CZ, s.p., Czechy
G-55
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A., Polska
F-7
Weatherhaven Global Solutions, Wielka Brytania
D-78
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
WTÓRPLAST GROUP, Polska
ZG-24
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

Bydgoskie Zakłady Elektroniczne ‚BELMA’ S.A., Polska
C-3
CFT PRECYZJA Sp. z o.o., Polska
G-26
Cobham Aerospace Communications, Francja
E-55
Cobham Mast Systems, Finlandia
D-46
CUBIC, Stany Zjednoczone
F-14
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
D-56 ZF-2
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
D-7
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J., Polska
G-23
Excalibur Army spol. s.r.o., Czechy
D-56 ZF-2
Faun Trackway, Wielka Brytania
D-46
General Dynamics European Land Systems, Szwajcaria
E-29 ZG-22
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
G-35
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
G-35
Huta Stalowa Wola S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
InPhoTech Sp. z o.o., Polska
G-33
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
D-11
JANAR Sp. z o.o., Polska
G-1
Klimawent S.A., Polska
D-33
Kärcher Sp. z o.o., Polska
ZG-32
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
Nexeya, Francja
E-55
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
D-33
PROFI-ELEKTRO S.C., Polska
G-22
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
D-5
Rosomak S.A., Polska
C-3 C-4 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Safran Electronics & Defense, Francja
E-52
SCHRON DEFENCE, Polska
B-32
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
D-14
UMO Sp. z o.o. Technologie Militarne i Policyjne, Polska
F-119
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
E-42
UTECH MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE NORBERT
KOENIG, Polska
B-55
VERTIV POLAND Sp. z o.o., Polska
B-83
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Polska
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora
Józefa Kosackiego, Polska
D-10
ZAiUP AREX Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7

Sprzęt inżynieryjny / Engineering equipment
AMZ-KUTNO S.A., Polska
Angus Fire Limited, Wielka Brytania
BALTICAD Sp. z o.o., Polska

ZF-1
D-46
D-17
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NAZWA FIRMY
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NAZWA FIRMY
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Artykuły żywnościowe i urządzenia do przygotowywania posiłków oraz
przechowywania i transportu żywności / Groceries and equipment for
meal preparing, storage and transportation
C-Borg Company Sp. z o.o. S.K.A., Polska
D-16
P.P.H.U. MARTECH-PLUS MARCIN MISTARZ Sp.J., Polska
B-94
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106 ZG-24
Zuken, Wielka Brytania
D-82

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Polska
CUBIC, Stany Zjednoczone
DRAMIŃSKI S.A., Polska
LOM PRAHA s.p., Czechy
LUBAWA S.A., Polska
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
PEI-Genesis, Wielka Brytania
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska

Przedmioty mundurowe / Uniform articles
Amber Tiger Holdings Ltd., Wielka Brytania
BSST GmbH, Niemcy
DEMAR Marek Dewódzki, Polska
HOLSTERS HPE POLSKA, Polska
Honeywell, Stany Zjednoczone
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
LUBAWA S.A., Polska
MILITARIA.PL, Polska
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., Polska
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
SPC SpecShop.pl, Polska
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
Survitec Group, Wielka Brytania
TAIGA, Szwecja
TEAM SWEDEN, Polska
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry, Ukraina
WTÓRPLAST GROUP, Polska

D-72
B-42
G-14
D-25
D-59
D-39
ZC-14
B-84
B-42
C-6 C-7
D-33
C-4
B-42
B-93
B-106 ZG-24
D-46
F-29
F-29
D-14
ZG-24

Materiały pędne oraz ciecze eksploatacyjne oraz ich dystrybucja
i przechowywanie / Fuels, exploitation liquids and equipment for their
distribution and storage
Angus Fire Limited, Wielka Brytania
D-46
GLOMEX MS, Polska
D-51
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
PEI-Genesis, Wielka Brytania
G-15
Sprzęt i materiały medyczne, indywidualne środki opatrunkowe /
Medical equipment and materials, individual first aid kits
ALVO MOBILE HOSPITAL, Polska
ZG-20
AMZ-KUTNO S.A., Polska
ZF-1
ASTRA Concept Sp. z o.o., Polska
G-32

B-43
F-14
G-19
D-35
ZC-14
C-4
G-15
B-106 ZG-24

Podzespoły, sprzęt i systemy ochrony obiektów i osób /
Subassemblies, equipment and systems of people and property
protection
AMII Sp. z o.o., Polska
D-25
AMZ-KUTNO S.A., Polska
ZF-1
AP-FLYER Sp. z o.o., Polska
D-79
ATOS Sp. z o.o., Polska
G-26A
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
E-6
BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES Ltd., Izrael
E-51
CFT PRECYZJA Sp. z o.o., Polska
G-26
COMBEENUT Sp. z o.o., Polska
G-16
DACPOL Sp. z o.o., Polska
D-26
DELTA OPTICAL G.Matosek, H.Matosek Sp.J., Polska
B-30
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
G-6
HETEK Lift und Hebetechnik GmbH, Niemcy
ZG-20
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
JAKUSZ Sp. z o.o., Polska
D-11
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.J., Polska
ZG-16
KONTRON EUROPE GmbH, Niemcy
D-17
LEVEL 11 Sp. z o.o., Polska
D-39
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
MINDMADE Sp. z o.o. | WB GROUP, Polska
F-7
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki
Morskiej S.A., Polska
C-3 C-4 C-5
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
D-5
SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-106
SEVEN TECHNOLOGIES GROUP, Wielka Brytania
G-16
Simplicity Poland Sp. z o.o., Polska
B-83
TEZANA Sp. z o.o., Polska
ZG-23
VERTIV POLAND Sp. z o.o., Polska
B-83
WB GROUP | WB ELECTRONICS S.A., Polska
F-7
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Polska
C-2
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
D-2
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa
Kosackiego, Polska
D-10
WTÓRPLAST GROUP, Polska
ZG-24
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NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Polska

NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
C-3 ZC-3 ZC-7 ZC-6

Pozostałe / Other
3D PRINTERS Sp. z o.o., Polska
Aavid Thermacore, Wielka Brytania
AGAPIT Sp. z o.o. Sp.K., Polska
AIRBORNE TECHNOLOGIES GmbH, Austria
AMBASADA KANADY / Embassy of Canada to Poland, Polska
AMPHENOL AUSTRIA, SWITZERLAND & CEE MILITARY &
AEROSPACE, Austria
ARGO S.A. (Grawerton), Polska
Armeka Ltd., Finlandia
ATDI Sp. z o.o., Polska
BEATRONIC SUPPLY APS, Dania
Bedia Motorentechnik GmbH & Co. KG, Niemcy
BETH-EL ZIKHRON YAAQOV INDUSTRIES Ltd., Izrael
Brüel & Kjaer Polska Sp. z o.o., Polska
BSST GmbH, Niemcy
Cambridge Pixel Ltd., Wielka Brytania
CASTELIOR A.Górecki i Wspólnicy Sp.J., Polska
Cobham Mast Systems, Finlandia
Cobo S.p.A, Włochy
COFRAMA Sp. z o.o., Polska
COGES, Francja
COGNOR S.A. ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI, Polska
CZECHOSLOVAK GROUP a.s., Czechy
DACPOL Sp. z o.o., Polska
DIT Defence & Security Organisation, Wielka Brytania
DOLEZYCH Sp. z o.o., Polska
EBERSPAECHER Sp. z o.o., Polska
EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., Polska
EKO-MOTO Sp. z o.o., Polska
EL-CAB Sp. z o.o., Polska
ELBIT SYSTEMS, Izrael
EMRON M.BODANKA I WSPÓLNICY Sp.J., Polska
Faun Trackway, Wielka Brytania
FELLOWES POLSKA S.A., Polska
Fischer Panda GmbH, Niemcy
FMV-SWEDISH DEFENCE MATERIEL ADMINISTRATION TEST
& EVALUATION, Szwecja
FORCEPOL Sp. z o.o., Polska
FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI, Polska
FUNDACJA POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA, Polska
GEROH GmbH & Co.KG, Niemcy
Gicat, Francja
HAACON Hebetechnik GmbH, Niemcy
Haix ® - Schuhe Produktions-und Vertriebs GmbH, Niemcy
HOLSTERS HPE POLSKA, Polska

B-72
D-73
G-3
B-42
G-31
F-5
B-17
B-104
B-86
E-6
E-14
E-51
B-74
B-42
D-69
B-104
D-46
E-14
B-105
E-49
D-84
D-56 ZF-2
D-26
D-67
B-97
B-52
D-7
D-55
E-14
E-32
G-23
D-46
G-49
E-14
F-29
G-6
B-11
E-16
G-35
E-55
G-35
D-63
D-25

HUTCHINSON SNC, Francja
G-11
IBCOL POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-48
IMI SYSTEMS Ltd., Izrael
E-17
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Polska
B-23
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Polska
D-3 ZG-37
INTEC EXPORT INTELLIGENCE Ltd., Wielka Brytania
D
ISSEE Ltd., Wielka Brytania
D-81
ITALTECNICA Sp. z o.o., Polska
B-44
Ixblue, Francja
E-54
JANAR Sp. z o.o., Polska
G-1
KALIBER Sp. z o.o., Polska
ZG-2
KATPOL Wajcowicz i Wspólnicy Sp.J., Polska
ZG-16
KOLBA.PL, Polska
B-63
Konsorcjum Brokerskie PWS KONSTANTA S.A. - Supra Brokers
S.A., Polska
D-54
KRAUSE Sp. z o.o., Polska
B-69
Leafield Cases, Wielka Brytania
B-104
LETRONA POLSKA Sp. z o.o., Polska
G-35
LiTak-Tak, Litwa
ZG-6
LOM PRAHA s.p., Czechy
D-35
LUBAWA S.A., Polska
ZC-14
LUCIAD, Belgia
F-2
MARVIN LAND SYSTEMS, Stany Zjednoczone
D-55
MAVERICK Sp. z o.o., Polska
D-31
MEGMAR LOGISTICS & Consulting Sp. z o.o., Polska
D-46
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Polska
D-33
MULTISOFT GROUP S.A., Polska
B-88
NEOPTA Electronics Sp. z o.o., Polska
G-17
Nimda Co., Izrael
E-34
NO-EL Sp.J. Ryszard Nowak, Barbara Musiałek, Polska
B-68
Nordic Unmanned AS.,
E-24
Norwegian Defence and Security Industries Association (FSi),
Norwegia
E-24
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” Sp. z o.o., Polska
C-4
Paar Logistik GmbH, Niemcy
E-14
PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk, Polska
B-42
PCE POLSKA Sp. z o.o., Polska
ZG-21
PLASAN SASA Ltd., Izrael
ZG-3
POL-MARE Sp. z o.o. S.K., Polska
B-64
POLAND-U.S. OPERATIONS, Polska
B-62
POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp.k., Polska
B-46
POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A., Polska
C-6 C-7
POLSKA IZBA PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI
KRAJU, Polska
D-33
PONAR WADOWICE S.A., Polska
G-24
PROFI-ELEKTRO S.C., Polska
G-22
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Armiks Sp. z o.o., Polska
D-39

BrAnżOwY SPIS wYSTAwców
BrAncH LIST OF EXHIBITOrS
NAZWA FIRMY
COMPANY NAME
QinetiQ Limited, Wielka Brytania
Roxel, Francja
Safran Electronics & Defense, Francja
Schmidt & Bender GmbH & Co.Kg, Niemcy
SCHRON DEFENCE, Polska
SeatTec Sitztechnik GmbH, Niemcy
SEA WOLF Sp. z o.o., Polska
SENSYS Sensorik & Systemtechnologie GmbH, Niemcy
SHIM-POL Sp.J., Polska
SIBAT - ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE, Izrael
Siltec Sp. z o.o., Polska
Spartan Military & Law Enforcement (Cybergun Group), Francja
SPC SpecShop.pl, Polska
STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW NA RZECZ SŁUŻB
MUNDUROWYCH, Polska
B-106
Survitec Group, Wielka Brytania
TAIGA, Szwecja
TEAM SWEDEN, Polska
Technokabel S.A., Polska
TEZANA Sp. z o.o., Polska
thyssenkrupp Marine Systems GmbH, Niemcy
thyssenkrupp Steel Europe AG, Niemcy
TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o., Polska
UNITRONEX POLAND Sp. z o.o., Polska
VANSTAR P.W. PAWEŁ SZOSTAK, Polska
VectorNav Technologies, Stany Zjednoczone
VERTIV POLAND Sp. z o.o., Polska
WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o., Polska
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Polska
WTÓRPLAST GROUP, Polska
WYDAWNICTWO VESPER, Polska
Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o., Polska
Zuken, Wielka Brytania
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D-64
B-42
ZG-41
G-37
E-30
E-3
E-53
B-93
ZG-24
D-46
F-29
F-29
D-19
ZG-23
E-37
E-37
E-43
E-42
G-21
F-42
B-83
ZG-12
D-2
ZG-24
ZG-31
D-33
D-82
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3D Printers Sp. z o.o.

b-72

Aleja Ludomira Różyckiego 1C/4, 51-608 Wrocław
tel. +48 71 727 62 03
e-mail: info@hbot3d.com, www.hbot3d.coms
3D Printers jest polskim producentem przemysłowych drukarek 3D HBOT
F300 pracujących w technologii FDM, które znajdują zastosowanie w tworzeniu prototypów, procesach projektowania, produkcji małoseryjnej oraz tworzeniu
części na potrzeby napraw maszyn i urządzeń w przemyśle, również zbrojeniowym. 3D Printers poza najwyższej jakości urządzeniami, filamentami i materiałami eksploatacyjnymi, zapewnia również szkolenia oraz wsparcie techniczne.
Do klientów firmy należą globalni gracze tacy jak Rosomak, Bosch, Whirlpool,
Volvo, Volkswagen czy Hutchinson.
3D Printers LTD is a polish producer of industrial HBOT 3D F300 printers
based on FDM technology, which shall apply in prototyping, designing processes,
low-volume manufacturing and creating temporary spare parts of machinery for
any kind of production, including arms industry. Apart from the highest quality of
the equipment, filaments and consumables, the company also provides training
and technical support. Our customers include global players such as Rosomak,
Bosch, Volvo, Volkswagen and Hutchinson.

acat
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3M Poland Sp. z o.o.
Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel. +48 22 739 60 00
www.3m.pl
3M, jako światowy lider w branży bezpieczeństwa i sprzętu ochrony osobistej,
oferuje rozwiązania dedykowane dla służb mundurowych. Marka Peltor™ gwarantuje klientom najwyższej jakości rozwiązania komunikacyjne, zapewniające
doskonałą i niezawodną komunikację w środowisku zagrożonym hałasem oraz
optymalną równowagę pomiędzy komfortem i ochroną. Sprzęt komunikacyjny
3M™ Peltor™ oraz produkty do ochrony słuchu i wzroku cieszą się renomą na
całym świecie Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne i technologiczne charakterystyczne dla marki Peltor™ wpisują się w najwyższe standardy w zakresie jakości i innowacyjności, jakich oczekują klienci 3M.

Aavid Thermacore

d-73

12 Wansbeck Business Park, NE63 8QW, Ashington, UK
tel. +44 (0) 1670 859500, fax +44 (0) 1670 859939
e-mail: russell.rafferty@aavid.com, www.thermacore-europe.com
Aavid Thermacore (wcześniej Thermacore Europe) od 20 lat dostarcza,
produkowane w UK, systemy kontroli temperatury na rynek wojskowy, lotniczy
oraz nauk biologicznych. Chłodzenie cieczą, montaż rur grzewczych, produkcja grafitu osadzonego oraz produkcja podwykonawcza, a wszystko wraz z
elastycznym wsparciem inżynieryjnym. Ponieważ nasze usługi dopasowujemy
do wymagań klienta, jesteśmy w stanie zapewnić, że wszelkie aspekty projektu
zostają idealnie dopasowane do ich potrzeb, a dzięki temu zapewnione zostaje
bezawaryjne użytkowanie urządzeń na długie lata.
Aavid Thermacore, previously Thermacore Europe, are still the same company
that has provided military, aerospace and life science markets with thermal management technology for the last 20 years - designed and built in the UK. Liquid
cooling, heat pipe assemblies, embedded graphite and subcontract manufacture
are services that Thermacore offer under one roof alongside diverse and adaptable engineering support for our customers. As everything is custom made, we
can ensure that all aspects of the design are perfect for our customers enabling
years of fault free operation.
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ADEON Wydawnictwo Tebra
f-25

ADD
www.add.re.kr
ADD (Agency for Defense Development [Agencja na Rzecz Rozwoju Obroności]) jest wiodącą w Republice Korei agencją odpowiedzialną za badania
i rozwój, technologie w dziedzinie systemów uzbrojenia i wyposażenia wojskowego. ADD jest również odpowiedzialna za rozwój zaawansowanych technologii mających na celu wzmocnienia zdolności Korei do samodzielnych działań operacyjno-obronnych.
Od momentu powstania w 1970 r., ADD dba o rozwój różnych systemów
uzbrojenia, w tym haubic samobieżnych K9, K2 MBT, dwulufowej broni K11
typu airbust, lekkiej torpedy (Blue Shark), rakiet do zwalczania okrętów nawodnych (Hae-seong), M-SAM (Chun-gung), 2,75” broni kierowanej woda-woda (Poniard), rakiet przeciwpancernych średniego zasięgu (Raybolt), samolotów szkoleniowych KT-1, itp.
ADD(Agency for Defense Development) is the leading agency of the Republic
of Korea responsible for R&D, T&E of weapon systems and equipment, and
development of advanced technologies to reinforce defense capabilities for
self-reliant national defense.
Since the establishment in 1970, ADD has dedicated to developing various
weapon systems including K9 self-propelled howitzer, K2 MBT, K11 dual-barrel
air-burst weapon, light weight torpedo(Blue Shark), anti-ship missile(Hae-seong),
M-SAM(Chun-gung), 2.75” surface-to-ship guided weapon(Poniard), mediumrange anti-tank missile(Raybolt), KT-1 basic trainer aircraft, etc.

b-89

Os. Parkowe 1u/2, 64-700 Czarnków
tel. +48 67 255 85 81
e-mail: wydawnictwo@tebra.com.pl, www.tebra.com.pl
Osoba kontaktowa: Krzysztof Wieczorek
mob. +48 606 51 94 94
Adeon Wydawnictwo Tebra od 15 lat jest wydawcą wojskowych kalendarzy książkowych dla Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych. Nowość Terminarz Policyjny. Terminarze wojskowe Tebra to profesjonalnie przygotowane kalendarze, które cechuje doskonała jakość i staranność wykonania oraz wysoka wartość edytorska zawartych
w nich informacji. Terminarze opracowane są przy współpracy z odpowiednimi
rodzajami wojsk i instytucjami wojskowymi, tak aby zawarte w nim informacje
były rzetelne i aktualne. Rozmiar i objętość dostosowana jest do potrzeb użytkowników: format A5, objętość 400 str. Wojskowe Terminarze Tebra składają
się z branżowej części informacyjnej przeznaczonej dla danej formacji wojskowej, kalendarza właściwego w układzie dzień na stronie wzbogaconego
zdjęciami oraz aktualnej bazy teleadresowej jednostek i instytucji wojskowych.
Dystrybucja prowadzona jest we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, polskich kontyngentach wojskowych, polskich przedstawicielstwach wojskowych
za granicą, jednostkach wojskowych, attachatach wojskowych, firmach prezentujących się w terminarzach. Promocja odbywa się poprzez prezentację na targach: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, Balt-Military-Expo, Europoltech i innych targach branżowych, w których uczestniczy wydawnictwo a także poprzez strony internetowe i czasopisma wojskowe.
Dla firm i instytucji przygotowaliśmy specjalne miejsca na reklamę. Poprzez
zamieszczenie reklam na łamach naszych terminarzy będą mogli Państwo kreować wizerunek swojej firmy i prezentować ofertę w środowisku wojskowym
przez 365 dni w roku.
Dodatkową zachętą niech będzie fakt, iż od wielu lat współpracujemy z siłami
zbrojnymi. Przez ten czas nasza marka stała się rozpoznawalna w środowisku
wojskowym i kojarzona jest z profesjonalizmem, wysoką jakością i zaufaniem.
For 15 years Adeon publishing house Tebra has been publishing special
military book calendars designed for Navy and Army. Last year we expanded
our offer of book calendars designed for Air Force and Special Force. Tebra
military diaries are professionally designed calendars which can boast of excellent quality and the high value editorial information contained inside therein.
Our calendars are designed in cooperation witch suitable types of military
institutions. Size and volume are adapted to the needs of users: size A5, 400
pages. Tebra military dairies consist: discipline-specific part for right kind of
armed forces, day on pages calendar witch decorated by themed photos, last
section is contact details part.
Distribution is carried out in all kinds of armed forces, Polish military contingents, Polish military missions, military units and companies that are presented
in the calendars. We promoted our calendars on themed exhibitions like MSPO
(International Defense Industry Exhibition) in Kielce, Balt-Military-Expo and other
special exhibitions where we are. Moreover we promoted our product on military
website and military magazines.
For companies and institutions we have prepared special advertisement
places in our Navy Calendars, Army Calendars, Air Forces Calendars and
Special Forces Calendars. Through advertising in this calendar you can present
your company and build its image in military environment for 365 days a year.
Moreover, let it be incentive that we cooperate with military institutions and
forces far over years and our brand associated with professionalism, high quality
and confidence. Our brand is recognizable in military environment and our free
distribution is eagerly awaited every year.
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ADVANCED PROTECTION SYSTEMS Sp. z o.o.
dr inż. Radosław Piesiewicz
Plac Kaszubski 8/311, 81-350, Gdynia
tel. +48 882 812 210
e-mail: r.piesiewicz@detectdrones.com, www.detectdrones.com
Advanced Protection Systems sp. z o.o. (APS) jest polską firmą z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, która opracowała, wyprodukowała i wdrożyła Wielosensorowy system detekcji, identyfikacji i neutralizacji dronów
- SAFE SKY. O unikalności systemu SAFE SKY decyduje wykorzystanie 4 typów sensorów (radarowy, akustyczny, optyczny i RF). Sercem systemu jest radar opracowany w autorskiej technologii i zapewniający zasięg - minimum 1000
m, w każdych warunkach pogodowych. Modułowa budowa systemu pozwala
na adaptację poszczególnych części do specyficznych potrzeb użytkownika
końcowego. Maksymalna konfiguracja zapewnia ochronę dookólną 360 stopni w pełnej półprzestrzeni. System został już wdrożony u kilku klientów instytucjonalnych i prywatnych w kraju i za granicą.
Advanced Protection Systems (APS) is a Polish SME type company. It has
been developing, producing and providing to its customers Multisensor Counter
UAV system SAFE SKY. Its unique efficiency is a consequence of 4 types of
different sensors applied (radar, acoustic array, vision camera and RF detector).
Key element of the system, FMCW radar in proprietary technology provides
efficient detection range of min. 1000 m in all weather conditions. Modular
design of the SAFE SKY allows its tailoring to specific needs of the end-users.
The highest configuration of the system provides full dome-like coverage (360
degrees). System has been already purchased by several Polish and foreign
clients both institutional and private ones.
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AeroGlow International
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Telford Road, SP2 7GL, Salisbury, Wiltshire
tel. +44 (0) 7776 147803
e-mail: keithwhite@aeroglowinternational.com, www.aeroglowinternational.com
AeroGlow International (AGI) produkuje sprzęt warunkującego przetrwanie
dla pokładów wojskowych.
Nasz przetaczany sprzęt oświetleniowy HaLO Emergency Egress z preaktywacją wodną i płomieniową jest przystosowany dla 4 000 pojazdów. Najnowsza
wersja jest modułowa, z dużej mocy baterią pojemnościową redukującą koszty
użytkowania.
Siedzisko AGI X-Mount jest wyjątkowe, gdyż łagodzi siły podmuchu we
wszystkich płaszczyznach i zapobiega obrażeniom zmniejszając wpływ wibracji.
AGI produkuje również wykrywacz IR umożliwiający użytkownikom pojazdu
potwierdzenie funkcjonalności oświetlenia IR.
AeroGlow International (AGI) manufactures survivability equipment for military
platforms.
Our blast, roll-over, water and fire activated HaLO Emergency Egress Lighting System is fitted to over 4,000 vehicles. The latest version is modular and
features an ultra-capacitor power supply thus reducing the through life costs
associated with battery powered systems.
The AGI X-Mount seat is unique as it mitigates blast in all planes and prevents
injury by reducing the effect of vibration.
AGI also produces an IR detector pen allowing vehicle users to confirm the
functionality of their IR lights.
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AeroVironment

AGAPIT Sp. z o.o. Sp. k.

800 Royal Oaks Drive, Suite 210
Monrovia, CA 91016-6347
tel. 626 357 9983, fax 626 359 9628

ul. Marii Zientary Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn
tel./fax +48 89 526 53 85, 89 526 74 41
e-mail: info@agapit.pl, www.agapit.pl

When lives are on the line and time is short, we make certain. Where distances
are great, or the terrain is difficult-we make certain. Through our breakthrough,
small Unmanned Aircraft Systems (UAS) and Electric Vehicle (EV) testing and
charging systems, we give soldiers the potentially life-saving information they
need to engage, farmers the key data they need to grow, and electric vehicle
drivers the freedom they want to go the distance. When it matters most, we
give people the intelligence they need to decide with confidence and-proceed
with certainty.

AGAPIT jest jednym z największych dostawców technologii utrzymania czystości w Polsce. Posiadamy własną sieć dystrybucji i serwisu na terenie całego
kraju. Od 20 lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania w obszarach: urządzenia do sprzątania, myjki wysokociśnieniowe i myjnie, środki czyszczące,
higiena profesjonalna, serwis, wynajem maszyn do sprzątania, sprzęt
używany. Nową specjalizacją firmy są rozwiązania dla branży drogowej
i komunalnej. Oferta zawiera specjalistyczne nośniki narzędzi Multihog®
z wyposażeniem pozwalającym wykonywać całoroczne utrzymanie dróg
o terenów zurbanizowanych.

g-3

Agapit Company is a leading provider of cleaning technology in Poland. We
have our own distribution and service network throughout the country. For
more than 20 years we deliver comprehensive solutions in the following areas:
cleaning machines, high pressures and car washes, chemical cleaners,
hygienic systems and accesories, service, rental of cleaning machines,
used machines.
The new specialization of the company are solutions for industry and
municipal road. The offer of Multihog® tools carrier with equipment provide
year-round maintenance of roads with urbanized areas.
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AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 314 97 00
www.amw.com.pl
Agencja Mienia Wojskowego to agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Blisko od dwudziestu lat AMW z powodzeniem zagospodarowuje nieruchomości oraz uzbrojenie i sprzęt, który wycofano już z armii oraz pozostałych służb mundurowych. AMW dba również o zakwaterowanie
żołnierzy: zarządza budynkami mieszkalnymi oraz planuje i przeprowadza nowe
inwestycje mieszkaniowe. Na rzecz resortu obrony narodowej Agencja realizuje
także projekty specjalne związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

AGREGATY PEX-POOL PLUS

zc-12

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica
tel. +48 14 681 18 37, fax +48 14 680 75 02
e-mail: sekretariat@generatory.pl, www.generatory.pl
AGREGATY PEX-POOL PLUS to przedsiębiorstwo powstałe w 1996r. zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą sprzętu wojskowego. Firma posiada koncesję MSWiA, Świadectwo Wiarygodności MON oraz natowski
kod NCAGE, ponadto jest stałym partnerem MON w zakresie dostaw zespołów prądotwórczych w wersji kontenerowej i przewoźnej. W ofercie firmy znajdują się m.in. specjalistyczne laboratoria mikrobiologiczne, kontenerowe sale
opatrunkowe, kontenery rozsuwane oraz kontenery techniczne. Szeroko rozbudowane biuro konstrukcyjne wraz z działem produkcji jest w stanie sprostać
wymaganiom każdego klienta.
AGREGATY PEX-POOL PLUS is the company established in 1996 and focused on the design, production and sales of the military equipment. Company
has received the license of the Ministry of the Interior, Certificate of Credibility
issued by the Ministry of National Defence and NCAGE code. Furthermore,
the company is longstanding partner of Ministry of National Defence in area
of deliveries of container and mobile generating units. The offer of the company includes, among others, specialized microbiological laboratories, first-aid
dressing rooms in containers, expandable containers and technical containers.
Well-developed construction office and production department enable to meet
the requirements of every customer.
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AIRBUS
MEDIA RELATIONS
2 rond-point Dewoitine, BP 90112, 31703 Blagnac Cedex, France
Airbus is a global leader in aeronautics, space and related services. In 2016,
it generated revenues of €66.6 billion and employed a workforce of around
134,000. Airbus offers the most comprehensive range of passenger airliners
from 100 to more than 600 seats. Airbus is also a European leader providing
tanker, combat, transport and mission aircraft, as well as Europe’s number one
space enterprise and the world’s second largest space business. In helicopters,
Airbus provides the most efficient civil and military rotorcraft solutions worldwide.

AKSEL Sp. z o.o.

g-51

ul. Lipowa 17, 44-207 Rybnik
tel. +48 32 429 51 00
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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Agencja Lotnicza
ALTAIR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 16-22/23, 00-446 Warszawa
tel. +48 22 628 30 74, fax +48 22 628 30 73
e-mail: altair@altair.com.pl, www.altair.com.pl
Marketing and advertisement:
tel. +48 600 071 212
e-mail: mir@altair.com.pl
Największy w Polsce niezależny wydawca profesjonalnych czasopism militarnych i lotniczych. Wydaje m.in.:
- RAPORT - wojsko technika obronność - miesięcznik dla decydentów, wojskowych i profesjonalistów związanych z obronnością i przemysłem zbrojeniowym. Dostarcza najnowszych informacji i opracowań nt. polskiej armii, NATO,
armii świata, systemów uzbrojenia oraz sytuacji na rynkach Europy i świata,
- Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska - miesięcznik dla osób związanych
zawodowo z lotnictwem, przemysłem lotniczym cywilnym i wojskowym. Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce (ukazuje się od 1930),
- Broń i Amunicja Komandosi Obrona Terytorialna - miesięcznik, magazyn
strzelecki, wszystko o broni bojowej i akcesoriach, poświęcony praktyce i teorii
działań jednostek specjalnych jak też współczesnym konfliktom zbrojnym,
- AeroPlan - hobbystyczny magazyn dla miłośników lotnictwa i modelarstwa
lotniczego.
Codzienny portal dla branży lotniczej, obronnej i strzeleckiej www.altair.com.
pl, zawierający najnowsze informacje, codziennie aktualizowany, korzysta ponad pół miliona użytkowników miesięcznie.

ALVO MOBILE HOSPITAL

zg-20

ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel
tel. +48 65 518 98 49, fax +48 65 518 98 56
e-mail: marketing@alvo.pl, www.alvo-mobilehospital.pl
ALVO Mobile Hospital jest producentem szpitali mobilnych spełniających uniwersalne kryteria medyczne, przeznaczonych do zastosowania w miejscach nie
posiadających w pełni rozwiniętej infrastruktury oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: katastrofy naturalne, misje wojskowe, wojny, obszary występowania epidemii, ataki terrorystyczne. ALVO Mobile Hospital powstał z myślą
o potrzebach klientów w zakresie zapewnienia użytkownikowi kompletnego wyposażenia szpitalnego. Mobilne jednostki szpitalne mogą być montowane zarówno jako oddzielne moduły, jak i kompleksowe jednostki opieki medycznej.
ALVO Mobile Hospital specializes in manufacturing mobile hospital systems according to universal medical criteria for use especially in the regions
where infrastructure development has not been completed yet and in case of
emergency, such as: natural disasters, international cooperation programs,
wars, disease control, terrorist attacks, demonstrations. The quick and safe
installation, as well as the individual configuration, provides a solution adapted
to the customer requirements and the medical necessity. The modules can be
relocated in few hours/ days.

The largest independent publisher of professional military and aviation magazines in Poland. Among those published are:
- RAPORT (REPORT) - military, technology, defences - a monthly for
decision-makers and professionals dealing with defences and the munitions
industry. Provides newest information and studies on the subjects of the Polish
army, NATO, foreign armies, military technology, and situation on the arms
markets,
- Skrzydlata Polska (Winged Poland) - a monthly for enthusiasts of aviation
and of flying. Oldest aviation magazine in Poland (published since 1930),
- Broń i Amunicja (Arms and Ammo) Commandos - a monthly shooting
magazine, everything about military weapons and tactical accessories, focused
also on Special Forces, covers SF operations, training and doctrines.
- AeroPlan (AeroPlane) - a hobby magazine devoted to the enthusiasts of
aviation and aeromodelling.
Our web page: www.altair.com.pl with fresh daily news from the world of aviation, military and defense has proven half a million of entries monthly.
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AMBASADA KANADY
ul. J. Matejki 1/5, 00-481 Warszawa
Kanadyjski przemysł obronny i bezpieczeństwa ma szeroką bazę przemysłową,
oferującą wielką gamę urządzeń i usług dla sektora publicznego i prywatnego.
Kanadyjski przemysł jest zaangażowany w badania naukowe i rozwój w światowej czołówce, oraz w produkcję urządzeń, technologii i usług o zastosowaniu m.in. wojskowym, paramilitarnym, dla innych służb mundurowych i firm
ochroniarskich.
Kanada oferuje konkurencyjne rozwiązania dla platform lądowych, morskich
i powietrznych, jak również bezpieczeństwa.
Więcej informacji na temat możliwości kanadyjskich: wsaw-td@international.gc.ca
The Canadian defence and security industry boasts a broad industrial base,
providing a wide range of equipment and services to both the public and private
sectors. The Canadian industry is involved in world leading R&D and in the
production of equipment, technology and services used in military, paramilitary,
first responder and security applications. Canadian industry offers competitive
solutions related to land, naval, and air platforms, as well as safety, training
and a variety of other value added services. For more information on Canadian
capabilities: wsaw-td@international.gc.ca.
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Amber Tiger Holdings Ltd
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Magdaloen Centre, OX4 4GA, Oxford, UK
tel. +44 (0) 1865 477399
e-mail: info@ambertiger.aero, www.ambertiger.aero
Amber Tiger jest firmą szkoleniową świadczącą usługi lotnicze z siedzibą
w Wielkiej Brytanii, która zatrudnia były personel brytyjskich lotniczych służb
specjalnych. Nasz zespół posiada ponad 50-letnie doświadczenie operacyjne.
Zapewniamy sprzęt począwszy od systemów wojskowych, poprzez sztuczne
urządzenia do prowadzenia szkoleń lotniczych, aż po szkolenia, szkoleniowe
oprogramowanie projektowe, a nawet doświadczony personel wsparcia dla
naszych klientów w dowolnym miejscu na świecie zawsze punktualnie, profesjonalnie oraz – co najważniejsze – zawsze w ramach założonego budżetu.
Amber Tiger are a UK based Aviation Support and Training company made
up of ex UK Military SF Aviation personnel with our management team having
over 50 years operational experience.
We can supply equipment from soldier systems through to synthetic aviation
training devices, deliver training, design courseware or provide personnel to
support our clients anywhere on the planet ensuring projects are completed on
time, professionally and more importantly on budget.
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AMII Sp. z o.o.
ul. Grabińska 23, 92-780 Łódź
tel. +48 42 648 44 44, 22 886 40 10, fax +48 42 649 25 22
e-mai: testery@amii.pl, www.amii.pl
www.alcolock.biz, www.alkomaty.biz
Amii SP. Z O.O. to firma rodzinna i jeden z największych dystrybutorów alkomatów w Polsce. Istniejemy na rynku od 1977 roku, a przez 20 lat działalności
w branży udało się nam stworzyć szeroką ofertę alkomatów, testów narkotykowych i blokad alkoholowych. Wysoka jakość oraz atrakcyjna cena produktów
sprawia, że cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzięki długoletniemu doświadczeniu uzyskaliśmy opinię solidnego partnera biznesowego, oferującego profesjonalną obsługę. Jesteśmy jedynym oficjalnym dystrybutorem testerów Policyjnych AlcoBlow i wszystkich urządzeń producenta Lion Laboratories Ltd.
Amii Sp. z o.o. is a family business and one of the biggest alcotesters distributors in Poland. We are present on the market since 1977, and for over 20 years
of experience in this filed, we managed to create a wide offer of breathanalysers
and testing alcohol equipment, as well as drugtesters, and vehicle interlocks.
Thanks to our longterm experience, we gained an opinion of a solid business
partner offering professional services. We are an official and exclusive distributor of Police alcohol breathanalysers AlcoBlow and all equipment provided
by it’s producer Lion Laboratories Ltd.
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AMZ-KUTNO S.A.
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ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno
tel. +48 24 357 99 00, fax +48 24 357 99 01
http://www.amz.pl
AMZ-KUTNO S.A. jest prywatnym przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją pojazdów oraz zabudów specjalnych dla samochodów użytkowych. Nasza firma istnieje na rynku od 1999 roku.
Produkujemy:
- ambulanse
- bankowozy i pojazdy do przewozu wartości
- pojazdy wojskowe: opancerzone i nieopancerzone
- inne pojazdy specjalistyczne (np. dla służb energetycznych, wodociągowych,
Policji, Straży Miejskiej i wojska), a także nietypowe zabudowy pojazdów
specjalistycznych dopasowane do wymagań klienta.
AMZ-KUTNO S.A. is a private company producing vehicles and special body
building for commercial cars. Our company exist on the market from 1999.
We are producing:
- ambulances
- military vehicles: armored and soft skins
- cash in transit vehicles
- other units for special usages (energetic services, water service, Police, City
Guards and army), as well as non typical body building developments for
special use made according to customers requirements.
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ANGUS FIRE Ltd.
Haddenham Business Park, Pegasus Way, Haddenham,
Aylesbury, Buckinghamshire, HP17 8LB, UK
tel. +44 1844 293627
e-mail: fa@aisafetygroup.com, www.angusfire.co.uk
Przedstawiciele: Rodger Collins, Charles Delle-Case
Firma Angus Flexible Pipelines jest światowym liderem w transferze różnego
rodzaju substancji płynnych. Angus ma w swojej ofercie szeroki zakres węży
płaskozwijalnych używanych w wielu gałęziach przemysłu. Głównym odbiorcą
ich produktów są Siły Zbrojne na całym świecie. Ich rozwiązania używane są
podczas operacji tankowania okręt-okręt, okręt-brzeg, oraz tankowania statków powietrznych. Węże firmy Angus wykorzystywane są również, jako dalekosiężne rurociągi paliwowe.
Przewody elastyczne firmy Angus wykonane są z wysokowytrzymałych przędz
syntetycznych tkanych owalnie. Następnie są one zanurzane w osłonie elastomerowej. Do różnych zastosowań wykorzystywane są różne przędze oraz osłony. To co mają wspólnego ze sobą wszystkie węże, to nadzwyczajna wytrzymałość, fenomenalne osiągi hydrauliczne, łatwość w transporcie oraz przechowywaniu, możliwość błyskawicznego rozwinięcia oraz zwinięcia. Jest to bardzo
opłacalne rozwiązanie o bardzo długiej żywotności.
Do zastosowań morskich oraz dalekomorskich najlepiej przystosowane są
węże Chemicoil raz Offshore 850. Aby dowiedzieć się więcej odwiedźcie nas na
stoisku nr 46 hala D oraz na stronie visitwww.flexiblepipelines.co.uk.
Angus Flexible Pipelines is a global leader in providing solutions for fluid transfer applications. Angus manufactures a broad range of specialist layflat hose
products that are used in a wide variety of industries and applications, particularly
by the military around the world in connection with naval ship-to-ship and shipto-shore fuel operation, aviation refuelling and long distance military fuel lines.
Angus hoses are made from high tensile synthetic yarns which are circular
woven and then totally encapsulated in a tough elastomeric cover and lining.
Different yarns and covers are used for different applications, but what they all
have in common is exceptional strength and superior hydraulic performance,
ease of storage and transport, rapid installation and retrieval, cost-effective
setup and operation, and long service life.
For the marine and offshore applications the best suited Angus hoses are the
Chemicoil and Offshore 850. To find out more visit us on stand Hall D Stand 46
and visitwww.flexiblepipelines.co.uk
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AP-FLYER Sp. z o.o.
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ul. Trakt Lubelski 336, 04-667 Warszawa
tel. +48 22 613 04 87
e-mail: info@ap-flyer.pl, www.ap-flyer.pl
AP-FLYER oferuje:
• projektowanie i instalację komór EMC, pomieszczeń ekranowanych (TEMPEST, klatek Faraday’a) gwarantujących ochronę przed ulotem, podglądem,
podsłuchem i atakiem elektromagnetycznym firmy COMTEST
• DURABOOK - militarne komputery przenośne i wytrzymałe tablety przystosowane do pracy w trudnych warunkach. Inteligentne Systemy Tactical Solutions do zastosowań w pojazdach bojowych.
• AARONIA AG - mobilne i stacjonarne systemy wykrywania dronów; anteny;
generatory sygnału; przenośne, odporne na warunki atmosferyczne analizatory
widma do zastosowań militarnych; materiały ekranujące
• SUNIT - certyfikowane komputery pokładowe, systemy monitoringu pojazdów
(AVL) oraz przemysłowe HUB do pojazdów. Znajdują zastosowanie w Systemach Wspomagania Dowodzenia, ratownictwie, pracy służb mundurowych,
medycznych i policyjnych.
• DERMALOG - systemy identyfikacji biometrycznej
We are offering products of:
• COMTEST - EMC chambers, shielded rooms and doors
• DURABOOK - rugged notebook and tablets; Tactical Solutions Systems for
military use
• AARONIA AG - drone detector system; outdoor military spectrum analyzers
and antennas; shielding materials
• SUNIT - mobile terminals
• DERMALOG - biometric solutions
for more information, please visit our web: http://ap-flyer.pl/en/
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ARGO S.A.
ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk
tel. +48 58 554 35 55
e-mail: handlowy@argo.pl, www.argo.pl
ARGO S.A. jest firmą handlową działającą w Polsce i Europie Środkowo –
Wschodniej.
Oferta ARGO S.A. obejmuje:
• profesjonalne niszczarki dokumentów,
• urządzenia i materiały do oprawy dokumentów – laminatory, bindownice,
• urządzenia do cięcia i formatowania papieru - gilotyny, trymery,
• akcesoria biurowe - testery banknotów, identyfikatory, apteczki, produkty BHP,
notatniki i teczki na dokumenty Mintra
Ponadto ARGO S.A. jest producentem produktów marki Galeria Papieru oraz
wyłącznym dystrybutorem materiałów i urządzeń do wykonywania nadruków
metodą sublimacji - Grawerton.
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ARMEKA Ltd.

Kaivolankatu 4, 37630 Valkeakoski (Finland)
www.armeka.fi
Armeka Ltd jest firmą z 25 letnim stażem w tworzeniu rozwiązań eliminujących
wibracje, wstrząsy, wyładowania elektrostatyczne, fale i impulsy elektromagnetyczne.
Nadrzędnym celem Armeka jest zapewnienie produktu idealnie dopasowanego do Klienta, zapewniającego ochronę mechaniczną i elektryczną dla wrażliwych urządzeń (także w transporcie).
Wszystkie rozwiązania są tworzone są z myślą o potrzebach każdego Klienta.
Szybkość działania, wiedza, doświadczenie i produkty “szyte na miarę” to definicja Armeka Ltd.

P.P.U. ARMIKS Sp. z o.o.
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ul. Biskupińska 21, 30-732 Kraków
tel. +48 12 452 26 86, fax +48 12 452 26 60
e-mail: armiks@armiks.com.pl
PPU ARMIKS od prawie 20 lat specjalizuje się w produkcji, naprawie, remontach i modernizacjach sprzętu szkolno-treningowego na potrzeby wojska
i policji. Nasz firma jest koncesjonowanym producentem podnośników figur
bojowych, zasilaczy sieciowych i czujników inercyjnych. Posiadamy wyspecjalizowane zaplecze techniczne przystosowane do obróbki metali. Wysoką jakość
zapewnia międzyoperacyjna i finalna kontrola jakości. Posiadamy certyfikacje
AQAP i ISO. Nasz dział techniczny dba o rozwój i modernizujące wytwarzanych
produktów i wdrażanie nowych innowacyjnych rozwiązać. Naszym klientom
zapewniamy dodatkowo usługi serwisowe wykonywane w siedzibie firmy jak
i przez mobilny zespół.
PPU ARMIKS has been specializing in the manufacture, repair, and modernization of training equipment for the army and police for nearly 20 years.
Our company is a licensed manufacturer of combat lifters and stands, power
supplies and inertial sensors. We have specialized technical facilities adapted
for metalworking. High quality ensures interoperational and final quality control.
We have AQAP and ISO certification. Our technical department cares about
the development and modernization of manufactured products and the implementation of new innovative solutions. We provide additional services to our
customers both at the company headquarters and mobile team. All our products
have a 24-month guarantee.

Armeka Ltd is a 25-year-old company in creating solutions that eliminate
vibration, shock, electrostatic discharge, waves and electromagnetic impulses.
Armeka’s primary goal is to provide a product that is ideally suited to the customer, providing mechanical and electrical protection for sensitive equipment
(including transport).
All solutions are created to meet the needs of each Customer.
Speed, knowledge, experience and „tailor-made” products are the definitions
of Armeka Ltd.
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ARMPOL Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o.
Krubki-Górki 32, 05-326 Poświętne, woj. mazowieckie
tel. +48 22 799 94 04, fax +48 22 783 02 37
e-mail: info@armpol.com, www.armpol.com
ARMPOL prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Zajmuje
się produkcją i sprzedażą zaawansowanych rozwiązań technicznych z zakresu
mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, hydrauliki i pneumatyki. ARMPOL oferuje przede wszystkim produkty specjalne, również te o przeznaczeniu wojskowym. Główny obszar działalności stanowi produkcja kontenerów specjalnych i
nadwozi, modułowego wyposażenia kontenerów, urządzeń filtrowentylacyjnych,
klimatyzatorów i generatorów prądotwórczych.
Działając od 1990 roku ARMPOL stał się jednym z liderów branży na rynku
krajowym. Dzięki licznym dostawom wyposażenia specjalnego firma zyskała
opinię dostawcy zaawansowanych, wysokiej jakości rozwiązań.
ARMPOL is a research and development company specializing in a production
of military purpose equipment including: specialized containers (mobile command
centers, workshops, hospitals and other), air conditioning systems, air filtering
and ventilation systems, power generators and other.
Operating since 1990, ARMPOL have become one of the leaders in its branch
providing advanced and high-quality products.

ARMY RECOGNITION GROUP
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Rue des Bourlottes 5, 1367 Ramillies, Belgium
tel. +32 81 56 73 67, mob. +3 474 79 16 01, fax +32 81 56 73 67
e-mail: marketing@armyrecognition.com
Skype phone: aservaes
- Online defense & security magazine with daily news and defence shows
coverage
- Online Promotional - Marketing Services dedicated to Defense & Security
industry
- Official Online Show daily News and Web TV for International Defence Exhibitions
- World Army and Military Equipment technical data sheets with 3D animation
- Technically focused magazine dedicated to Land Forces
- Online digital information database with pictures, magazine, data sheet and
video
With a total of more than 5 million visitors per year from 13 countries, 15,000
to 20,000 readers per day (average) and growing, Army Recognition is one of
the most important Online Defense and Security magazine. We covers land
forces daily news, every major defence exhibition worldwide with on-site daily
show coverage, photo reports and press release broadcast.
Thanks to our proven indexing technology, our online marketing and advertising
services and the worldwide popularity of our website, we guarantee to increase
the worldwide exposure of your products, services or company to the leaders,
actors and decision makers of defence and security sectors who are also readers of our online daily news and by having them appear in the top results of the
most popular search engines.
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ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o.

ASB Aerospatiale Batteries

ul. Bałtycka 9, 86-031 Osielsko
tel. +48 52 347 21 08, fax +48 52 347 13 40
e-mail: office@arpol-tools.com, www.arpol-tools.com

Allée Sainte-Hélène, 18000 Bourges, Francja

Firma ARPOL Narzędzia Profesjonalne Sp. z o.o. rozpoczęła działalność́
w 1995r. Świadczy usługi kompleksowego zaopatrywania zakładów produkcyjnych, firm oraz serwisów w profesjonalne narzędzia. W ofercie firmy znajdują
się bardzo starannie wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości najlepszych
światowych producentów. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne oraz szereg usług dodatkowych takich jak: znakowanie narzędzi, zabudowy modułowe
pojazdów oraz projektowanie i produkcja wkładów piankowych zgodnie z indywidualnym potrzebami naszych Klientów.
Oprócz wysokiej jakości narzędzi i wyposażenia warsztatowego w ofercie
firmy znajdują się również rozwiązania specjalne dla wojska są to m.in. maty
wzmacniające grunt, palety lotnicze, systemy antykorozyjne, poduszki do
awaryjnego podnoszenia samolotów oraz narzędzia specjalne do zdejmowania
i zakładania gąsienic.
Od Maja 2017r. posiadamy koncesję MSWiA nr B-047/2017 na obrót rodzajami
broni i amunicji oraz obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

26
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ASB Aerospatiale Batteries is a world leading company which specialises
in the research, design and manufacture of Thermal Batteries, with cutting
edge technologies and enhanced reliability performance. ASB products are
recognized worldwide for their excellence and optimization to the customer
requirements. Due to their inherent technological advantages, our thermal batteries are a factor in the success of all current major aeronautical, space and
defence projects across the world.
Our MSPO participation will be the opportunity to exhibit most recent products
dedicated to the artillery & guided rockets applications, as well as high power
solutions for Emergency Power Supply for aircrafts.
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ASTRA Concept Sp. z o.o.

ATDI

ul. Przy Agorze 28 lok. 10, 01-930 Warszawa
tel. +48 22 896 80 40, fax +48 22 835 02 53
e-mail: office@astraltd.pl, www.astraltd.pl

ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa
tel. +48 22 828 92 08
e-mail: biuro@atdi.com, www.atdi.com

Firma funkcjonuje na rynku od 2000 roku.
Specjalizuje się w ochronie przed bronią masowego rażenia oraz radioterapii oferując nowoczesne, najwyższej jakości rozwiązania, sprzęt i technologie z zakresu:
- rozpoznania skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych (detektory, analizatory);
- ochrony przed tymi skażeniami (maski przeciwgazowe, odzież ochronna, rękawice, buty);
- likwidacji skażeń (urządzenia oraz odkażalniki dla terenu, sprzętu i personelu);
- ochrony balistycznej personelu;
- urządzeń i oprogramowania do kontroli i weryfikacji napromieniania pacjentów onkologicznych;
- fantomów antropomorficznych dla radioterapii i diagnostyki radiacyjnej;
- laserowych systemów pozycjonowania pacjenta.

Francuska firma ATDI jest światowym liderem rozwoju i wdrażania zautomatyzowanych systemów zarządzania widmem. Eksperci ATDI od blisko 30 lat tworzą i wydają profesjonalne oprogramowania cywilne oraz wojskowe. Z rozwiązań zaproponowanych przez najwyższej klasy inżynierów korzysta obecnie ponad 2000 klientów z całego świata. Firma współpracuje z administracjami, operatorami, radiem, telewizją, armią i służbami specjalnymi.
Stworzone przez ATDI kompleksowe oprogramowanie HTZ warfare jest niezawodnym narzędziem do walki radioelektronicznej. W Polsce swoją siedzibę
ma departament rozwoju i aplikacji firmy.

Firma reprezentuje w Polsce na zasadach wyłączności następujących światowych liderów w swoich dziedzinach:
CBRN
AVON Protection Systems Inc.
CRISTANINI SPA
ELBW TECHNOLOGY SA
INFICON GmbH
MIRION Technologies SA
PAUL BOYE TECHNOLOGIES
PROENGIN SA

USA
IT
CH
DE
FR
FR
FR

Radioterapia
CIRS Inc.
Gammex Inc.
LifeLine Software Inc.
Sun Nuclear Corporation

b-86

ATDI is a global leader in the development and implementation of automated
spectrum management systems, whose expertise extends to software development, spectrum engineering and management. ATDI designs, develops and publishes software focused on radio planning, spectrum management, monitoring,
digital cartography, network design and optimization. The ATDI group currently
supports 2000 customers worldwide.
Designed by ATDI HTZ warfare is a unique communication electronic warfare
and tactical communications features allow accurate battlefield communications,
advanced mission planning and spectrum management.

USA
USA
USA
USA

Established in the year 2000.
The company is specializes in protection against weapon of mass destruction
and in radiotherapy:
- biological, chemical and radiological detection (detectors, analyzers);
- protective equipment (gas masks, protective cloth, gloves, boots);
- decontamination and detoxification systems (for terrain, equipment and personnel);
- equipment and software for radiotherapy verification of oncological patients
irradiation;
- anthropomorphic phantoms for radiotherapy and for radiation diagnostics;
- patient positioning laser systems.
The company is the exclusive representative for Poland of the following
worldwide brand leaders:
CBRN
AVON Protection Systems Inc.
CRISTANINI SPA
ELBW TECHNOLOGY SA
INFICON GmbH
MIRION Technologies SA
PAUL BOYE TECHNOLOGIES
PROENGIN SA
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USA
IT
CH
DE
FR
FR
FR

Radiotherapy
CIRS Inc.
Gammex Inc.
LifeLine Software Inc.
Sun Nuclear Corporation

USA
USA
USA
USA
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ATOS Sp. z o.o.
ul. Widzewska 14, 92-+229 Łódź
tel. +48 42 677 57 01, fax +48 42 677 57 77
e-mail: atos@atos.pl
Atos jest ogólnopolską firmą zajmującą się ochroną od 1991 r.
Podstawą naszego działania jest kompleksowa usługa służąca zarówno
ochronie mienia jak i bezpieczeństwu osób. Wewnętrzne procedury funkcjonujące w firmie regulują utrzymanie jakości usług począwszy od analizy potrzeb
Klienta, poprzez koncepcję ochrony, jej wdrożenie oraz bezpośredni nadzór
nad jej realizacją. Firma stawia na nowatorskie rozwiązania techniczne dążące
do wzmocnienia bezpieczeństwa chronionych obiektów.

AUTOBOX INNOVATIONS Sp. z o.o. Sp. k.

zc-19

ul. 1 Maja 12, 27-200 Starachowice
Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
jest producentem nadwozi pojazdów samochodowych, również o przeznaczeniu specjalnym, z tradycjami sięgającymi 1968 r.
W ostatnim dziesięcioleciu Spółka Autobox Innovations wyspecjalizowała się
w produkcji na potrzeby wojska. Na wyposażenie polskiej armii trafiło kilkaset
egzemplarzy zmodernizowanej wersji samochodu STAR 266 do wersji STAR
266M2 z różnymi typami nadwozi, w tym również z w pełni wyposażonymi laboratoriami i warsztatami specjalistycznymi. Poza produkcją na rynek krajowy
Spółka jest wytwórcą nadwozi zamiatarek lotniskowych, eksportowanych w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego.
Autobox Innovations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. to
na dzień dzisiejszy jedyna firma, która poza swoimi różnorodnymi, nowatorskimi
opracowaniami z zakresu motoryzacji, kontynuuje tradycje rodzimej produkcji,
w tym również modernizacji samochodów ciężarowych STAR.
Autobox Innovations LLC & LP is a manufacturer of vehicle-bodywork,
including special-purpose bodywork.
The company’s traditions date back to 1968.
Over the last decade, Autobox Innovations has become a military-applications
specialized company. Several hundreds of upgraded versions of the STAR 266,
STAR 266M2, with various body types, including fully equipped laboratories and
specialized workshops have been delivered to the Polish Army. The company
targets the domestic market and outside - Autobox Innovations is a manufacturer of airport sweepers delivered within the scope of intra-community trade.
Autobox Innovations LLC & LP is the only company that, in addition to
a whole variety of innovative automotive designs and solutions, continues
domestic traditions of automotive production. This encompasses the STAR
trucks modernization.
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AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36, 71-627 Szczecin
tel. +48 91 462 40 84, fax +48 91 462 41 30
e-mail: biuro@ac-management.com.pl
Autocomp Management jest firmą wytwarzającą produkty innowacyjne na potrzeby wojska i rynku cywilnego.
Specjalnością firmy jest produkcja symulatorów oraz różnego typu urządzeń
szkolno-treningowych dla Wojsk Lądowych, Lotnictwa, Marynarki Wojennej oraz
cywilnych instytucji i podmiotów gospodarczych. Firma produkuje między innymi: symulatory walki, symulatory strzelań dla piechoty ( Śnieżnik) i wozów bojowych (TASZNIK), symulatory do nauki jazdy wozami bojowymi i innymi pojazdami wojskowymi (JASKIER), symulatory artyleryjskie moździerza i strzelca burtowego śmigłowca, symulatory do nauki jazdy samochodami ciężarowymi, autobusami i samochodami osobowymi, symulatory dla kolejnictwa, lotnicze symulatory dla samolotów jedno i dwusilnikowych oraz symulatory morskie: nawigacyjne dla okrętów nawodnych oraz symulatory zespołu okrętów, dla okrętów podwodnych : symulatory walki podwodnej, strzelania rakiet oraz inne symulatory
specjalistyczne, jak symulatory sytuacji kryzysowych (pożary, woda) oraz symulatory edukacyjne (m.in. dla Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce)
Produkujemy również systemy sterowania i wyposażenie dla bojowych strzelnic różnego typu, radary specjalistyczne oraz wyposażenie energetyczne dla
obiektów morskich (rozdzielnice, tablice zasilania dla okrętu Marynarki Wojennej RP „ŚLĄZAK”) i lądowych.
Szczególnie unikalnymi produktami firmy Autocomp Management jest rodzina symulatorów urządzeń optycznych wojskowych i cywilnych (BTA 122, WBG,
EMES, PERI, FERO, lunety, lornetki, przyrządy noktowizyjne).
Firma, odpowiadając na zapotrzebowanie wojska, w ostatnich latach, współpracując ściśle z niemiecką firma Krauss Maffei Wegmann (KMW), wykonała
szereg symulatorów/trenażerów kierowcy czołgu Leopard (dla brazylijskiej i chilijskiej armii), kilkanaście symulatorów/trenażerów kierowcy czołgu Leopard 1A5
Table Top Treiner, symulatory kierowcy mostu czołgowego Leopard 1A5 Leguan dla armii szwedzkiej i szwajcarskiej, cztery symulatory/trenażery kierowcy
czołgu Leopard 2A7 dla armii Kataru.
Aktualnie realizujemy, wspólnie z KMW, kontrakt na wyposażenie w symulatory
Ośrodka Szkolenia Leopard w Norwegii, zespół trenażerów „ŚNIEŻNIK” oraz
symulatory „JASKIER” dla jednostek WP.
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AXNES AS
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Terje Løvåsvei 1, N-4879 Grimstad
Org. no. N- 974 485 753
www.axnes.com
Axnes develops and supplies advanced and highly durable wireless intercom
solution PNG, that’s designed to perform in extreme conditions, and on a wide
variety of platforms- aircraft, ground and maritime. Axnes is an approved supplier
to OEM’s - Airbus, Leonardo, Sikorsky, and Bell, and has a worldwide customer
base. The company has been supplying its wireless intercom systems for two
decades and is an EASA Part 21 and Part 145 approved quality organization.
Axnes is widely recognized as the industry leader within its field.
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BAE Systems
Oddział w Warszawie
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
At BAE Systems, we provide an essential edge to help our customers and
partners stay ahead as challenges and opportunities change. With a skilled
workforce of some 83,100 people in over 40 countries, working with customers
and local partners, we develop, engineer, manufacture and support products
and systems to deliver military capability, protect national security and people
and keep critical information and infrastructure secure. Our expertise takes
many forms - from an innovation that saves a soldier’s life to an improvement
that saves money, from an increase in a country’s capabilities to an enhancement of a company’s cyber defences. We provide the essential edge to protect
what matters most.
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ul. Kartuska 149/3, 80-138 Gdańsk
tel. +48 58 329 80 88
e-mail: biuro@balticad.eu, www.balticad.eu
BALTICAD Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem komputerów przemysłowych KONTRON. Urządzenia te znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle
zbrojeniowym, samochodowym i lotniczym. BALTICAD specjalizuje się w doradztwie technicznym oraz sprzedaży modułów bezprzewodowych, anten, akcesoriów radiowych, złączy, baterii, układów scalonych, elementów pasywnych
i innych podzespołów elektronicznych.
BALTICAD Sp. z o.o. is a leading distributor of embedded computers designed
for industrial, military, automotive and avionic applications. We cooperate with
KONTRON who places the quality on the first place in every product. BALTICAD
Sp. z o.o. specializes in wireless modules, antennas, cable assemblies, connectors, batteries, integrated circuits and other electronic components.
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BEATRONIC SUPPLY Aps

BEDIA
Motorentechnik GmbH& Co. KG

Industrivænget 13, DK-3400 Hillerød
tel. 45 4824 0220, fax +45 4824 1314
e-mail: sale-dk@beatronic.com, sale-pl@beatronic.com
www.beatronic.com, www.beatronic.pl

Gewerbepark an der A6, Im Erlet 1
D-90518 Altdorf, Niemcy
www.bedia.com

Beatronic Supply Aps jest holdingiem handlowym i inżynierskim posiadającym swoje przedstawicielstwa w Danii, Czechach, Polsce, Słowacji, Ukrainie,
Grecji, Serbii oraz Rosji. Nazwa firmy British European, American, elecTRONIC, wskazuje, że naszym głównym celem jest dostarczanie najwyższej jakości
elektroniki, wyposażenia pomiarowego oraz podzespołów do robotyzacji i automatyzacji. Naszą ofertę kierujemy do przemysłu lotniczego, obronnego, elektronicznego oraz transportu i meteorologii. Oferujemy produkty zaprojektowane zarówno do zastosowań ogólnych, jak i do użytkowania w najcięższych klimatycznych warunkach środowiskowych (wersje militarne), produkowane przez
uznanych światowych liderów.
Beatronic Supply Aps comprises trading and engineering companies established in following countries: Denmark, Czech Republic, Poland, Slovak Republic,
Ukraine, Greece, Republic of Serbia and Russia. The name of the company
British European, American, elecTRONIC indicates that our main mission is to
supply top quality electronic, measuring and testing equipment and components
for robotization and automatization. We direct our offer to aviation, defence and
electronic industries, transport and meteorology. We offer products designed
for general applications as well as for the hardest climatic operating conditions
(military version) manufactured by renowned worldwide leaders.
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Produkty:
CLS 40/45 - pojemnościowe, punktowe sondy poziomu medium
ITS 60 - inteligentne, analogowe czujniki poziomu paliwa
ITS 65 - inteligentne, analogowe czujniki poziomu oraz temperatury oleju
czujniki temperatury rezystancyjne oraz elektroniczne (Pt100, Pt1000, Ni100,
KTY)
• wyłączniki temperatury bimealiczne oraz elektroniczne
• reduktory napięcia 24/12V
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Products:
CLS 40/45 - level monitoring sensors
ITS 60 - intelligent, analogue tank sensors for Diesel fuels
ITS 65 - inteligent, analogue tank sensors for hydraulic-and engine oils
temperature switches and sensors
screw-in resistances
electronical temperature switches and sensors
DC/DC converters 24/12V

Generalny przedstawiciel handlowy i serwisowy na Polskę - firma EL-CAB
Sp. z o.o.

37

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

f-9

Stoisko / Stand

BELL HELICOPTER
Global Headquarters
3255 Bell Helicopter Blvd.
Fort Worth, Texas USA 76118
Bell Helicopter is an industry-leading producer of commercial and military,
manned and unmanned vertical-lift aircraft and the pioneer of the revolutionary
tiltrotor aircraft. Globally recognized for world-class customer service, innovation
and superior quality, Bell Helicopter’s global workforce serves customers flying
Bell aircraft in more than 120 countries.

BELLONA S.A.

b-59

ul. Bema 87, 01-233 Warszawa
tel. +48 22 620 42 91
e-mail: biuro@bellona.pl, www.bellona.pl
Bellona od blisko 100 lat służy książce i czytelnikom, należąc do największych
i najbardziej stabilnych polskich wydawców. Jesteśmy wydawnictwem uniwersalnym, nasza produkcja corocznie przekracza 300 tytułów, współpracujemy ze znanymi i cenionymi autorami. Obok literatury historycznej i militarnej rosnące znaczenie w naszej ofercie zdobywa beletrystyka polska i obca, kryminały, powieść historyczna oraz albumy, poradniki i kalendarze.
Co roku współorganizujemy Targi Książki Historycznej, podczas których wręczane są Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną. W szerokiej ofercie
wydawnictwa dominuje literatura historyczna oraz literatura faktu. Wśród naszych, autorów byli lub są m.in.: NAVAL, Iwona Kienzler, Jarosław Molenda,
Robert F. Barkowski, Remigiusz Mróz, Sławomir Koper, Longin Pastusiak, Jan
Nowicki, Lech Wyszczelski, Jarosław Wojtczak, Jerzy Besala, Mari Jungstedt,
Chris McNab i wielu innych.
Bellona Publishing House is a thriving company with tradition. For almost
100 years we have been ranked as one of the leading publishing houses in
Poland. We bring out over 300 new titles every year. Valued for editorial and
factual matters, they have won numerous awards, including the prestigious KLIO
Award. Bellona is also the publisher of various periodicals.
Our sales are promoted by our own web bookshop, our own system of distribution and readers’clubs. We also possess large fixed assets comprising mainly
the real estate in Warsaw and Cracov.
We participate in all major events of the book trade both in Poland and abroad.
We have been exhibiting our titles for years at international book fairs. Among
our partners are such reputed and prestigious publishers as Pen & Sword,
Osprey, Flammarion, Random House Group Ltd, Cambridge University Press,
The Quarto Group, Anova, De Agostini, Amber Books, Herbig, ICA Bokforlag,
Rebo Publishers and many others. We also promote Polish literature abroad,
making it possible for our authors to have their books published all over the world.
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Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne
BELMA S.A.
ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota
tel. +48 52 36 36 201, fax +48 52 36 36 203
e-mail: bze@belma.com.pl, www.belma.com.pl
BZE BELMA S.A. jest producentem wyrobów na rzecz obronności Kraju, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym na rynek górniczy, chemiczny oraz okrętowy jak również świadczy usługi dla przemysłu: obróbcze, pomiarowe oraz galwaniczne.
BZE BELMA S.A. projektuje i produkuje miny przeciwpancerne klasyczne,
narzutowe, przeciwburtowe, miotacze min, zapalniki oraz wykrywacze min.
BZE BELMA S.A. is a manufacturer of defence products and explosion-proof
electrical equipment for mining, chemical and shipbuilding industry also provides
industrial services including mechanical metalworking, measurement services
and galvanic covering.
BZE BELMA S.A. designs and manufactures anti-tank mines, scatterable and
off-route mines, mine throwers, fuses and mine detectors.

BETH-EL INDUSTRIES

e-51

1 Avshalom Road
Zikhron Yaaqov, 3095101, Israel
tel. +972 4 629 9999, fax +972 4 629 9900
www.beind.com
Beth-El Industries jest wiodącym na świecie producentem i twórcą systemów
filtracji powietrza (CBRN) do zastosowań w zagrożeniach chemicznych,
biologicznych, radiacyjnych i jądrowych. Stosowane są do pojazdów,
schronów mobilnych, jednostek pływających, namiotów wojskowych i schronów
bombowych.
Obok linii filtrów CBRN, firma Beth-El produkuje innowacyjne klapy zabezpieczające przed wybuchem oraz unikalne produkty Mobile Medical Isolation do
ochrony przed pandemią. Rozwiązania były używane w ostatnich latach w zagrożeniu wirusem Ebola i MERS.
Ponadto Beth-El Industries produkuje kompleksowe podsystemy pojazdów,
takie jak pompy paliwowe i filtry powietrza silników dla czołgów oraz wojskowych
samochodów ciężarowych.
Lata doświadczeń w realnym działaniu w obszarach konfliktów, trudnych terenach, rygorystyczne testy oraz baza klientów — ponad 60 armii i organów
cywilnych z całego świata dała Beth-El Industries znaczną wiedzę z zakresu
CBRN, ochrony przed wybuchami i filtracji powietrza.
Nie możesz wybrać zagrożenia, ale możesz wybrać sposób ochrony.
Beth-El Industries is a worldwide leading manufacturer and developer of
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear - (CBRN) Air Filtration Systems
for Vehicles, Mobile Shelters, Ships, Army Tents, and Bomb Shelters.
Alongside the CBRN-filtration line of products, Beth-El manufactures innovative Blasts Protection Valves and unique Mobile Medical Isolation products for
pandemic protection including solutions that are being used for the recent Ebola
and MERS outbreak.
In addition, Beth-El Industries produces comprehensive vehicle subsystems
such as Fuel Pumps and Engine Air Filters for military tanks and heavy duty
trucks.
Years of experience within real conflict scenarios, harsh terrains, rigorous
testing and a customer base of more than 60 armies and civilian authorities from
around the world has given Beth-El Industries a vast knowledge in the fields of
CBRN, blast protection and air filtration.
You can’t choose your threat, but you can choose your protection.
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BIRDON AMERICA
4865 Kingston St, Denver, CO 80239, USA

BIURO DO SPRAW PROOBRONNYCH

Birdon America is a diversified engineering, manufacturing and services business providing innovative solutions to the military and marine industries. Birdon is
currently the proud manufacturer for the United States Army Bridge Erection Boat.
NAMJet LLC offers advanced marine propulsion systems that set the standard
for Thrust, Durability, and Innovations. Designed for a wide variety of commercial,
military, and workboat applications, our line of high thrust marine jets are tough
enough to withstand the most brutal conditions and are fully customizable to
meet the standards of the world’s most demanding operators.

ul. Nowowiejska 28a, 00-911 Warszawa
tel. +48 261 845 541
e-mail: biuroproobronne@mon.gov.pl, organizacje.proobronne@mon.gov.pl
szkolenie.proobronne@mon.gov.pl, bdsp.wp.mil.pl
Facebook: facebook.com/proobronni/

b-7

Biuro do Spraw Proobronnych jest odpowiedzią resortu obrony narodowej
na wielkie zainteresowanie społeczeństwa sprawami obronności, rosnącą
w ostatnich latach liczbą związków strzeleckich oraz innych organizacji proobronnych w Polsce, a także dużą popularność klas mundurowych o profilu
wojskowym. Biuro wspiera ich aktywność, traktując priorytetowo: kształtowanie
postaw patriotycznych wśród polskiej młodzieży; szerzenie edukacji obronnej
w organizacjach pozarządowych, w szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach; udział organizacji proobronnych w systemie zarządzania kryzysowego
w państwie; wspieranie szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów
klas mundurowych w zakresie przygotowania ich do służby wojskowej (przede
wszystkim na rzecz potrzeb wojsk OT). Bardzo ważnym kierunkiem działania
Biura jest budowa systemu do wprowadzenia jednolitych standardów przygotowania wojskowego, a w tym unifikacji procesu szkolenia jednostek proobronnych
i procesu nauczania w wojskowych klasach mundurowych.
W maju 2017 roku Biuro do Spraw Proobronnych przeprowadziło selekcje
i nabór do Pilotażowego Program Wspierania Szkół Ponadgimnazjalnych Prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Program
ten skierowany jest do szkół prowadzących piony certyfikowanych wojskowych
klas mundurowych i ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP
szkolenia wojskowego.
Program uruchomiony zostanie 1 września 2017 roku, będzie trwał dwa lata
(dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, w czteroletnich technikach - odpowiednio w klasie III i IV) i będzie miał
formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia
poligonowego. Zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych
i instytucji podległych MON. Finalnie program zmierzać będzie do utworzenia
pionów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych w szkołach średnich
we wszystkich powiatach na terenie całej Polski.
Biuro do Spraw Proobronnych koordynuje także udział wojska w szkoleniu
organizacji proobronnych, organizuje kursy i szkolenia w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. Przygotowuje również programy szkoleniowe, zarówno podstawowe jak i doskonalące, których realizacja ma zwiększyć potencjał, umiejętności i kompetencje szkolonych w zakresie podstawowego szkolenia wojskowego. Oficerowie Biura opracowali zasady programu ewaluacji komponentów organizacji proobronnych w formie „Paszportu do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”,
którego pilotażowa edycja jest obecnie realizowana. Biuro koordynuje również
udział organizacji proobronnych w ćwiczeniach wojskowych według potrzeb Sił
Zbrojnych RP w tym w ćwiczeniach „Anakonda” i „Dragon”.
Biuro do Spraw Proobronnych uaktywnia także społeczeństwo do wzmacniania poczucia wspólnoty narodowej poprzez organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, angażuje młodzież do otaczania stałą opieką weteranów oraz aktywizuje ją do opieki nad miejscami pamięci. Celem dzia-
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łalności Biura jest również budowa poczucia tożsamości narodowej członków
organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych poprzez ich aktywność
w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym.
Wszystkie inicjatywy prowadzone przez Biuro do Spraw Proobronnych mają
na celu konsekwentną budowę i wzmacnianie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP.
Dyrektorem Biura do Spraw Proobronnych jest Waldemar Zubek.
The Safety and Security Bureau is the Ministry of Defence’s response to
general public’s great interest national defence matters demonstrated in the
recent years, in particular with the increasing number of riffle-associations and
other organizations involved national safety and security as well as the popularity
of military classes. The Bureau supports all these forms. The Bureau’s priority
list includes: formation of patriotic attitudes among Polish youth; dissemination
of defence education in non-governmental organizations, secondary schools
and universities; involvement in organizations for safety and security in crisis
management system; support in trainings for organizations for safety and security’s members and uniformed classes’ pupils as preparation for military service
(especially in Territorial Defence Forces formations). Bureau finds it very important to build and introduce uniform standards system for military preparation,
including the unification of the training process of safety and security voluntary
units and the teaching process in uniformed classes.
In May 2017, the Safety and Security Bureau conducted recruitment for
the Pilot School-Support Programme for High Schools with Certified Military
Classes. This program is aimed at high schools with certified military classes
and designed to support selected educational institutions in implementation of
the coherent and most advanced military training in accordance with the Polish
Armed Forces’ standards.
The programme launches on 1 September 2017 and continues for two years
(two semesters in grade II and one semester in grade III of upper secondary
school. At four-years technology colleges - grades III and IV respectively). The
programme comprises theoretical and practical classes in the form of trainingareas based sessions. Classes will be supported by military units and institutions
subordinated to MOD. The programme goal is to create high schools’ certified
military classes in all secondary schools in all Poland’s poviats.
The Safety and Security Bureau also coordinates the army’s participation in
training of voluntary defence organizations. The Bureau also organizes courses
and trainings in military units throughout the country. The Bureau develops training curricula - basic and refreshers, the implementation of which aims to increase
the defence and military potential, skills and competences of the trainings participants. Officers of the Bureau have developed the programme principles for
evaluation of the voluntary defence organizations’ components in the form of
the “Cooperation Passport for Voluntary Defence Organizations with the Armed
Forces of the Republic of Poland’s Military Units”. The pilot edition is now being
implemented. The Bureau also coordinates the participation of voluntary military
organizations in military exercises according to the needs of the Armed Forces
of the Republic of Poland, including the “Anaconda” and “Dragon” exercises.
The Safety and Security Bureau also activates the general public so that the
sense of national community is strengthened through a number of patriotic
undertakings, young people’s engagement in constant support and care for
veterans and the places of remembrance. The Bureau’s mission is also to build
the sense of national identity of voluntary defence organizations’ members and
uniformed classes’ students through their active participation in patriotic and
anniversary ceremonies on national and local scale.
All Safety and Security Bureau initiatives are aimed at the consistent development and strengthening of the social support for Armed Forces of the Republic
of Poland.
The Safety and Security Bureau Director - Waldemar Zubek.

44

BOEING
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ul. Emilii Plater 53 - 17th Floor, 00-113 Warszawa
Boeing is the world’s largest aerospace company and leading manufacturer of
commercial jetliners, defense, space and security systems, and service provider
of aftermarket support. A top U.S. exporter, the company supports airlines and
U.S. and allied government customers in more than 150 countries. Boeing
products and tailored services include commercial and military aircraft, satellites,
weapons, electronic and defense systems, launch systems, advanced information and communication systems, and performance-based logistics and training.
Boeing’s regional operations in Central & Eastern Europe are based out of
Warsaw and the company employs more than 400 people in Poland directly.
Boeing is presently participating in several tenders and projects related to
Poland’s Defense Modernization Plan, including the Kruk Attack Helicopter
Program with the AH-64E Apache.
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BORYSZEW S.A. Oddział NYLONBOR

BOXMET MEDICAL Sp. z o.o.

ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew
tel. +48 46 863 04 01
e-mail: biuro@nylonbor.pl, www.nylonbor.pl

Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce
tel. +48 74 836 91 14, fax 74 836 91 14 wew. 38
e-mail: medyczny@boxmet.com.pl, www.boxmetmedical.com.pl

NYLONBOR powstał w 1997 r. Podstawowy dostawca granatów dymnych dla
WP. Produkcja to przede wszystkim środki pozoracji pola walki. W swojej ofercie posiada ręczne granaty, kostki i świece dymne przystosowane do ćwiczeń
wojskowych. Od 2010 współpracuje z ITWLem, czego efektem było opracowanie wyrobów do testowania systemów ochrony przeciwlotniczej.

Firma Boxmet Medical Sp. z o.o. to czołowy polski dostawca sprzętu ratowniczego na pole walki dla Wojska Polskiego. Od wielu lat zaopatruje siły zbrojne i inne formacje o charakterze bezpieczeństwa publicznego w swoje produkty, takie jak:
• indywidualne Pakiety Medyczne „IPMed”,
• plecaki ratownika medycznego „PRM”,
• plecaki ratownika sanitariusza „PRS”,
• plecaki ewakuacji medycznej „PEM”
• sprzęt diagnostyczny i inne pomocnicze narzędzia medyczne.

Nylonbor was founded in 1997. Major supplier of smoke grenades for the
Polish Army. Company manufactures battlefield simulators. Offer includes hand
grenades and smoke bombs in different colors. Nylonbor is cooperating with
the Air Force Institute of Technology, which have developed training target for
air defense systems.

•
•
•
•
•
•
•
•

b-43

Boxmet Medical Sp. z o.o. jest dystrybutorem marek takich jak:
North American Rescue,
K9 Storm,
Iron Duck
EGO
Celox,
Sam Medical,
Water Jel
Amazon Cases.

Firma dostarcza swoje towary w ramach umów o zamówienia publiczne
a także dla klientów indywidualnych poprzez sklep internetowy www.taktycznymedical.pl.
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BRUEL & KJAER Sp. z o.o.
ul. Goraszewska 12, 02-910 Warszawa
tel. +48 22 858 93 92, fax +48 22 858 82 21
e-mail: bruel@bruel.com.pl, www.bruel.com.pl
Produkty firmy Brüel & Kjaer są przeznaczone do pomiaru oraz analizy dźwięku i drgań. Oferujemy:
• mikrofony, akcelerometry, przetworniki siły
• systemy kalibracji przetworników
• przenośne mierniki poziomu dźwięku i drgań
• wielokanałowe systemy akwizycji danych PULSE
• wzbudniki drgań LDS i sterowniki do badań trwałościowych
• systemy ciągłego monitorowania hałasu
• systemy do klasycznej i operacyjnej analizy modalnej
• systemy do beamformingu i holografii akustycznej
The products of Brüel & Kjaer company are intended for measurements and
analysis in the area of sound and vibration. Having over 70 year experience,
the company offers the highest quality transducers and measurement systems.
Among many devices offered by company we can mention:
• microphones, conditioning systems for them (amplifiers and preamplifiers)
• accelerometers, force transducers, conditioning systems for them (amplifiers
and preamplifiers),
• calibration systems for microphones, accelerometers, sound level meters
• portable sound and vibration meters
• systems for measurement, data acquisition and signal analysis
• data recorders
• microphone array systems for beamforming and acoustical holography
• vibration exciters for durability tests LDS and vibration controllers
• classical and operational modal analysis systems
• continuous and off-line systems for machine monitoring and their diagnostic
• airport noise continuous monitoring systems
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Zakłady Mechaniczne
BUMAR-ŁABĘDY S.A.
ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 734 51 11, fax +48 32 734 65 11
e-mail: bumar@bumar.gliwice.pl, www.bumar.gliwice.pl

c-3, zc-3, zc-7,
zc-6

PRODUKUJEMY:
Czołgi średnie PT-91, PT-91Ex
Oferujemy modernizacje do wersji PT-17 i PT-91M2
Wozy zabezpieczenia technicznego WZT-3, WZT-4
Pomocnicze mosty czołgowe PMC-LEGUAN, MS-20, MG20
wieże bojowe HITFIST-30 mm
Oferujemy pakiety modernizacyjne oraz usługi remontowe.
Prowadzimy przeglądy F6 i modernizacje czołgów Leopard2A4 do wersji 2PL.
Posiadamy kompetencje w zakresie przeglądów, remontów i modernizacji
czołgów Leopard 2A4.

-

-

WE PRODUCE:
Main Battle Tank PT-91, PT-91M, PT-91Ex
We offer upgrades to the version PT-17 and PT-91M2
Armored Recovery Vehicle WZT-3, WZT-4
Armored Vehicle Launched Bridge PMC-LEGUAN, MS20, MG20
HITFIST-30 mm combat turrets
Our offer includes upgrade packages as well as repairs and overhauls services.
We have competences in maintenance and repairs of Leopard 2A4 tanks.
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C4i Systems
Twyford Road, HR2 6JR, Hereford, United Kingdom
tel. +44 (0) 1432 354855
e-mail: enquiries@c4isystems.com, www.c4isystems.com
C4i Systems zajmuje się projektowaniem/produkcją/integracją najnowocześniejszych technologii C4ISTAR. Oferujemy produkty ITAR Free, zapewniające
zaawansowane możliwości wzmacniania sektorów obrony/bezpieczeństwa/
handlu. Nasze produkty są w pełni przetestowane/uzyskały niezależne certyfikaty, dzięki czemu spełnią wymagania najbardziej wymagających klientów. Nasz
zespół projektowy posiada doświadczenie w branży wojskowego i przemysłowego opracowywania produktów/integracji pojazdów/projektowania architektury
rozwiązań, dzięki czemu stanowimy najlepszy wybór dla Państwa projektów.
C4i Systems designs, produces & integrates cutting edge C4ISTAR technologies. We offer ITAR Free products that deliver advanced capability enhancements for the Defence, Security and commercial sectors. Our Military products
are in service with several military customers & are fully tested & independently
certified providing peace of mind that they’ll meet the requirements of the most
demanding users. Our design team have both military & industry experience in
product development, vehicle Integration & solutions architecture design making
us the right choice for your bespoke projects.
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CABLEX Pty Ltd

f-40

Unit 8, South Drive, 236-262 East Boundary Rd, Bentleigh East, Victoria, 3165. Australia
tel. +61 3 9575 3088, fax +61 3 9575 3099
e-mail: info@cablex.com.au, www.cablex.com.au
Cablex is a leading Electrical Systems and C4I solutions provider.
Established in 1985, Cablex is a privately owned Australian Company headquartered in Melbourne, Australia, and also have facilities in India and Poland.
Cablex is Australia’s leading manufacturer and exporter of complex wiring
harnesses, electromechanical assemblies, avionic bays, consoles and box
build electrical enclosures for the Defence and Aerospace market. Cablex has
significant experience in developing and manufacturing electrical systems for
harsh environments and developing solutions where electrical noise is a critical
factor. Cablex offers bespoke end-to-end world-class engineering support and
C4I systems engineering and integration.
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CAE

Cambridge Pixel Ltd

8585 Cote de Liesse, Montreal, Quebec, Canada H4T 1G6
www.cae.com

New Cambridge House, Litlington, SG80SS, Royston, UK
tel. +44 (0) 1763 852749
e-mail: enquiries@cambridgepixel.com, www.cambridgepixel.com

CAE is a global leader in the delivery of training for the civil aviation, defence
and security, and healthcare markets. We design and integrate the industry’s
most comprehensive training solutions, anchored by the knowledge and expertise
of our 8,000 employees, our world-leading simulation technologies and a track
record of service and technology innovation spanning seven decades. Our global
presence is the broadest in the industry, with 160 sites and training locations
in 35 countries, including our joint venture operations, and the world’s largest
installed base of flight simulators. Each year, we train more than 120,000 civil
and defence crewmembers, as well as thousands of healthcare professionals.
www.cae.com

d-69

Cambridge Pixel jest wiodącym dostawcą narzędzi oraz aplikacji do sprzęgania, obróbki oraz wyświetlania do urządzenia radiolokacyjnego:
- Sprzęt do sprzęgania HPx
- Serwer SPx do radiolokacyjnej ekstrakcji danych, namierzania/dystrybucji
nagrań
- Oprogramowanie do aplikacji wyświetlacza monitoringu radiolokacyjnego/
sterowania ruchem w lotniczej sieci wojskowej/bezzałogowych jednostek
nawodnych oraz jednostek zabezpieczających
- Rejestrator danych RDR Radar do zapisu wideo/danych/rejestracji kamerą
wideo/zrzutów ekranowych
- Urządzenie SPx do wyświetlacza radiolokacyjnego w systemach klientów.
Cambridge Pixel is a leading supplier of Radar interfacing, processing and
display toolkits and applications:
- HPx Radar interfacing hardware
- SPx Server for radar plot extraction, tracking and video distribution
- Display application software for Radar Monitoring, Military Air Traffic Control,
Unmanned Surface Vessels and Security applications
- RDR Radar Data Recorder for radar video, data, camera video and screen
recording
- SPx Development for Radar Display in customers own systems
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CANON Polska Sp. z o.o.
ul. Daimlera 2, 02-460, Warszawa
www.canon.pl
Canon to globalny lider w dziedzinie technologii cyfrowego przetwarzania obrazu dla konsumentów, firm i przemysłu.
Ponad 190 000 pracowników na całym świecie, 317 spółek zależnych i firm
stowarzyszonych.
Nasi klienci korzystają z konsumenckich i biznesowych produktów obrazowania w tym wiodącego sprzętu fotograficznego, drukarek, skanerów i lornetek.
Nasz dział produktów biznesowych oferuje szerokie portfolio rozwiązań druku
i dokumentacji dla małych i średnich firm, dużych korporacji i rządów.
Nasz cel jest prosty - zaoferować klientom technologie, usługi i wiedzę, które pomogą im dostrzec więcej i robić zdumiewające rzeczy.
Canon stawia na pierwszym miejscu klientów, jakość i osiągnięcia inżynierskie.
Canon is a global leader in the field of digital image processing technology for
consumers, businesses and industry.
Over 190,000 employees worldwide, 317 subsidiaries and affiliates.
Our customers benefit from consumer and business imaging products that
include leading photographic equipment, printers, scanners and binoculars.
Our business product division offers a broad portfolio of printing and documentation solutions for small and medium enterprises, large corporations and
governments.
Our goal is simple: we want to offer technologies, services and knowledge to
help our clients see more and do amazing things.

CARGOTEC POLAND Sp. z o.o.
Oddział w Jawczycach

zc-11

ul. Poznańska 94, 05-850 Ożarów Maz.
tel. +48 22 721 02 70, 721 02 67, 721 37 70
fax +48 22 721 02 71, 721 02 75
e-mail: biuro@cargotec.com, www.hiab.pl
Cargotec jest wiodącym na świecie dostawcą rozwiązań w zakresie obsługi ładunków.
Oferta firmy obejmuje następujące urządzenia:
• żurawie ogólnego stosowania HIAB
• hakowce i bramowce MULTILIFT
• żurawie leśne i recyklingowe LOGLIFT i JONSERED
• wózki widłowe podwieszane do pojazdów MOFFETT
• windy załadunkowe ZEPRO
Naszym Klientom oferujemy usługi obejmujące obsługę techniczną i konserwacyjną, naprawy gwarancyjne, dostawy części zamiennych, szkolenia oraz
montaż na pojazdach - co pozwala utrzymać wysoką wydajność pracy urządzeń przez cały okres ich użytkowania.
Dysponujemy mobilnym serwisem na terenie całego kraju.
Cargotec Poland Sp. z o.o. od 1997 roku jest dostawcą żurawi przenośnych dużego udźwigu HIAB 855 EP-5 oraz systemów samozaładowczych
MULTILIFT MK IV wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP w kraju a także
na zagranicznych misjach.

Canon always puts customers, quality and engineering achievements first.
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CASE-PACK
ul. Wojska Polskiego 75, 62-031 Luboń
tel./fax +48 61 810 37 01, 61 893 24 66, 61 893 24 67
e-mail: info@case-pack.com.pl, www.case-pack.com.pl
CASE-PACK wiodący producent skrzyń - opakowań transportowych (system Flight Case) do sprzętu wojskowego, systemów telekomunikacyjnych,
sprzętu elektronicznego, pomiarowego, komputerowego, audiowizualnego
oraz wszelkich urządzeń, które podczas transportu wymagają szczególnego
zabezpieczenia.
Dystrybutor skrzyń Amazon. Skrzynie Amazon spełniają wszelkie wymagania wojskowe - potwierdzone certyfikatami. Posiadają numery NSN - magazynowe numery zaopatrzenia NATO.

CASTELIOR
A. Górecki i Wspólnicy Sp. j.

b-104

ul. Brzozowa 8, 55-330 Gałów
tel. +48 666 05 29 29
e-mail: biuro@castelior.pl, www.castelior.pl
CASTELIOR A. Górecki Sp. j. jest multidystrybutorem znanych z wysokiej jakości skrzyń transportowych i transportowo-ochronnych.
CASTELIOR to jedyna na rynku polskim firma, która ma w swojej ofercie takie marki jak: EXPLORER, AEGIS, SKB, ECS, HARDIGG,
To światowi liderzy w zakresie produkcji hermetycznych i wytrzymałych skrzyń
transportowych z tworzywa sztucznego. W swojej ofercie posiadamy ponad 800
modeli skrzyń z przeznaczeniem do wszystkich branż gospodarki.
Firma specjalizuje się w indywidualnych rozwiązaniach mających na celu podniesienie bezpieczeństwa transportowanego towaru. Na życzenie Klienta realizowane są indywidualne wypełnienia skrzyń, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa transportowanego sprzętu jak również jego stabilizacja i ergonomia przechowywania.
CASTELIOR A. Gorecki Sp.j. is a distributor of high quality crates for transport
and transport-protective.
CASTELIOR is the one company on the Polish market, which is offering brands
such as: EXPLORER, AEGIS, SKB, ECS, HARDIGG.
This world leaders in the production of airtight and durable transport crates
of plastic. We offer more than 800 models of boxes intended for all sectors of
the economy.
The company specializes in individual solutions aimed at improving the safety
of the transported goods. On request, we realized there are individual filling
boxes which are intended to enhance the safety of the transported equipment
as well as its stability and ergonomics storage.
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CENREX Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
tel. +48 22 332 72 00, fax +48 22 332 72 22
e-mail: cenrex@cenrex.pl, www.cenrex.pl
CENREX jest doświadczonym dostawcą nowoczesnych technologii dla
obronności i bezpieczeństwa publicznego. Najbardziej wymagającym użytkownikom dostarczamy szeroką gamę sprzętu, systemów oraz usług. Oferujemy
zaawansowane i sprawdzone rozwiązania w zakresie:
- optoelektroniki;
- sprzętu łączności, integracji łączności i systemów dowodzenia;
- walki elektronicznej,
- broni i amunicji;
- uzbrojenia;
- osłon balistycznych;,
- systemów dla wywiadu wojskowego i kryminalnego;
- spadochronów i systemów precyzyjnego zrzutu;
- kontenerów ogólnowojskowych i specjalistycznych (remontowe, magazynowe,
dowodzenia).
- systemów anty-dronowych;
Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach dla wojskowych i policyjnych
oddziałów specjalnych.
Aktywnie działamy na rzecz zwiększania kooperacji polskiego przemysłu i
transferu technologii. Spełniamy najwyższe standardy jakości i wiarygodności,
potwierdzone wieloma certyfikatami.
Misją CENREX jest : Zapewnienie najwyższej skuteczności i przewagi
żołnierza działającego w najtrudniejszych warunkach oraz zwiększenie
jego bezpieczeństwa osobistego.
CENREX należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ).

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A.

c-3, c-4, c-5

ul. A. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
tel. +48 587 764 729, fax +48 587 764 764
e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl, www.ctm.gdynia.pl
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., specjalizuje się w rozwoju i dostawach systemów: dowodzenia i kierowania uzbrojeniem,
uzbrojenia broni podwodnej, ochrony morskiej infrastruktury krytycznej oraz łączności radiowej i wymiany danych. Wykorzystując posiadane kompetencje oraz
zaplecze badawcze, od ponad 30 lat dostarcza swoje rozwiązania Marynarce
Wojennej oraz odbiorcom zagranicznym. CTM od lat bierze udział w ambitnych
projektach Unii Europejskiej i NATO. Ośrodek, aktywnie uczestniczy w programie „Zwalczanie zagrożeń na morzu”, projektując i dostarczając dla nowobudowanego niszczyciela min „Kormoran” system dowodzenia i kierowania środkami
walki, system obrony biernej okrętu oraz wybrane, kluczowe sensory i efektory.
OBR CTM S.A. specializes in the development and delivery of: Command
and Control Systems, Underwater Weapon Systems, Maritime Infrastructure
Protection Systems and Radio Communication and Data Exchange Systems.
Taking advantage of CTM’s competencies and research facilities, the Company
supplies its solutions for more than 30 years to the Polish Navy, as well as foreign
customers. CTM participates for years in ambitious EU and NATO projects.
The Centre participates actively in the program “Combating threats at sea”,
by designing and supplying the Integrated Mission System, the Ship’s Passive
Defence System, as well as selected key sensors and effectors.

Cenrex is a reliable provider of advanced solutions for defense and homeland
security. We supply a wide range of equipment, systems and services. We offer
advanced and reliable solutions in following categories:
- Optoelectronics;
- Communications equipment and the integration of communications and command systems;
- Electronic warfare;
- Weapons and ammunition;
- Parachutes and precise airborne delivery systems;
- Ballistic protection;
- Systems for intelligence and forensics;
- containers/shelters (general purpose and specialized – field workshops,
warehouses, C4i).
We specialize in comprehensive solutions for military and law enforcement
Special Forces.
The highest quality and credibility of our company, have been confirmed by
numerous certificates.
Cenrex mission: To ensure the highest efficiency and advantage for
soldiers operating in the toughest conditions and to increase their personal safety.
Cenrex belongs to the Polish Armaments Group (PGZ).
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Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
ul. Puławska 6a, 00-909 Warszawa
tel. +48 261-842-073, tel/fax 261-842-075
e-mail: centrumweterana@ron.mil.pl, www.centrum-weterana.mon.gov.pl
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa udziela pomocy weteranom i weteranom poszkodowanym, a także ich rodzinom oraz bliskim żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej poległym w czasie wykonywania działań poza granicami kraju. Oferujemy pomoc psychologiczną i prawną
oraz udzielamy wszelkich informacji związanych ze świadczeniami dostępnymi dla weteranów.
Centrum prowadzi także działalność edukacyjną, organizuje spotkania z weteranami, dysponuje bogatym księgozbiorem dotyczącym wszelkich aspektów misji
zagranicznych. Proponujemy także zwiedzanie Sali Tradycji, gdzie prezentujemy
pamiątki przywiezione z misji przez żołnierzy Wojska Polskiego.”

CENZIN Sp. z o.o.

e-12

ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa
tel. +48 22 43 44 122, fax +48 22 43 44 163
e-mail: cenzin@cenzin.com, www.cenzin.com
CENZIN sp. z o.o. to znana polska firma handlowa działająca na międzynarodowym rynku obrotu bronią i sprzętem specjalnym. Czołowy eksporter wysokiej klasy sprzętu specjalnego i usług modernizacyjnych dla sił zbrojnych, policji, służb mundurowych, jednostek specjalnych oraz specjalistycznych wyrobów
i usług dla odbiorców sektora przemysłu kolejowego wielu krajów świata. Dostawca rozwiązań technologicznych i sprzętu specjalnego dedykowanego Polskim Siłom Zbrojnym, Wojskom Specjalnym i służbom podległym MSWiA, w tym
policji jak i innym koncesjonowanym, krajowym odbiorcom instytucjonalnym.
CENZIN is considered to be one of the leading Polish companies in the defence
sector. Leading exporter of weapons, spare parts, overhaul and modernization
services for armed forces, police, special forces, as well as other authorized
customers all over the world. The company offers also specialized goods and
services for the rail industry. Major supplier of technological solutions, arms and
highly sophisticated equipment dedicated for the Polish Armed Forces, Special
Forces and the Police, as well as other authorized institutional organizations
within the territory of the Republic of Poland.
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CHIPOTLE PUBLISHING, LLC
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631 N. Stephanie Street, #282, Henderson, NV 89014, USA
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CFT Precyzja Sp. z o.o.
ul. Polna 6, 05-152 Czosnów
CFT Precyzja Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą spełniającą europejskie standardy. Specjalizuje się w obróbce metali o wysokim stopniu zaawansowania
technologicznego. Produkuje podzespoły dla przemysłu zbrojeniowego, naftowego, wydobywczego i portowego.
Posiada wdrożone systemy zarządzania ISO 9001, AQAP 2021, ISO 14001,
ISO 18001, ISO 27001, Wewnętrzny System Kontroli Eksportu WSK oraz koncesję MSW dotyczącą produkcji o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Jest wiodącym producentem opancerzeń do pojazdów wojskowych, a obecnie bierze udział w projektach B+R we współpracy z polskimi i zagranicznymi
firmami zbrojeniowymi oraz jednostkami naukowymi m.in. z WAT oraz WITU.

Chipotle Publishing publishes military magazines & books. Distributed at
defense trade shows worldwide, Small Arms Defense Journal is a bimonthly
publication that focuses on small arms, accessories, soldier gear, new products,
industry news, and defense trade show reviews. Small Arms Review is a 10
issue publication. Our purpose is to provide a forum for all aspects of the Class
3 interests; as well as, any aspect of the military small arms industry. Semper
Fi highlights the charitable works and fellowship of the Marine Corps League
and covers league and chapter events across the U.S.A.

CFT Precyzja Sp. z o.o. is a modern company meeting European standards. It
specializes in metal machining requiring a high degree of technological advancement. It produces components for defence, petroleum, mining and port industries.
It has implemented the following management systems: ISO 9001, AQAP 2021,
ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 as well as Internal Export Control System
and obtained a concession of the Ministry of Internal Affairs to manufacture
products for military and police use.
It is a leading manufacturer of armouring for military vehicles and currently
participates in R&D projects in cooperation Polish and foreign companies as
well as with scientific units of, among others, the Military Academy of Technology
and the Military Institute of Armament Technology.
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CNIM
35, rue de Bassano, 75008 Paris, France
tel. + 33 (0) 1 44 31 11 00
Grupa CNIM projektuje i produkuje kompletne urządzenia przemysłowe i rozwiązania oparte o najnowsze technologie. Zapewnia również specjalistyczną wiedzę, usługi i zarządzanie w dziedzinach Ochrony Środowiska, Energii,
Obrony i Przemysłu.
W dziedzinie obronności, firma CNIM dostarcza największym graczom państwowym i przemysłowym, zarówno we Francji, jak i za granicą, systemy o wysokiej skuteczności działania:
- systemy mostowe: Modułowy Most Szturmowy (PTA) i Zmotoryzowany Most
Pływający (PFM);
- systemy desantowe: wysokiej prędkości amfibie okrętowe L-CAT®.
CNIM Group designs and manufactures turnkey industrial equipment and
solutions with high technological content. It also provides expertise, services
and management in the fields of Environment, Energy, Defence and Industry.
In the field of Defence, CNIM provides major state and industrial players,
both in France and abroad, with high-performance systems for the following:
- bridging systems: modular assault bridge (PTA) and motorized floating bridge
(PFM);
- sea landing systems: L-CAT® landing craft.
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174 Brook Drive, Milton Park, OX14 4SD, Abingdon, UK
tel. +44 (0) 1235 856555
e-mail: info@cobaltlight.com, www.cobaltlight.com
System Resolve jest jedynym na świecie podręcznym narzędziem stosowanym do rzeczywistej przelotowej identyfikacji materiałów wybuchowych,
nuklidów promieniotwórczych, odczynników chemicznych, narkotyków oraz
innych niebezpiecznych materiałów. Resolve wykrywa zawartość opakowań
matowych i kolorowych z tworzyw sztucznych/ciemnego szkła/papieru/tektury/
tkanin. Brak potrzeby otwierania opakowań zwiększa bezpieczeństwo oraz wydajność procedur operacyjnych w EOD, a także szybkość reagowania jednostek
ratownictwa chemicznego, egzekwowanie prawa i prowadzenie sortowania w
portach i na granicach.
Resolve is the world’s only handheld Raman system for true through-barrier
identification of explosives, precursors, chemical agents, narcotics and other
hazardous materials. Resolve identifies materials through opaque and coloured
plastics, dark glass, paper, card, multi-layer packaging and fabrics. The system
removes the need to open containers, improving the safety and efficiency of
operating procedures in EOD, hazmat response, search and law enforcement,
and screening at ports and borders.
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COBHAM MAST SYSTEMS
Muovilaaksontie 8, 82110 Heinävaara
tel. +358 20 775 0811, fax +358 13 737 7113
Cobham Mast Systems ma ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie produkcji masztów, które są w stanie sprostać najwyższym wymaganiom współczesnych systemom radiowej łączności mobilnej, rozpoznania i nadzoru. Stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba optymalizacji wydajności i jakości.
Każdy szczegół masztu został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa w trakcie eksploatacji. Maszty Cobham
nie wymagają skomplikowanych zabiegów konserwacyjnych, minimalizując tym
samym koszt i czas obsługi.
Cobham Mast Systems has over 30 years experience and expertise in
manufacturing mast systems to meet the most demanding requirements of
transportable communications, intelligence, surveillance, reconnaissance and
broadcast systems, and are employed whenever there is a need to optimise
system performance.
Every detail is designed for reliability and quick and safe operation and
masts exceed the military’s requirements for maintainability and require very
little service.
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COFRAMA Sp. z o.o.
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ul. Obornicka 227, 60-650 Poznań
mob. +48 504 200 927, tel. +48 61 877 05 06, fax +48 61 666 37 29
www.coframa.pl, www.nortec.com.pl
Od ponad 17-u lat firma Coframa zajmuje się kompleksowym wyposażaniem warsztatów.
W ofercie posiadamy podnośniki samochodowe do 60 ton, urządzenia do diagnostyki, ogumienia, geometrii i obsługi klimatyzacji.
Oferowane przez nas urządzenia pracują w warsztatach w jednostkach wojskowych, kopalniach, zakładach produkcyjnych, zajezdniach autobusowych dostarczone w ramach wygranych przetargów publicznych.
For more than 17 years Coframa deals with workshop equipment for car
and truck.
We offer car lifts even up to 60 tons, equipment for diagnostics, tires, geometry
and air conditioning service. Offered equipment is working in a workshops in
the Army, mines, factories, bus depots supplied under public tenders.
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COGES
65 rue de Courcelles
75008 Paris, France
tel. +33 (0) 1 44 14 58 04
www.cogesevents.com
COGES, the subsidiary of GICAT, the French Land and Airland Defence and
Security Industry Association, organizes Eurosatory (11-15 June 2018, Paris,
France) the leading event in the world dedicated to Land & Airland Defence and
Security. COGES also organizes two biennial tri-service exhibitions (Land, Air,
Sea): Expodefensa (4-6 December 2017, Bogota, Colombia), the Defence and
Security exhibition of reference for the Latin America and Caribbean Market,
ShieldAfrica (21-24 January 2019, Abidjan, Ivory Coast), an exhibition dedicated
to Homeland security and Defence for the African continent.

COGNOR SA
ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI

d-84

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 813 51 84, mob. +48 508 032 786, fax +48 15 844 23 06
e-mail: hsj@hsjsa.pl, www.hsjsa.com
COGNOR SA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI (wcześniej Huta Stali
Jakościowych SA) jest polskim producentem wyrobów hutniczych w Stalowej
Woli. Zakład metalurgiczny posiada ponad 75-letnie doświadczenie w produkcji stali jakościowych i wyrobów walcowanych dla przemysłu, motoryzacyjnego, elektromaszynowego, kolejnictwa, górnictwa. ODDZIAŁ HSJ dostarcza wyroby hutnicze do odbiorców w ponad 20 państwach na całym świecie. Przedsiębiorstwo oferuje również dla przemysłu obronnego szeroki zakres gatunkowy produkcji stali pancernej w gatunku ARMSTAL 450, 500 (30PM), 550, 600
oraz dostaw gotowych elementów w ramach prefabrykacji blach pancernych.
Stal pancerna ARMSTAL jest stosowana w produkcji korpusów pojazdów bojowych, konstrukcji samochodów opancerzonych, elementów wyposażenia strzelnic wojskowych. Zakład realizuje dostawy w oparciu pełny cykl produkcyjny od
procesu wytapiania stali pancernej poprzez walcowanie i hartowanie aż do dostarczenia elementów gotowych.
Polish steel producer COGNOR SA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI is
a company located in Poland and produces a range of armoured steel. Its ARMSTAL 450, 500, 550 and 600 armour grade is applicable to a range of vehicles
that require ballistic protection, and the company can supply armour sheets in
both straight and bent form, according to customer needs. HSJ’s armoured steel
plates are compliant with NATO STANAG 4569, MIL46100E, VPAM requirements, and provides varying levels of protection. The company undertakes all
steps of the process in-house, from smelting, through steel refining and degassing, casting of blooms, slabs or billets, thermal treatment, and straightening,
to the final cutting out of elements. HSJ has a range of state-of-the-art facilities
for special armour production, including a shot blasting machine; laser, flame
and plasma cutting devices; and a bending press.
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COMARCH SA
Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
tel. +48 12 64 61 000, fax +48 12 64 61 100
Comarch to globalny integrator, twórca innowacyjnych rozwiązań IT, który
od 25 lat realizuje projekty w najważniejszych branżach (telco, administracji
publicznej, służbie zdrowia, finansach, infrastrukturze IT, przemyśle i MSP).
Comarch posiada szeroką ofertę produktową wspierającą sektor Defence
oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne w tym systemy wsparcia dowodzenia C4ISR klasy ISTAR, Comarch Security Platform - wspierający bezpieczeństwo baz wojskowych i innych obiektów infrastruktury krytycznej oraz rozwiązanie pozwalające na śledzenie i monitoring treści wrażliwych Comarch Cyber Security Intelligence.
Comarch is a global integrator, creator of innovative IT solutions that has for
over 25 years accomplished projects in the most important sectors (telco, public
administration, health service, finances, IT infrastructure, industry and SME).
Comarch has a wide product offer to support the defence sector and the broadly
understood public security, including a C4ISR command support system class of
ISTAR, Comarch Security Platform - enhancing the security of military bases and
other objects of critical infrastructure, as well as a solution enabling the tracking and monitoring of sensitive content - Comarch Cyber Security Intelligence.
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Dariusz Falkowski
tel. +48 500 078 246
e-mail: dariusz.falkowski@combeenut.com, www.combeenut.com
ComBeeNut wywodzi się z rynku rozwiązań informatycznych dedykowanych biznesowi oraz administracji publicznej. Od ponad dwóch lat budujemy
sieć powiązań partnerskich w obszarze rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
osób i mienia.
W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów dedykowanych wojsku, policji, służbom specjalnym, straży granicznej oraz firmom zapewniającym bezpieczeństwo infrastrukturze krytycznej, imprezom zbiorowym i VIPom.
ComBeeNut reprezentuje kilkunastu partnerów technologicznych, w tym głównie z obszaru Europy i Stanów Zjednoczonych. Naszą misją jest dostarczanie
rozwiązań w najwyższym stopniu dopasowanych do potrzeb i celów naszych
klientów. Bardzo istotna część naszych działań skoncentrowana jest wokół analizy światowego rynku zaawansowanych technologii dedykowanych szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.
ComBeeNut originates from the IT solutions market dedicated to business and
public sector. For over two years we have been creating a network of partnerships in the area of security solutions for people and properties.
Our offer consists of a wide range of products dedicated to army, police, special
forces, border guards and companies providing critical infrastructure, corporate
events and VIPs security.
ComBeeNut represents more than a dozen technology partners, mainly from
Europe and the United States. Our mission is to provide solutions that are highly
tailored to the needs and objectives of our clients. A very important part of our
activities is focused on the analysis of the global market of advanced technologies dedicated to generaly considered security.
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CONCEPT Sp. z o.o.
Al. Gen. Władysława Andersa 593, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 498 32 00, fax +48 33 498 32 09
www.team-concept.pl
Jesteśmy polskim producentem pojazdów specjalnych i zabudów. Nasze produkty są używane w Polsce i za granicą. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zabudowach i produkcji pojazdów specjalnych dla wojska, policji, jednostek antyterrorystycznych, straży pożarnych, służby więziennej, straży granicznej, oraz ambulansów i innych pojazdów. Wykonujemy akcesoria do pojazdów
pickup, systemy montażu broni, oraz opancerzenia dla pojazdów. Nasza oferta
obejmuje również produkcję łodzi aluminiowych i usługi w zakresie konstrukcji
aluminiowych, kompozytów i produkcji komponentów do pojazdów.
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CONDOR OUTDOOR PRODUCTS, Inc.
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5268 Rivergrade Rd, Irwindale, CA 91706
www.condoroutdoor.com
Condor Outdoor Products, Inc. jest producentem / hurtownikiem / dystrybutorem najwyższej jakości wyposażenia taktycznego. Condor specjalizuje się
w kamizelkach taktycznych, torbach modułowych, plecakach, odzieży i usługach
OEM. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w zakresie wyposażenia taktycznego stosowanego na zewnątrz, Condor nawiązał liczne kontakty biznesowe
z tysiącami detalistów na całym świecie, dostarczając innowacyjne i praktyczne
wyposażenie taktyczne dla służb.
Condor Outdoor Products, Inc. is the manufacturer/wholesaler/distributor of
quality outdoor and tactical gear. Condor specializes in tactical vests, modular
pouches, backpacks, apparel, and OEM services. With over 20 years of experience in the tactical and outdoor gear industries, Condor has established great
business relationships with thousands of retailers worldwide to provide innovative
and practical tactical gear for operators and first responders.
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CS SOFT
Kontakt: Michael Hamsik (Area Sales Manager)
e-mail: michael.hamsik@cs-soft.cz
mob. +420 602 690 313
CS SOFT jest doświadczonym dostawcą cywilnych i wojskowych rozwiązań
do zarządzania ruchem lotniczym (ATM). Aktualnie nasze rozwiązanie systemu przetwarzania danych o planach lotu pokrywa cały obszar przestrzeni powietrznej Republiki Czeskiej. Ponadto system ATM i ALS służą służbom Indonezyjskich Sił Powietrznych, Bangladeskich Sił Powietrznych lub izraelskim portom lotniczym do kontroli ich przestrzeni powietrznej, ACC, zbliżania i lotniska.
Poza kompletnym ATM CS Soft zapewnia moduł Multitracker do przetwarzania danych nadzoru lub symulator 3D lotniska do celów szkoleniowych ATCO.

CUBIC

f-14

www.cubic.com
Cubic is a leading provider of live, virtual, constructive and game-based training
solutions, special operations and mission support services for the U.S. and allied
forces in more than 35 nations. Cubic designs, develops and services a diverse
range of training systems, products and technologies that are critical for national
security and mission success. Our primary focus is to raise human performance
- both individual and collective - by providing an integrated, effective learning
assessment experience that drives combat readiness of today and tomorrow.

CS SOFT is an experienced supplier of civil/military Air Traffic Management
(ATM) solutions.
As of today, our Flight Data Processing Server solution covers whole area
of the Czech Republic‘s airspace. Furthermore, ATM system ALS serves the
Indonesian Air Force, Bangladesh Air Force or Israel Airports Authority to control
their airspace for ACC, Approach and Tower.
Aside from the complete ATM solution, CS Soft provides Multitracker module for
surveillance data processing, or 3D Tower Simulator for ATCO training purposes.
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CZECHOSLOVAK GROUP
Sokolovska 675/9, 18600 Praha 8, Czech Republic
tel. +420 273 162 150
www.csgm.ca
CZECHOSLOVAK GROUP jest holdingiem koncentrującym się na działaniach promocyjnych, świadczonych na rzecz grupy przedsiębiorstw handlowych i zakładów produkcyjnych w branży przemysłu zbrojeniowego i obrony
cywilnej, z których większość ma swoją siedzibę na terenie Republiki Czeskiej
i Słowacji. Strategia holdingu polega na poszukiwaniu nowych projektów i ekspansji w perspektywicznych branżach przemysłu, które w Czechach i na Słowacji mają długą tradycję oraz ogromny potencjał eksportowy. CZECHOSLOVAK GROUP to wiarygodny, renomowany partner dla firm z sektora prywatnego, jak i publicznego, który zapewnia im atrakcyjne perspektywy biznesowe.
CZECHOSLOVAK GROUP is a holding enterprise promoting activities of
a group of industrial and trade companies from the fields of defence and civilian
industries, residing mainly in the Czech and Slovak Republic. Its strategy is to
seek out new projects and to expand in perspective branches of traditional Czech
and Slovak industry with a strong export potential. In relation to the partners from
both private and public sectors, the CZECHOSLOVAK GROUP is a stable and
reputable partner, who is generating attractive business opportunities.
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ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno k. Warszawy
tel. +48 22 70 35 100, fax +48 22 70 35 101
e-mail: dacpol@dacpol.eu, www.dacpol.eu
Firma DACPOL Sp. z o.o. od 1992 roku zajmuje się działalnością handlową,
produkcyjną, doradczą i usługową. Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach podzespołów do: energoelektroniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i pneumatyki.
DACPOL reprezentuje ponad 150 czołowych producentów podzespołów takich
jak: walizki i skrzynie transportowe aluminiowe i plastikowe, uszczelki i ochrona EMC, materiały izolacyjne i termoprzewodzące, kable, złącza, podzespoły
czynne i bierne, moduły pomiarowe i zasilające, inwertery i ładowarki bateryjne.
DACPOL company has been specializing in distribution, service, manufacturing
and export of power electronics components since 1992.
DACPOL delivers components for: power electronics, electrical engineering,
electronics, power engineering, process automation.
DACPOL represents more than 150 leading producers of protective cases and
enclosures, EMC protect and gaskets, thermal and insulating materials, cables,
connectors, active and passive power components, measuring equipment and
power supply converters, inverters and battery charges.
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DANAKS, UAB
Kalvariju gatve 140A-4, Vilnius, LT-08209, Lithuania
tel. +370 612 89680
e-mail: sales@danaks.co
DANAKS rugged products are designed from the ground up with high-performance materials for maximum durability and data protection. Ultra-polymers
with high-compression strength provide impact protection, while magnesium,
alloy provides a rigid backbone.
• We customize 85% of sales
• We build our computers on our own carrier PCB’s
• We offer economical low/high volume customized orders
• We are one of few manufacturers that guarantee customization
• We build our rugged laptops, Panel PC’s, Tablets to meet customer’s specific
requirements
• We maintain desired IP ratings with all our solutions
• We provide in-house software development, low NRE and short LEAD TIME

DEFENCE24 Sp. z o.o.
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ul. Chłodna 64 lok. 18, 00-872 Warszawa
tel. +48 22 890 02 95
e-mail: kontakt@defence24.pl
Wiodący polski portal poświęcony kwestiom bezpieczeństwa narodowego
Defence24.pl to największy polski portal zajmujący się tematyką przemysłu
zbrojeniowego, sił zbrojnych i geopolityki. Na łamach portalu publikowane są
zarówno aktualne informacje, jak i obszerne analizy, komentarze oraz wywiady z ekspertami ds. bezpieczeństwa narodowego, które docierają dziennie do
ponad 50 tysięcy czytelników. Portal posiada także swoją anglojęzyczną odsłonę skierowaną do czytelnika zagranicznego.
Grupa Defence24 jest renomowanym wydawcą serwisów internetowych poruszających tematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego. W ramach Grupy działa internetowa telewizja Defence24 TV, która prezentuje wywiady z kluczowymi ekspertami ds. bezpieczeństwa narodowego. Wydawca jest
organizatorem również własnych forów eksperckich skierowanych do przedstawicieli administracji rządowej, służb mundurowych i przemysłu.
Do portfolio Grupy należą Defence24.pl, Defence24.com, Cyberdefence24.
pl, Space24.pl oraz Energetyka24.com.
The leading Polish portal devoted to national security issues
Defence24.pl is the largest Polish portal providing up-to-date, high-quality
coverage on the defence and security-related affairs. Defence24.pl is the mostly
widely read and opinion-forming Internet portal about defence industry, armed
forces and geopolitics, where are published both current information and news
as well as extensive analyzes, comments and interviews with national security
experts. Defence24.pl reaches more than 50 thousand readers per day. The
portal also has its English-language version targeted at foreign readers.
Defence24 Media Group is a reputable publisher of leading Polish Internet
portals, which focus on military and defence industry. Defence24 makes exclusive interviews with decision-makers and high level government and military
representatives e.g. Minister of Defence, Minister of Foreign Affairs, General
Commander of Polish Armed Forces. The publisher is also organizing its own
expert forums for representatives of government administration, uniformed
services and industry.
Portfolio of the Defence24 Media Group includes: Defence24.pl, Defence24.
com, Cyberspace.pl, Space24.pl and Energetyka24.com.
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DEFENSE EXPRESS
Media and Consulting Company

DELTA OPTICAL
G.Matosek, H.Matosek Sp.j.

5 Of., 10 Illinska str., Kyiv, Ukraine, 04070
tel. +38 044 425 42 10, fax +38 044 425 16 22
e-mail: defenseexpress@i.ua, www.defence-ua.com

ul. Piękna 1, Nowe Osiny, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel +48 25-759-40-76, fax +48 25-759-29-95
e-mail: info@deltaoptical.pl, www.deltaoptical.pl

Limited Liability Company “DEFENSE EXPRESS MEDIA AND CONSULTING
СОМРАNY” is a specialist in media and consulting services in Ukraine.
The company has 16 years experience in systematic analysis of defense-industrial policy, military cooperation, defense policy and national security matters.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółka Delta Optical może poszczycić
się dziś w Polsce mianem wiodącego dystrybutora wysokiej klasy sprzętu
nokto- i termowizyjnego. W ofercie mamy produkty renomowanych firm Dedal,
Pulsar oraz Yukon.
Delta Optical to także producent znakomitych lornetek, lunet celowniczych
i obserwacyjnych. Od wielu lat jesteśmy dostawcą sprzętu optycznego do Straży
Granicznej, Policji, Straży Leśnej, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej
etc. Z dumą możemy się pochwalić, że nasze lornetki Delta Optical Titanium są
na wyposażeniu wszystkich komend Straży Granicznej w Polsce.

Company Products and Services:
• Consulting services to promote defense products in the domestic and global
markets (comprehensive advertising and information support, targeted search
for foreign-country partners and preliminary consulting, representation of
foreign-country customers in Ukraine and Ukrainian customers in a number
of foreign countries, organization of subject-specific events);
• Subject-specific information products:
- Defense Express Ukraine-language monthly journal (distributed by subscription);
- Ukrainian Defense Review English-language quarterly journal (the only
information product that is intended specifically to introduce Ukrainian arms
suppliers to international events on military technology);
- Online Information Portal http://defence-ua.com provides Ukrainian and
English-language news and articles on subject-specific matters;
- Analytical reports and expert assessments;
- Subject-specific information products (handbooks, books and reviews).
-
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Years of experience have led Delta Optical to becoming the leading distributor
of high-end night- and thermalvision equipment in Poland. Products of reputable
companies such as Dedal, Pulsar and Yukon can be found in our vast offer.
Delta Optical is also a manufacturer of excellent binoculars, spotting scopes
and riflescopes. For many years we have been supplying optical equipment
to Border Guard, Police, Forest Guard, Railroad Guard, Military Police, etc.
We can also proudly say that Delta Optical Titanium binoculars have been
succesfully used by every Border Guards district headquarters in Poland.

Target consumers:
Decision-makers on security and defense matters;
Defense industry companies in Ukraine and elsewhere;
Military product consumers in Ukraine and elsewhere;
Foreign-country defense officials.
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P.W. DEMAR Marek Dewódzki

DENEL GROUP

ul. Kościelna 26, 42-244 Mstów
www.demar.com.pl

9 Nellmapius Drive, Irene, Centurion, 0046 Pretoria, South Africa
tel. +27 12 671 2700
www.denel.co.za

Firma DEMAR powstała w 1978 roku jako firma ze 100% z udziałem kapitału polskiego. Moce produkcyjne oraz potencjał technologiczny i organizacyjny
przedsiębiorstwa umożliwiają produkcję 2,5 miliona par butów rocznie we własnych zakładach produkcyjnych na terenie całej Polski.
DEMAR aktywnie uczestniczy w konstruowaniu i opracowaniu nowych wzorów obuwia dla Wojska Polskiego. Aktualnie produkuje i dostarcza na potrzeby
armii polskiej i służb mundurowych innych krajów kilkaset tysięcy par butów
rocznie. Większość obuwia montowana jest systemem bezpośredniego wtrysku
(najbardziej trwałe połączenie spodu z cholewką) oraz wyposażone jest w najnowocześniejszą membranę paroprzepuszczalną OutDryTM.
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Denel is a state-owned enterprise registered under the South African Companies Act. Denel has partnered with major international defence companies,
affording Denel’s foreign and domestic clients enhanced capabilities. As a world
leader in niche systems, notably artillery, Denel has design, development, engineering and integration capabilities allowing it to offer advanced combat systems,
turrets, infantry weapons, including long-range mortars, a comprehensive range
of small, medium and large calibre ammunition, a range of armoured vehicles
and aerospace systems. Other services include aircraft MRO; design and
manufacture of aircraft structures; Technical training, Missiles, UAVs; Integrated
Solutions; Mine Clearing; Contraband Detection; and testing facilities.
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DEPARTMENT OF DEFENSE SECURITY
2800 Defense Pentagon
Washington, DC 20301-2800
The U.S. Department of Defense Security Cooperation mission encompasses
activities that contribute to partner and regional security; enhance military to
military cooperation; enable greater interoperability; and strengthen relationships
between the United States and its foreign partners. Security cooperation programs encompass defense trade and arms transfers; humanitarian assistance;
disaster relief; defense institution building; and international military education
and training. DSCA is the DoD lead with policy, financial, legal, legislative,
programmatic, and weapons systems expertise.

Zakłady Metalowe
DEZAMET S.A.

c-1

ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba
tel. +48 15 845 15 44, fax +48 15 846 26 19
e-mail: dezamet@dezamet.com.pl, www.dezamet.com.pl
DEZAMET S.A. jest producentem broni jak również amunicji kalibru od 40 mm
do 155 mm.
Nasza ofera zawiera różnego typu:
• 40 mm naboje granatnikowe,
• 40 mm naboje do granatnika automatycznego,
• 40 mm granatniki jednostrzałowe GSBO-40 i GPBO-40,
• amunicję moździerzową,
• granaty nasadkowe,
• granaty ręczne,
• zestaw wyrzutni pocisków 81 mm,
• zapalniki.
DEZAMET S.A. is a manufacurer of both weapon and ammunition from 40 mm
to 155 mm calibre.
We offer a different types of:
• 40 mm LV grenade launcher rounds (classic and non-lethal rounds),
• 40 mm HV grenade launcher rounds,
• 40 mm LV grenade launchers GSBO-40 and GPBO-40,
• mortar ammunition,
• riffle grenades,
• hand grenades,
• 81 mm Launchers System,
• fuzes.
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DIEHL DEFENCE GmbH & Co. KG
f-26

DI OPTICAL
Seokcheon-ro # 380-1, Ojeong-gu, Bucheon-city, Prowincja Gyeonggi, Republika Korei
tel. +82 32 328 9935, fax+82 32 328 9990
e-mail: edward.park@donginoptical.com, kcchoi03@donginoptical.com
www.donginoptical.com
Osoby do kontaktu: Edward Park (Dyrektor Generalny)
KC Choi (Menedżer)
DI Optical od ponad 26 lat angażuje się w badania i rozwój oferując rozwiązania w obszarze broni strzeleckiej i maszynowej.
DI Optical przekształciło się w firmę obronną, która zajmuje się produkcją celowników do karabinów i karabinów maszynowych. Posiadamy jedne z najlepszych na świecie rozwiązań technologicznych oferowanych zarówno dla wojska jak i na rynek cywilny. Celowniki DI Optical są specjalnie zaprojektowane
i zbudowane do użytku w działaniach taktycznych.
Dzięki naszym innowacyjnym technologiom i relacjom partym na zaufaniu,
DI Optical dostarcza wysokiej jakości produkty do wielu krajów takich jak USA,
kraje UE, Azja, Bliski Wschód.
DI Optical has over 26 years of commitment to the research and development
of sight solutions for small arms and machine guns.
DI Optical has evolved into a defense company making rifle and machine
gun sights. We have some of the world’s best technology solutions for both the
military and civilian markets. D.I. Optical sights are specially designed and built
for use in the tactical arena.
With our innovative technology and trusted relationships, D.I. Optical has supplied quality products to many countries such as U.S.A, EU, Asia, Middle East.

e-29, zg-22

Alte Nussdorfer Str. 13, 88662 Ueberlingen, Germany
tel. +49 7551 89-01, fax +49 7551 89-2822
e-mail: pr@diehl-defence.com, www.diehl.com
Diehl Defence wiąże działalność Grupy Diehl w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Firma jest ważnym partnerem niemieckiej Budeswehry oraz międzynarodowych sił zbrojnych.
Diehl Defence jest jednym z technologicznych liderów na rynku światowym
w zakresie rozwoju i produkcji zaawansowanych pocisków kierowanych oraz
amunicji dla armii, sił powietrznych i marynarki, jak również rozwiązań systemowych dla naziemnej obrony przeciwlotniczej. Ponadto, wahlarz jej produktów oferuje nowatorskie rozwiązania na polach rozpoznania, obserwacji, szkolenia i ochrony. Poza tym, rozwój i produkcja wysokowydajnych modułów podczerwieni, zapalników, jak również specjalnych baterii zapewniają autonomiczność kluczowych elementów składowych w warunkach polowych.
Wieloletnia współpraca strategiczna z międzynarodowymi partnerami podnosi nasze kompetencje w dziedzinie systemów i wyposażenia, otwierając jednocześnie dostęp do rynków światowych.
Trwałe zaangażowanie w prace badawczo-rozwojowe, jak również wysoka
wiarygodność u klientów, w połączeniu z wykwalifikowaną i zmotywowaną kadrą pracowniczą, zapewniają podstawę sukcesu biznesowego Diehl Defence.
Zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas na stoisku E-29
Diehl Defence combines the German Diehl Group´s business activities in
defence and security. The company is an important partner of the German
Bundeswehr and international armed forces.
Regarding the development and production of advanced guided missiles and
ammunition for armies, air forces and navies as well as system solutions for
ground-based air defence, Diehl Defence is among the technological leaders in
the world market. Furthermore its product range offers innovative solutions in the
fields of reconnaissance, surveillance, training and protection. Moreover, development and production of high-performance infrared modules, fuzes as well as
special batteries ensure independence in the field of essential key components.
Long-term strategic cooperations with multinational partners enhance our
system and equipment competence, simultaneously opening access to global
markets.
The sustainable commitment to research and development as well as high
reliability towards customers, in conjunction with qualified and motivated employees, provide the basis of Diehl Defence´s business success.
We invite you to visit our stand no. E-29

86

87

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

g-30

Stoisko / Stand

DIOXID Sp. z o.o.

Disco:VR

ul. Mięsowicza 4a, 38-400 Krosno
tel. +48 13 420 44 11, 13 420 04 63
e-mail: biuro@dioxid.com.pl, www.dioxid.com.pl

ul. Garażowa 4, Warszawa
tel. +48 502 191 318
e-mail: Marcin.janiec@discovr.pl, www.discovr.pl

DIOXID Sp. z o.o. jest firmą istniejącą od 2008 r., usytuowaną jest w Krośnie
w woj. podkarpackim, które posiada duże doświadczenie w branży lotniczej.
Priorytetem firmy jest produkcja części lotniczych i oprzyrządowania.
W latach 2012 - 2015 wdrożyliśmy następujące procesy specjalne: montaż
podzespołów, lakierowanie i cechowanie detali lotniczych oraz produkcję próbek wytrzymałościowych.
Na przełomie III i IV kwartału 2017 przewidywane jest uruchomienie procesów: kadmowania, anodowania, alodynowania. Inwestycja obejmuje również
wdrożenie procesów pasywacji, kontroli penetracyjnej (LPI) oraz umacniania
powierzchniowego, a jej zakończenie planowane jest na przełomie 2017/2018.

Disco:VR to największe w Polsce centrum doświadczeń VR.
Naszą misją jest popularyzacja doświadczeń VR w społeczeństwie tworząc
nową formę rozrywki i spędzania czasu wolnego.
Rzeczywistość wirtualna to jeden z najszybciej rozwijających się trendów IT
w biznesie Średnioroczny prognozowany wzrost dla tego rynku w ciągu najbliższych 5 lat to prawie 150 mld dolarów wartości Virtual Reality w 2020 roku i 30
mln urządzeń w 2018 roku w USA i Unii Europejskiej.
Jednym z kierunków naszego rozwoju jest produkcja i sprzedaż autorskiego
rozwiązania bieżni wielokierunkowej. To urządzenie pozwalające użytkownikowi na swobodne poruszanie się w wirtualnym świecie. Można je stosować do
czystej rozrywki oraz jako symulator lub trenażer. Użytkownik poprzez sprzęt
VR przenosi się na pole walki i zaznajamia z terenem oraz ćwiczy zachowania
w sytuacjach konkretnych akcji.

DIOXID Sp. z o.o. is a firm which has been active on the market since 2008,
situated in Krosno in the area of Podkarpacie which is known for lots experience
in the aviation industry.
Production of areospace parts and equippement is our firm’s priority.
In years 2012-2015 we implemented the following special processes: assembly,
painting and marking of aviation details as well as production of tensile specimen. At the turn of the 3rd and the 4rd quarter of the 2017 it is planned to start
cadmium plating, anodizing and chromate conversion coating. Completment of
the investment is planned at the turn of 2017/2018 and includes implementation
of processes: passivation, controlpenetration (LPI) and shot peen.
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DIT Defence & Security Organisation
3 Whitehall Place, SW1A 2AW, London, UK
tel. +44 (0) 2072 158214
e-mail: orlando.james@trade.gsi.gov.uk, www.gov.uk/dit-dso
Organizacja Obrony i Bezpieczeństwa (DSO) przy Departamencie Handlu
Międzynarodowego (DIT) wspomaga współpracę na szczeblu międzyrządowym
w zakresie prowadzonych przez firmy kampani marketingowych dotyczących
eksportu sprzętu z dziedziny obronności i bezpieczeństwa Opierając się na
szerokim doświadczeniu DIT w dziedzinie promocji handlu i ściśle współpracując z brytyjskim Ministerstwem Obrony i Siłami Powietrznymi, DSO pomaga
budować relacje w dziedzinie obrony i szersze relacje międzyrządowe oraz
zapewnia dostęp do specjalistycznego wsparcia, w tym demonstracji sprzętu i
porad dotyczących doktryny i szkolenia.
The Defence and Security Organisation within the Department for International
Trade (DIT) provides the essential Government-to-Government dimension to
company-led marketing campaigns in the export of Defence and Security equipment. Drawing on the wider DIT experience of trade promotion and working
closely with the UK Ministry of Defence and Armed Forces, the Defence and
Security Organisation helps build defence-to-defence and wider Governmentto-Government relations, and provides access to specialist support, including
equipment demonstrations and advice on doctrine and training.
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DOLEZYCH Sp. z o.o.

b-97

ul. Koszykowa 1B, 40-760 Katowice
tel. +48 32 603 58 10, fax +48 32 603 58 29
e-mail: dolezych@dolezych.pl, www.dolezych.pl
DOLEZYCH Sp. z o.o. prezentuje najnowsze osiągnięcia oraz technologie
w zakresie technik dźwigania oraz zabezpieczania ładunku w transporcie.
Produkcja obejmuje:
- zawiesia pasowe, linowe, wężowe i łańcuchowe
- pasy i siatki, oraz łańcuchy mocujące ładunki
- odciągi łańcuchowe
Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000, a wszystkie wyroby:
- spełniają wymagania normy DIN 60060
- posiadają stosowne deklaracje zgodności i atesty
- posiadają dopuszczenie do ich stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
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Stowarzyszenie
DOLNOŚLĄSKI KLASTER LOTNICZY
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14, 59-220 Legnica
Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL) powstał pod patronatem Ministerstwa Gospodarki w 2014 roku, skupiając firmy i instytucje współpracujące na rzecz rozwoju branży lotniczej w regionie. Wśród członków i partnerów DKL są firmy reprezentujące przemysł lotniczy, instytucje publiczne i otoczenia biznesu, jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz branży lotniczej. DKL ukierunkowuje swoje działania na współpracę z ośrodkami naukowymi umożliwiając rozwój innowacyjnych rozwiązań. Sektor lotniczy to ogromne możliwości
i sukcesywnie wzrastający potencjał, możliwy dzięki synergii nauki i biznesu.

DOMAR SP. Z O. O. SP. K.
(dawniej DOMAR MARIUSZ DOWBOR SP. J.)

g-7

ul. Botaniczna 54/56, 04-543 Warszawa
tel. +48 22 872 12 00, fax +48 22 872 12 05
e-mail: domar@domar.waw.pl, www.domar.waw.pl
DOMAR od blisko 25 lat dostarcza komponenty sprawdzające się w najbardziej wymagających i trudnych warunkach środowiskowych w aplikacjach wojskowych, lotniczych, a nawet kosmicznych.
Partnerstwo z wieloma markami o ugruntowanej pozycji rynkowej daje klientom dostęp do kompletnego spektrum produktów z zakresu profesjonalnych
połączeń elektrycznych.
Współpraca z DOMAR to oszczędność przy zakupach, krótsze terminy dostaw,
łatwiejsze zaopatrzenie - wszystko u jednego dostawcy - DOMAR.
• złącza elektryczne wraz z akcesoriami (adaptery, zaślepki, kontakty, uszczelki)
• kable, oploty i przewody
• komponenty do wiązek elektrycznych (termokurczliwe, ochronne, opisowe)
• narzędzia do oprawiania złączy elektrycznych
• uszczelki i ekrany elektromagnetyczne (EMI/EMC/RFI)
• klasyczne i światłowodowe złącza obrotowe EUROFARAD (slip rings / FORJ)
• przekaźniki / elementy elektromechaniczne
Oferta DOMAR obejmuje także kompleksowe wykonawstwo profesjonalnych
wiązek elektrycznych oraz tablic rozdzielczych z okablowaniem, jak również
pulpitów sterowniczych.
SOURIAU / SUNBANK (ESTERLINE GROUP) - GLENAIR - ITT CANNON
- NICOMATIC - BERNIER - SCHLEGEL - EUROFARAD (EXXELIA GROUP)
- RF IMMUNITY
Firma DOMAR posiada certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z: EN / PN / AS 9100 rev. C oraz EN / PN / ISO 9001:2008
we Do MoRe
DOMAR since almost 25 years provides military and aerospace-grade
components capable of performing in harshest and challenging environments.
Partnering with many, well-recognized brands allows us to give an access to
a complete portfolio of professional electrical interconnect products.
Cooperating with DOMAR can help reduce acquisition costs, improve lead
times and simplify procurement - DOMAR is your one stop shop.
• electrical connectors and accessories (backshells, dust caps, contacts, gaskets)
• wire, braids & cable
• harnessing and protection products
• EMI/EMC/RFI gaskets & shielding
• crimping, banding, installing / removal, stripping tools
• slip rings & fiber optic rotary joints (FORJ) by EUROFARAD
• relays / electromechanical components
DOMAR’s offer includes also engineering and manufacture of cable harnesses
and box mount interconnect solutions.
SOURIAU / SUNBANK (ESTERLINE GROUP) - GLENAIR - ITT CANNON
- NICOMATIC - BERNIER - SCHLEGEL - EUROFARAD (EXXELIA GROUP)
- RF IMMUNITY
DOMAR’s quality management system is certified to:
EN / PN / AS 9100 rev. C and EN / PN / ISO 9001:2008
we Do MoRe
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Fundacja
DORASTAJ Z NAMI
ul. Ogrodowa 7, 00-893 Warszawa
www.dorastajznami.org
KRS 0000361265
Numer konta: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006
Fundacja Dorastaj z Nami pomaga dzieciom bohaterów poszkodowanych
lub poległych na służbie. Pomagamy dzieciom żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich wyjść z cienia rodzinnej tragedii. Zapewniamy wsparcie psychologiczne oraz pomoc w zdobywaniu wykształcenia i planowaniu osobistego rozwoju. Chcemy, aby pomoc dzieciom bohaterów stała się wyrazem
szacunku i wsparcia dla tych, którzy poświęcili swoje zdrowie lub życie w służbie dla Ojczyzny.
KRS 0000361265
Bank account: PL29 1030 1508 0000 0008 1545 4006
Grow Up With Us Foundation helps children of injured and fallen heroes.
We help children of soldiers, firefighters, policemen and mountain rescuers to
grow out of family’s tragedy. We provide psychological support and assistance
in obtaining good education and self-growth. We would like to express respect
and support for those who lost their life or health in the line of duty, through the
help and care of their children.

DRABPOL Sp. j.
P. Drabczyński i Wspólnik

d-27

ul. Akacjowa 24/26, 42-233 Mykanów, tel. +48 34 366 00 22
Al. Jerozolimskie 250, 02-497 Warszawa 142, tel. +48 22 738 74 00
e-mail: centrala@drabpol.pl, www.drabpol.pl
Drabpol funkcjonuje na rynku od 1983 roku. Na polskim rynku reprezentuje
światowe koncerny, m.in.: Continental VDO, Konvekta, L-3 Wescam, Enersys/
Hawker, Honeywell, Bendix King, Thommen, Universal Avionics Systems, Axnes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta skierowana do wojska zawiera m. in.:
Dział lotniczy:
systemy obserwacji lotniczej,
akumulatory kwasowe, zasadowe i litowe,
systemy zarządzania lotem,
systemy Polycon,
wyświetlacze wielofunkcyjne,
systemy autopilota,
radary pogodowe i poszukiwawcze,
anteny, nadajniki, systemy łączności satelitarnej

•
•
•
•
•
•
•
•

Dział lądowy:
głowice obserwacyjne do pojazdów specjalnych,
wskaźniki oraz czujniki do monitoringu silników pojazdów wojskowych
system zarządzania elektroniką pokładową poprzez szynę M-CAN
akumulatory kwasowo-ołowiowe do pojazdów taktycznych i bojowych
systemy monitorowania stanu akumulatorów w pojazdach wojskowych
przenośne akumulatory litowo- jonowe
przenośne ładowarki akumulatorów dla żołnierza
klimatyzatory

Drabpol has existed on the market since 1983. On the Polish market the
company represents global corporations, including Continental VDO, Konvekta,
L-3 Wescam, Enersys/Hawker, Honeywell, Bendix King, Thommen, Universal
Avionics Systems, Axnes.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Our offer addressed to military customers includes among others:
Aviation department:
observation systems,
acid, alkaline and lithium batteries
flight management systems,
Polycon systems,
multifunction displays
autopilot systems
weather and search radars
antennas, transmitters, satellite connection systems

•
•
•
•
•
•
•
•

Ground department:
observation turrets for special vehicles
indicators and sensors for engine monitoring in military vehicles
on-board electronics management systems via M-CAN
lead-acid batteries for tactical and combat vehicles
battery condition monitoring systems in military vehicles
portable lithium-ion batteries
portable battery chargers for soldiers
air-conditioners
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DRAMIŃSKI S.A.
ul. Owocowa 17, 10-860 Olsztyn
tel. +48 89 524 80 47
www.draminski.com/med/
Istniejąca od 1987 roku firma DRAMIŃSKI S.A. z Olsztyna, od wielu lat specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mobilnych ultrasonografów. Ultrasonografy
DRAMIŃSKI cechuje: znakomita jakość obrazowania, zwiększona odporność
mechaniczna i niska waga. Nasze produkty są wykorzystywane wszędzie tam
gdzie liczy się jakość, szybkość, wytrzymałość i mobilność sprzętu USG w medycynie ratunkowej, w medycynie woskowej, anestezjologii i intensywnej
terapii, w szpitalach polowych, w miejscu katastrofy czy przy łóżku pacjenta.
Z dumą wspominamy wyposażenie w nasze aparaty USG Polskiego Wojskowego Szpitala Polowego w Ghazni, Afganistan.
Kreujemy szerszy: przedszpitalny, szpitalny i pozaszpitalny dostęp do ultrasonografii by współtworzyć Świat, jako miejsce zdrowych ludzi.
Since it was established in 1987, DRAMIŃSKI S.A. company, located in Olsztyn, has been specialising in the designing and production of mobile ultrasound
scanners. DRAMIŃSKI ultrasound scanners are characterized with: an excellent
image quality, robustness and small weight. Our devices are used where the high
quality, immediate readiness to work, robustness and mobility of an ultrasound
scanner count - in emergency medicine, military medicine, anaesthesia, critical
care, field hospitals, the disaster area and at the patient’s bedside.
We take proud in equipping Polish Military Field Hospital in Ghazni, Afghanistan
with our ultrasound scanners.
We help to create a broader access to ultrasound scanners to help to create
a world which is a place for healthy people.
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DST
Defence Service Tracks

e-29, zg-22

Vieringhausen 118, 42857 Remscheid
tel. +49 2191 976-0
e-mail: sales@defence-st.de, www.defence-st.de
DST - idealne rozwiązania mobilności
• Gąsienice stalowe i taśmowe dla wszystkich wojskowych pojazdów gąsienicowych
• Wieńce; Koła zębate i drogowe; Rolki podtrzymujące
• Ochrona przeciwminowa; Produkcja uzbrojenia
• Wyroby wulkanizacyjne i odlewnicze do pojazdów wojskowych
Zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku E-29.
•
•
•
•

DST - iDeal Mobility Solutions
Steel- and Bandtracks for all military tracked vehicles
Sprockets; Idler- and Road wheels; Support rollers
Mine Protection; Armor production
Vulcanizing and casting products for military vehicles
Please visit us at stand no E-29.
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DYNAMIT NOBEL DEFENCE GmbH

EBERSPAECHER Sp. z o.o.

Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8, 57299 Burbach, Germany
tel. +49 2736 46 2014, fax +49 2736 46 2107
e-mail: info@dn-defence.com, www.dn-defence.com

ul. Okrężna 17, Wysogotowo, k. Poznania, 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 81 61 878, fax +48 61 81 61 885
e-mail: info@eberspaecher.pl, http://www.eberspaecher.pl

Dynamit Nobel Defence prowadzi swoją działalność w zakresie rozwoju i produkcji naramiennej broni przeciwpancernej do prowadzenia walki w obszarach
zurbanizowanych oraz operacji w terenie oferując również urządzenia treningowo - szkoleniowe.

Grupa Eberspächer jest jednym, z wiodących producentów i dostawców systemów dla przemysłu motoryzacyjnego. Eberspächer to innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii wydechów, elektroniki samochodowej i zarządzania
termicznego w szerokim zakresie typów pojazdów. Nasze komponenty i systemy są powszechnie stosowane w: samochodach osobowych, ciężarowych
i autobusach, pojazdach rekreacyjnych, łodziach i ambulansach, w budownictwie, maszynach rolniczych i leśnych. Układy ogrzewania oraz klimatyzacji naszej firmy stosowane są również w pojazdach wojskowych spełniając restrykcyjne wymagania oraz normy.

Oferowany asortyment zawiera broń lekką, w pełni dostosowaną do działań sił
specjalnych (RGW90 /RGW60) oraz broń z rodziny Panzerfaust 3, o 600-metrowym zasięgu do celów ruchomych. Broń tego typu jest przenoszona i obsługiwana jednoosobowo i można z niej strzelać nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.
Broń z rodziny Panzerfaust-3 można zastosować do różnego rodzaju celów podstawowych jak i wtórnych (takich jak najnowocześniejsze czołgi, czołgi
z pancerzem reaktywnym, lekkie pojazdy opancerzone, schrony bojowe, fortyfikacje, budynki, itp.).
Szkolenia są wspierane przez linię produktów zawierających broń ćwiczebną
i zaawansowany system symulacyjny o nazwie DYNASIM.
Innymi obszarami aktywności firmy są projektowanie i produkcja systemów zapalnikowych, bardzo skutecznych głowic wielofunkcyjnych, wysoce wydajnych
napędów rakietowych, a także zabezpieczenie pojazdów systemami przeciwpożarowymi i dodatkowym opancerzeniem.
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The Eberspächer Group is one of the leading manufacturers and suppliers of
systems for the automotive industry. Eberspächer is an innovative solution in the
field of exhaust technology, automotive electronics and thermal management in
a wide range of vehicle types. Our components and systems are widely used in:
cars, trucks and buses, recreational vehicles, boats and ambulances, construction, agricultural and forestry machinery. Our heating and air conditioning systems
are also used in military vehicles to meet stringent requirements and standards.

Zapraszamy Państwa na nasze stoisko E-29
Dynamit Nobel Defence has its core business in development and production
of shoulder-launched anti-armour / anti-structure weapons for urban warfare and
rural operations incl. equipment for training and education.
Product portfolio contains light-weight special-forces fully-disposable weapons
(RGW 90 / RGW 60) and weapons of the Panzerfaust 3-family with ranges of
600 m against moving tar-gets. All these weapons are one-man portable, recoilless and can be fired from enclosure. Weapons of the Panzerfaust-3 family
are used to engage a variety of primary and secondary targets (such as most
modern MBT even with reactive armour, light armoured vehicles, bun-kers, field
fortifications, buildings, etc.).
Training is supported by a product line containing drill weapons, exercise
weapons and a state of the art simulation system called DYNASIM.
Other fields of engagements are development and production of fuze systems,
multi-functi-onal warheads, high-performance solid rocket motors, vehicle protection as fire suppression systems and add-on armour.
We invite you to visit our stand No. E-29
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EC Test Systems Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
tel. +48 12 627 77 77, fax +48 12 627 77 70
e-mail: biuro@ects.pl, www.ects.pl
EC Test Systems Sp. z o. o. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych i symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki. Jesteśmy
wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski światowych liderów tej branży.
Reprezentujemy firmy z których doświadczeń korzystają największe koncerny
motoryzacyjne, lotnicze i zbrojeniowe, a także przedsiębiorstwa działające
w innych gałęziach przemysłu. Ofertę uzupełniają zaawansowane systemy
wizyjne i termowizyjne.
Dostarczając najnowsze rozwiązania znajdujące się obecnie na rynku pomagamy uruchamiać nawet najbardziej zaawansowane stanowiska badawczo-rozwojowe.
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NVP EDM-2016, Ltd.

d-52

Street P.Shutora, Build 16, Kiev, Kievskaya oblast, 03067, Ukraine
tel. +38 095 152 22 48, +38 044 569 18 30
e-mail: info@edm2016.com.ua, www.edm2016.com.ua
NVP EDM-2016, Ltd is a Ukrainian manufacturer and developer various types
of precision DC electrical motors for armored vehicles.
Its industrial areas are located in Kiev, Ukraine.
All products are used in special and dual-purpose products. The enterprise is
able to produce and supply domestic analogues of foreign electric machines,
that, in addition to a high quality, have moderate prices.
Also, EDM-2016 has the possibility to develop and produce various electric
machines according to the technical requirements of the customer.
The enterprise can also carry out repairs and maintenance of electric machines
of these types produced by other manufacturers.
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EGIDA IT SOLUTIONS Sp. z o.o.

EKO-MOTO Sp. z o.o.

ul. W. Niegolewskiego 17, 01-570 Warszawa
tel./fax +48 22 633 56 28
e-mail: biuro@egidait.pl, www.egidait.pl

ul. Św. Brata Alberta 105/107, 42-224 Częstochowa
tel. +48 34 365 12 88
e-mail: info@eko-moto.com.pl, www.eko-moto.com.pl

Egida IT Solutions jest dynamicznie rozwijającą się firmą w sektorze informatycznym. Specjalizujemy się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój i działalność operacyjną firm. Ofertę kierujemy zarówno do firm, które chciałyby stworzyć od podstaw swoje środowisko
IT, jak i tych, które chcą unowocześnić i rozwinąć istniejące już rozwiązania.
Jesteśmy integratorem systemów, świadczącym kompleksowe usługi informatyczne, przygotowującym na życzenie Klienta indywidualne rozwiązania,
w których sprzęt komputerowy i peryferyjny, sieć komputerowa i oprogramowanie stanowią jedną spójną całość.
Zapewniamy precyzyjnie dopasowane rozwiązania w oparciu o usługi i sprzęt
dostarczany przez wiodących producentów IT. Współpracujemy z renomowanymi, światowymi wytwórcami sprzętu informatycznego.
Wybieramy tylko te produkty, które gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo i optymalizację procesów biznesowych naszych Klientów.
Na Targach MSPO Egida IT Solutions zaprezentuje następujące produkty:
- monitory wielkoformatowe NEC;
- skanery FUIJTSU;
- nowatorskie aplikacje firmy F5 Networtks

Firma innowacyjno wdrożeniowa specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu militarnego oraz cywilnego w następującym zakresie:
- pomocniczych jednostek zasilania (APU)
- systemów filtrowentylacji dla rozwiązań mobilnych
- systemów monitoringu wizyjnego
- szperaczy halogenowych
- systemu ogrzewania postojowego pojazdów
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Dostarczamy m.in. dla: ROSOMAK S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A., ZTM Tarnów, Huta Stalowa Wola S.A., Szczęśniak
Pojazdy Specjalne Sp. z o. o., ISS Wawrzaszek.
EKO-MOTO Coopareate with oems on polish civil and military market to provide
professional equipment for special vehicles.
Since 17 years we have been supplying polish army with below products &
solutions
- auxiliary power units
- filter ventilation systems
- surveillance monitoring systems
- searching lights
- stationary heating system for vehicles
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ELAMED MEDIA GROUP
Czasopismo „Promotor BHP”
Magazyn „W Akcji”
Al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
tel. +48 32 788 51 46
„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.
Miesięcznik „Promotor BHP” zajmuje się wszelkimi aspektami BHP. 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, najnowszych szkoleniach i targach
branżowych, zapraszamy na organizowane przez nas wydarzenia.
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ELBIT SYSTEMS Ltd.
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Kontakt: Mr. Simon Pine
tel. +972 54 9996879
e-mail: simon.pine@elbitsystems.com
Elbit Systems Ltd. jest spółką technologiczną, prowadzącą działalność w zakresie szeroko pojętej obronności, zapewniania bezpieczeństwa narodowego
oraz prowadzenia programów komercyjnych w wymiarze ogólnoświatowym.
Spółka działa w dziedzinach obejmujących systemy lotnicze i kosmiczne, lądowe i marynarki wojennej, C4ISR, bezzałogowych systemów powietrznych, zaawansowanej elektrooptyki, elektrooptycznych systemów kosmicznych, zestawów EW, systemów sygnalizacji wywiadowczej, kanałów transmisji danych oraz
systemów łączności, radiostacji oraz systemów cybernetycznych. Spółka zajmuje się również modernizacją istniejących platform, opracowywaniem nowych
technologii na potrzeby obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz aplikacji komercyjnych oraz świadczeniem szeregu usług pomocniczych, z uwzględnieniem szkolenia oraz systemów symulacji.
Elbit Systems Ltd. is an international high technology company engaged in
a wide range of defense, homeland security and commercial programs throughout the world. The Company, operates in the areas of aerospace, land and naval
systems, C4ISR, unmanned aircraft systems, advanced electro-optics, electrooptic space systems, EW suites, signal intelligence systems, data links and
communications systems, radios and cyber-based systems. The Company also
focuses on the upgrading of existing platforms, developing new technologies for
defense, homeland security and commercial applications and providing a range
of support services, including training and simulation systems.
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ELEKTRIT Sp. z o.o.
e-14

EL-CAB Sp. z o.o.
ul. Obornicka 37, Bolechowo- Osiedle, 62-005 Owińska
tel. +48 61 811 86 00, fax +48 61 811 20 66
e-mail: biuro@el-cab.com.pl, www.el-cab.com.pl
Partner handlowy firm:
• BEDIA - sondy oraz czujniki poziomu, czujniki temperatury, reduktory napięcia
• Fischer Panda GmbH - generatory prądotwórcze
• IMEAR - oświetlenie standardowe oraz LED
• PLG - PAAR LOGISTIK GmbH - części zamienne do pojazdów wojskowych,
systemy ochrony anty-minowej ExploGuard, maty wygłuszająco-izolujące
• ROSHO GmbH - systemy obserwacji dookólnej, systemy zarządzania obrazem
• Produkcja wiązek kablowych: systemy zabudowy modułowej, szafy sterownicze, moduły elektroniczne
• Komponenty elektryczne: bezpieczniki automatyczne, złącza, przewody,
styczniki, przekaźniki, odłączniki
Patrz również BEDIA, Fischer Panda, IMEAR, PLG Paar Logistik oraz
ROSHO.
BEDIA - level monitoring sensors, temperature sensors, DC/DC Converter
Fischer Panda GmbH - generators
IMEAR - LED lighting and standard lighting
PLG - Paar Logistik GmbH - spare parts for armoured cars, anti-mine protection, special equipment for vehicles
• ROSHO GmbH - omnidirectional vision systems, image management systems
• Production of wire harnesses: control boxes and module systems, electronic
modules
• Electrical components: automatic fuses, connectors, wires, contactors, relays,
disconnectors
•
•
•
•
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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
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ELMARK AUTOMATYKA Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 76, 05-075 Warszawa - Wesoła
tel. +48 22 773 79 37, fax +48 22 773 79 36
e-mail: elmark@elmark.com.pl
Jesteśmy na rynku od 1983 roku. W 2006 roku nasza oferta poszerzyła się
o produkty firmy Getac - producenta notebooków, tabletów i handheldów spełniających surowe wymagania wojskowe i przemysłowe. Już w 2011 roku nasza
firma podpisała oficjalny kontrakt na dystrybucję i serwis komputerów tej marki
w Polsce. Wszystkim Klientom dokonującym u nas zakupów zapewniamy bezpłatne doradztwo przed złożeniem zamówienia i profesjonalne wsparcie techniczne po dostarczeniu sprzętu. Dzięki dbałości o zadowolenie naszych Klientów, udaje nam się stale zwiększać nasz potencjał i rozwijać zakres działalności.
Our company was established in 1983. In 2011 we commenced distribution
of Getac mobile computing solutions, and, in time, we also started to distribute
equipment of other leading international companies supplying mobile rugged
computers. All our clients who purchase equipment from us are offered free of
charge advisory and assistance before purchase as well as professional postdelivery technical support. We believe that our profits and further development
depend on the satisfaction of our clients.
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EMRON
M. Bodanka i Wspólnicy Sp. j.
Producent urządzeń i linii technologicznych
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ul. Hallera 8B, 42-202 Częstochowa
tel. +48 34 390 66 73
e-mail: biuro@emron.pro, www.emron.pro
Firma Emron Sp.j. jest firmą innowacyjną, powstałą na bazie doświadczonej
kadry wywodzącej się z firmy Wemo-Group (na rynku od 2003 roku).
Działalność naszej firmy stanowi realizacja inwestycji przemysłowych,, pod
klucz”, obejmuje projektowanie i wykonawstwo w zakresie nowych i modernizowanych maszyn i linii technologicznych w różnych branżach przemysłu, głównie zbrojeniowego i odlewniczego.
Świadczymy usługi pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dostarczanych przez nas instalacji.
Emron Sp.j. is an innovative company created upon a solid framework of
experienced personnel Wemo-Group company (since 2003)
Our company specializes in realization of,,turnkey ‘’ industrial investmens,
which includes design and contracting in new and upgraded machines and
production lines in various industries, mainly defences and foundries.
We render provide warranty and post-warranty services of our installations.
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ETRONIKA Sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Zakład produkcyjny:
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
tel./fax +48 22 870 64 96
e-mail: biuro@etronika.pl, www.etronika.pl
Etronika Sp. z o.o. jest krajowym producentem urządzeń termowizyjnych,
optycznych i optoelektronicznych dla zastosowań wojskowych i policyjnych.
W naszej ofercie znajdują się m. in. celowniki termowizyjne do broni strzeleckiej, kamery termowizyjne i telewizyjne, przyrządy obserwacyjno-celownicze,
dalmierze laserowe. Projektujemy i budujemy głowice optoelektroniczne przeznaczone do obserwacji i celowania stosowane w pojazdach wojskowych oraz
systemach kierowania ogniem.
Przeprowadzamy również modernizacje i modyfikacje istniejących wojskowych urządzeń optycznych i optoelektronicznych takich jak peryskopy, celowniki i lunety noktowizyjne, dalmierze laserowe.
Etronika Ltd. is a privately held Polish company, specialized in the design,
development and manufacturing of thermal imaging systems, optical and electrooptical assemblies and devices for military and law enforcement applications.
We offer: thermal weapon sights, thermal imaging cameras, sight and observing devices, laser rangefinders. Etronika design and manufacture electro-optical
multi-sensor systems and platforms for observation, surveillance and target
acquisition for use on vehicles or in fire control systems.
We offer also modernizations and modifications program of existing military
optical/electro-optical systems such as observing and sight devices for armoured
vehicles, night vision sights, laser rangefinders.
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EUROFIGHTER TYPHOON
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www.eurofighter.com
Eurofighter Typhoon is the world’s most advanced new generation multi-/
swing-role combat aircraft currently available on the world market. As Europe’s
largest military collaborative programme, it delivers both air dominance and
effective air to ground capability through leading-edge technologies and unrivalled performance. It has been ordered by eight nations: Germany, the United
Kingdom, Italy, Spain, Austria, Saudi Arabia, Oman and Kuwait.
Eurofighter Jagdflugzeug GmbH manages the programme on behalf of its
Eurofighter Partner Companies (EPCs) Airbus Defence and Space, BAE Systems
and Leonardo-Finmeccanica. The twin-engine aircraft is the effective, proven
and trusted backbone of European air power and sustains approx. 100,000
highly-skilled jobs and a network of about 400 suppliers.
Since Eurofighter Typhoon entered into service in 2003, almost 600 orders
have been accumulated, more than 480 aircraft delivered and over 350,000 flying
hours achieved with impressive levels of reliability. Final assembly facilities are
based in Warton, UK; in Manching, Germany; in Getafe, Spain and in Turin, Italy.
As part of a dedicated Capability Roadmap, significant capability enhancements will be implemented in the next few years. The Phase 1 Enhancement
(P1E) is already in service. The P2E is well underway with the customers and
Meteor trial activities and integration are ongoing. The P3E adds the Brimstone
missile to the existing capabilities and flight trials of the new leading-edge EScan radar are on track.
Eurofighter delivers significant contributions to the security and defence of its
customer nations. It is fully interoperable with all NATO and US combat aircraft
and is considered as the platform of choice for its current and potential customers. Its maneuverability, agility, sensor capability and powerful engines enable
the Eurofighter Typhoon to secure the airspace of its customers quickly and
efficiently. At present, Air Forces in Germany, the United Kingdom, Italy, Spain,
Austria and Saudi Arabia all use Eurofighters for Quick Reaction Alert (QRA).
In January 2016, for example, four Eurofighter Typhoons of the Spanish Air
Force began a tour of duty in the Baltic region securing airspace over Estonia,
Latvia and Lithuania as part of NATO’s “Baltic Air Policing” mission. Previously,
Eurofighters of the German, British and Italian Air Forces had already carried
out this task. In September 2016, the German Air Force will again deploy five
Eurofighters to Estonia for air policing duties.
Eurofighter Typhoons have also been used in numerous operations and
international deployments to the US, Alaska, the Gulf region, India, Malaysia,
Singapore, etc. Eurofighter is combat proven since NATO’s Operation Unified
Protector and Operation Ellamy in the Libya conflict in 2011 and the aircraft is
currently involved in engagements in Syria and Iraq.
Eurofighter aircraft of various nations have joined international exercises such
as Red Flag, Green Flag, Frisian Flag and Arctic Challenge. During the Red
Flag exercise, for instance, Eurofighters achieved over 98 percent availability
and interoperability with US and NATO assets.
With additional orders and new customers from all around the globe, the
Eurofighter will continue to remain the backbone of European Air Power well
beyond the 2040s. Therefore the weapon system will have a long-term future
and secure the defence and security of its customer nations in the next decades.
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EUROTEMPEST B.V.
b-21

EUROPEAN SECURITY & DEFENCE (ESD)

De Huufkes 56-58, 5674 TM Nuenen, The Netherlands

www.euro-sd.com

Contact:
Rafał Bogusz
International Business Development
mob. +48 532 817 707
e-mail: rb@eurotempest.net

ESD is a Mittler Report Verlag (MRV) publication, with history back to 1789.
Since January 2015 ESD has evolved into a top-quality, global bimonthly print
publication. Supplemented fortnightly by ESD Spotlight, the on-line Security
and Defence newsletter, distribution tripled in 2015.
ESD offers a unique blend of top-quality editorial content, going beyond thought
leadership into Knowledge-Based Influence (KBI).
ESD:
• Conveys Military, Security and Industrial requirements and capabilities within
Europe
• Transmits non-European Industrial capabilities and expertise within Europe
• Highlights core European Industrial expertise
• Offers proven communication directly to European decision-makers.
ESD: Intelligence for the Intelligent.
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Firma Eurotempest ma zaszczyt przedstawić Państwu certyfikowane urządzenia klasy TEMPEST, przeznaczone do bezpiecznego wytwarzania, przechowywania i przesyłania informacji niejawnych zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie o ochronie informacji niejawnych.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym nasi specjaliści gotowi są zaprezentować Państwu najważniejsze zagadnienia dotyczące metod
ochrony informacji niejawnych, przedstawić unikalne rozwiązania, a także zaproponować optymalny dobór konfiguracji sprzętu.
WHO WE ARE
Like the company name suggests, TEMPEST is a core competence area
of Eurotempest. Our staff has measured, analysed and designed TEMPEST
systems since the mid 1980’s. We have a complete range of TEMPEST measurement equipment and separate cells for analysing signals and running TPAT
tests testing according to SDIP and IASG rules for production assurance. Apart
from constructing our own range of TEMPEST products, we offer our expertise
and assistance in securing facilities or in development projects where compromising emanations need to be addressed. We are quality-certified against
well-documented procedures and branch-recognised standards such as ISO
9001, ISO 17025 and SDIP-55.
Eurotempest specialises in qualified defence and government customers’
needs of high-assurance IT products and systems. Our products are used
throughout EU and NATO in over 20 countries, by national as well as central
authorities. Our customers enjoy being able to select the latest technology with
confidence that formal requirements and standards are met. Eurotempest staff
has decades of experience from various high-assurance projects involving
TEMPEST, environmental requirements and crypto.
We maintain a dialogue with national experts as well as EU and NATO authorities in order to propose adequate solutions with full confidence. We build and
certify all our equipment against formal EU, NATO or national standards. We also
assist defence contractors and system integrators in meeting formal IT- security
requirements, thereby ensuring compliance with the added benefit of freeing
up resources in their own areas of expertise. We team up with branch-leading
partners and manufacturers of world-leading IT products
NATO LISTED SUPPLIER
Eurotempest is a NATO BOA listed supplier of Securised Hardware and
Tempest SDIP-27 products. The Eurotempest TEMPEST facility holds NATO
SDIP-55 accreditation and national security clearances, authorised to certify
products to TEMPEST SDIP standards.
EU FRAMEWORK AGREEMENT
In 2013 Eurotempest was appointed sole manufacturer of TEMPEST equipment for the EU organisation for the coming years. The contract was awarded
in a public tender where several competing bidding teams were evaluated. Key
requirements included technical functionality, build quality and level of service
and support. Final evaluation criteria also included Tempest and functional tests
of prototype equipment.
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EXATEL SA
ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa
tel. +48 22 340 6989, www.exatel.pl
Exatel SA jest operatorem telekomunikacyjnym należącym w 100% do Skarbu
Państwa i nadzorowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jesteśmy
polskim liderem usług bezpieczeństwa ICT. Oferujemy pełen wachlarz rozwiązań klasy operatorskiej: od ochrony przed atakami typu DDoS, doradztwo,
ochronę przed wyciekiem danych aż po Security Operations Center. Od ponad
20 lat świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji w dowolnym
miejscu w kraju dla operatorów, biznesu i sektora publicznego. Jako głosowy
operator hurtowy skutecznie działamy na rynku globalnym. Zaufało nam kilkuset
operatorów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Opieramy się na nowoczesnej,
rozległej oraz nieustannie rozbudowywanej sieci transmisyjnej. Dzięki temu
jesteśmy teleinformatycznym mostem, który łączy wschód i zachód Europy.
Exatel SA is a telecommunications operator wholly owned by the State Treasury and supervised by the Ministry of National Defense. We are a Polish leader
of ICT security services. We offer a full range of solutions such as distributed
denial of service (DDoS) protection, consulting, data leakage prevention, Security
Operations Center. For over 20 years, we have been providing comprehensive
telecommunication services to operators, business organizations and public
sector institutions. As a wholesale voice operator, we successfully provide our
services in the global market. Hundreds of operators, both in Poland and abroad,
have trusted us. We rely on a modern, extensive and constantly developing
transmission network. This is why, we are the bridge that connects the East
and the West of Europe.
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EXCALIBUR ARMY
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Kodanska 521, Praha 10, 101 00, Czech Republic
tel. +420 585 083 111
www.excaliburarmy.cz
EXCALIBUR ARMY jest wiodącym czeskim producentem ciężkich pojazdów
lądowych, części zamiennych, broni, amunicji i innych urządzeń. Skupia się
na badaniach i rozwoju, produkcji, konserwacji, naprawach, remontach i modernizacji technologii bojowych, w szczególności w wojskowych pojazdach
gąsiennicowych i kołowych. Główne projekty obejmują produkcję PANDUR
8x8 - pojazdów na licencji GDELS, modernizację wyrzutni rakiet BM21 Grad
do wersji BM-21 MT 4x4 i RM-70 Vampire, AM-50 EX mostów czołgowych,
programy modernizacji IFV lub czołgów takich jak T - 72 4 Scarab oraz haubic
DANA M1M.
EXCALIBUR ARMY is a leading Czech producer of heavy land vehicles, spare
parts, weapons, ammunition and other equipment. It focuses on research and
development, production, maintenance, repairs, overhauls and modernization of
combat technology, especially tracked and wheeled military vehicles. Its major
projects include production of PANDUR 8x8 vehicles under GDELS licence,
modernization of rocket launchers BM21 Grad into versions BM-21 MT 4x4
and RM-70 Vampire, the AM-50 EX bridge layer, modernization programs of
IFVs or tanks such as the T - 72 4 Scarab and howitzers DANA M1M.
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FAUN TRACKWAY
Unit 6, Bryn Cefni Industrial Estate, Llangefni,
Isle of Anglesey, LL77 7XA, United Kingdom
tel. +44 (0) 1248 725 309, fax +44 (0) 1248 750 220
www.fauntrackway.co.uk
Przedstawiciel: Chris Kendall
Firma FAUN Trackway jest od ponad 70 lat światowym liderem w projektowaniu, produkcji oraz dostawie pokryć drogowych zwiększających mobilność
pojazdów na całym świecie. Nasze produkty są niedoścignione pod względem
funkcjonalności, jakości oraz wytrzymałości.
Firma Faun Trackway jest projektantem oraz producentem średnich (M30)
oraz ciężkich (M150) mobilnych elastycznych pokryć drogowych przenoszonych na systemach błyskawicznego rozkładania oraz zwijania. Pokrycia te są
niezwykle skuteczne w obszarach o ekstremalnym ukształtowaniu terenu a niezbędne w miejscach gdzie śnieg oraz bagna sprawiają, że pojazdy wojskowe
mogą w nich utknąć.
Firma Faun Trackway jest również największym producentem systemów służących do napraw dróg startowych, modułowych mat lądowiskowych dla śmigłowców oraz lądowisk dla dronów - wszechstronnych oraz łatwych w układaniu.
Aby dowiedzieć się więcej odwiedźcie nas na stoisku nr 46 hala D.
FAUN Trackway has been the global leader in the design, manufacture and
supply of expeditionary recoverable matting for over 70 years supporting terrain access systems worldwide. Our products are unsurpassed in functionality,
quality and durability.
FAUN Trackway design and manufacture medium M30 and heavy weight
M150 portable roadways with rapid deployment and recovery systems, effective in extremes of terrain and essential in areas where snow and marsh cause
vehicles to become bogged down.
FAUN Trackway are world leaders in Airfield Damage Repair, modular Aircraft
Landing Mats, Helicopter Landing Pads and UAV Landing Mats - versatile and
deployed with ease.
To find out more visit us on stand Hall D Stand 46.
See it in action: fauntrackway.co.uk
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FELLOWES Polska SA
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ul. Bandurskiego 94, 05-270 Marki
tel. +48 22 205 21 00
e-mail: fellowespolska@fellowes.pl, www.fellowes.pl
Firma Fellowes Brands™ oferuje szeroki asortyment urządzeń pozwalających
zorganizować przestrzeń roboczą w biurze i w domu, w tym niszczarki dokumentów, oczyszczacze powietrza, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji kartonowej, akcesoria ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i przenośnych. Firma Fellowes Brands™ została założona w 1917 roku przez Harry’ego Fellowes z siedzibą w Itasca, w stanie Illinois, zatrudnia ponad 1200 osób
na całym świecie i posiada oddziały w 20 krajach. Produkty Fellowes dzięki sieci
dystrybucji są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Natowski Kod
Podmiotu Gospodarki Narodowej 3381H.
Fellowes Brands™ offers an extensive range of products to equip the home and
workspace, including paper shredders, air purifiers, binders, laminators, desktop
accessories, mobile accessories and record storage solutions. Founded in 1917
by Harry Fellowes and headquartered in Itasca, Illinois, Fellowes Brands employs
more than 1,200 people throughout the world and has operations in 20 countries. Fellowes products are now readily available in over 100 countries across
the globe. NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE 3381H.
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FILBICO Sp. z o.o.

FIN Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
tel./fax +48 22 781 97 08
e-mail: filbico@filbico.pl, www.filbico.pl

ul. Handlowa 2a, 36-100 Kolbuszowa
tel. +48 17 227 00 09, fax +48 17 227 00 08
e-mail: fin@finzoo.pl, www.finzoo.pl

Firma tworzy i dostarcza oprogramowanie przeznaczone do planowania i kierowania działaniami OP, kierowania ogniem zestawów OP, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, planowania i kontroli ruchu lotniczego, zarządzania kryzysowego, przetwarzania dokumentów sformatowanych.
Firma oferuje produkty: ZNO-50 - certyfikowana (NATO SECRET) dioda
danych, FLV-10 - zobrazowanie danych radarowych na wieży kontroli ruchu
lotniczego, milRAXA i SALSA - analizatory protokołu ASTERIX, milRACER konwerter danych radarowych do protokołu ASTERIX, FAMA - przetwarzanie
komunikatów AdatP-3.
Firma posiada certyfikaty ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210, WSK, poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia Tajne i NATO SECRET, koncesję MSWiA.

FIN Sp. z o. o. is a leading supplier of goods and services for customers from
the aerospace market and the advanced technology industry.
Our core business is the supply of spare parts, raw material and consumables.
Our offer includes state-of-the-art solutions for supply chain optimization such
as: JiT, supplies integration, kitting, KAN-BAN.

g-36, zg-39

FIN Sp. z o.o. jest wiodącym dostawcą wyrobów i usług dla klientów z branży
lotniczej oraz przemysłu zaawansowanych technologii.
Specjalizujemy się w dostawach części zamiennych, wyrobów hutniczych oraz
materiałów eksploatacyjnych
Oferujemy naszym klientom szereg nowoczesnych rozwiązań związanych
z optymalizacją łańcucha dostaw, takich jak: JiT, integracja dostaw, kiting,
KAN-BAN.

The company specializes and provides software solutions for Air Defence,
Battle Planning & Battle Management, Fire Control, IT Cyber Security & Safety,
Air Traffic Planning & Execution, Air Traffic Control, Crisis Management and
Formatted Text Messages processing.
The company offers products: ZNO-50 - certified (NATO SECRET) data diode,
FLV-10 - civil Tower Control radar data display, milRAXA and SALSA - radar
ASTERIX protocol analyzers, milRACER - radar data to ASTERIX protocol
converters, FAMA - flexible AdatP-3 messages analyzer.
The company is holding certificates ISO 9001, AQAP 2110, AQAP 2210, ICS,
certificates of IT security I-st level national and NATO SECTRET, MIAA license.
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FINE KOWAC Co., Ltd.
Madogongdan-ro, 5road 48 Namyang-ri, Namyang-eup,
Hwaseong-si, Gyeonggi-Do, Republika Korei
tel. +82 31 357 9044, fax +82 31 357 9041
Osoba kontaktowa: Talli Lee
www.finekowac.com
Fine Kowac to koreańska firma inżynieryjna powstała w 1992 roku.
Obecnie firma jest uznana za wiodącą w Korei w dziedzinie wojskowych zastosowań dronów.
Produkty, usługi i systemy Fine Kowac są wyspecjalizowane we wspieraniu sił
zbrojnych w prowadzeniu ćwiczeń uzbrojenia dronów szturmowych.
Obecnie w oparciu o zgromadzone doświadczenie w zastosowaniu dronów
do celów wojskowych w Korei, jesteśmy w trakcie uruchamiania eksportu na
rynki światowe.
Skuteczność biznesowa
Czerwiec 2013: Rozpoczęcie prac nad dronami szturmowymi wysokich prędkości tarczy dla Sił Powietrznych Republiki Korei
Maj 2013: Opracowanie nowego drona szturmowego z autopilotem dla armii Republiki Korei
Kwiecień 2013: Zakończenie fazy rozwojowej zdalnej hydraulicznej i pneumatycznej wyrzutni i systemu odzyskiwania dla sił rozpoznania armii Republiki Korei
Kwiecień 2013: Złożenie oferty eksportowej dla tajlandzkiego departamentu
obrony na dostarczenie systemu dronów bojowych
Grudzień 2010: Uruchomienie projektu „pod klucz” - drony dla armii Republiki Korei
Grudzień 2009: Zakończenie fazy rozwojowej projektu badawczego dronów
dla sił rozpoznania armii Republiki Korei
Fine Kowac is a Korean engineering company established in the year 1992.
Presently, it is renowned as a leading company in the field of military UAVs
in Korea.
Fine Kowac products, services and systems are specified to support armed
forces target drone for weapon training systems.
Currently, with the basis of the outcome from the military UAV in Korea, we
are in the process of promoting export to the world market.

FISCHER PANDA GmbH

e-14

Otto-Hahn-Str. 32-34, 33104 Paderborn, Germany
e-mail: info@fischerpanda.de, www.fischerpanda-defence.de
Fischer Panda GmbH to producent generatorów prądotwórczych, hybrydowych
systemów napędowych dla pojazdów specjalnych i wojskowych (zgodnie z MIL
-ST 461E). Generatory prądotwórcze Fischer Panda charakteryzują się kompaktową zabudową, niewielką wagą w stosunku do rozmiarów oraz bardzo niskim poziomem hałasu. Eksploatowane są w różnych warunkach klimatycznych
na całym świecie, zarówno w warunkach afrykańskich jaki i arktycznych. Firma
posiada w swojej ofercie ponad 400 modeli generatorów o mocy do 200 kW.
-

Portfolio:
generatory prądotwórcze DC / AC
hybrydowe systemy napędowe
możliwość kompleksowe oferty: ogrzewanie, klimatyzacja, filtrowentylacja
produkty katalogowe oraz rozwiązania dedykowane pod określone wymagania

Fischer Panda GmbH is a manufacturer of generators, hybrid systems for
special vehicles and military (in accordance with MIL-461E ST). Generators
Fischer Panda are compact buildings, a small weight in relation to the size and
very low noise levels. Are operated in different climatic conditions around the
world, both in terms of African and Arctic. The company has in its offer over 400
models of generators up to 200 kW.
-

Portfolio:
generators APU - DC / AC
hybrid systems
possibility: heating, air conditioning, and filterventilation
products catolog and solutions dedicated to specific requirements

Przedstawiciel handlowy i serwisowy - firma EL-CAB Sp. z o.o.

Business Performance
Jun. 2013: To start the development of high speed target drone for ROK
Air force
May. 2013: To develop the new target drone with autopilot for ROK Army
Apr. 2013: To finish the development of remote type hydraulic & pneumatic
Launcher and Recovery system for ROK Army reconnaissance
Apr. 2013: To submit export quotation to Thailand defense department for
target drone system
Dec. 2010: To start the turn key target drone service for ROK Army
Dec. 2009: To finish the development of UAV research project for ROK Army
reconnaissance
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FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave, Wilsonville
www.flir.com
FLIR Systems, Inc. jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i marketingu wysokiej klasy systemów obserwacji i bezpieczeństwa. Nasze zaawansowane kamery termowizyjne stosowane są w wielu dziedzinach obrazowania,
termografii oraz projektach bezpieczeństwa, w tym nadzoru powietrznym i naziemnym, monitoringu, kontroli procesu produkcyjnego, wyszukiwania i ratownictwa, przechwytywania narkotyków, nawigacji, bezpieczeństwa transportu, służb
granicznych i morskich patroli, monitoringu środowiska oraz detekcji ładunków
chemicznych, biologicznych, radiowych i nuklearnych CBRNE.
FLIR Systems, Inc. is a world leader in the design, manufacture, and marketing
of sensor systems that enhance perception and awareness. The Company’s
advanced thermal imaging and threat detection systems are used for a wide
variety of imaging, thermography, and security applications, including airborne
and ground-based surveillance, condition monitoring, manufacturing process
control, search and rescue, drug interdiction, navigation, transportation safety,
border and maritime patrol, environmental monitoring, and chemical, biological,
radiological, nuclear, and explosives (CBRNE) detection.

Swedish Defence Materiel Administration
Test & Evaluation (FMV T&E)

f-29

Adres dla odwiedzających / Visiting address:
Banérgatan 62, Sztokholm, Szwecja
Adres pocztowy / Postal address:
SE-115 88 Sztokholm, Szwecja
tel. +46 8 782 40 00
e-mail: t&ebusiness.fmv@fmv.se, www.fmv.se
FMV prowadzi rządowe testy i ćwiczenia we wszystkich obszarach rynku zbrojeniowego, otwarte dla sił zbrojnych i przemysłu przyjaznych narodów. FMV zapewnia zaawansowane ćwiczenia z amunicją bojową oraz w zakresie walki radioelektronicznej. Nasz wykwalifikowany personel poprowadzi Cię przez cały
proces testowy i doradzi w taktycznych scenariuszach szkoleniowych.
• Vidsel Test Range
Największy lądowy obszar badawczy w Europie, skupiony na statkach powietrznych, systemach rakietowych i UAV, w tym ćwiczeniach z amunicją bojową
• FMV Land Test Centres
Badanie i ocena naziemnych systemów bojowych, ognia bezpośredniego i pośredniego, ochrony i przetrwania
• FMV Flight Test Centre
Weryfikacja i sprawdzanie działania stałopłatów i wiropłatów
• FMV Naval Test Ranges
Badania naukowe poprzez pełną skalę prób w obszarze marynarki wojennej
Operates a number of governmental test and training ranges for all domains,
open for defence forces and -industry from friendly nations. Advanced live firing and live Electronic Warfare capabilities for test and training are provided.
Our skilled staff guides you through the complete T&E-process or advises your
tactical training scenarios.
• Vidsel Test Range
Europe’s largest overland test area, with focus on aircraft, missile systems
and UAV, including live firings
• FMV Land Test Centres
T&E of land combat systems, direct /indirect fire, protection & survivability
• FMV Flight Test Centre
Verifies and validates both fixed & rotary wing
• FMV Naval Test Ranges
Research studies through full scale trials
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FN HERSTAL S.A.

FOCUS OPTECH

Voie de Liège 33, 4040 Herstal, Belgium
tel. +32 4 240 81 11, fax +32 4 240 88 99
e-mail: info@fnherstal.com, www.fnherstal.com

Kontakt: Kim Hyeoung don (Menedżer)
tel. +82 10 3032 5674
e-mail: manny.kim@focusoptech.com, www.focusoptech.com

FN HERSTAL dostarcza Wojsku, ochronie porządku publicznego i Jednostkom Specjalnym dzięki pełnej gamie najnowocześniejszych, przełomowych
rozwiązań rozwiniętych wokół niewielkich rozmiarów broni palnej i amunicji.
Portfolio FN HERSTAL obejmuje przenośną broń palną, systemy obezwładniające, zintegrowane systemy broni do zastosowań lotniczych, lądowych
i morskich, zdalnie sterowane stanowiska bojowe, jak i związane z nimi produkty i usługi.

f-26

Taktyczne Celowniki Snajpera - do zastosowania przy świetle dziennym.
Noktowizyjne Celowniki dla Snajpera.
Tactical Sniper Day Scope.
Night Vision Weapon Sight for Sniper.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr E-29
FN HERSTAL provides Military, Law Enforcement and Special Units around
the globe with a complete range of state-of-the-art, groundbreaking solutions
developed around small caliber firearms and ammunition.
FN HERSTAL portfolio includes portable firearms, less lethal systems, integrated weapon systems for air, land and sea applications, remote weapon
stations and associated products and services.
Please visit us at stand no. E-29
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FOLLETT EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina
tel. +48 58 785 61 40
Firma Follett Europe Polska istnieje na rynku polskim od roku 2004. Firma jest
producentem i dostawcą urządzeń gastronomicznych oraz dyspenserów lodu
i wody do kuchni ‘fast food’, tj. popularnych amerykańskich brendów jak: KFC,
PIZZA HUT, STAR BUCKS i Burger King. Dodatkowo specjalizuje się w wykonawstwie urządzeń specjalnych i linii do szybkiego przygotowania i wydawania posiłków w obiektach zbiorowego żywienia o indywidualnych wysokich wymaganiach, w tym w obiektach specjalnego przeznaczenia.

FORCEPOL Sp. z o.o.

g-6

ul. Modlińska 190, 03-119 Warszawa
tel. +48 506 502 900
e-mail: office@forcepol.com, www.forcepol.com
Forcepol sp. z o.o. jest firmą handlową, która dostarcza produkty dla przemysłu cywilnego oraz obronnego. Posiada dostawców z całego świata. Specjalnością firmy jest dostawa urządzeń dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Policji, organizacji proobronnych. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz zakładami przemysłowymi. Skupiliśmy się wokół uznanych i wypróbowanych firm, które w sposób
aktywny współpracują z nami na profesjonalnym poziomie. Dostarczamy produkty oraz systemy, które zapewniają najwyższą klasę zdolności użytkowej,
której wymaga nasz klient.
Oferta firmy obejmuje m.in.: sprzęt balistyczny do testowania broni, amunicji,
materiałów i osłon balistycznych PROTOTYPA-ZM (CZ), radary dopplerowskie
EDH DOPPLER (ZA), maszty teleskopowe FIRECO (IT), awionikę pokładową
SCANDINAVIAN AVIONICS GROUP (DK), klawiatury wojskowe IKEY (USA),
urządzenia wskazujące NSI (DE), monitory wojskowe, złącza GTC, pancerne
notebooki i tablety, siedzenia do pojazdów wojskowych oraz fotele przeciwwybuchowe VITAL SEATING & SYSTEMS (UK), stacje meteorologiczne wojskowe COASTAL ENVIRONMENTAL SYSTEMS (USA).
Forcepol sp. z o.o. is a trading company delivering products for both defense
and civil industries. It cooperates with acclaimed producers operating globally. Deliveries are mainly to the Ground Forces, Air Force and Navy, Special
Forces, and the Police, pro-defence organizations. The company cooperates
with the industry, as well as universities and research centers. New products
are continually being introduced to our portfolio and the list of our suppliers is
extended to provide access to products individually requested by our clients.
Together with our clients and partners, we develop, work on, and deliver bestperforming products and systems to deliver on the best possible experience. We
are focused on reliable and well-established business partners with professional
approach to business cooperation.
Our partners: PROTOTYPA-ZM (Cz), EDH Doppler (ZA), Fireco (IT), Scandinavian Avionics Group (DK), IKEY (USA), NSI (DE), Vital Seating & Systems
(UK), Coastal Environmental Systems (USA).
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FRAG OUT! Magazine
ul. Chełmska 21 blgd 9, 00-724 Warszawa
e-mail: rumint@fragoutmag.com, www.fragoutmag.com
Frag Out! Magazine to największy w Europie cyfrowy magazyn poświęcony
tematyce militarnej o globalnym zasięgu, będący doskonałą platformą komunikacyjną oraz marketingową dla firm polskich oraz zagranicznych. Nieszablonowe podejście, nowoczesna i atrakcyjna forma oraz zintegrowane odróżniają magazyn Frag Out! od innych publikacji na rynku. Magazyn wydawany jest
w języku polskim, angielskim a także rosyjskim (od 2017 roku).
Frag Out! Magazine is biggest European-based digital military magazine with
truly global reach and international readership base. It is an excellent marketing platform for defense industry companies willing to introduce new products
and services to the market. Unorthodox approach and mind-breaking visual
design makes the Frag Out! Magazine stand out of the crowd. The magazine
is available in three different language editions: English, Polish and also Russian (since 2017).

FREQUENTIS AG

d-49

1100 Vienna, Innovationsstraße 1
tel. +43 1 811 50-0, Fax +43 1 811 50 5009
www.frequentis.com
FREQUENTIS - Communication and Information Solutions
for a Safer World
Frequentis AG is an international supplier of communication and information systems for control centres with safety-critical tasks. These ‘Control Centre
Solutions’ are developed and distributed by Frequentis in the business segments
Air Traffic Management (civil and military air traffic control, AIM, air defence)
and Public Safety & Transport (police, fire and rescue services, emergency
medical services, shipping, railways). The primary goal of a control centre is to
ensure the protection of individuals and goods from harm or injury. Appropriate
solutions are therefore particularly important for customers working in safetyrelevant sectors. Fail-safe connectivity, connection set-up in milliseconds and
user-friendly design are core elements of Frequentis products.
Frequentis, founded back in 1947, has installed about 25,000 operator positions throughout the world and can draw on enormous reserves of project
know-how built through numerous international engagements. More than 400
customers in about 130 countries rely on the know-how and experience of
Frequentis. The company focuses on technology and innovation, particularly
on the design of optimized human-machine interfaces. With a market share of
30%, the company is the world market leader in voice communication systems
for air traffic control; it’s also world market leader in the area of Aeronautical
Information Management.
The company’s international success is reflected in an export rate of 95%.
Frequentis, headquartered in Vienna, may rely on a network of subsidiaries,
branch offices and representatives with locations in over 50 countries. Local
sales offices manage the successful on-site implementation of projects, helped
by their particularly close relationships with customers. With a total operating
performance of EUR 228 million in 2015, Frequentis currently has about 1,500
employees around the world.
About Frequentis
For Background Information about Frequentis please see www.frequentis.com.
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FS Co., Ltd.
tel. +82 31 988 2360, fax +82 31 988 2042
e-mail: jchan@fsvision.co.kr
Osoba kontaktowa: Mr. Han
Firma FS założona została w 1994 roku. Zajmuje się produkcją i zaawansowaną obróbką części precyzyjnych. Działamy w oparciu o filozofię świadczenia usług na rzecz i korzyść klienta.
W oparciu o zgromadzoną przez wiele lat wiedzę dotyczą technologii obróbki precyzyjnej, dostarczamy szeroką gamę produktów w najlepszej jakości.
Wraz z ustanowieniem w 2011 roku instytutu badawczego w firmie, zrobiliśmy duży krok naprzód, aby stać się najnowocześniejszą firmą w zakresie systemów mechanicznych i optoelektronicznych.
Odnotowujemy znaczące postępy w zakresie chłodziarek kriogenicznych a nasze osiągnięcia porównywalne są wiodących w świecie firm.
Obszar działalności - kriochłodziarki, czujniki SONAROWE, obróbka
precyzyjna.

FSi
Norwegian Defence and Security Industries Association

e-24

PO Box 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norway
tel. + 47 23088000, www.fsi@nho.no
FSI, Norweskie Stowarzyszenie Obrony i Przemysłu Obronnego działa na
rzecz ponad 120 firm członkowskich i prowadzi rozmowy z rządem Norwegii
w sprawach ważnych dla przemysłu. FSI wspieranie tworzenie warunków ramowych dla swoich członków. Pozwala to odnieść sukces na rynkach krajowych
i zagranicznych. Jest też punktem odniesienia dla zagranicznych firm pragnących
nawiązać współpracę z firmami norweskimi.
FSi, the Norwegian Defence and Security Industries Association, is advocating
the interests of more than 120 member companies and being the interlocutor for
the Government of Norway in matters of importance to the industries. Hence,
FSi is fostering framework conditions for members to succeed in the domestic
and global markets and would be a focal point for foreign companies seeking
cooperation with Norwegian companies.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom najlepsze
produkty i usługi, tworząc system zarządzania jakością obowiązujący wszystkich pracowników.
FS Co., Ltd. dołoży wszelkich starań, aby zyskać uznanie klientów nie tylko
w Korei, ale także na rynkach światowym.
Jako firma, która zaskarbia sobie zaufanie klientów i będącą własnością pracowników, staliśmy się wiodącą w świecie firmą, która wypełnia obowiązki odpowiedzialności społecznej w regionie i kraju.
Established in 1994, FS has been engaged in the production and processing
of advanced precision parts based on the philosophy of customer management.
Based on accumulated many years of precision machining technology, we
supply a wide range of products in the best quality.
With the establishment of a company-affiliated research institute in 2011,
we made a leap forward to become a state-of-the-art mechanical system and
optoelectronics company,
In the field of cryogenic coolers, we are continuing to grow steeply with remarkable achievements comparable to the world’s leading company.
Business Area - Cryocooler, SONAR sensor, Precision Machining.
We are doing our best efforts to provide to our customers with the best products
and services by establishing a quality management system by all employees.
FS Co.,Ltd. will do our best to be recognized not only in Korea but also in
global market.
As a company that is trusted by customers and owned by employees, we
are the global leading company that fulfills social responsibilities for the region
and country.
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GALLEON EMBEDDED COMPUTING
www.galleonembedded.com
Galleon Embedded Computing is an innovative leader in development of
high-performance, high-quality, rugged storage and data recorder systems,
servers and NAS / networked devices and XMC IO modules. Galleon’s ruggedized products are designed and tested for deployed ground and airborne
applications in severe environments.
Galleon Embedded Computing’s quality management system is certified to
Aerospace Standard AS/EN 9100 and ISO 9001.
Galleon products are gathering and processing data in hundreds of deployed
systems throughout the World.

Gama PLAWGO & ZAWISZA

b-29

ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin
www.gama.pl
Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych „Ma-Ga” Sp. z o.o. są polską
firmą produkcyjną związaną z branżą gastronomiczną od 1956 roku. Z wykorzystaniem ponad 60-cio letniej tradycji produkujemy maszyny gastronomiczne
wykorzystywane w działalności gospodarczej w małej i dużej gastronomii.
Polecamy:
• Szatkownice warzyw
• Krajalnice półautomatyczne i automatyczne
• Krajalnice grawitacyjne ręczne
• „Wilki” do mięsa
• Kotleciarki autonomiczne i modułowe
• Piły do mięsa
Nowoczesna konstrukcja maszyn gastronomicznych „Ma-Ga” zapewnia niezawodność działania, bezpieczeństwo użytkowania, dużą funkcjonalność i łatwą obsługę. Urządzenia serwisowane są w ogólnopolskiej sieci autoryzowanych zakładów serwisowych.
Na życzenie Klienta organizujemy pokazy pracy maszyn ułatwiające podjęcie
decyzji zasadności zastosowania naszych urządzeń do potrzeb Klienta.
Dodatkowych informacji związanych z ofertą, organizacją prezentacji i pokazów
pracy maszyn oraz ich kompletacją uzyskacie Państwo pod numerami telefonów
52 370 4540 i 603 500 928 w Centrum Obsługi Klienta w Bydgoszczy oraz u Kierownika Działu Handlowego pod numerami telefonów 603 500 517 i 52 3704514.
Bydgoszcz Gastronomic Machinery Works „Ma-Ga” ltd. is a Polish manufacturing company associated with the catering industry since 1956. With over 60
years of tradition, we produce catering machines used in small and large catering
businesses. We recommend:
• Vegetable Cutters
• Semi-automatic and Automatic Slicers
• Gravity hand Cutters
• „Meat mincers” for meat
• Autonomous and modular Tenderizers
• Bone Saws for meat
The modern construction of “Ma-Ga “gastronomic machines ensures reliability, safety, functionality and ease of use. Devices are serviced in a nationwide
network of authorized service centers.
At the request of the Customer, we organize machine demonstrations which
help to make decisions about the suitability of our equipment to the Client’s needs.
Additional information related to the offer, the organization of the presentations and demonstrations of machines and their assembly will be available at
telephone numbers 52 370 4540 and 603 500 928 at the Customer Service
Center in Bydgoszcz and the Sales Manager at 603 500 517 and 52 3704514.

132

133

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

Stoisko / Stand

GAZETA POLSKA
Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 63/43 , 02-056 Warszawa
tel. +48 22 290 29 58, fax +48 22 825 12 25
www.gazetapolska.pl
Gazeta Polska - ogólnopolski tygodnik o tematyce społeczno-polityczno-historycznej o profilu prawicowo-konserwatywnym wydawany przez Niezależne
Wydawnictwo Polskie. Tygodnik założony w 1993 roku. Nawiązuje tytułem oraz
profilem do ukazującej się 190 lat temu „Gazety Polskiej”. Redaktorem naczelnym od 2005 roku jest Tomasz Sakiewicz. Gazeta posiada w swoim zasobie
internetową telewizję o nazwie vod.gazetapolska.pl i jest dostępna na portalu
www.gazetapolska.pl . Kluczowi dziennikarze i publicyści: Tomasz Sakiewicz,
Katarzyna Hejke, Dorota Kania, Piotr Lisiewicz, Wojciech Mucha.
W październiku 2016 r. zostały opublikowane badania przygotowane przez
Instytut Monitorowania Mediów, wg których tygodnik „Gazeta Polska” znalazł
się na pierwszym miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych tygodników w
Polsce, zostawiając daleko za sobą takie tytuły, jak: „W Sieci” i „Newsweek”.
Od marca 2017 tygodnik wychodzi z nowym logotypem, w nowym layoucie,
magazynowym formacie i z nowymi rubrykami tematycznymi.
Wraz z dziennikiem „Gazeta Polska Codziennie”, miesięcznikiem „Nowe Państwo”, portalem Niezależna.pl, Telewizją Republika oraz Fundacją Niezależne
Media, tygodnik „Gazeta Polska” tworzy Strefę Wolnego Słowa.
Strefa Wolnego Słowa to:
- Znakomici dziennikarze i publicyści
- Korespondencja z kraju i ze świata
- Bieżące komentarze eksperckie
- Ekskluzywne wywiady z osobistościami świata polityki, finansów, gospodarki,
kultury.
- Realizacje telewizyjne, organizacja eventów, koncertów, debat, konferencji.

GENERAL DYNAMICS
European Land Systems
Headquarters
P.E. Cristalia Edificio 7/8, C/Vía de los Poblados, 3, 28033 Madrid, Spain
tel. +34 91 585 04 55, fax +34 91 585 02 18
e-mail: office@gdels.com

e-29, zg-22, c-3,
c-4, zc-3, zc-7,
zc-6

General Dynamics European Land Systems (GDELS) jest europejską
jednostką biznesową General Dynamics Corporation. Siedzibą główną General
Dynamics European Land Systems jest Madryt, w Hiszpanii. Zatrudniamy około
1800 wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, a nasze zakłady
znajdują się w Austrii, Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Nasze
produkty sięgają od kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych
aż po mosty pontonowe i systemy promowe, oraz systemy i usługi na których
polegają użytkownicy na całym świecie.
W sercu naszej firmy są nasi pracownicy. Przy ich zróżnicowanym pochodzeniu, narodowości i kulturze, jesteśmy zainspirowani do pracy zespołowej i
ścisłej współpracy ponad granicami. Polegamy na ich gruntownej znajomości
wymagań klientów, jak i szczególnym połączeniu umiejętności i innowacji w celu
opracowania i produkcji światowej klasy produktów i usług.
W tym roku, na targach MSPO prezentujemy nasze pojazdy EAGLE i ASCOD.
ASCOD
Rodzina pojazdów ASCOD to wszechstronna i potężna platforma lądowa
do wykorzystania dla obecnych i przyszłych teatrów działań, używana w
wielu krajach członkowskich NATO. Architektura konstrukcji modułowej oferuje
elastyczność i skalowalność platformy co w znaczący sposób wpływa na
oszczędność w utrzymaniu. Konstrukcja modułowa oznacza, że platforma może
być dostosowana do konkretnych potrzeb i wymagań klienta. Dzięki różnym
zdolnościom obciążeniowym i potencjałowi rozwojowemu, a także alternatywnemu żródłu energii i specjalnej konstrukcji podwozia, ASCOD oferuje szeroki
wachlarz konfiguracji, obejmujący wszystkie główne zadania opancerzonego
wozu bojowego; pojazdu piechoty, transportera opancerzonego, stanowiska
dowodzenia, stanowiska rozpoznania i obserwacji, zabezpieczenia technicznego, inżynierii, artylerii 155/52 (DONAR), ognia bezpośredniego/lekkiego
czołgu lub mostu opancerzonego i jest w stanie zintegrować wszystkie rodzaje
wież i systemów uzbrojenia. Rodzina pojazdów ASCOD obejmuje hiszpańskiego
PIZARRO, austriackiego ULAN i brytyjskiego AJAX. Obecnie pierwsze pojazdy
serii AJAX są produkowane dla Brytyjskich Sił Zbrojnych.
EAGLE
Sprawdzona w boju rodzina pojazdów EAGLE jest interoperacyjna w ramach
NATO i używana przez różne siły zbrojne. Oferuje duże zdolności obciążeniowe
i przestronne chronione wnętrze, oraz elastyczną przestrzeń ładunkową z tyłu
pojazdu. W zależności od zadania, dostępne są wersje
z napędem 4x4 lub 6x6. Normy odporności na działania bojowe pojazdu
EAGLE zostały sprawdzone pod kątem min, improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) i ochrony przed pociskami balistycznymi, co poprzednio były
osiągalne tylko w pojazdach dwukrotnie większych. Te bardzo wysokie parametry
w odporności i wytrzymałości na wybuchy oraz pociski zostały osiagniete bez
uszczerbku dla mobilności czy niezawodności. Pojazd umożliwia elastyczne
wyposażenie wnętrza tak, aby pomieścić większą załogę lub systemy i materiały
do wykonywania zadań.
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Zapraszamy do obejrzenia pojazdów ASCOD (stoisko wewnętrzne, E-29) oraz
EAGLE (stoisko zewnętrzne ZG-22 i Rosomak, ………)
General Dynamics European Land Systems (GDELS) is a Europe based
business unit of General Dynamics Corporation. Headquartered in Madrid, Spain,
General Dynamics European Land Systems employs 1,800 highly skilled and
motivated people and we are at home at our sites in Austria, Czech Republic,
Germany, Spain and Switzerland. Our products range from wheeled armored
and tracked combat vehicles to amphibious bridges and ferry systems, with
people all around the world relying on our systems and services.
At the heart of our company are our employees. With their different origins,
nationalities and cultures, we are inspired by teamwork and close cooperation
across frontiers. We rely on their intimate knowledge of customer requirements
and their unique blend of skill and innovation to develop and produce worldclass products and services.
At MSPO this year we are presenting our EAGLE and ASCOD vehicle.
ASCOD
The ASCOD Family of Vehicles is a versatile and powerful land platform for
current and future operation theatres which is operated by various NATO members countries. The modular design architecture offers adaptability and scalability
and is remarkably cost-efficient for maintenance. The modular design means
the platform can be tailored to a customer’s specific needs and requirements.
With different payload capacities and growth potential and its alternative power
pack and running gear, ASCOD offers a wide range of configurations which
cover all the major roles of an Armored Fighting Vehicle; Infantry Fighting Vehicle, Armored Personnel Carrier, Command Post, Forward Observer, Repair,
Recovery, Engineering, Artillery 155/52 (DONAR), Direct Fire / Light Tank or
Bridge launcher and can integrate all types of turrets and weapon systems.
The ASCOD Family of Vehicles comprises the Spanish PIZARRO, the Austrian
ULAN, and the British AJAX. Currently, the first vehicles of the AJAX series are
produced for the Royal Army.
EAGLE
The combat proven EAGLE Family of Vehicles is NATO interoperable and in
service with various armed forces. It offers a high payload and a large protected
interior in addition to a flexible load space at the rear of the vehicle. Depending
on the mission role, 4x4 or 6x6 versions are available. The EAGLE survivability
standards provide proven mine, Improvised Explosive Device (IED) and ballistic
protection that was previously achieved only in vehicles twice its weight. These
advances in survivability and capability have been achieved without compromising mobility or reliability. The vehicle allows for a flexible internal layout to
accommodate a large number of staff or mission systems and material.

GEROH

g-35

GEROH GmbH
Fischergasse 25, Waischenfeld
tel. +49 (0) 92 02 18 0, fax +49 (0) 92 02 18 11
e-mail: info@geroh.com
GEROH (z grupy WILL BURT) dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi
w zakresie mobilnych systemów teleskopowych masztów i rozwiązań przyczep
dla wojska i sił bezpieczeństwa. Firma posiada wysoki poziom wiedzy i ponad
70-letnie doświadczenie w dostarczaniu typowych rozwiązań jak i realizowane na zamówienie. GEROH oferuje szeroka gamę masztów dla zastosowań
wojskowych takich jak: łączność, systemy obserwacyjne, systemy rozpoznania celów, prowadzenie wojny elektronicznej, systemy dowodzenia. Oferuje od
lekkich, przenośnych, wolnostojących masztów AM2, poprzez pneumatyczne
maszty, aż po ciężkie maszty wrzecionowe i kratowe. W ofercie znajduje się
także, mobilny, terenowy system przyczep. Przedstawicielem GEROH (WILL
BURT) w Polsce jest LETRONA.
GEROH (A WILL BURT company) provides high quality products and services
in the field of mobile telescopic mast systems and trailer solutions for military
and security forces. The high level of expertise and over 70 years of experience
ensure best possible tailor-made and commercial off-the-shelf solutions. GEROH
offers the widest range of mast solutions for military applications like communication and reconnaissance systems, target recognition systems, electronic warfare
and command systems. From the AM2, the lightest, single-man portable field
mast followed by pneumatic serial, up to heavy duty spindle driven solutions and
lattice towers. It is also offered mobile, cross-country trailer system. GEROH
(WILL BURT), in POLAND represented by LETRONA.

You can see the ASCOD vehicle (indoor booth, stand E-29) and the EAGLE
(outdoor stand ZG-22 & Rosomak outdoor booth, stand ………)
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GICAT

GLOMEX MS

3 avenue Hoche, Hall 3 – 7ème étage, 75008 PARIS
tel. +33 1 44 14 58 20

ul. Krzemowa 1, Złotniki 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 625 07 72, fax +48 61 646 08 38

Profesjonalna grupa GICAT utworzona została w 1978 roku, ma ponad 200
subskrybentów reprezentujących około 300 członków, korporacji, firm pośredniczących i MŚP. Członkowie reprezentują szeroką gamę działalności przemysłowej, badawczej, doradczej i doradczej dla organizacji wojskowych i obywatelskich
o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zaangażowanych w ochronę lądową
i / lub lądowo - powietrzną. Członkowie grupy GICAT oferują szeroki zakres
umiejętności i wiedzy dostosowane do wymagań operacyjnych Sił Lądowych
i Powietrzno-Lądowych jak i szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa.

GLOMEX Military Supplies zajmuje się dostawami i serwisem wyposażenia
dla jednostek specjalnych, lotnictwa i policji. Do dostarczanych produktów należą między innymi: sprzęt do widzenia nocnego, systemy do identyfikacji w czasie działań bojowych, bezzałogowe aparaty latające, wyposażenie ochronne
dla pilotów, systemy spadochronowe w tym towarowe i specjalistyczne wyposażenie lotnicze.

d-51

GICAT, a professional group, created in 1978, has over 200 subscribers, representing some 300 members, corporations, mid-market companies and SMEs.
These members cover a wide range of industrial, research, service and consulting
activities for military and civil organizations, of national and international scope,
involved in land and/or air-land security and/or defense. The GICAT’s members
thus offer a complete panel of skills and know-how adapted to the operational
requirements of the Land and Air-land Defence and Security Sector.
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GORKY Elektronika Przemysłowa
Tomasz Knefel
ul. Sudecka 2A, 25-550 Kielce
tel. +48 607 566 875
e-mail: gorky@gorky.pl, www.gorky.pl
Jesteśmy firmą oferującą usługi w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i inżynierskich. Zajmujemy się produkcją
elektroniki przemysłowej, urządzeń kontrolno pomiarowych oraz automatyką
przemysłową. Służymy fachowym doradztwem technicznym, kompleksowo
rozwiązujemy problemy technologiczne, modernizujemy istniejące maszyny i
urządzenia korzystając z własnych rozwiązań oraz najnowszych osiągnięć techniki. Jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu, dla nas nie ma trudnych
pytań, są tylko takie nad którymi musimy się nieco dłużej zastanowić. Wdrażamy
innowacyjne rozwiązania technologiczne, śledząc nowości oraz trendy, stale
podnosimy jakość naszych usług.

GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE Sp. k.

e-29, zg-22

al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
tel. +48 22 486 34 60, fax +48 22 579 66 01
e-mail: warszawa@griffin.pl, www.griffin-defence.pl
GRIFFIN GROUP DEFENCE (dawniej IMS GRIFFIN) od 25 lat zaopatruje polskich żołnierzy w nowoczesny i sprawdzony sprzęt dla wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych RP. Oferujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania pochodzące
od producentów będących liderami na rynku sprzętu wojskowego w wielu krajach. Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment produktów służących wszystkim
rodzajom Sił Zbrojnych począwszy od sprzętu ciężkiego po wyposażenie osobiste żołnierzy. Zaopatrujemy Wojska Lądowe, Wojska Specjalne I Żandarmerię
Wojskową, Marynarkę Wojenną a także inne służby mundurowe w tym Policję
i Straż Graniczną. Proponujemy nowoczesne rozwiązania dla obrony przeciwlotnicznej i przeciwrakietowej, pojazdy kołowe i gąsienicowe, mosty pontonowe,
uzbrojenie (w tym granatniki przeciwpancerne, karabiny maszynowe i szturmowe), materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz szeroki asortyment produktów
dowodzenia, łączności i rozpoznania.
Do wszystkich produktów gwarantujemy profesjonalne szkolenia realizowane
przez doświadczonych operatorów sprzętu. Zapewniamy także pełna obsługę
posprzedażową produktów w kraju.
Zapraszamy na nasze stoiska nr E-29 oraz ZG-22
GRIFFIN GROUP DEFENSE (formerly IMS GRIFFIN) has been supplying
Polish soldiers with modern and proven equipment for all types of Polish Armed
Forces over 25 years. We offer modern and proven solutions from leading
manufacturers in the military equipment market in many countries. Our offer
includes a wide range of products for all types of Armed Forces ranging from
heavy equipment to personal military equipment. We supply Land Forces,
Special Forces and Military Police, Navy and other uniformed services including
Police and Border Guard.
We propose modern solutions for anti-aircraft and anti-missile defense,
wheeled vehicles and tracked vehicles, pontoon bridges, armaments (including
anti-tank grenade launchers, machine guns and assault rifles), explosives and
pyrotechnics, and a wide range of command, communication and reconnaissance products.
All products are guaranteed professional training by experienced equipment
operators. We also provide full after-sales service of products in the country.
We invite you to visit our stands No. E-29 and ZG-22
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Morska Stocznia Remontowa
GRYFIA S.A.
ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin
www.msrgryfia.pl
Morska Stocznia Remontowa Gryfia należy do najbardziej znanych stoczni w kraju i za granicą.
Stocznia wykonuje remonty, przebudowy i budowy statków różnych typów
i rozmiarów, do panamaxów włącznie. Od ponad 15 lat jest także producentem
konstrukcji stalowych offshore. Wraz z rozpoczęciem budowy promu ro-pax B
145-I/01 dla Polferries, MSR Gryfia powróciła na rynek budowy dużych jednostek pływających.
Dwa zakłady produkcyjne - w Szczecinie i Świnoujściu zapewniają jej łatwy
dostęp do najważniejszych rynków zbytu. MSR Gryfia jest częścią grupy MARS
Shipyards & Offshore. MSR Gryfia dysponuje bogatym zapleczem technicznym,
umożliwiającym kompleksowe remonty i przebudowy zarówno dużych statków
handlowych, jak i promów pasażerskich oraz specjalistycznych jednostek wielozadaniowych, holowników i jachtów.
With over 60 years of experience in the ship industry, MSR Gryfia is one of
Poland’s best recognized brands in the maritime industry.
MSR Gryfia specializes in ship repairs and conversions. The shipyard also
carries out such repair works as reconstructions of ERs, repairs of main engines,
shaft lines and screw propellers, hull and welding work, cleaning, painting and
surface protection work, steel work and machining, joinery and upholstery, repair
of deck equipment etc.. For over 15 years now, MSR Gryfia has also specialized in production of steel structures for the offshore sector. What is more, the
recent keel laying for a ro-pax ferry marked its return to newbuilding projects.
Its favourable location in Szczecin and Świnoujscie (next to the German
border) guarantees short transport to the target markets in the North and Baltic
Sea. MSR Gryfia offers a full range of services for ships of all types and sizes
including Panamax. Apart from robust docks, the shipyard boasts well equipped
construction plants and assembly yards.
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GS1 Polska
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ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
Helpdesk/tel./fax +48 61 851 77 54, e-mail: biuro@gs1pl.org
Organizacja GS1 działa w 112 krajach. GS1 Polska jako organizacja krajowa
zarządza ogólnoświatowym Systemem GS1 w Polsce oraz wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu standardów, m.in. kodów kreskowych
w wojsku i dla dostawców do wojska. Jest jedyną instytucją upoważnioną do
przyjmowania firm i instytucji z UE do Systemu GS1 i nadawania im uprawnień
do stosowania kodów kreskowych GS1.
Docelowo wszystkie firmy, które są bezpośrednim dostawcą do wojska muszą
znakować dostawy według Systemu GS1. Wymóg znakowania dostaw do wojska
wynika z Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r.
O tym, jak to robić poprawnie i efektywnie, na stoisku GS1 Polska opowie
Anna Kosmacz-Chodorowska, Główny Specjalista w Instytucie Logistyki i Magazynowania IB. i konsultant GS1 Polska ds. dostaw dla wojska i zapasów dotąd
nieznakowanych. Kierownik projektów (ok. 40 prac badawczych) i autorka ponad
120 innowacyjnych projektów wdrożeniowych dla producentów, handlowców i
usługodawców. Autorka ponad 70 referatów na konferencje międzynarodowe,
autor i współautor ok. 20 publikacji zwartych i broszurowych i ponad 500 artykułów. Współautorka zasad znakowania dostaw do wojska.
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H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań
tel. +48 61 831 26 6, fax +48 61 831 27 35
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. istnieje na rynku od ponad 170 lat. Fabryka
równolegle z produkcją cywilną rozwija ofertę w branży zbrojeniowej. Cegielski
zamierza produkować m.in. pojazdy 4x4 na potrzeby Wojska Polskiego, służb
mundurowych oraz organizacji paramilitarnych. HCP oferuje również rozwiązania z branży napędów elektrycznych, OZE, inżynierii środowiskowej, konstrukcji stalowych i serwisu silników okrętowych. W 1846 roku, kiedy powstała firma, produkowała maszyny rolnicze, parowozy, tabor kolejowy. Po I Wojnie
Światowej w Cegielskim rozpoczęła się seryjna produkcja na potrzeby wojska,
w HCP powstawały m.in. pociągi pancerne, pociski czy karabiny maszynowe.
H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. has existed on the market for over 170 years.
The factory, simultaneusly with civil production, is developing its armaments
business. Cegielski intends to produce, among others, 4x4 vehicles for the needs
of the Polish Army, uniformed services and paramilitary organizations. HCP also
offers solutions covering the electrical drives, RES, environmental engineering,
steel construction and ship engine maintenance.
In 1846, when the company was established, it produced agricultural machinery, steam engines, and rolling stock. After the World War I, Cegielski commenced mass production for the needs of the army, Cegielski used to produce
armored trains, missiles or machine guns.

HA3O
Krzysztof Huras

b-103

ul. Lotnicza 9, 04-192 Warszawa
tel. +48 22 610 50 91
e-mail: ha3o@ha3o.pl, www.ha3o.pl, www.sprzetspecjalny.pl
Ha3o jest firmą, która od wielu lat dostarcza sprzęt wojskowy. Dbamy przede
wszystkim o bezpieczeństwo i efektywność pracy.
Posiadamy:
- ISO 9001,
- AQAP 2120,
- NCAGE,
- Licencja z polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem firmy Revision Military, która jest światowym liderem w produkcji hełmów, okularów i gogli, a teraz także mobilnego
systemu dystrybuowania energią. Najnowszą marką w naszej ofercie jest firma TAIGA, oferująca kompletny system ubioru dostosowany do każdej strefy klimatycznej, od -50°C do + 50°C. A także narzędzia hydrauliczne wysokiej
klasy firmy LIBERVIT. Jako jedyni posiadają narzędzia do pracy pod wodą mające zastosowanie również na lądzie.
Ponad to w naszej ofercie znajdą Państwo zarówno produkty przynależące
do indywidualnego wyposażenia żołnierza czy ratownika, takie jak oświetlenie,
znaczniki indywidualne, kombinezony oraz kamizelki ratunkowe, ale także drabiny, narzędzia wyważeniowe, łodzie pneumatyczne, silniki, sprzęt abordażowy oraz elementy asortymentu nurkowego.
Naszy główne marki to: Revision Military, Infrared Tools, Adventure Lights,
Taiga, HQH System, Sillinger, LIBERVIT, Ratools, RuhlTech, BCM, ISP Int.,
Typhoon Int., Ogura Rescue Tools.

-

Ha3o is a company which provides military equipment for many years.
We care first and foremost about the safety and efficiency of work.
We have:
ISO 9001,
AQAP 2120
NCAGE,
License of the Polish Ministry of Internal Affairs and Administration

We are an exclusive distributor of Revision Military, which is world leader for
head protection, helmets, goggles, spectacles, and now also power management
system. The newest in our offer is TAIGA, that offers a full system of working
cloths suitable for the whole range of temperatures, from -50°C to + 50°C. Also
we have high class hydraulic tools from LIBERVIT, the only company which has
tools to work underwater, that you can use also on land.
In our offer you will also find products belonging to the individual soldier and
lifeguard equipment like lights, patches, suits and life jackets, and also equipment
like ladders, breaching tools, RIBs and SIBs, engines, other rescue tools, etc.
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Our major brands are: Revision Military, Infrared Tools, Adventure Lights,
Taiga, HQH System, Sillinger, Ratools, RuhlTech, BCM, ISP Int., Typhoon Int.,
Ogura Rescue Tools.

HAACON HEBETECHNIK GmbH

g-35

Josef-Haamann-Str. 6, D-97896 Freudenberg/Main, Germany
tel. +49 (0) 9375 84-0, fax +49 (0) 9375 84-66
e-mail: liftingsystems@haacon.com, www.haacon.com
HAACON jest wiodącym na świecie i najbardziej znaczącym dostawcą systemów podnośnikowych (w tym do za i rozładunku kontenerów), podpór niwelacyjnych, zestawów urządzeń do przemieszczania oraz wyciągarek linowych.
Wykonywane w Niemczech produkty o wysokim standardzie jakościowym
oraz innowacyjności, dostosowane są do pracy w najtrudniejszych warunkach
występujących na świecie. Od ponad 60 lat wyroby o specjalistycznych rozwiązaniach znajdują zastosowanie w wielu obszarach działania wojska i przemysłu np. w przypadku braku infrastruktury do podnoszenia, opuszczania, przemieszczenia kontenerów w firmie HAACON możesz je znaleźć.
-

Oferowane produkty i usługi:
Urządzenia podnoszące dla kontenerów
Podpory niwelacyjne
Urządzenia odstawcze
Inżynieria / konstrukcje specjalne
Lotnicze systemy przeładowujące
Elektryczne wciągarki linowe

haacon is the world’s leading and most significant provider of lifting (incl. loading and unloading of containers), levelling, manoeuvring and loading systems
as well as rope winches.
Manufactured in Germany to a very high standard of quality, these innovative
products perform under some of the harshest operating conditions in the world
and have provided solutions to a significant number of military and industrial
organisations for over 60 years i.e. you can find in HAACON a special solution if there is no infrastructure to use traditional methods for lifting, lowering,
movement of containers.
-
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Product range and services:
Lifting devices for containers
Levelling jacks
Support devices
Engineering / special construction
Manoeuvring systems
Aircraft loading systems
Electric rope winches

147

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

Stoisko / Stand

HAIX®-Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH

d-63

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg
tel. 08751 86 25 271, fax 08751 86 25 25
e-mail: s.hauke@haix.de, h.meier@haix.de, www.haix.com
HAIX® is the world’s leading manufacturer of functional footwear for fire services, law enforcement, rescue, and military task forces and has also increased
its presence in the forestry and leisure/outdoor sector. In Europe, America, or
Asia - or wherever else reliable footwear is needed - high-quality HAIX® boots
have become an indispensable companion. The Company located in Bavaria employs over 1,000 people worldwide and manufactured approximately 1,000,000
pairs of shoes in 2015.
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HANWHA
Systemy Lądowe: Hanwha Land Systems
Kontakt: Dangyoun Wee (Manager)
tel. +82 2 729 3457
e-mail: d.wi@hanwha.com
Systemy Obronne: Hanwha Defense Systems
Kontakt: Gijeong Kim (Manager)
tel. +82 2 6456 0549
e-mail: gijeong1.kim@hanwha.com
www.hanwhalandsystems.co.kr, www.hanwha-defensesystems.co.kr
Firma Hanwha została założona w 1952 roku, rozpoczęła działalność od produkcji dynamitu, podstawy rozwoju przemysłu w Republice Korei. Początkowo wykorzystywała i budowała swoje kompetencje na przemyśle chemicznym,
dziś Hanwha prowadzi obejmuje cztery branże przemysłowe - przemysł obronny, produkcję / konstrukcje, finanse i usługi / rekreację i wypoczynek. W 2016 r.
nieruchomości grupy Hanwha miały wartość 159 bilionów USD. Hanwha osiągnęła sprzedaż w wysokości 56 bilionów USD. Firma posiada 264 zagranicznych oddziałów na całym świecie. Wśród tych obszarów działalności, aktywność
w sektorze obronnym to cztery spółki zależne Hanwha Corporation, Hanwha
Land Systems, Hanwha Defence Systems oraz Hanwha Systems. Główne produkty wytwarzane przez Hanwha Land Systems i Hanwha Defense Systems, to
seria K a wśród nich K9 (haubice samobieżne) i K21 (pojazd bojowy piechoty,
który skutecznie udowodnił swoje walory użytkowe w armii koreańskiej). Każda ze spółek oferuje szereg produktów wojskowych w zależności od przeznaczenia operacyjnego w Korei. Oznacza to, że grupa obronna Hanwha oferuje
różnorodne produkty będąc w stanie zapewnić wszystkie rozwiązania obronne
w najważniejszych obszarach - artylerii, pojazdów opancerzonych, bezzałogowych pojazdów naziemnych, systemów obrony powietrznej i wyrzutni. Produkty są szyte wedle potrzeb. Z wieloma znakomitymi produktami, Hanwha aktywnie zaznacza swoją obecność na rynkach zagranicznych. W przypadku K9 - samobieżnej haubicy z powodzeniem dostarczyliśmy produkty do Turcji do 2013
r. Obecnie prowadzimy działalność w Polsce, Finlandii i Indiach. Profesjonalnie umiejętności w zakresie modyfikacji produktów sprawiają, że klienci są zadowoleni są z produktów skrojonych na miarę ich potrzeb. Ponadto, w oparciu
o profesjonalne doświadczenie w dostosowywaniu wysokiej jakości produktów
do potrzeb klienta, w najbliższej przyszłości planujemy nawiązanie relacji z innymi krajami z Bliskiego Wschodu, Europy czy nawet Afryka.
Kategorie produktów
Systemy artyleryjskie
- K9 (Haubice samobieżne)
- K10 (wozy wsparcia - dostarczanie amunicji)
Pojazdy opancerzone
- K21 / K200A1 (bojowe wozy piechoty)
- K21-105 (średni czołg)
- Barracuda 4x4 / Black Fox 6x6 / Black Fox 8x8 / KMRAP (kołowy pojazd opancerzony)
- APC (transportery opancerzone)
- KAAV (pływający pojazd szturmowy)
Systemy bezzałogowe
- Wielozadaniowy pojazd bezzałogowy
- Bezzałogowy naziemny pojazd rozpoznania
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-

Systemy Obronny Powietrznej
BIHO (samobieżny system obrony powietrznej)
HYBRID BIHO (samobieżny system obrony przeciwrakietowej - wyrzutnie
i pociski)
CHUNMA (system krótkiego zasięgu - ziemia powietrze)
NOBONG (podwójny działko okrętowe 40 mm)
20mm Vulcan (wojsko / marynarka)

Systemy wyrzutni
- CHUNMOO (wieloprowadnicowa wyrzutnie rakietowa)
Hanwha, established in 1952, started dynamite business first, which is base
for industry development in Republic of Korea. Initially expended chemistry
industry based, current Hanwha mainly leads four industrial businesses such
as defense, manufacturing / construction, finance, and service / leisure businesses. In 2016, Hanwha group’s properties have represented $159B, reached
$56B total sales, and owned 264 overseas branch offices worldwide. Among
these business areas, defense business constitutes once again four subsidiary
companies, Hanwha Corporation, Hanwha Land Systems, Hanwha Defense
Systems, and Hanwha Systems. Mainly, manufactured by Hanwha Land Systems
and Hanwha Defense Systems, K series products such as K9 (Self-propelled
Howitzer) and K21 (Infantry Fighting Vehicle surely proved by Korea army have
been operating in armed forces of force integration as crucial strength. Each
company carries on different defense products in accordance with the purpose
categorized military operation in Korea. It means that Hanwha group’s defense
with various products is able to provide all defense solution based on leading
business fields regarding artillery system, armored vehicles, unmanned ground
vehicle, air defense systems, and launch systems, the products customized.
With many outstanding products, Hanwha actively exercises in overseas
markets. In case of K9 Self-propelled Howitzer, we successfully completed to
deliver products in Turkey by 2013, and now are on business going with Poland,
Finland, and India. Professionally specialized skills in product modification, we
make customers truly satisfied through product customization. Furthermore,
based on professional experiences in customizing with qualified products, we
are looking forward to connecting with other countries such as the Middle East,
Europe, even Africa in near future.
Product Categories
Artillery Systems
- K9 (Self-propelled Howitzer)
- K10 (Ammunition Resupply Vehicle)
Armored Vehicles
- K21 / K200A1 (Infantry Fighting Vehicle)
- K21-105 (Medium Tank)
- Barracuda 4x4 / Black Fox 6x6 / Black Fox 8x8 / KMRAP (Armored Wheeled
Vehicle)
- APC (Armored Personnel Carrier)
- KAAV (Amphibious Assault Vehicle)
Unmanned Systems
- Multi-purpose Unmanned Vehicle
- Unmanned Surveillance Ground Vehicle
-

Air Defense Systems
BIHO (Self-propelled Anti-aircraft Defense System)
HYBRID BIHO (Self-propelled Gun and Missile Air Defense System)
CHUNMA (Short Range Surface to Air Missile System)
NOBONG (40mm Twin Naval Gun)
20mm Vulcan (Army/Navy)

Launcher Systems
- CHUNMOO (Multiple Rocket Launchers)
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HARRIS Corporation
1680 University, Ave
14610 Rochester, USA
www.harris.com
Harris Corporation is a leading technology innovator, solving customers’ toughest mission-critical challenges by providing solutions that connect, inform and
protect. Harris supports government and commercial customers in more than
100 countries and has approximately $6 billion in annual revenue. The company
is organized into three business segments: Communication Systems, Space
and Intelligence Systems and Electronic Systems. Learn more at harris.com.
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HBM, BIURO INŻYNIERSKIE
Maciej Zajączkowski

d-41

ul. Krauthofera 16, 60-203 Poznań
tel. +48 61 66 25 666, mob. +48 501 607 400
e-mail. info@hbm.com.pl, www.hbm.com.pl
Głównym kierunkiem naszej działalności jest komplementacja dostaw oraz
doradztwo techniczne w zakresie tensometrycznych przetworników siły, wagi,
momentu obrotowego, przemieszczenia i ciśnienia oraz układów elektroniki dla
przemysłowych systemów ważących, tensometrów oporowych i optycznych,
eksperymentalnej analizy naprężeń, oraz monitoringu konstrukcji i instalacji
przemysłowych. Akwizycja danych w zakresie wszelkich wielkości mechanicznych w oparciu o wielokanałowe wzmacniacze pomiarowe o najwyższej
w świecie klasie dokładności i dynamice próbkowania nawet do stu milionów
próbek na sekundę.
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HERTZ SYSTEMS Ltd Sp. z o.o.
f-35

HELI-ONE (Poland) Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 947
tel. +48 17 771 49 00
Heli-One jest liderem w obsłudze (MRO) śmigłowców posiadającym wieloletnie doświadczenie we wsparciu wielu typów (m.in AW139, AS332/EC225,
EC135 i inne).
Nasza globalna sieć serwisowa obejmuje obsługę liniową oraz bazową (Part
145), naprawę komponentów, silników oraz projektowanie (Part 21).
Dzięki naszemu doświadczeniu i doskonałym kontaktom z producentami
oferujemy unikalny program kompleksowego wsparcia floty (Nose-to-Tail) oraz
program Power-by-the-Hour (PBH).
Naszymi klientami są służby ratownicze (EMS, SAR), porządku publicznego,
przemysł wydobywczy (Oil & Gas), VIP, wojsko i inne.

d-22

Al. Zjednoczenia 118 A, 65-120 Zielona Góra
HERTZ SYSTEMS - Polski Producent i Integrator Technologii
Odbiorniki nawigacji satelitarnej GPS z kryptograficznym modułem SAASM
Odbiorniki nawigacji satelitarnej Galileo PRS
Urządzenia GNSS na satelity
Systemy wykrywania i neutralizacji BSP
Sprzęt klasy TEMPEST
Firma z 30-letnim doświadczeniem. Od 2012 roku realizuje projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii kosmicznych. Spełnia najwyższe wymagania ochrony informacji niejawnych (krajowych, NATO, UE, ESA) oraz wytwarzania technologii zw. z kryptografią. W 2015 roku otrzymała autoryzację
Security Accreditation Board GSA.
Laureat DEFENDER MSPO 2016, nagrody Komendanta Głównego Policji
MSPO 2016 oraz Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016.
HERTZ SYSTEMS - Polish Producer and Technology Integrator
GPS Satellite Navigation Receivers with cryptographic module SAASM
Galileo PRS satellite navigation receivers
GNSS devices for satellites
System for detection and neutralization of UAV
TEMPEST technology equipment
Hertz Systems is a company with 30 years of experience. Since 2012 the
company has been carrying out research and development projects in space
technology. It meets the highest requirements for the protection of classified information (national, NATO, EU, ESA) and production of cryptography technology.
In 2015 Hertz Systems has received the GSA’s Security Accreditation Board.
Among others, Hertz Systems was awarded with DEFENDER Prize (MSPO
2016), Chief Commander of Police award (MSPO 2016) and Polish Intelligent
Development award (2016).
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HETEK Lift- und Hebetechnik GmbH
Unter den Linden 1, 99830 Treffurt, Germany
tel. +49 (0) 36 923 / 53-115, kom. +49 (0) 151 / 650 685 07, fax +49 (0) 36 923 / 51000
e-mail: info@hetek.de, www.hetek.de, www.hetek-lift.de
HETEK has been developing, constructing and manufacturing high quality and
highly reliable lifting equipment for over 60 years. Our products have proven
themselves world-wide and incorporate a balanced mix of traditional and innovative design elements, which forms the basis of the high quality of our lifting
equipment “made in Germany”.
Our new traversing system is based on the proven Hetek 267/C heavy-duty
roller set with a frame for the drawbar extension and completes with adaptations for the attachment of the levelling supports type 272 for mounting and
dismantling the roller set. The Hetek product 267/C-1630618 is thus suitable
for transporting containers with special dimensions (in this case 9150 (L) x 4825
(B) x 1370 (H) mm) e.g. after unloading from a cargo aircraft to the assembly
site or into a warehouse.
The transport containers can be moved individually or two containers one on
top of the other at the same time. The traversing system is mounted only on
the lower container. Visit our stand No. ZG-20 (outside) and see HETEK lifting
solution at the ALVO Mobile Hospital.
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HOLSTERS HPE Polska
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ul. Długa 15, 25-650 Kielce
www.hpe.pl
Holsters HPE Polska istnieje od 1989 roku i zajmuje się produkcją oraz
dystrybucją wyposażenia specjalnego i taktycznego dla policyjnych oddziałów specjalnych, wojska, żandarmerii wojskowej, straży granicznej.
Nasze wieloletnie doświadczenie w branży militarnej pozwala oferować produkty najwyższej jakości, spełniające wysokie wymagania naszych klientów, co
zostało potwierdzone certyfikatami ISO, AQAUP i WSK oraz Koncesją MSWiA
umożliwiająca produkcję, sprzedaż oraz możliwość dystrybucji towarów o przeznaczeniu specjalnym.
Jesteśmy wieloletnim producentem wyposażenia specjalnego takiego jak
certyfikowane według normy BS 7971-1-2002 zestawy antyuderzeniowe, certyfikowane kamizelki kuloodporne, najnowszej generacji bielizna termoaktywna
trudnopalna, mundury i wyposażenie taktyczne, gazy pieprzowe, tarcze i hełmy
kuloodporne.
Holsters HPE Poland has been operating since 1989 and it produces and
distributes special and tactical equipment for special police forces, army,
military police, border guard.
Our many years of experience in the military sector allows us to offer top quality products, fulfilling our customers’ requirements, what is confirmed with ISO,
AQAUP and WSK certificates and the MSWiA concession enabling production,
sale and the possibility of distribution of special purpose goods.
We are a long-standing manufacturer of military equipment such as: certified
according to standards BS 7971-1-2002 Anti-Riot Suits, certified bulletproof
vests, the latest generation of flame retardant, thermoactive underwear, uniforms
and tactical gears, pepper sprays, bulletproof shields and bulletproof helmets.
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HONEYWELL
www.aerospace.honeywell.com
Honeywell Aerospace innovates and integrates thousands of products and
services to advance and easily deliver safe, efficient, and productive experiences worldwide.
Each day, aircrafts with Honeywell technologies fly across your skies. Our
products can be found on virtually every type of commercial airliner, business
and general aviation jet, military aircraft and space vehicle in operation today, as
well as on a wide range of military vehicles. Whatever the mission, Honeywell
solutions help make operations safer, more efficient and more cost effective.
To find out more visit aerospace.honeywell.com

HUTA STALOWA WOLA S.A.
ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 813 42 12, fax +48 15 813 53 10
www.hsw.pl

c-3, zc-3, zc-7,
zc-6

Huta Stalowa Wola S.A. jest producentem wyrobów wojskowych w segmentach: sprzęt artyleryjski (w tym autonomiczne systemy wieżowe, sprzęt samobieżny oraz holowany), lekkie opancerzone transportery kołowe i gąsienicowe
oraz sprzęt inżynieryjny. HSW S.A. wypracowała własną, unikalną strategię
polegającą na oferowaniu produktów wkomponowanych w kompletne moduły
ogniowe. HSW S.A. realizuje również działalność kooperacyjną tj. produkcja
wyrobów i wykonawstwo usług technicznych na bazie stworzonej lub powierzonej
dokumentacji technicznej.
Huta Stalowa Wola S.A. is a manufacturer of the following types of military
equipment: artillery equipment (including autonomous turret systems and selfpropelled or hauled artillery means), light armoured transporters (tracked or
wheeled) and engineering equipment.
HSW S.A. worked out its’ own, unique strategy of offering its’ products as
composed into complete Armaments Units (basic tactical/firing units).
Making the best of our know-how we offer cooperative services as well: We
produce ready-made products and supply technical services - based both on
our own as well as on client’s documentation.
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HUTCHINSON
4, Rue de Londres, 95340 Persan, France
tel. +33 1 39 37 41 53, mob. +33 6 88 15 37 47
www.hutchinsonrunflat.com
Hutchinson is a world leader in the manufacturing and commercialization of
life saving mobility products for military and civil protection vehicles such as
- runflat devices,
- aluminum rims,
- self sealing Safetanks with anti explosion material,
- and tyre saver shields for tyre side wall and infrared detection protection.
Leading military vehicle builders and armies around the world use the Hutchinson products, please come and visit us at our stand.

HYEMIN

f-25

www.hyemim.co.kr
Firma Hyemin Corp. została założona w 2010 roku - jej głównym zadaniem
jest opracowania zaawansowanych, skomercjalizowanych, przenośnych urządzeń ultrasonograficznych stosowanych w medycynie i sonarach. Systemy Hyemin Corp. są projektowane i produkowane na bazie technologii wywodzących
się z zaawansowanych osiągnięć sektora obronnego Republiki Korei, takich jak
wysoko wydajna technologia projektowania układów napędowych PZT i technologie optymalizacji systemu M & S. Początkowo firma opracowała noszone
na ciele medyczne urządzenia ultradźwiękowe, takie jak Sonband oraz IŠtar.
W krótkim czasie firma zaczęła rozwijać przenośne ultrasonografy oraz technologię podwodnych przetworników sonarowych.
Produkty Hyemin Corp. są klasyfikowane jako: przenośne, noszone na ciele
urządzenia medyczno-diagnostyczne, przenośne skanery diagnostyczne,
przetworniki oparte o MEMS, aktywne i pasywne przetworniki podwodne US.
Hyemin Corp. was established in 2010 with a sole mission to develop commercialized advance portable ultrasound devices ranging from therapeutic to
medical diagnostic and sonar applications. Hyemin Corp.’s systems are designed
and manufactured based on technologies originated from Republic of Korea’s
advanced defense technologies like, highly efficient PZT driving circuit design
technology and M&S based system optimization technologies. Initially the
company developed therapeutic ultrasound wearable devices like Sonband and
IŠtar, but within in a short time the development included portable ultrasound
scanners, and underwater sonar transducer technology.
Hyemin Corp. products are categorized as: Wearable portable US therapeutic
devices, potable handled US diagnostic scanner, MEMS based US transducers,
Active and passive US underwater transducer.
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HYTERA Mobilfunk GmbH
Fritz-Hahne-Str. 7, 31848 Bad Münder
tel. +49 5042 998 0, fax +49 5042 998 105
e-mail: info@hytera.de, www.hytera-mobilfunk.com
Hytera Mobilfunk GmbH is a German supplier of solutions and products in
the field of Professional Mobile Radio (PMR). As a known specialist for mobile
radio technology, we are one of the world’s leading manufacturers of TETRA
infrastructure components. Besides infrastructure for TETRA and DMR mobile
radio systems, we also offer TETRA, DMR and analog terminals from the
Hytera portfolio.
The expertise of our company lies in the development, planning and implementation of digital trunked radio systems. Each of our mobile radio systems is
precisely matched to the intended use and customers’ requirements. A complete
turnkey solution developed in close co-operation with our customers.

IBCOL Polska Sp. z o.o.

g-48

Kontakt:
Magda Heese, prezes
ul. Łowicka 35, 02-502 Warszawa
tel. +48 22 853 57 53, fax +48 22 841 61 85
e-mail: info@ibcol.pl, www.ibcol.pl
IBCOL Polska Sp. z o.o., rok założenia 1996, siedziba w Warszawie.
IBCOL jest dostawcą sprzętu w dziedzinie lotnictwa, bezpieczeństwa i obronności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elektryczne systemy zasilania, stabilizacji i APU dla pojazdów
Systemy oświetlenia dostosowane do NVG
Symulatory strzeleckie i systemy treningowe
Mobilne urządzenia rentgenowskie
Wykrywacze min i bomb, georadary
Wykrywacze i analizatory materiałów wybuchowych, narkotyków i broni chemicznej
Roboty, wyrzutniki, sprzęt EOD,IEDD i C-IED
Breaching
Naboje sygnalizacyjno-oświetleniowe, ścieżki w polach minowych
Amunicja i broń
Konsola nawigacyjna nurka z sonarem, skutery
Optyka i optoelektronika
UAV
Monitoring światłowodowy
RF, SIGINT / COMINT
Terminale VSAT
Anteny: LOS, SATCOM
System detekcji ludzi za ścianą
IBCOL Polska Sp. z o.o., founded in 1996, office in Warsaw
IBCOL provides solutions in area of aviation, security and defense.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Electrical power supply, APU and stabilization systems for vehicles
NVG lightings systems
Shooting simulator and training equipment
Portable x-ray systems
Mine and bomb detectors, GPR
Explosives, narcotics and CW detectors and analyzers
Robots, disruptors and EOD, IEDD and C-IED equipment
Breaching
Signal and illumination and minefield breaching
Ammunition and weapons
Diver Handheld Sonar & Navigator, Diver Scooter
Optical and optoelectronic devices
UAV
Fiber optics sensing
RF, SIGINT, COMINT
VSAT Terminals
Antennas: LOS, SATCOM
Through-Wall Imaging System
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iBULe Photonics
www.ibule.com

IMEAR Srl

Od roku 1999 iBULe Photonics jest pierwszym komercyjnym dostawcą pojedynczych kryształów PMN-PT i pierwszym dostawcą bloków PMN-PT wielkości 3”. iBULe jest wiodącą firmą zajmującą się opracowywaniem i produkcją
piezoelektrycznych materiałów z pojedynczych kryształów PMN-PT i ich zastosowaniem. W przeciwieństwie do innych dostawców PMN-PT, firma iBULe
Photonics stała się nie tylko dostawcą nowych materiałów, ale także przedsiębiorstwem zajmującym się handlem wysoce zaawansowaną technologią. iBULe Photonics produkuje obecnie PMN-PT / potrójne monokryształy i stosuje je
w swoich nowych produktach; medycznych sondach do ultrasonografii, czujnikach sonarowych, przyspieszeniomierzach, czujnikach podczerwieni i do celów pozyskiwania energii.

Via M.llo di Bernardo 8, 25021 Bagnolo Mella (Brescia), Italy
www.cobogroup.net, www.imear.it

iBULe Photonics is the world’s first commercial supplier of single crystal PMNPT from 1999 and the first provider of 3” PMN-PT ingots. iBULe is in a leading
position to develop and produce piezoelectric PMN-PT single crystal materials
and applications. Unlike other PMN-PT suppliers, the company has positioned
itself not only as a new material supplier, but also as the commercial enterprise
with high-technology. iBULe Photonics now produces PMN-PT/ternary single
crystal and adopts it to its new products; medical ultrasound probe, SONAR
sensor, accelerometer, IR sensor and energy harvest and so on.

e-14

IMEAR to producent komponentów elektrycznych do pojazdów specjalnych.
Firma należy do międzynarodowej grupy COBO Group.
Produkcja:
- komponenty elektryczne: złącza, gniazda
- styczniki, przekaźniki, odłączniki, przełączniki dźwigniowe, obrotowe, standardowe
- kable wielożyłowe, spiralne, akumulatorowe
- oświetlenie standardowe oraz LED, lampy zespolone przód, tył, bok
- lampy Black out, reflektory robocze
- lampy wewnętrzne
IMEAR is a manufacturer specialized in electrical components and light (lamps
LED and standard) for special and defence vehicles. The company belongs to
a group COBO.
-

Production:
Cables (power, intervehicle, multipolar, adapter)
Panel Socket, switches (lever, rotary, push button), connectors
Relay, flasher, solenoid valves, warning horns
Front lamps, rear lamps, side lamps, plate lamps
Black out lamps, headlamps
Interior lamps

Generalny przedstawiciel handlowy i serwisowy na Polskę - firma EL-CAB
Sp. z o.o.
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IMI Systems Ltd.
Gabi Gefen
Dyrektor Działu Regionów
Dział Marketingu
mob. +972 52 6660 672, tel. +942 3 5485528
e-mail: Gabi.gefen@imisystems.com, www.imisystems.com
Utworzona w 1933 roku jako Israel Military Industries, firma IMI Systems oferuje systemy obronne i specjalizuje się w rozwoju, integracji, produkcji oraz
wsparciu najnowocześniejszych lądowych, powietrznych oraz morskich systemów bojowych do wykorzystania na nowoczesnym polu walki, a także rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.
IMI Systems, jako wiodący producent najnowocześniejszego uzbrojenia na
świecie, eksportuje 70% swoich wyrobów do klientów na całym świecie. Zaawansowane systemy obronne orferowane przez IMI Systems zostały opracowane
dzięki wieloletniemu doświadczeniu operacyjnemu, zaawansowanej technologii i wyjątkowej metodologii i są obecnie używane przez armię izraelską, amerykańską (siły obronne, armię i marynarkę wojenną), a także przez kraje NATO,
agencje rządowe i wojskowe w ponad 70 krajach świata.
Firma jest całkowitą własnością rządu izraelskiego i zatrudnia 3 tysiące pracowników w swoich 6 jednostkach biznesowych: Uzbrojenia, Piechoty, Artylerii,
Obrony Powietrznej, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Amunicji Małokalibrowej,
a także wielu obiektach produkcyjnych, testowych i laboratoriach. IMI Systems
jest również właścicielem dwóch spółek: Akademii Zaawansowanego Bezpieczeństwa i Kształcenia Antyterrorystycznego i Ashot Ashkelon Ltd.

INEXIM Sp. z o.o.

g-28

Al. Jerozolimskie 200 lok. 528, 02-486 Warszawa
tel. +48 22 578 11 35 - 37, fax +48 22 578 11 38
http://www.inexim.pl
INEXIM Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1993 roku.
Oferta firmy obejmuje:
- komponenty dla radiokomunikacji szwajcarskiej firmy Huber+Suhner oraz amerykańskiej ASTROLAB, w tym: kable i złącza koncentryczne, kable feederowe, mikrofalowe, odgromniki, anteny, komponenty rezystywne RF, konwertery RF<->FO;
- ograniczniki przepięć firmy SALTEK, do ochrony instalacji i urządzeń w budynkach przemysłowych i mieszkalnych, systemów fotowoltaicznych;
- światłowodowy osprzęt teleinformatyczny: pigtaile i patchcordy, adaptery, kable światłowodowe, przełącznice ODF, tłumiki optyczne i in.;
Firma prowadzi doradztwo techniczne w zakresie oferowanych urządzeń.

Established in 1933 as Israel Military Industries, IMI Systems is a defense
systems house specializing in the development, manufacturing, marketing and
implementation of end to end combat-proven solutions for the land, air, naval
and homeland security (HLS) requirements of the modern battlefield.
As a reputable company, positioned among the world’s leader defense
solution providers, IMI Systems exports 70% of its products to its customers
around the world. The advanced defense systems offered by IMI Systems were
developed based on extensive operational experience, advanced technology,
and exclusive methodologies and are used by the IDF, US Military (Air Force,
Army and Navy), NATO nations and military and government agencies in over
70 countries worldwide.
The nationwide company is wholly owned by the Government of Israel, employs 3,000 employees in its 6 business units: Armor, Infantry, Artillery, Air, HLS
and Small Caliber Ammunition as well as in its variety of manufacturing, test
and laboratories’ facilities and has two subsidiaries: the Academy for Advanced
Security & Anti terror training and Ashot Ashkelon Ltd.

166

167

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

b-111

Stoisko / Stand

INFOPRACA.pl
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa
tel. +48 22 395 60 00
www.infopraca.pl
InfoPraca.pl to jedna z największych internetowych giełd pracy w Polsce. Udostępnia ok. 20 tysięcy aktualnych ofert pracy. Oferuje najnowocześniejsze narzędzia rekrutacji online, świadcząc efektywną pomoc i wsparcie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracodawcami i osobami poszukującymi pracy. Wyróżnikiem jest bardzo często uaktualniany blog i Job Alert - oferty pracy wysyłane na skrzynkę e-mail z częstotliwością określoną przez użytkowników. Bezpłatna aplikacja na systemy Android i iOS oferuje najważniejsze funkcje serwisu w przejrzystej i logicznej formie.
InfoPraca.pl gives access to up-to-date online recruitment tools and job search,
providing efficient support for the recruiters and candidates. We implement the
most innovative solutions and functionalities - the result of our cooperation with
worldwide leaders in IT technologies. We believe that a good job board should
offer an interactive platform for job seekers and recruiters with the objective of
improving the process for both sides. This makes hiring or finding a job faster
and more efficient. We aim to strengthen the image of the InfoPraca.pl brand
name by providing top-notch professional services and meeting our clients’
expectations and needs.
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INFRAMET
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ul. Graniczna 24, 05-082 Stare Babice
tel. +48 22 666 87 80
e-mail: info@inframet.com
Inframet jest producentem specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej
do badań optoelektronicznych urządzeń obserwacyjnych (kamery termowizyjne,
kamery VIS/NIR, przyrządy noktowizyjne, kamery SWIR, wielosensorowe urządzenia obserwacyjne, kamery THz, kamery UV, dalmierze laserowe, oświetlacze laserowe, celowniki optyczne) oraz głównych bloków ww. urządzeń (wzmacniacze obrazu, sensory obrazujące IR FPA/CCD/CMOS, detektory dyskretne,
obiektywy optyczne). Firma jest jednym ze światowych liderów i eksportuje produkowaną aparaturę do ponad 40 krajów świata.
INFRAMET is a manufacturer of hi-tech equipment for testing electro-optical
surveillance systems (thermal imagers, night vision devices, VIS-NIR cameras,
SWIR imagers, laser range finders, laser designators, multi-sensors systems,
fused systems, UV cameras, optical sights) and main blocks of such systems (image intensifier tubes, IR FPA/CCD/CMOS imaging sensors, optical objectives).
Test equipment is needed for quality control, design optimization manufacturing
and maintence of EO surveillance systems. The company is one of world leaders
and exports manufactured equipment to over 40 countries.
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INPHOTECH Sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17/31, 00-195 Warszawa
tel. +48 22 409 91 45
e-mail: inphotech@inphotech.pl, www.inphotech.pl
InPhoTech Sp. z o.o. jest wiodącą polską firmą o charakterze badawczo-rozwojowym i szerokich możliwościach technologicznych, działającą na rynku
technologii światłowodowej w zakresie sensorów, laserów i urządzeń telekomunikacyjnych.
Prowadzone przez nas badania budują pomost między sprawnymi i kompetentnymi zespołami naukowymi, a przemysłem, który coraz szerzej otwiera się
na innowacyjne rozwiązania fotoniczne.
InPhoTech pracuje nad modelowaniem, produkcją, badaniami i rozwojem
światłowodów specjalnych (w tym mikrostrukturalnych, fotonicznych, szklanych
i polimerowych), innowacyjnych elementów światłowodowych i fotonicznych.
Takie technologie są opracowywane przez InPhoTech do zastosowań telekomunikacyjnych, metrologicznych, analizy jakości, medycznych, górniczych,
kosmicznych, transportu a także bezpieczeństwa oraz zastosowań militarnych.

•
•
•
•
•

InPhoTech specialty fibres technology includes:
optical fibre devices based on classical and microstructured fibres: sensors
(vibration, temperature, strain, pressure and others) and dispersion compensators;
fibre modulators, variable attenuators, broadband fibre light sources etc.;
preform technology: MCVD and OVD;
drawing towers: for silica glass, soft glasses and polymers;
fibre examples of microstructured and classical fibres such as: highly nonlinear,
highly birefringent, extremely high or low NA, exceptionally low bending loss,
active, multi core, and multi clad etc.;
fibre components including classical and microstructured fibres, pigtails,
patchcords, efficient splices, fibre attenuators, fibres with tunable parameters
(attenuation, birefringence, nonlinearity, mode field area, numerical aperture).

Oferta firmy InPhoTech jest skierowana do polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami fotonicznymi.
Dostępna w InPhoTech technologia obejmuje:
• technologię elementów opartych na klasycznych i mikrostrukturalnych światłowodach: czujników (wibracji, temperatury, naprężeń, ciśnienia, gazów i inne),
kompensatorów dyspersji i światłowodowych źródeł światła;
• technologię preform: MCVD i OVD;
• technologię wyciągania światłowodów klasycznych i mikrostruktutralnych ze
szkła kwarcowego, miękkiego i polimerów;
• technologię włókien specjalnych: nieliniowych, o wysokiej i niskiej aperturze
numerycznej, o małych stratach zgięciowych, dwójłomnych, aktywnych, wielordzeniowych, o wielu płaszczach;
• technologię komponentów światłowodowych: spawania i przewężania, pigtaili, patchcordów, modulatory światłowodowe, światłowodów o zmiennych parametrach (takich jak tłumienie, dwójłomność, nieliniowość, apertura numeryczna).
Inphotech Sp. z o.o. is a leading Polish company with R&D character and with
significant technological capability, operating on the optical fibre technologies
market, producing sensors, lasers and telecommunications equipment.
Such research builds bridges between efficient and competent research
teams and the industry which is now opening to innovative solutions in the
area of photonics.
InPhoTech carries out modelling, fabrication, research and development of
specialty optic fibres (including microstructured, photonic crystal, plastic and
plastic microstructured), innovative optical fibre components and photonic devices. Such photonic technology are developed for telecom, metrology, quality
analysis, medical, mining, space, transport and safety applications.
InPhoTech’s offer is addressed to Polish and foreign high-tech companies and
research units interested in advanced photonic technologies.
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INSTYTUT LOTNICTWA
al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 22 846 00 11
Instytut Lotnictwa to instytut badawczy. Działalność skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w ramach przemysłu 4.0:
druku 3D, digital science, digital factory, cyber-physical communications, digital innovation, integrated automation, intelligent gripping systems, Internet of
things oraz w zakresie technologii kosmicznych i lotniczych, silników, aerodynamiki, napędów, kompozytów, badań materiałowych.
The Institute of Aviation is a research institute providing services in design,
engineering and research for industry 4.0: additive, digital science, digital factory, cyber-physical communications, digital innovation, integrated automation,
intelligent gripping systems, Internet of things, as well as aerospace technology,
aircraft engines, aerodynamics, propulsions, composites and material tests.

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich w Skawinie

b-23

ul. Piłsudskiego 19, 32-050 Skawina
tel. +48 12 277 88 10, fax +48 12 277 88 33
e-mail: oml@imn.skawina.pl, www.imn.skawina.pl
Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
tel. +48 61 27 97 800, fax +48 61 27 97 897
e-mail: claio@claio.poznan.pl
Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową, której działalność prowadzona jest w następujących ośrodkach:
• Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach - wszystkie fazy procesu produkcji
materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów,
• Oddział Metali Lekkich w Skawinie -badania podstawowe i prace innowacyjno-wdrożeniowe dla przemysłu metali lekkich, usługi naukowo-techniczne
oraz ekspertyzy,
• Oddział w Poznaniu - Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw - prace
naukowo-badawcze i aplikacyjne z zakresu chemicznych źródeł prądu.
Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice is the largest non-ferrous metals
institute in the world of a unique character due to the wide and complex scale
of the research conducted.
Light Metals Division in Skawina, specialises in the studies of complex technology of light metals alloys, for the needs of own basic research and for the
development works carried out at request of the industry.
Institute of Non-Ferrous Metals Division in Poznan Central Laboratory of Batteries and Cells is a highly specialized research organization with many years
of experience in the field of chemical power sources.
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, skr. poczt. 96
tel. +48 261 85 13 00, 261 85 13 60, fax +48 261 85 13 13,
e-mail: poczta@itwl.pl, www.itwl.pl
Instytut zajmuje się naukowo-badawczym wspomaganiem eksploatacji techniki lotniczej.
Obszary badawcze:
• Awionika
• Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
• Wspomaganie sterowania eksploatacją
• Symulacja i modelowanie
• Badania naziemne i w locie
• Uzbrojenie lotnicze
• Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
• Integracja systemów C4ISR
• Bezzałogowe statki powietrzne
• Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
• Badania paliw i cieczy roboczych
• Testów i certyfikacji wyrobów

We’ve got:
• NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE) 0481H;
• The State concession No. B-404/2003 granted by the Ministry of the Interior
& Administration for economic activities in the manufacture and trading of
weapons, munitions, other military/police-intended products and technologies;
• The Internal Audits System No. W-45/8/2015 in the field of scientific research
to support operation/maintenance of military aeronautical systems;
• The Industry Safety Certificate of the First Degree
• The Quality Management System consistent with the NATO standardisation
document AQAP 2110 and PN-ISO 9001;
• The authority to confer PhD degrees in the field of “Machine Building and
Operation”;
• Research laboratories awarded Certificates of Accreditation by the Polish
Centre for Accreditation.

Posiadamy:
• natowski kod podmiotu gospodarki narodowej (NCAGE) 0481H;
• koncesję Nr B-404/2003 MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
• Wewnętrzny System Kontroli Nr W-45/8/2015 w zakresie naukowo - badawczego wspomagania eksploatacji lotniczej techniki wojskowej;
• świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia
• system zarządzania jakością zgodny z NATO AQAP 2110 i normą PN-ISO
9001;
• uprawnienia do nadawania tytułu naukowego doktora habilitowanego
• akredytowane przez PCA laboratoria badawcze
AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
AFIT is engaged in scientific research and testing work to support operation/
maintenance of military aeronautical systems.
Areas of research:
• on-ground and in-flight tests
• diagnostic systems dedicated for aviation technology
• support for the aviation technology management
• simulation and modelling
• avionic systems
• air armament
• reconnaissance, command and training systems
• C4ISR systems integration
• Unmanned Aerial Vehicles
• diagnostics of airfields pavement
• testing of petroleum and working fluids
• products testing and certification
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Intec
The Candlemakers, West Street, BN7 2NZ, Lewes, U.K.
tel. +44 (0) 1444 220973, fax +44 (0) 1444 459680
e-mail: kasia@intecuk.com, www.intecuk.com
Najbardziej dynamiczne oraz najszybciej rozwijające się rynki na świecie
przeobrażają globalną gospodarkę oraz stwarzają potencjał dla rozwoju eksportu. Założona w 1992 roku firma Intec świadczy usługi w zakresie udzielania
wszechstronnych informacji dotyczących eksportu oraz oferuje wsparcie,
pomagając firmom przy rozpoznaniu oraz ekspansji na rynki o największym
potencjale rozwoju.
Jesteśmy dumni z tego, iż jesteśmy oficjalnym twórcą Pawilonu Brytyjskiego
na targach MSPO 2017. Życzymy wszystkim brytyjskim wystawcom sukcesów
na polskim rynku.
The world’s most dynamic and fastest growing markets are transforming the
global economy and offer the best potential for export growth. Established in
1992, Intec provide comprehensive export intelligence and support services,
helping companies identify and expand into markets with the greatest growth
potential. We are proud to be the official UK delivery partner for the British Pavilion
at MSPO 2017 and wish all the UK exhibitors every success in the Polish market.
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INTEGRATED SOLUTIONS Sp. z o.o.

b-49

ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa
mob. +48 505 731 656
e-mail: pbaczynski@i-s.com.pl, biuro@integratedsolutions.pl
www.integratedsolutions.pl
Integrated Solutions jest częścią największej grupy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej - Grupy Kapitałowej Orange Polska. Integrated Solutions to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie klientów związane z koniecznością spójnego, kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT, w tym usługami security. To także efekt współpracy z 500 największymi klientami z sektora
publicznego i prywatnego.
IS łączy kompetencje z dziedziny telekomunikacji i informatyki, oferuje kompleksowe usługi o charakterze „end to end” poszerzając m.in. portfolio rozwiązań security. Produkty i usługi Integrated Solutions są oparte na światowych
standardach i partnerstwie technologicznym z liderami na rynku.
Integrated Solutions is part of the largest telecommunications group in Central
and Eastern Europe - the Orange Polska Capital Group. Integrated Solutions
is a response to the growing need of customers for cohesive, comprehensive
ICT infrastructure management, including security services. It is also the result
of cooperation with 500 of the largest customers from both the public and
private sectors.
IS combines competencies from the fields of telecommunication and information technology, and offers comprehensive end to end services that expand,
among other things, the portfolio of security solutions. The products and services
of Integrated Solutions are based on global standards and a technological
partnership with market leaders.
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ISSEE Ltd

ITALTECNICA Sp. z o.o.

Talbot Hall, Heythrop Park, OX7 5UE, Enstone, United Kingdom
tel. +44 (0) 7739 277714
e-mail: aidan.watts@issee.co.uk, www.issee.co.uk

ul. Jagodnica 46, 94-316 Łódź
tel. +48 42 611 01 01, fax +48 42 634 89 29
e-mail: info@italtecnica.pl, www.italtecnica.pl

ISSEE oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie materiałów wybuchowych
i bezpieczeństwa, oraz szkoleniami dla krajowych i międzynarodowych sił
zbrojnych oraz policji. Akredytowane, rzetelne i sprawdzone rozwiązania dla
antyterroryzmu, zwiększania bezpieczeństwa, zabezpieczenia infrastruktury
oraz bezpiecznej obsługi materiałów wybuchowych.
Nasza dewiza: być Firmą Pierwszego Wyboru:
• przy tworzeniu rozwiązań i utrzymywaniu obronności
• w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i antyterroryzmu
• Pierwszy wybór w zakresie zarządzania i usuwania materiałów wybuchowych
Więcej na www.issee.co.uk

Nasza firma oferuje kompletne wyposażenie lakierni, w którego skład wchodzą
kabiny lakiernicze, strefy przygotowawcze, komory śrutownicze, boxy lakiernicze
oraz pompy i destylarki czy myjki do pistoletów.
Wyposażamy także blacharnie, oraz dostarczmy systemy dystrybucji mediów.
Naszym klientom oferujemy innowacyjne ekologiczne rozwiązania.
Wykonujemy również inwestycje pod klucz w systemie Design & Build.

ISSEE is a world-class company providing security and explosives consultancy
services and training to national and international governments’ defence, police
and commercial organisations. We deliver our services to organisations that seek
accredited, reliable and trusted solutions to counter terrorism, improve security,
protect infrastructure and manage explosives safely.
ISSEE has a clear and simple vision: To be First Choice.
• First Choice for Generating Solutions and Sustaining Capability in Defence
and Security
• First Choice for Security and Counter Terrorism Training
• First Choice for Explosives Management and Disposal Services
More at www.issee.co.uk
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Our company offers complete equipment for spraying booths, including, preparation zones, shot blasting chambers, refinishing boxes, pumps and distillers
or paint gun washers.
Complete preparation zones/ refinishing cabinets – paint mixing plants
Also equip body shop and we deliver media distribution systems. We offer our
customers innovative green solutions.
We also offer turnkey investments in Design & Build system.
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IXBLUE
34 rue de la croix de fer
78100 Saint Germaine en Laye, France
tel. +33 1 30 08 88 88
www.ixblue.com
iXBlue is a leading global provider of innovative solutions and services for
navigation, positioning, and imaging. Civil and defense customers rely on our
systems, operations, and services for the challenges they face at sea, on land
or in the air.
We are recognized throughout the industry for our pioneering work on the
development of ultimate performance fiber-optic gyroscopes (FOG), acoustic and
sonar signal processing, and inertial-acoustic sensor data fusion. In all of these
areas, we work to ensure that our products provide high accuracy, unrivalled
performance and unsurpassed reliability.

JAIN Technology Co., Ltd.

f-25

www.jain.co.kr
JAIN Technology produkuje nowe, cyfrowe przepływomierze ultradźwiękowych do cieczy i gazu. Zapewniamy zintegrowane rozwiązania dla ultradźwiękowych systemów pomiaru przepływu - od planowania i projektowania poprzez
produkcję, instalację i uruchomienie. Posiadamy również CERTYFIKATOWANE LABORATORIUM KALIBRACYJNE w obszarze przepływu cieczy zgodnie
z uznaną Międzynarodową Normą ISO / IEC 17025: 2005.
Skupiamy się na dwóch podstawowych sektorach rynku: przemysłowym
i obronnym. Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie systemów anty-snajperskich dla programów obronnych.
„Technology Goes with Flow [Z prądem technologii]” - to nasz slogan opisujący zaangażowanie w opracowanie najlepszych i najdokładniejszych przepływomierzy ultradźwiękowych opartych na algorytmach i technologiach cyfrowego
przetwarzania sygnału.
JAIN Technology makes new and digitalized ultrasonic flowmeters for liquids
and gas. We provide the integrated solutions of the ultrasonic flow measurement
from planning and design, through to manufacturing, installation and commissioning. Also, we have CERTIFIED CALIBRATION LABORATORY for liquid flow
in accordance with the recognized International Standard ISO/IEC 17025:2005.
We focus on two core market sectors: Industrial and Defense fields. We are
involved in development of counter sniper detection system to the defense
acquisition program administration.
“Technology Goes with Flow ” is our slogan in order to develop best accurate ultrasonic flowmeters based Digital Signal Processing algorithm and
technology.
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JAKUSZ Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 40, 83- 400 Kościerzyna
tel. +48 58 686 85 27, fax +48 58 686 49 09
e-mail: marketing@jakusz.com, www.jakusz.com
JAKUSZ jest polską firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i testowaniem urządzeń oraz świadczeniem usług związanych z szeroko pojętym
bezpieczeństwem. Oferta obejmuje:
• Kompletne instalacje i usługi w zakresie utylizacji amunicji,
• Pojemniki przeciwwybuchowe,
• Mobilne magazyny materiałów niebezpiecznych,
• Kabiny ekranujące i bezpieczne sale konferencyjne,
• Specjalistyczne instalacje przemysłowe (m.in. zbiorniki ciśnieniowe),
• Trenażery i kontenery specjalne dla służb ratowniczych,
• Rozwiązania dla przemysłu kosmicznego (produkcja wysoko stężonego nadtlenku wodoru),
• Aparatura procesowa,
• Szkolenia specjalistyczne.
JAKUSZ is Polish company which designs, manufactures and tests of devices and also provides services concerning widely understood security. Our
offer covers:
• Munitions disposal - complete installations and services,
• Explosion containment vessels,
• Mobile depots for hazardous materials storage,
• Shielding chambers and safe meeting rooms,
• Specialized industrial installations (e.g. pressure vessels),
• Rescue training simulators and special containers for emergency services,
• Solutions for the space industry (production of highly concentrated hydrogen
peroxide),
• Process equipment,
• Specialized training courses.
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JANAR Sp. z o.o.

g-1

ul. Kolonia Stróża 70b, 98-332 Rząśnia
tel. +48 44 631 11 55, mob. +48 504 009 795
e-mail: janar@janar.biz, www.janar.biz.pl
JANAR Sp. z o.o. elektronika dla pojazdów specjalnych i maszyn mobilnych.
Sterowniki programowalne
Joysticki
Pedały gazu
Wyświetlacze
Przetworniki siły, długości, kąta, itp.
Sygnalizatory
Regulatory
CAN, J1939
Kamery i kamery termowizyjne
JANAR Sp. z o.o. electronics for special vehicles and mobile machines.
PLCs
Joysticks
Throttle pedals
Displays
Force transducers, length, angle, etc.
Indicators
Regulators
CAN, J1939
Cameras and thermal image cameras
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KAFAR
Bartłomiej Sztukiert
zc-3, zc-7, zc-6

JELCZ Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 3, 55-221 Jelcz-Laskowice
tel. +48 71 381 51 35, fax +48 71 318 88 84
e-mail: sekretariat@jelcz.com.pl
JELCZ Sp. z o.o. powstała 1 lipca 2001r. w wyniku przekształceń kapitałowych
Zakładów Samochodowych JELCZ S.A., producenta znanych w Polsce autobusów, samochodów ciężarowych i samochodów pożarniczych marki JELCZ.
Przedmiotem działalności spółki jest:
• produkcja samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 32 ton
• produkcja części i zespołów do pojazdów kołowych i szynowych oraz maszyn
i urządzeń dla rolnictwa wg powierzonej dokumentacji konstrukcyjnej,
• produkcja części zamiennych do pojazdów użytkowych marki JELCZ.
JELCZ Ltd was established the 1 July 2001 as a result of economical transformation of JELCZ SA, which is a producer of well-known in Poland buses,
trucks and specialized fire vehicles of JELCZ mark.
Range of activity:
• production of truck vehicles up to 32 tons of total weight
• production of parts and assemblies for wheeled and rail-vehicles and also
devices for agriculture according to provided construction documentation
• production of spare parts for usage vehicles of JELCZ mark.
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zg-5, zg-30

Biuro Zielonka
ul. Tenisowa 8, 05-220 Zielonka
tel./fax +48 22 252 21 01
Zakład Produkcyjny Dobre
ul. Przemysłowa 9A, 05-307 Dobre
tel./fax +48 25 792 02 76
e-mail: biuro@kafarbs.pl, www.kafarbs.pl
Jesteśmy rodzinną firmą, która od wielu lat z powodzeniem zaopatruje służby
mundurowe, w szczególności Wojsko Polskie.
Dostarczamy głównie, choć nie jedynie, produkty tworzone w oparciu o wymagania i specyfikację Użytkownika. Realizujemy kontrakty kompleksowo,
ponieważ zajmujemy się projektowaniem, badaniami, dokumentacją techniczną
oraz samą produkcją. W ten sposób dostarczyliśmy już min. mobilne wojskowe
posterunki regulacji ruchu, strzelnice kontenerową, pojazdy opancerzone typu
HIBNERYT, piecyki do ogrzewania namiotów, kontenerów itp. oraz zestawy do
rozbudowy linii energetycznych.
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KAPPA OPTRONICS GmbH
zg-2

KALIBER Sp. z o.o.
ul. M. Kolbego 16, 02-781 Warszawa
tel. +48 22 460 47 00
e-mail: kaliber@kaliber.pl
Kaliber Sp. z o.o. istnieje od 1990r. Na przestrzeni 25 lat zdobywaliśmy doświadczenie współpracując z klientami detalicznymi, hurtowymi oraz służbami
mundurowymi. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów oferując fachową obsługę oraz produkty z najwyższej półki. Jesteśmy dystrybutorem firm
Glock, Smith&Wesson, Walther, Tanfoglio, Sako, Tikka, Beretta, First Tactical,
Surefire, Trijicon, IMI Defense, Fab Defense, Magpul, LaserShot, Steiner, Burris,
S&B, Magtech, Federal, CRKT, Nitecore. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Siła naszej marki jest najlepszym gwarantem Państwa sukcesu.
Kaliber Sp. z o.o. exists since 1990. Over 25 years we have gained experience
working with retail, wholesale and uniformed services. Our goal is to satisfy our
customers’ needs by offering expert service and top-notch products. We are
a distributor id such brands as: Glock, Smith & Wesson, Walther, Tanfoglio,
Sako, Tikka, Beretta, First Tactical, Surefire, Trijicon, IMI Defense, Fab Defense,
Magpul, LaserShot, Steiner, Burris, S & B, Magtech, Federal, CRKT, Nitecore
and many more. We cordially invite you to cooperate with us, the strength of
our brand is the best guarantee of your success.

e-29, zg-22

Kleines Feld 6, D-37130 Gleichen, Germany
tel. +49 5508 974 0, fax +49 5508 974 188
e-mail: info@kappa.de, k.vogel@kappa.de, www.kappa.de
Kappa optronics to niemiecka firma z branży high-tech działająca na rynku od
ponad 30 lat, produkująca kamery specjalnie przystosowane dla międzynarodowych klientów w branżach docelowych, dla obrony lotniczej, lądowej i morskiej.
Kappa, z główną siedzibą w Niemczech posiada także własne lokalizacje w Stanach Zjednoczonych i Francji, zatrudniające około 130 osób na całym świecie.
Wysokowydajna produkcja prowadzona przez kadrę z uprawnieniami IPC-A-610, a także montaż prototypów i wytwarzanie złożonych serii. Jednym
z obszarów położonego nacisku są kamery o wyjątkowej odporności na działanie w trudnych warunkach.
W swojej ofercie posiada kamery CCD, CMOS, Full HD, z kompresją H264
z nagrywaniem w czasie rzeczywistym i rozszerzonym zakresem dynamiki.
Nasze platformy z silnymi kamerami znajdują szerokie zastosowanie w modułach do systemów wizyjnych w pojazdach gąsienicowych, bezzałogowych
statkach powietrznych i okrętach podwodnych, jak również w kompletnych
systemach inspekcji luf dużego kalibru RIB 2000 NG. www.kappa-optronics.com.
Zapraszamy Państwa na nasze stoisko E-29
For over 30 years, German high-tech company Kappa optronics GmbH has
been developing and manufacturing specially adapted cameras for international
customers in target industries such as defense for air, land and sea.
Headquartered in Germany, Kappa also has proprietary locations in the United
States and France, employing approximately 130 people worldwide. Highperformance manufacturing by IPC-A-610-certified personnel, also prototype
assembly and complex series manufacture. One area of emphasis is especially
resistant cameras for harsh environments.
The Kappa portfolio featuring CMOS and CCD cameras, Full HD, compression
with H264, real time recording and extended dynamic range.
With our strong camera platforms we serve different applications, such as
camera modules and sight systems for sight systems in tanks, UAVs and submarine, and also complete systems for inspection of large-bore tubes, the new
RIB 2000 NG. www.kappa-optronics.com
We invite you to visit our stand No. E-29
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KATPOL

KDIA

ul. Towarowa 5, 59-300 Lubin
tel. +48 76 746 17 00, www.katpol.com

Dyrektor Regionalny / Ameryka i Oceania
Mr. Munhwan(Jason) Yang
tel. +82 2 3270 6056
e-mail: tgiyang@kdia.or.kr

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie:
- Fotele kierowcy/dowódcy oraz siedziska dla załogi do pojazdów wojskowych
w wykonaniu standardowym oraz przeciwwybuchowym (Stanag 4569 AEP55
blast protection).
- Dobór, projektowanie, produkcja i montaż dedykowanych układów ssących,
wydechowych i chłodzenia do silników spalinowych, eksploatowanych w ekstremalnych warunkach.
- Filtry i wkłady filtracyjne do paliw lotniczych (wg EI1581 5th edition cat. M)
oraz Diesel. Pompy i przepływomierze do transferu paliw i olejów.
- Specjalistyczne oświetlenie drogowe, robocze i ostrzegawcze do pojazdów
i urządzeń w technologii LED, HID i Halogen.

f-26

Korea Defense Industry Association (KDIA) założone zostało w 1976 roku. Od
początku odgrywa ważną rolę w rozwoju przemysłu obronnego, nawiązywaniu
współpracy i harmonizacji tej branży poprzez wzmocnienie jej konkurencyjności,
ułatwianie eksportu, udział w badaniach i reprezentowanie wspólnych interesów.
KDIA składa się z regularnych członków - kontrahentów sektora obronnego
wyznaczonych przez rząd i członków stowarzyszonych, którzy angażują się
w projekty związane z przemysłem obronnym.
KDIA stawia sobie za cel awansowanie do grona światowych liderów przemysłu obronnego i tym samym uzyskać miano globalnego instytutu przemysłu
obronnego, zapewniając firmom członkowskim globalną konkurencyjność i dywersyfikując wsparcie dla firm.
Korea Defense Industry Association (KDIA), established in 1976 has been
playing an important role for development, cooperation, and harmonization of
the defense industries by strengthening its competitiveness, facilitating export,
participating in researches, and supporting common interests.
KDIA consists of regular members which are defense contractors designated
by the government and associate members who perform projects related to
the defense industry.
With the goal of becoming global leading defense industry, KDIA is jumping up
to be a global institute of defense industries by securing global competitiveness
for member companies and diversifying support for businesses.
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KenBIT Sp. j.
Siedziba:
ul. Żytnia 15 lok. 22, 01-014 Warszawa
tel. +48 22 862 43 80, fax +48 22 862 43 81
e-mail: kenbit@kenbit.pl, www.kenbit.pl
Oddział w Gdyni:
ul. Chylońska 210, 81-007 Gdynia
tel. +48 58 712 25 50, fax +48 58 712 25 52
KenBIT specjalizuje się w technologiach związanych z cyfrową łącznością radiową, satelitarną i przewodową lądową i morską. Projektujemy mobilne węzły
teleinformatyczne, integrujemy środki łączności radiowej (UKF/KF) i satelitarnej z infrastrukturą radioliniowo - przewodową. Nasze gotowe rozwiązania integrują produkty własne z produktami wielu firm umożliwiając pełną automatyzację procesu sterowania urządzeniami. Specjalizujemy się także w oprogramowywaniu i integracji systemów walki elektronicznej i monitoringu widma elektromagnetycznego. Nasz system zarządzania polem walki „Hektor” jest w pełni
interoperacyjny z systemami NATO.

KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH

b-87

Halskestr. 30, 40880 Ratingen, Germany
tel. +49 (0)2102 405 0, fax +49 (0)2102 405 111
e-mail: Info.kidde-deugra@utas.utc.com, www.kidde-deugra.com
KIDDE-DEUGRA Brandschutzsysteme GmbH is offering since many years
individual fire protection solutions for military vehicles, aircrafts, traffic and industrial engineering. Based on experience and know how innovative concepts
for complex requirements are developed for instance for
FIRE PROTECTION ON MILITARY VEHICLES
Two systems are designated for military vehicles to protect the vehicles and
its crew against fire risks: the fire fighting system for the engine compartment
and the fire suppression system for the crew compartment.
In general fire protection systems need to be considered as an integral part of
the vehicles modular protection concept to protect the vehicle crew to improve
survivability and to sustain operations.

KenBIT specializes in digital radio, satellite and wired communications for land
and naval applications. The scope of our work includes design and development
of mission-critical mobile communication nodes for wired and wireless systems
with a full integration of VHF/UHF/HF elements. The portfolio of our products
includes an extensive set of the sophisticated IT systems, designed with special
interest on automation, efficiency and reliability. We offer also systems advanced
signal processing, spectrum monitoring, direction finding, data collection, processing and analysis. KenBIT is the leading integrator of communication and
electronic warfare (EW) equipment and systems in Poland. Our BMS ‘Hektor’
is fully interoperable with NATO systems.
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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
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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PPHU KOLBA
Łukasz Matuszczak

b-63

ul. Limanowskiego 65, 42-506 Będzin
Łączy nas to samo - zamiłowanie do życia pełnego nowych, ekscytujących
doświadczeń. Kolba.pl to miejsce dla ludzi z pasją, miejsce dla profesjonalistów takich jak Ty. W bogatej ofercie sklepu znajdziesz kamery termowizyjne,
lunety noktowizyjne, lunety celownicze, celowniki kolimatorowe, lornetki, latarki, noże, artykuły obronne i wiele, wiele więcej. Doświadczenie Kolba.pl potwierdza certyfikat ISO9001 i WSK.
-

Kolba.pl jest wyłącznym dystrybutorem firm:
Vortex Optics
Flir Scout
Benchmade
Fenix

United with one idea - the passion for life is full of exciting, new experiences.
Kolba.pl - the place for people of passions, the place for professionals just like
you. The store’s rich and diversified offer includes thermal imaging cameras, night
vision telescopes, sight-seeing scopes, collimator sights, binoculars, torches,
knives, defence articles assortment and much, much more.Kolba.pl experience
is certified with ISO9001 and WSK.
-

Kolba.pl is exclusive distributor of:
Vortex Optics
Flir Scout
Benchmade
Fenix
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KONGSBERG

KONICA MINOLTA
Business Solutions Polska Sp. z o.o.

Kirkegaardsveien 45, 3616 Kongsberg, Norway
tel. +47 32288200, www.kongsberg.com

ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
e-mail: info@konicaminolta.pl, www.konicaminolta.pl

KONGSBERG to międzynarodowa korporacja technologiczna dostarczająca
zaawansowane i niezawodne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo oraz
wydajność w trakcie skomplikowanych działań operacyjnych w ekstremalnych
warunkach. Firma KONGSBERG współpracuje z wymagającymi klientami z sektora obronnego, morskiego, naftowego i gazowego oraz przemysłu kosmicznego.
Rozwiązania firmy KONGSBERG przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, efektywniejszych działań na morzu, lądzie i w kosmosie. Niezależnie czy
mówimy o obronności, flocie handlowej, eksploatacji zasobów ropy naftowej
i gazu ziemnego czy rybołustwie, nasze produkty mają strategiczne znaczenie dla naszych klientów. Dostarczamy również rozwiązania technologiczne na
miarę globalnych wyzwań, takich jak monitorowanie środowiska i zarządzanie
zasobami naturalnymi.
KONGSBERG jest wiodącym na rynku norweskim dostawcą systemów
obronny powietrznej i kosmicznych. Portfolio firmy obejmuje produkty i systemy
dowodzenia i kontroli, naprowadzania pocisków oraz obserwacji, rozwiązań
komunikacyjnych oraz rakiet. Kongsberg Defence Systems dostarcza również
zaawansowane produkty oparte o inżynierię kompozytową dla przymysłu lotniczego (samoloty oraz śmigłowce).

Konica Minolta dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi, optymalizujące procesy biznesowe związane z zarządzaniem dokumentami. Jest czołowym
producentem i dostawcą drukarek, wielofunkcyjnych urządzeń peryferyjnych
oraz cyfrowych systemów produkcyjnych monochromatycznych i kolorowych.
Firma specjalizuje się w doradztwie biznesowym, oferując szereg wiodących
na świecie systemów druku. Jest liderem w branży, regularnie inwestuje w badania i rozwój, wyznaczając przy tym wysokie standardy na rynku. Konica Minolta w Polsce posiada jedną z największych sieci handlowo-serwisowych, obsługując swoich Klientów w 15 oddziałach na terenie całego kraju.

b-54

KONGSBERG is an international technology corporation that delivers advanced and reliable solutions that improve safety, security and performance
in complex operations and during extreme conditions. KONGSBERG works
with demanding customers in the global defence, maritime, oil and gas and
aerospace industries.
KONGSBERG’s solutions contribute to safer, more efficient operations at
sea, on land and in space. Whether we are talking about defence, the merchant marine, the exploitation of oil and gas resources or fisheries resources,
our products are of strategic importance to our customers. We also supply
technological solutions for global challenges such as environmental monitoring
and resource management.
KONGSBERG is Norway’s premier supplier of defence and aerospace-related
systems. The portfolio comprises products and systems for command and
control, weapons guidance and surveillance, communications solutions and
missiles. Kongsberg Defence Systems also makes advanced composites and
engineering products for the aircraft and helicopter market.

194

195

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

d-17

Stoisko / Stand

KONTRON
www.kontron.com
Kontron has a wide range of rugged enclosures for a variety of applications
- in both standard and custom configurations. Rack-mount or ATR form factor,
shock-isolated or hardmount, Kontron enclosures are tuned to a variety of shock,
vibration and EMI standards, based on operating environment.
To fulfill the demanding environment requirements of the defense and other
mission-critical markets, Kontron offers the largest product portfolio of application ready-boards, modules and platforms available in the embedded space
today; from the long-standing technologies like VME and CompactPCI to the
newer VPX and beyond.
Learn more: www.kontron.com

KPC METAL Co., Ltd.

f-26

249, Wacheonseo-gil, Wachon-myeon, Gyeongsan-si,
Gyeongsanbuk-do, 38412, Republka Korei
tel. +82 2 2637 9188, fax +82 2 2637 9118
e-mail: sjahn@kpccorp.co.kr, www.kpcmetal.co.kr
Osoby do kontaktu: Sunjoo Ahn (Dyrektor ds. Strategii i Marketingu)
Dzięki czterdziestoletniemu doświadczeniu KPC Metal Co., Ltd. stało się wiodącym producentem metali o wysokiej wydajności, takich jak tytan, stopy niklu
i inne super-stopy dla krytycznych zastosowań inżynieryjnych. Ponieważ dysponujemy własnymi urządzeniami, w tym VIM, ESR, VAR, wytłaczarkami, walcownią, prasami do kucia, walcarkami do pierścieni, maszynami do kucia promieniowego, oferujemy zintegrowane rozwiązania produkcyjne od topienia poprzez kucie, odlewanie i obróbkę zgrubną. Pozwala to na spełnienie określonych przez naszych klientów wymagań w różnych branżach. Obecnie dostarczamy komponenty do wyrzutni rakiet nośnych, rakiet i okrętów podwodnych
oraz i materiały kute dla przemysłu lotniczego i obronnego.
With 40 years of experience, KPC Metal Co., Ltd. is Korea’s leading producer
of high performance metals such as titanium, nickel alloys and other super alloys for critical engineering. As we have our in-house facilities including VIM,
ESR, VAR, extrusion press, rolling mill, forging press, ring mill and radial forging
machines, we offer integrated production solution from melting to forging, casting
and rough machining. This enables us to meet the specific requirements of our
customers in various industries, and currently we supply components for space
launch vehicle, missile and submarine and tooling and press die material for
aircraft in the aerospace and defense industries.
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KRAUSE Sp. z o.o.
ul. Stalowa 10, 58 -100 Świdnica
tel. +48 74 640 94 77, 74 640 94 69, fax +48 74 851 88 40
e-mail: marek.banach@krause-systems.pl, bogdan.harmaty@krause-systems.pl
www.krause-systems.pl
Zakład firmy KRAUSE w Alsfeld (Hesja) powstał w 1900 roku i ma ponad
110 - letnią tradycję w dziedzinie konstruowania wyposażenia ułatwiającego
pracę na wysokości. W tym czasie nasza firma stale rozwijała się i obecnie jest
działającą na rynku międzynarodowym grupą przedsiębiorstw z kolejnymi zakładami produkcyjnymi i przedstawicielstwami handlowymi w Polsce na Węgrzech, Rosji i Szwajcarii.
Nasze produkty wyznaczają standardy w dziedzinie funkcjonalności, bezpieczeństwa pracy i łatwości obsługi. Szczególną wagę przywiązujemy do wprowadzania zorientowanych na praktyczne zastosowania innowacji. Za nazwą
KRAUSE stoją wysokiej jakości produkty, które podlegają bardzo surowej kontroli jakości i bezpieczeństwa prowadzonej we własnym laboratorium. Nasze
produkty są sprawdzone i atestowane przez ośrodki TÜV.
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KRYPTON POLSKA
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Al. Jerozolimskie 131, 02-304 Warszawa
tel. +48 22 823 82 95, fax +48 22 823 82 94
e-mail: krypton@krypton-polska.com, www.krypton-polska.com
Krypton Polska jest liderem polskiego rynku sprzętowych rozwiązań kryptograficznych. W okresie ostatnich 5 lat firma opracowała 10 modeli urządzeń przeznaczonych do ochrony informacji niejawnych o klauzulach od Zastrzeżone do
Ściśle Tajne włącznie, uzyskując dla nich Certyfikaty Ochrony Kryptograficznej
ABW lub SKW. Urządzenia Krypton tworzą systemy ochrony informacji niejawnych w służbach specjalnych i administracji publicznej, w tym dwa największe
w Polsce: sieć niejawną Straży Granicznej oraz Policyjną Sieć Transmisji Danych Niejawnych. Firma realizuje również projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii ochrony informacji na rzecz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
Krypton Polska leads the way on the polish market of cryptographic devices.
Since 2012 ten models of cryptographic devices have been introduced and
certified by Internal Security Agency (ABW) or Military Counterintelligence
Service (SKW) to protect classified information from Restricted to Top Secret
level. Devices made by Krypton Polska create confidential information systems
in special services and public administration, including Polish Border Guard’s
network and Polish Police’s network (the two of most extensive Confidential
systems in Poland). The company is involved in research and development
of high-tech cryptographic solutions for the National Centre for Research and
Development and the Ministry of National Defence.
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KWAPIL & Co GmbH
Kammelweg 9, A-1210 Wiedeń, Austria
tel. +48 326 304 156
e-mail: sales@kwapil.com, www.kwapil.com, www.maxonmotor.com
KWAPIL to lider w dziedzinie precyzyjnej techniki napędowej oraz elektroniki sterującej. Ponad 40 lat na rynku europejskim, od 5 lat - część grupy maxon motor z siedzibą główną w Sachseln (Szwajcaria). W Polsce zlokalizowane działąją dwa biura służące wsparciem technicznym i handlowym: w Pobiedziskach (woj. wielkopolskie) i w Chorzowie (woj. śląskie).
•
•
•
•
•

Oferta:
Silniki DC i BLDC,
Przekładnie,
Enkodery,
Sterowniki,
Elementy ceramiczne.

•
•
•
•
•
•

Sektory działalności:
Przemysł obronny,
Lotnictwo i kosmonautyka,
Automatyka i robotyka,
Technika medyczna,
Komunikacja,
Inżynieria bezpieczeństwa.

KWAPIL is a leader in the precision drives & electronics market segment.
Since more than 40 Years is present in the European market, since 5 last years
- part of the maxon motor group with headquarter in Sachseln (Switzerland). In
Poland there are locate two offices which serve technical & commercial support:
in Pobiedziska (Wielkopolska) & in Chorzów (Silesia).
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•
•
•
•
•

Product range:
DC & BLDC motors,
Gearheads,
Encoders,
Drivers,
Ceramic elements.

•
•
•
•
•
•

Application areas:
Defense,
Aerospace,
Industrial automation & robotics,
Medical technology,
Communication,
Safety engineering.

LACENAIRE Limited Company

zc-18

Kostaki Pantediali, 1 KOLOKASIDES BUILDING
3-rd floor, 1010, Nicosia, Cyprus
www.lacenaireltd.com
The 4x4 APC Oncilla is a result of successful cooperation between Lacenaire
Company, which developed the vehicle, and the Polish company Mista Sp. z o.o.,
which is assembling the vehicle.
Lacenaire’s APC Oncilla has been equipped with diesel engines, which provide
good driving dynamics on the highway, and good cross of the rough terrain.
APC Oncilla is designed to carry personnel, transport cargo and mount different
types of light weaponry, communications equipment and hardware.
Armor protection allows it to fulfill its main function - to provide fire and technical support in combat or special operations. Depending on combat mission,
different levels of protection of the crew and troopers (3+6) against the effects
of bullets, landmines and bombs are applied.
Standard equipment of the APC Oncilla also includes central tire inflation
system, heating, ventilation and A/C system, automatic fire extinguisher system,
filtering, ventilation unit, and 6.8 t self-recovery winch.
The Oncilla can be fitted with a remote controlled turret, as well as an open
turret with different types of machine-guns (depending on requirements of the
customers).
Due to APC Oncilla’s high load capacity and good versatility, the vehicle has
great potential for further modernization. Taking its standard design as a base,
it is possible to develop the following types of vehicles:
- command vehicle;
- medical vehicle;
- reconnaissance and patrol vehicle;
- riot police vehicle;
- radiation and chemical reconnaissance vehicle;
- self-propelled antitank missile system.
Thus, APC Oncilla combines modern design with high mobility, off-road capability, protection level and firepower.
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LACROIX
route de Gaudies, 09270 Mazeres, France
tel. + 33 (0) 642 179 053, www.lacroix-defense.com
ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES S.A is 100% private family equity
originally founded in 1848. The company is a worldwide leading manufacturer
in the field of pyrotechnics in the defence. Its activities are vertically integrated
and span all aspects: from product design to manufacture, including supply,
support and services solutions…
At MSPO 2017, LACROIX is showcasing GALIX Automated Obscuration
System, from detection to reaction, using eco-friendly NT8 munition, to protect
all type of land platforms (MBT, AMV, APC, LAV…).
LACROIX provides also a full range of solutions in advanced airborne countermeasures: for combat-jets (F-16, MIG, Rafale, …), helicopters (Black Hawk,
Sokol, Mi-8, Agusta, H225M Caracal,…) and for Large Transport (Hercules
C130,…).
Our team about SYLENA, our naval Decoy Launching System.

LEAFIELD CASES

b-104

Leafield Industrial Estate
SN13 9UD Wiltshire (Corsham)
tel. +44 (0) 122 581 6504
www.leafieldcases.com
Leafield Cases, pododdział Leafield Environmental, jest producentem, projektantem i dostawcą skrzyń transportowo-ochronnych w Wielkiej Brytanii. Plastikowe skrzynie produkowane przez Leafield Cases przeznaczone są do użytku
w najbardziej ekstremalnych warunkach.
Firma posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji niestandardowych opakowań i skrzyń transportowych. Wszystkie produkty są produkowane i projektowane przez zespół wykwalifikowanych projektantów i inżynierów z wieloletnim doświadczeniem. Leafield Environmental jest liderem w technologii formowania rotacyjnego, dbającym o wysoki poziom precyzji i szczegółów przy produkcji skrzyń, które są porównywalne z metodą wtryskową.
Modułowy system oprzyrządowania umożliwia wprowadzenie zmian w rozmiarach skrzyń oraz szybkie dostosowanie produktów do oczekiwań i wymagań Klienta.
Leafield Cases, a division of Leafield Environmental is a UK designer manufacturer and supplier of tough, protective, plastic waterproof cases for use in the
most extreme environments. The Company has many years’ experience in the
production of custom cases and packaging. All of our products are designed and
manufactured under one roof by skilled engineers, we are a leader in Rotational
Moulding technology, bringing levels of precision and detail to cases, which are
comparable with injection moulding. This modular tooling enables bespoke size
variations to be quickly designed and tooled to meet specific requirements.
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LEMIGO
Zakład Produkcji Obuwia
Mirosław Garbacz
ul. Nauczycielska 22, 86-300 Grudziądzu
tel./fax +48 56 643 34 16
e-mail: biuro@lemigo.com.pl
Lemigo jest firmą rodzinną specjalizującą się w produkcji obuwia. Wieloletnie
doświadczenie, badania, praktyka i wiedza pozwoliły stworzyć obuwie wyróżniające się spośród innych na rynku.
W swojej ofercie firma posiada obuwie specjalistyczne i ochronne.
Lemigo is a family business specializing in footwear. Many years of experience,
research, practice and knowledge have made it possible to create shoes that
stand out from others on the market.
In its offer the company has specialized and protective footwear.
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LEONARDO SpA
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Piazza Fontane Marose 3, 16123 Genova, Italy
www.leonardocompany.com
Leonardo, światowy lider w dziedzinie lotnictwa, obronności, bezpieczeństwa
i przestrzeni kosmicznej, przekształca zaawansowane komponenty we w pełni zintegrowane systemy i platformy. Jako wiodący producent śmigłowców - od
maszyn jednosilnikowych klasy 1,8 t po trójsilnikowe klasy 16 t - Leonardo bazuje na możliwościach swojej spółki PZL-Świdnik, której historia obejmuje produkcję ponad 7400 śmigłowców.
Jako lider szkolenia bojowego oferujący najskuteczniejsze wojskowe maszyny szkoleniowe M345 i M346, Leonardo wraz ze swoją spółką Leonardo DRS
dostarcza pełen zakres czujników, systemów oraz rozwiązań komunikacyjnych
i zarządzania walką (C4ISR) w powietrzu, na lądzie oraz na morzu.
Leonardo is a world player in Aerospace, Defence, Security and Space,
developing advanced components to fully integrated systems and platforms.
As a leading manufacturer of multipurpose helicopters ranging from the 1.8 ton
single-engine to the 16 ton three-engine. Leonardo builds on the strong capabilities of its subsidiary PZL-Swidnik, with its history of over 7400 helicopters
manufactured.
A leader in combat training with the most effective military training assets,
M345 and M346, Leonardo and its subsidiary Leonardo DRS deliver a full
range of C4ISR sensors, systems, comms and combat management solutions
for air, land and sea.
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LETRONA Polska Sp. z o.o.
ul. Maronia 44, 41-506 Chorzów
tel. + 48 32 246 00 59, fax + 48 32 246 00 55
e-mail: info@letrona.pl
LETRONA POLSKA działająca od 2001 roku specjalizuje się w sprzedaży
dla wojska różnorodnego typu masztów niemieckiej firmy GEROH (Will-BURT)
oraz urządzeń podnośnikowych firmy HAACON. Oferujemy maszty od prostych
przenośnych z serii AM2 lub Expedition do masztów przeznaczonych do pracy w bardzo trudnych warunkach oraz przy bardzo dużych obciążeniach i precyzji SPM oraz Stiletto. Maszty mogą posiadać napęd ręczny, elektryczny lub
pneumatyczny. Z kolei oferowane urządzenia podnośnikowe o napędzie ręcznym oraz elektrycznym możemy zastosować przy kontenerach jako systemy:
do podnoszenia, wyrównywania poziomu, manewrowe, załadowcze (w tym do
samolotów) oraz specjalne…
LETRONA POLAND operating on the Polish market since 2001 specializes
in the sale for military various types of masts GEROH (Will-BURT) and lifting
equipment HAACON. We offer different types of masts from simple portable
series AM2 or Exedition mast operated by a single person to masts that operate
in harsh conditions and at very high loads and precision like SPM and Stiletto.
Masts can be powered by manual, electric or pneumatic drive. Our lifting equipment with electric or manual drive can use with containers as systems: for lifting,
levelling, manoeuvring, loading (including aircraft), and special ones...
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LEVEL 11 Sp. z o.o.
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ul. Korkowa 167, lok. 211, 04-549 Warszawa
tel./fax +48 22 812 40 15
e-mail: office@level11.pl, www.level11.pl
Level 11 oferuje broń, amunicję, sprzęt wojskowy, części zamienne i wyposażenie indywidualne. Posiadamy poparte referencjami doświadczenie w zaopatrywaniu w sprzęt wojsko, policję oraz inne służby mundurowe. Wiedza pracowników Level 11 z zakresu standardów NATO i dawnego „bloku wschodniego”
tworzą dźwignię naszego sukcesu. Zawieramy porozumienia handlowe z producentami i odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Posiadamy wdrożony system ISO 9001:2008 oraz certyfikat AQAP 2130 na obrót rodzajami broni i amunicji, wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Level 11 offers weapons, ammunition, military equipment, spare parts and
individual accessories. We have an experience in providing the army, police
and other uniformed services with equipment, which is supported by numerous
references. Knowledge of our employees in the field of NATO and the former
Eastern bloc standards constitutes the lever of our success. We conclude agreements with domestic and foreign producers and customers. We implemented
ISO 9001:2008 system and the certificate AQAP 2130 for trade of certain types
of weapons and ammunition, military or police products and technologies.
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LIG Nex 1 Co., Ltd.
333, Pangyoro, Bundang-gu, 13488 Seongnam-Si Gyeonggi-do, Korea
Od momentu powstania w 1976 roku, firma LIG Nex1 prowadzi badania, opracowuje i produkuje najnowocześniejsze systemy uzbrojenia oparte na najnowszych technologiach i wytwarzane w naszych zaawansowanych obiektach produkcyjnych. Firma przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu bezpieczeństwa i samodzielności operacyjnej Korei.
W ciągu ostatnich 41 lat wspomagając budowanie samodzielności operacyjnej Korei Południowej, firma LIG Nex1 rozwinęła światowej klasy siłę roboczą,
zdolności technologiczne i rozległą sieć. Te wszystkie atuty sprawiają, że firma
jest w stanie opracowywać i dostarczać szeroką gamę rozwiązań obronnych,
w tym amunicję precyzyjnego rażenia, systemy ISR (wywiad, nadzór, zbieranie danych o celach i zwiad), C4I (dowodzenia, sterowanie, komunikacja, komputery i rozpoznanie), systemy walki elektronicznej, komponenty awioniki, oraz
rozwiązania w dziedzinie systemów bezzałogowych / robotyki. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu i technologiom, firma LIG Nex1 z powodzeniem zademonstrowała swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju, testowania,
produkcji i wsparcia logistycznego dla najbardziej zaawansowanych i wyrafinowanych systemów.
Ponadto ścisłe powiązania i głębokie relacje oparte o wzajemne zaufanie
i współpracę pomiędzy LIG Nex1 a wszystkimi rodzajami koreańskich sił zbrojnych oraz koreańskimi instytucjami rządowymi, umożliwiają firmie opracowanie produktów o najwyższej jakości.
Silna sieć globalnych powiązań firmy LIG Nex1 obejmuje centra badawczo-rozwojowe, najnowocześniejsze urządzenia badawczo-produkcyjne oraz
szereg biur w Stanach Zjednoczonych, Kolumbii, Indiach, Indonezji i regionie
MENA - Bliskiego Wschodu i Afryki oraz stosunki partnerskie z wiodącymi firmami obronnymi w ponad 40 krajach na świecie.
LIG Nex1 będzie nadal rozwijać i dostarczać produkty i usługi o niezrównanej jakości i w dobrej wierze wspierać dobrobyt Polski.

JSC LiTak-Tak
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Vytauto str. 49A, Keturiasdesimt Totoriu village, Vilnius district
LT-14120, Lithuania
tel. +370 5 2153 533
e-mail: info@litaktak.com, www.litaktak.com
JSC “LiTak-Tak” is dynamically developing company with the main purpose to
provide supplies of air traffic control, radar equipment and surface-to-air missile
systems. Being incorporated and providing its activities in EU state and supplying equipment of own production LiTak-Tak keeps high standards of services
provided and competitive price of equipment supplied.
LiTak-Tak offers the products and solutions listed below:
-

Goods:
ATC equipment;
ATC simulators;
Radars of different purpose (civil and military);
Data and Voice recording systems;
Command posts of different levels;
Ground Controlled Approach Systems (civil and military).

-

Services:
Modernization of legacy radars (civil and military);
Modernization of legacy Surface-to-Air Missile (SAM) Systems;
Back-up/after sale support service;
Development of ATC’s tailored solutions;
Integration of radar systems (civil and military).

Since its foundation in 1976, LIG Nex1 has been researching, developing and
producing state-of-the-art weapon systems based on its cutting-edge technology and facilities and has contributed greatly to the security and self-reliant of
the Korean people.
Having assisted the self-reliant of South Korea over the last 41 years, LIG
Nex1 now boasts a world-class workforce, technological prowess, and an extensive global network. These assets allow the company to develop and provide
a comprehensive range of weapon-related solutions including Precision Guided
Munitions, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), C4I (Command,
Control, Communication, Computer and Intelligence), Electronic Warfare, Avionic
Components and Unmanned/Robotic Areas. With the accumulated experiences
and technologies, LIG Nex1 has successfully demonstrated its capacity in terms
of research and development, testing, production and provides logistics support
for the most advanced and sophisticated system.
Furthermore, the ties and relations of deep mutual trust and cooperation that
LIG Nex1 have cultivated with all departments of the South Korean military as
well as the Korean government institutions enabling the company to develop
products of topnotch quality.
LIG Nex1’s strong global network begins with its R&D centers, encompasses
cutting-edge research and production facilities, and extends to its offices in
the United States, Colombia, India, Indonesia and the MENA regions as well
as partnerships with leading defense companies in over 40 global countries.
LIG Nex1 will continue to develop and provide products and services of unsurpassable quality and promote prosperity of Poland in good faith.
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LOCKHEED MARTIN
1 Lockheed BLVD, 76101 Fort Worth, TX, USA
tel. 817 763 4376, http://www.lockheedmartin.com
Headquartered in Bethesda, Maryland, Lockheed Martin is a global security
and aerospace company that employs approximately 112,000 people worldwide
and is principally engaged in the research, design, development, manufacture,
integration and sustainment of advanced technology systems, products and
services. The Corporation’s net sales for 2014 were $45.6 billion.
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LOM PRAHA s. p.

d-35

Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
tel. +420 296 505 551, fax +420 296 505 610
e-mail: lompraha@lompraha.cz, www.lompraha.cz
LOM PRAHA s.p. focuses on complete overhauls, upgrades and modernizations of Mi-8/17/171/24/35 helicopters and their dynamic components TV3-117/
VR-14/VR-24/APU lifecycle support. We also provide pilot trainings (Mi-17/L-39)
in our Flight Training Center and a tactical pilot trainings on simulators in our
Tactical Simulation Centre. VR Group, a.s., the company’s subsidiary, is providing
the complex solution regarding the simulation technologies.
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LS MTRON Ltd.

LUBAWA S.A.

11th floor, LS Tower, LS-ro 127, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14119, Korea
Kontakt: Justin Choi (Menager)
tel. +82 31 8045 9693
e-mail: lstrackshoe@lsmtron.com, www.lstrackshoe.com

ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 57 77, fax +48 62 737 57 08
e-mail: info@lubawa.com.pl, www.lubawa.com.pl

LS Mtronis jest jedynym w Korei producentem gąsienic do zastosowań wojskowych - odpowiednich do masy pojazdów bojowych takich jak czołgi podstawowe, transportery opancerzone i haubice samobieżne. Od 1975 r. dostarczamy gąsienice dla narodowych sił zbrojnych i jak i na eksport do ponad 20 krajów. Naszym celem jest opracowanie nowych produktów dzięki zastosowaniu
najnowocześniejszych technologii. Tym samym chcemy wzmocnić naszą obecność na światowych rynkach, awansować do roli czołowego producenta i pioniera w dziedzinie unowocześnienia przemysłu obronnego. Dzięki potencjałowi naszego działu badawczo-rozwojowego i systemom produkcyjnym możemy
produkować większość typów gąsienic do pojazdów amerykańskich i rosyjskich.
• Wydajność
- jedyny producent gąsienic w Korei Południowej
- dostarczamy dla koreańskich sił zbrojnym od ponad 40 lat, eksportujemy
do ponad 20 krajów
• Główne plany
- rozwój w kierunku w pełni samodzielnej produkcji gąsienic dla przyszłej generacji czołgów podstawowych dla Korei Południowej
- Opracowanie gąsienic dla tureckich czołgów podstawowych (Altay)
- Zapewnienie wiodących technologii przyszłości (duża wytrzymałość, niewielka waga)
• Lista produktów
- czołgi podstawowe: M60(T142), M47(T84E1), M48(T97E2), M88(T107),
T-80U
- Transportery opancerzone: M113(T130E1), BMP-3, AAV&MLRS(T157I)
- Haubice samobieżne: M109(T136), M107&110&578(T132E1)
- Inne M9ACE(T164)

zc-14

Lubawa S.A. jest polskim producentem szerokiej gamy produktów niezbędnych
do skutecznego i bezpiecznego ratowania życia oraz zdrowia ludzi przebywających w strefach zagrożenia. Produkuje zaawansowany technologicznie sprzęt
dla nowoczesnych armii, realizuje zamówienia dla służb mundurowych. Jest
uznanym, znaczącym i aktywnym uczestnikiem rynku także w branży produktów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników.
W zakresie działalności tekstylnej Lubawa S.A. dostarcza namioty ratunkowe, techniczne, sypialniane, jak i specjalistyczne hale i bazy namiotowe wraz
z bogatym wyposażeniem, które sprawdzają się podczas większości skomplikowanych operacji ratowniczych i logistycznych.
Lubawa S.A. is a polish manufacturer of a wide range of products necessary
for the effective and secure saving of lives of people who in hazardous areas. It
produces high-tech equipment for a modern army, fulfills orders for a uniformed.
Lubawa S.A. is an acknowledged, significant and active participant in the market
in the field of health and safety products and the ones for employee protection.
From its textile activity Lubawa S.A. provides rescue, technical and camp
base tents, as well as specialized and well equipped tent halls that are suitable
in most complex rescue and logistics operations.

LS Mtronis the sole manufacturer of military track shoes in Korea that support the entire weight of combat vehicles such as Main Battle Tanks, Armored
Personnel Carriers and Self-Propelled Howitzers. We have been supplying
track shoes to the nation’s armed forces since 1975 and exported more than
20 countries. Our goal is to develop new products through cutting-edge technologies and establish a stronger global presence so as to evolve into a global
top manufacturer and pioneer for the advancement of the defense industry. We
can manufacture most kinds of US and Russian type track shoes with our R&D
capabilities and production system.
• Performance
- The only track shoe manufacturer in South Korea
- Supplied to the Korean armed forces for over 40 years
- Exported to more than 20 countries
• Major Plans
- Becoming full-fledged mass producer of track shoes for the next-generation
South Korean MBT
- Develop track shoes for the Turkish MBT (Altay)
- Secure future leading technologies (high durability, lightweight)
• Product List
- Main Battle Tank: M60(T142), M47(T84E1), M48(T97E2), M88(T107), T-80U
- Armored Personnel Carrier: M113(T130E1), BMP-3, AAV&MLRS(T157I)
- Self-Propelled Howitzer: M109(T136), M107&110&578(T132E1)
- Others: M9ACE(T164)
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LUCIAD
tel. +32 16 23 95 91
e-mail: inge.vandeneeden@luciad.com
Follow us on LinkedIn or @LUCIADconnect
LUCIAD CONNECT • VISUALIZE • ANALYZE • ACT
Luciad dostarcza geoprzestrzenne rozwiązania softwarowe, które stanowią
o sukcesie najważniejszych operacji na świecie. Nasze aplikacje upraszczają
życie programistów i użytkowników końcowych dzięki zaawansowanej analityce
wizualnej, która umożliwia inteligentne lokalizowanie w czasie rzeczywistym.
Tworzą podwaliny dla systemów geoprzestrzennych nowej generacji.
Od zabezpieczenia najważniejszych zasobów po tworzenie cyfrowej infrastruktury dla inteligentnych miast — pomagamy użytkownikom wdrożyć intuicyjne
systemy dowodzenia i kontroli. Luciad zapewnia swoim klientom wysokowydajną
wizualizację, która umożliwia im wdrażanie skalowalnych rozwiązań.
Luciad delivers geospatial software solutions that power the world’s mission
critical operations. Our applications simplify the lives of developers and end
users with advanced visual analytics that allow them to unlock the potential of
real time location intelligence and create the foundations for next generation
geospatial systems.
From safeguarding critical assets to creating the digital infrastructure for smart
cities, we help users implement intuitive command and control systems. Our
customers depend on Luciad for high performance visualization that allows them
to implement scalable solutions.
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Fabryka Broni
ŁUCZNIK - RADOM Sp. z o.o.
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ul. Grobickiego 23, 26-617 Radom
tel. +48 48 38 99 100, fax +48 48 38 99 334
e-mail: sekretariat@fabrykabroni.pl, www.fabrykabroni.pl
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o. jest producentem i dostawcą broni
dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na eksport i na rynek cywilny.
Zakres działalności Spółki obejmuje wytwarzanie broni: karabinków MSBS
kal. 5,56 mm x 45, karabinków Beryl i Mini-Beryl kal. 5,56 mm x 45 NATO, pistoletów maszynowych PM-98/PM-06 Glauberyt kal. 9 mm x 19 Para, pistoletów samopowtarzalnych P99 i PR-15 Ragun. Spółka wykonuje również usługi
na zlecenie firm zewnętrznych wykorzystując doświadczenie i umiejętności załogi oraz nowoczesne maszyny.
Fabryka Broni „Łucznik” - Radom sp. z o.o. is a small arms maker and supplier
for the Polish Armed Forces and the Ministry of Internal Affairs and Administration, as well as for export and civilian markets.
Main product scope of the Fabryka Broni are military firearms: 5.56 mm x 45
NATo MSBS Modular Firearms System, 5.56 mm x 45 NATO Beryl assault rifles
and Mini-Beryl automatic carbines, 9 mm x 19 Luger PM-98/PM-06 Glauberyt
submachine guns, P99 and Pr-15 Ragun semiautomatic pistols. Custom gunsmithing is another field of activity, where Fabryka Broni excels, offering long
years of experience of their skilled workforce and extensive, modern equipment
to willing business partners.
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M.K. SZUSTER

MACTRONIC Sp. z o.o. Sp. k.

Biuro:
ul. Angorska 27/4, 03-910 Warszawa
tel. +48 22 617 61 81, fax +48 22 617 63 35

ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
tel. +48 71 351 86 53

Salon sprzedaży:
Al. Waszyngtona 38/40, 03-913 Warszawa
tel. +48 22 617 61 48, 22 616 12 38
e-mail: biuro@szuster.com.pl, www.szuster.com.pl

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 jak i hobbystów. Od ponad 20 lat Mactronic dostarcza oświetlenie do polskich służb mundurowych, a od 2017 r. zaopatruje wojska NATO.
Misją Mactronic od początku działalności jest dostarczanie Klientom produktów innowacyjnych, idealnie dopasowanych do różnorodnych potrzeb. Producent 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.

Rok założenia 1990
ISO 9001, AQAP 210, WSK
Oferujemy:
IMPORT uzbrojenie w wysoce przetworzonej technologii, specjalistyczny
sprzęt dla potrzeb wszystkich jednostek Wojskowych Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych, w tym szczególnie Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej oraz Policji, Strazy Granicznej a także agencji rządowych.
W szczególności współpracujemy z producentami: Accuracy International,
FLIR Systems, Hirtenberger Defence Systems, RUAG Ammotec, Schuberth,
Schmidt&Bender, Carl Zeiss Sports Optics.
Establisched 1990
Our systems complies with standards ISO 9001, AQAP 2120, WSK.
The company offers:
Import of armaments, high-end technologies, special equipment for all types
of Army, including particulary Special Forces, Military Police, as well as Police,
Border Guards and for government agencies.
We cooperate especially following producers: Accuracy International, FLIR
Systems, Hirtenberger Defence Systems, RUAG Ammotec, Schuberth,
Schmidt&Bender, Carl Zeiss Sports Optics.
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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 as hobbyists. For over 20 years Mactronic has provided
portable lighting to Polish armed forces and since 2017 company has supplied
products to NATO.
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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Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o.
ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa,
tel. +48 22 611-67-79, fax +48 22 611-67-47
e-mail: info@mcc.pl, www.mcc.pl
Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o. wchodzi w skład holdingu GRUPA
ZASADA, jednej z najstarszych i największych grup kapitałowych w Polsce.
Spółka zajmuje się dystrybucją części zamiennych do pojazdów użytkowych i
szynowych oraz komponentów i materiałów do produkcji elektronicznej.
W zakresie części zamiennych MCC jest przedstawicielem handlowym spółek
AUTOSAN SA oraz Jelcz Sp. z o.o. jak również wielu innych krajowych i zagranicznych producentów m. in., MEKRA Lang GmbH &Co. KG, MFB Controls
GmbH, Wytwórni Filtrów „PZL Sędziszów” S.A.
W zakresie elektroniki spółka jest partnerem handlowym czołowych firm produkujących ultrakondensatory (Maxwell Technologies), materiały do produkcji
elektronicznej (Henkel Electronic Materials), kondensatory (ELECTRONICON
oraz radiatory ( MeccAL).
Doświadczona kadra oraz rozbudowana sieć magazynowa pozwalają na
zaoferowanie klientom wsparcia technicznego oraz logistycznego.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych przez Spółkę jest uzyskany certyfikat ISO 9001:2008 oraz AQAP 2130:2009.
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Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe
MAGNETO Sp. j.
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Al. Wyzwolenia 9 lok. 21, 42-224 Częstochowa
tel./fax +48 34 364 20 66
e-mail: magneto@magneto.pl, www.magneto.pl
Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Magneto Sp.J. powstało w 1991 roku i prowadzi działalność doradczą w zakresie złącz obrotowych i łożysk specjalnych
mających zastosowanie w aplikacjach militarnych oraz działalność wdrożeniową dotyczącą materiałów magnetycznych i elementów indukcyjnych.
Jesteśmy przedstawicielami znanych w świecie producentów Schleifring und
Apparatebau GmbH (złącza obrotowe) oraz ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH
(łożyska mające zastosowanie w aplikacjach militarnych).
Research and Developement Office Magneto Ultd. was founded in 1991 and
aims at providing professional advisory activity in the range of slip rings and
special bearings, which can be used in military applications. R&D Magneto is
also offering technical consulting, mainly focusing on applications of magnetic
materials and inductive elements.
We are the exclusive representatives in Poland of Schleifring und Apparatebau
GmbH (slip rings) and representatives of ThyssenKrupp Rothe Erde GmbH
(slewing bearings for military applications).
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MAGNUM X Sp. z o.o.

MARS Shipyards & Offshore
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa
tel. +48 22 810 05 24, 22 810 05 37, mob. +48 609 989 828
e-mail: biuro@magnum-x.pl, marketing@magnum-x.pl, www.magnum-x.pl

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
tel. +48 22 583 84 92, fax +48 22 583 87 05
e-mail: biuro@mstfi.pl, www.marsso.pl, www.mstfi.pl

Magnum X jest największym w Europie Centralnej wydawnictwem prasowym
zajmującym się tematyką wojskową. Na łamach sześciu czasopism prezentujemy zarówno współczesną technikę wojskową i przemysł obronny, jak i wyzwania przyszłości oraz problematykę militarno-historyczną.
Wydawane tytuły to: Nowa Technika Wojskowa, Lotnictwo, Technika Wojskowa Historia, Morze Statki i Okręty, Strzał, Poligon.
Dzięki naszym publikacjom skutecznie docieramy do kluczowych grup docelowych, takich jak rząd, ośrodki naukowo - techniczne, kierowniczy szczebel przemysłu, dowództwa sił zbrojnych, z których ponad 500 adresów znajduje się na naszej liście VIP.

Grupa MARS Shipyards & Offshore, będąca częścią Polskiej Grupy
Zbrojeniowej, prowadzi intensywne przygotowania do udziału w Programie
Modernizacji Marynarki Wojennej. Korzystając z bogatego doświadczenia,
zaplecza technicznego, wykwalifikowanej kadry, a także dzięki współpracy
z międzynarodowymi partnerami i udziałowi w dialogach technicznych, grupa
może zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Grupę MARS Shipyards & Offshore tworzą spółki z sektora budowy i remontów statków (Stocznia Remontowa Nauta, MSR Gryfia, Szczeciński Park Przemysłowy), konstrukcji stalowych offshore (Energomontaż-Północ Gdynia,
Energop) oraz biuro projektowo-technologiczne MARS Design & Solutions.

MAGNUM X is the largest publishing house in Central Europe dealing with military-related subjects. We publish six magazines addressed to decision makers,
specialists, and non-professionals interested in military affairs. The magazines
take up a plethora of military-related subjects, including cutting-edge military
technology and the defense industry, challenges that the armed forces will be
facing in the future, and military history. The magazines, all published in Polish,
are: Nowa Technika Wojskowa (New Military Technology), Lotnictwo (Aviation), Technika Wojskowa Historia (Military History), Morze, Statki i Okręty
(Sea, Ships, and Warships), Strzał (Shot), and Poligon (Land Forces).
Our publications successfully reach professional target groups, such as
members of parliament or policymakers. Currently 500 of them are located on
our VIP free-distribution list.

MARS Shipyards & Offshore Group, a member of Polish Armament Group
is preparing to carry out projects for the naval forces. With extensive experience
and expertise, its well established cooperation with international partners and
active participation in the so called “technical dialogue” procedure, the MARS
Group is able to meet even the most demanding needs of navy customers.
MARS Shipyards & Offshoreis is a group of closely cooperating companies
within the shipbuilding and shiprepair industry (Nauta, MSR Gryfia, Szczecin
Industrial Park), the offshore steel construction sector (Energomontaż-Północ
Gdynia, Energop) as well as marine and offshore design (MARS Design &
Solutions).
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P.P.H.U. MARTECH-PLUS
Marcin Mistarz Sp. j.
Siedziba:
ul. Międzyblokowa 12a/5, 41-706 Ruda Śląska
Zakład produkcyjny:
ul. Górnicza 33, 43-173 Łaziska Górne
tel. +48 32 324 23 24, fax +48 32 324 23 39, mob. +48 603 104 800
e-mail: martech@martechplus.pl, www.martechplus.pl
P.P.H.U. „MARTECH-PLUS” Sp. J. jest sprawdzonym, uznanym dostawcą
kompleksowych systemów elektryfikacji obiektów przemysłowych.
Producent:
• taśm gąsienicowych,
• przeciwwybuchowych systemów oświetleniowych,
• specjalistycznej, innowacyjnej aparatury elektrycznej,
• stacji transformatorowych, rozdzielnic, wyłączników, styczników.
Wykonawca profesjonalnych remontów oraz modernizacji urządzeń rodzimej produkcji.

MARVIN LAND SYSTEMS

d-55

261 West Beach Avenue, Inglewood, California 90302 USA
tel. +1 (310) 674 5030
e-mail: sales@marvinland.com, www.marvingroup.com
MARVIN LAND SYSTEM to amerykański producent specjalistycznego wyposażenia dla pojazdów wojskowych. Firma w swojej ofercie posiada m.in.
• pomocnicze jednostki zasilania (APU)
• mobilne systemy klimatyzacji (ECU)
• wentylatory o wysokiej wydajności chłodniczej
MARVIN LAND SYSTEMS is an original equipment manufacturer (OEM) of
environmental control units (ECU) and auxiliary power units (APU) for military
applications. They have rich history of successfully designing, fabricating and
deploying lightweight ECUS, APUS, generators, NBC systems and propulsion
cooling fans in addition to modification and overhaul kits for tanks and tracked
vehicles.

Wyłączny dystrybutor gotowych dań samo-podgrzewających się.
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MASKPOL S.A.
ul. Konieczki, 42-140 Panki
tel. +48 34 310 93 00
www.maskpol.com.pl
MASKPOL S.A. znajduje się w strukturach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest
dynamicznie rozwijającym się i wiodącym polskim producentem szerokiej gamy
indywidualnego wyposażenia ochronnego. Od wielu lat firma dostarcza wyposażenie dla polskich Sił Zbrojnych, które uczestniczą w różnych misjach wojskowych, nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej. Firma nieustannie poszerza swój asortyment o nowe typy masek przeciwgazowych, kamizelek kuloodpornych oraz hełmów balistycznych. Wszystkie produkty MASKPOL
mają dobrą reputację wśród użytkowników z wojska, policji i innych formacji
mundurowych. Historia przedsiębiorstwa, położonego w centralnej Polsce, sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (1968). W MASKPOL zostało opracowanych i wdrożonych do produkcji seryjnej kilka typów odzieży NBC, zapewniających poziom ochrony odpowiadający światowym standardom. Wszystkie produkowane przez nas hełmy spełniają wymagania polskiej normy, a nawet wyższe, co potwierdzają wyniki otrzymywane podczas testów w naszym laboratorium balistycznym. Wszystkie działania firmy charakteryzują się bardzo dużą
skrupulatnością w zapewnieniu ergonomii - mającej na celu osiągnięcie maksymalnego komfortu osób eksploatujących sprzęt. W wyniku ścisłej współpracy z użytkownikami, firma jest w stanie szybko reagować na potrzeby klienta.
Produkty MASKPOL są znane w Polsce i cieszą się bardzo dobrą reputacją.
Sukces ten jest możliwy tylko dlatego, że zakład posiada bardzo duży potencjał technologiczny. Różnorodne produkty wytwarzane są przy użyciu wysoko
zaawansowanego parku maszynowego, z wykorzystaniem najlepszych surowców dostępnych na rynku.

MAVERICK Sp. z o.o.
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ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
tel. +48 61 863 83 76, fax +48 61 863 83 69
e-mail: maverick@maverick.pl, www.maverick.pl
Firma Maverick zajmuje się dostarczaniem kompleksowych zabezpieczeń antykorozyjnych na czas magazynowania oraz transportu. Dzięki specjalistycznej
wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu na rynku jesteśmy jednym z liderów
w branży przemysłowych środków ochrony metali.
Szeroki zakres oferowanych produktów wśród których znajdują się zarówno
papiery i folie antykorozyjne VCI, folia aluminiowa oraz pochłaniacze wilgoci, umożliwia znalezienie idealnej metody zabezpieczeń dla Państwa firmy.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa z branży m.in.: motoryzacyjnej, lotniczej, zbrojeniowej, metalowej, hutniczej oraz elektronicznej.
Maverick specializes in providing comprehensive corrosion protection during
storage and transportation. Within years of experience and expertise, we are
one of the leaders in the field of industrial metal protection means.
The wide range of products includes: paper and VCI anticorrosion film,
aluminum film and desiccant allows to find the perfect protection method for
your company.
Our clients are companies from the branch of: automotive, aerospace, armaments, metal, steel, and electronic.

Protective Equipment Enterprise MASKPOL S.A. is located in the structures
of the Polish Armaments Group. The company is a dynamically developing and
leading Polish producer of a wide range of individual protective equipment. For
many years the company has provided equipment for the Polish Armed Forces,
which participate in various military missions, not only in Poland but also on
the international arena. The company is constantly expanding its range with
new types of gas masks, bulletproof vests and ballistic helmets. All MASKPOL
products have a good reputation from the military, police and other uniformed
users. The history of the company, located in central Poland, dates back to the
sixties of the last century (1968). MASKPOL has developed and implemented
several types of NBC garments to the mass production, which provide a level of
protection that meets world standards. All our helmets meet the requirements of
the Polish standard and even higher, which is confirmed by the results obtained
during the tests in our ballistic laboratory. All of the company’s operations characterize very high scrupulousness to provide the ergonomics - which purpose to
maximize comfort of the operators, which are using the equipment. As a result
of close cooperation with the users, the company is able to quickly respond to
customer needs. MASKPOL products are well known in Poland and enjoy a very
good reputation. This success is possible only because the company has a very
high technological potential. Various products are manufactured using highly
advanced machine park, with the best raw material available on the market.
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MBDA
1, Avenue Reamur, 92350 Le Plessis Robinson, France
tel. + 33 1 71 54 10 00, www.mbda-systems.com
MBDA is a world leading missile systems company with a comprehensive
product range designed to meet the land, naval and airborne guided weapon
system requirements of each of the armed forces.
MBDA is jointly owned by AIRBUS (37.5%), BAE SYSTEMS (37.5%), and
LEONARDO (25%)

MEGAL

b-45

ul. Marsa 13, 04-202 Warszawa
tel. + 48 22 612 00 12
www.megal.pl
MEGAL®
BEZPIECZNY ŚWIAT BEZ KRAT
Firma MEGAL jest liderem w dziedzinie zabezpieczeń obiektów specjalnego przeznaczenia dla Wojska, Policji i innych służb.
Produkujemy różnego rodzaju osłony, przegrody, okna, drzwi oraz witryny
z zastosowaniem:
- konstrukcji kuloodpornych w klasach od FB3 do FB7
- konstrukcji aluminiowych, stalowych i PCV.
W których stosujemy szyby specjalne:
- kuloodporne: odporne na ostrzał z broni palnej w klasach od BR2 do BR7,
również bezodpryskowe
- antywłamaniowe: o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie
w klasach od P4 do P8 -o zwiększonej odporności na działanie ciśnienia fali
detonacyjnej
- z wykorzystaniem lustra weneckiego (policyjnego) oraz szkła refleksyjnego.
Wprowadzone przez firmę MEGAL Certyfikaty: systemu zarządzania jakością
ISO 9001: 2008 oraz norma AQAP 2110: 2009 potwierdzają najwyższą jakość
oferowanych produktów i usług.
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej: 2968H.
•
•
•
•
•

Wyroby MEGAL posiadają Atesty Europejskie:
STANAG 4569 poziom II
W.I.T.U
I.M.P.
I.C. i M.B.
I.T.B.
MEGAL®
BEZPIECZNY ŚWIAT BEZ KRAT

MEGAL is the leader of special glasses production:
- bulletproof (categories from BR2 to BR7) which are resistant to bombardment
of firearm
- break-resistant glass (categories from P4 to P8) with increased resistance to
puncture and break
- glasses with increased resistance to detonation
We produce partition walls, glass-cases, windows, doors, employing:
- bulletproof constructions in categories from FB3 to FB7
- aluminium, steel and PVC construction
Certificates enforced by the MEGAL company: ISO 9001: 2008 quality management system and AQAP 2110:2009 norm confirm the best quality of offered
products and services.
NATO Commercial and Government Entity Code NCAGE: 2968H.
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Megal products have European Certificates:
STANAG 4569 level II
W.I.T.U.
I.M.P.
I.C. I M.B.
I.T.B.

MEGMAR LOGISTICS & CONSULTING Sp. z o.o.

d-46

ul. Marii Skłodowskiej - Curie 10, 99-300 Kutno
tel. +48 24 254 06 52, 24 254 06 53, fax +48 24 254 96 02
e-mail: megmar@megmar.pl, www.megmar.pl
Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. jest prywatną firmą, ukierunkowaną na zaopatrywanie Sił Zbrojnych oraz Portów Lotniczych w specjalistyczny
sprzęt i technologie.
W ofercie firmy znajdują się m.in. produkty:
1. Lotnicze:
- pułapki termiczne (flary) i radiolokacyjne (dipole) - Kilgore Flares,
- multispektralne pułapki termiczne skrytego działania - Alloy Surfaces
- środki bojowe dla samolotów SU-22, MIG-29 i F-16
- wyposażenie pilota - hełmy lotnicze HGU-55/P, HGU-56/P, maski tlenowe,
świece sygnalizacyjne, rękawice - GENTEX, Transaero Inc
- akumulatory i baterie dla samolotów oraz awioniki
- części zamienne i osprzęt do samolotów CASA C-295, C-130, F-16
- spadochrony hamujące dla samolotów F-16 - Airborne Systems
- spadochron ratunkowy ze zintegrowaną tratwą ratowniczą - PARA-RAFT
- niszowe produkty olejowe i smarne dla zastosowań cywilnych i wojskowych
2. Dla portów lotniczych
- samochody do odladzania samolotów - Global Ground Support
- wytwornice azotu SGNSC-HP - PCI International
- holowniki samolotów - Schopf Maschinenbau
- taktyczne dźwigniki palet lotniczych ATLAS 2000; wodniarki, wozy ascenizacyjne, schody pasażerskie, klimatyzatory - AMSS Ltd.
- testery szorstkości nawierzchni lotniskowych - ASFT AB
- lotniskowe i drogowe systemy wczesnego ostrzegania o oblodzeniu - ASFT
AB
- sieciowe i linowe systemy awaryjnego zatrzymywania samolotów - SCAMA
AB
- przenośne zestawy oświetlenia nawigacyjnego lotnisk i helipadów MOSKIT,
SALKIT,
- maty do oczyszczenia pasów startowych FOD BOSS - Aerosweep
3. Lądowe
- zestawy fortyfikacyjne i przeciwpowodziowe - Hesco Bastion
- zbiorniki elastyczne do magazynowania paliw i wody - MPC Containment
- metalowe, elastyczne pokrycia drogowe TRACKWAY MGMS, HGMS- FAUN
- przenośne maty do budowy lekkich, taktycznych lądowisk dla śmigłowców
firmy CGEAR
- akumulatory AGM dla pojazdów pancernych
- urządzenia do czyszczenia luf - Ditechno
4. Morskie
- Systemy torpedowe m.in. MU-90 oraz części do torped i sprzęt towarzyszący
- Pławy hydroakustyczne SSQ-53F, SSQ-62, SSQ-955C - ULTRA Electronics
- Morskie markery lokalizacyjne dzień/noc KC-25, KC-58 - Kilgore Flares
Located in Kutno, in the heart of Poland, Megmar Logistics & Consulting is
a team of target oriented professionals providing the highest quality innovative
technologies and weapon systems to Polish Armed Forces. Our position has
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been built around the solid values: ethical approach to business, respect and
trust. The energy of the team and outside of the box thinking skills has always
been the cornerstone of our success.
Our drive to perfection has made us one of the key defence companies in
Poland with over 500 successfully completed contracts. The solutions that we
deliver support day-to-day operations of Air Forces, Navy, Army and Special
Operation Forces giving our troops the edge.
Over the last 14 years Megmar Logistics & Consulting has been a gateway
to the Polish military market for over 60 companies from all over the world.
Our experience and expertise in government/military sector enabled us to successfully guide our partners through the peculiar and complex Polish Military
acquisition system.
Core business: ASW, Naval Warfare, Tactical Communication systems, ALSE,
Aviation Ordnance, Ammunition, Countermeasures, GSE, Avionics, CNS/ATM,
Combat Engineer systems, Force Protection, Logistical equipment, expeditionary
equipment, SOF equipment, aftermarket support for FSU and Western platforms.

MESKO S.A.

c-1, c-3

ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
tel. +48 41 253 30 00, fax +48 41 252 02 80
e-mail: info@mesko.com.pl, www.mesko.com.pl
MESKO S.A. jest największym w Polsce producentem amunicji oraz rakiet
przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Firma produkuje amunicję małokalibrową od 5,56mm do 9mm zarówno w standardzie NATO-wskim oraz rosyjskim, amunicję średniokalibrową od 12,7mm do 35mm, amunicję artyleryjską:
120mm i 125mm, jak również zestawy rakietowe: GROM i SPIKE oraz rakiety FENIKS i NLPR 70. MESKO S.A. świadczy usługi narzędziowe, obróbki plastycznej, chemicznej, cieplnej, posiada możliwości utylizacji zbędnych i przeterminowanych środków bojowych oraz produkcji stopów ciężkich. Posiada szereg krajowych i międzynarodowych certyfikatów jakości: ISO 9001:2001, ISO
14001:2005, AQAP 2110:2003, WSK.
MESKO S.A. is the largest producer of ammunition and anti-armor and antiaircraft missiles in Poland. The company manufactures small caliber ammunition
from 5,56 mm up to 9 mm, both NATO and Russian standard, medium caliber ammunition from 12,7 mm up to 35 mm, artillery ammunition: 120 mm and 125 mm,
rocket systems: GROM, SPIKE, and rockets FENIKS and NLPR 70mm (2,75”).
MESKO S.A. provides tooling services, plastic working, chemical treatment,
heat treatment services, demilitarization services of outdated combat warfare
and has a capability of heavy alloys production. The company has a number
of domestic and international quality certificates such as: ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, AQAP 2110:2009, ICS.
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METALEXPORT-S Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa
tel. +48 22 460 51 50
e-mail: special@metalexport-s.pl
Aeronautics Group is a world leading developer and manufacturer of defense
solutions based on Unmanned Aerial Systems and advanced ISTAR systems.
Aeronautics’ UAS line of products enable the military, homeland security and law
enforcement customers to ensure the safety of millions of people.
As a specialist in the field of unmanned Intelligence, Surveillance, and Target
Acquisition and Reconnaissance (ISTAR), Aeronautics Group in-house vertical
integration capabilities facilitate rapid delivery of tailored turnkey solutions to its
customers. Since its establishment in 1997, the Company’s products have been
delivered and successfully deployed by over 50 defense, military and homeland
security forces on five continents. Aeronautics Group offers a ‘one-stop shop’ for
cost-effective solutions for defense, HLS and border control missions.
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MILITARIA.pl

b-84

ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław
tel. +48 71 347 47 47
e-mail: info@militaria.pl, www.militaria.pl
Militaria.pl - Shooting&Outdoor
Największa firma na rynku strzeleckim, samoobrony i outdooru. Prowadzi
sprzedaż detaliczną poprzez internet oraz 10 salonów firmowych. Sprzedaż
hurtowa dla odbiorców cywilnych, mundurowych oraz instytucji. Wyłączny dystrybutor w Polsce takich marek jak: Leatherman, Olight, Mechanix, Bushnell.
Specjalne rabaty dla klientów instytucjonalnych oraz służb mundurowych.
Pełna oferta na www.militaria.pl
Militaria.pl - Shooting&Outdoor
The biggest company on shooting, self-defence, outdoor and law-enforcement
market. Owner of the internet store and 10 retail outlets located in the biggest
Polish cities. Wholesaler. Exclusive distributor in Poland of Leatherman, Olight,
Mechanix, Bushnell and other brands.
Special discounts for institutions and law enforcement. Full offer and more
details: www.militaria.pl
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MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

MISTA Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
tel. +48 22 628 00 31 do 34, fax +48 22 845 53 78

ul. W. Grabskiego 36, 37-450 Stalowa Wola
tel./fax +48 15 844 03 52
e-mail: mista@mista.eu, www.mista.eu

W zakresie odpowiedzialności urzędu ministra obrony narodowej znajduje się m.in.:
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności sił zbrojnych;
- przygotowanie założeń obronnych państwa, w tym propozycji dotyczących
rozwoju i struktury sił zbrojnych;
- realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów
zakresie obrony państwa;
- sprawowanie w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej,
instytucje państwowe, samorządy, podmioty gospodarcze, itp.;
- sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego
obowiązku obrony;
- zawieranie umów międzynarodowych, wynikających z decyzji Rady Ministrów,
dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych
misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi.
In the broad scope of the Minister of National Defence responsibility lie, among
other things, such activities as:
- the management in peacetime all of the activities of the Armed Forces;
- the preparation of the assumptions of national defence, including proposals
pertaining to the development and structure of the Armed Forces;
- the realization of the general assumptions, decisions and directives of the
Council of Ministers in the area of national defence;
- the execution, within the scope of powers given by the Council of Ministers, of general
supervision over the realization of defence-related tasks by the agencies and bodies
of the State Administration, State institutions, local authorities, economic entities, etc.;
- overall leadership in matters connected with the execution of the common
duty of national military service;
- the fullfilling of international agreements, stemming from the decisions of the
Council of Ministers, pertaining to the participation of Polish military contingents
exercises conducted jointly with other countries or international organizations.
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Firma jest posiadaczem Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Oferujemy jako producent:
- równiarki drogowe na potrzeby budowy i utrzymania infrastruktury drogowej
i lotniskowej oraz obiektów ziemnych inżynierii wodnej i lądowej.;
- Dwuosiowy Transporter Opancerzony - wielozadaniowy, lekki pojazd z napędem 4x4 przeznaczony do transportu oddziałów, ogniowego wsparcia w boju,
jako wóz dowodzenia, rozpoznania, sanitarny lub samobieżny przeciwczołgowy
system rakietowy.
Świadczymy także usługi jako poddostawca w zakresie wykonawstwa
konstrukcji i zespołów spawanych, obróbki maszynowej, montażu gotowych
zespołów, urządzeń i pojazdów.
The company has obtained the concession of the Ministry of Internal Affairs and
Administration to run the business of manufacturing and marketing of products
and technology for military or police purpose.
We are a manufacturer of:
- Graders for the construction and maintenance of road infrastructure and airport
ground facilities and civil engineering.;
- Dual-Axis Armored Transporter - a multipurpose, light vehicle with 4x4 drive
which can be used in missions like a personal carrier, command and control,
ambulance evacuation, reconnaissance, weapon platform for combat support
or anti-tank role.
We also provide services as a subcontractor in the execution of construction
and assembly welding, machining, assembly of final assemblies, equipment
and vehicles.
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MITTLER REPORT VERLAG GmbH
www.mittler-report.de
Mittler Report Verlag GmbH is considered the leading German publishing
house in the areas of security and defence policy, armed forces, industry, defence
procurement and logistics.
With the successful implementation of a new, state-of-the-art editorial concept
for the 8-times-per-year EUROPEAN SECURITY & DEFENCE (ESD) and the
introduction of the accompanying online newsletter ESD SPOTLIGHT the magazine has taken advantage of significant growth of its international readership and
subscriber base since January 2015. EUROPEAN SECURITY & DEFENCE is
the only international defence and security periodical with balanced coverage
for and of the political, military and industrial environment.
As an independent specialist periodical the publishing house’s monthly
EUROPÄISCHE SICHERHEIT & TECHNIK (German) is published based on
a contractual agreement with the Federal Ministry of Defence and its subordinate
office and command structure and serves the entire German-speaking defence
and security community.
Furthermore, Mittler Report Verlag’s scope of publications includes MARINEFORUM as the leading German monthly on naval and maritime affairs, the
WEHRTECHNISCHER REPORT/DEFENCE TECHNOLOGY REVIEW (German/English) and SICHERHEITSTECHNISCHER REPORT (German) series
of brochures on dedicated interest segments, the security-political quarterly
MITTLER-BRIEF as well as the WEHRWIRTSCHAFT (German) and ESD
SPOTLIGHT (English) biweekly online-newsletters.
Besides, the publishing house organises domestic and international conferences and symposia addressing selected issues in defence, armament and
logistics.
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MMC Consulting s.c.
ul. Safony 7, 03-642 Warszawa
tel. +48 22 678 83 90
e-mail: moraczewscy@moraczewscy.com.pl, www.moraczewscy.com.pl
MMC Consulting s.c. świadczy usługi dla firm przemysłu obronnego, w zakresie:
- consulting
- przedstawicielstwo
- obrót specjalny
- organizacja wystaw, konferencji i szkoleń
Wyłączny przedstawiciel w Polsce:
- Engineered Arresting Systems Corporation /ESCO/ Zodiac Aerospace –
światowy lider w zakresie sprzętu awaryjnego hamowania samolotów /m.in.
systemy BAK-12TM/
- Engineered Arresting Systems Corporation /EMASMaxx/ Zodiac Aerospace światowy lider w zakresie sprzętu awaryjnego hamowania samolotów cywilnych
i transportowych
MMC Consulting s.c. posiada:
- Certyfikat AQAP 2120:2009
- Certyfikat system zarządzania WSK
- Koncesję MSWiA
- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009
- Poświadczenie bezpieczeństwa
MMC Consulting Partnership renders services for defense industry companies
in the following scope:
- Consulting
- Representation
- Trade in special equipment
- Organization of exhibition booths, conferences, demos and trainings
We represent in Poland:
- Engineered Arresting Systems Corporation /ESCO/ Zodiac Aerospace – major
supplier of land-based aircraft arresting systems/e.g. OEM of the family of BAK
systems/
- Engineered Arresting Systems Corporation /EMASMaxx/ Zodiac Aerospace
- world leader in providing aircraft arresting system for transport and civilian
airplanes
MMC Consulting s.c. holds:
- AQAP 2120-2009 Certificate
- WSK Quality Management Systems
- Government License
- ISO 9001:2009 Certification
- Security Clearance
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MOTOROLA SOLUTIONS Sp. z o.o.

f-36

ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa

b-101

MONCH PUBLISHING GROUP
Christine-Demmer-Str. 7, 53474 Bad Neuenahr Ahrweiler, Germany
tel. +49 2641 3703 0, fax +49 2641 3703 199
e-mail: info@moench-group.com, www.monch.com
MONCH is one of the world’s largest publishers of professional defence and
security journals which are available in print and in digital form - and reinforced
by MONS (MONCH Online News Site -and available on..www.monch.com).
MONCH journals are in English (MILITARY TECHNOLOGY, NAVAL FORCES,
SAFETY & SECURITY INTERNATIONAL), in Arabic, in Spanish, in German
and in Italian.
MILITARY TECHNOLOGY (of which the WORLD DEFENCE ALMANAC is an
annual special issue), NAVAL FORCES and SAFETY & SECURITY INTERNATIONAL are edited for a global readership.
AL DEFAIYA in Arabic is directed specifically at readers in the Middle East
and in North Africa, as is TECNOLOGIA MILITAR in Spanish edited for readers
in Latin America and Spain.
RIVISTA ITALIANA DIFESA in Italian is the leading defence monthly of Italy.
WEHRTECVHNIK in German is directed at readers in Germany, Austria and
Switzerland.
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Motorola Solutions tworzy innowacyjne rozwiązania i usługi komunikacyjne do zastosowań o szczególnym znaczeniu. Dzięki nim służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne oraz klienci komercyjni budują bezpieczniejsze miasta i prężne społeczności. Oferta firmy, obejmująca urządzenia, infrastrukturę, oprogramowanie i usługi, kierowana jest m.in. do organów ścigania,
straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwowe, służb komunalnych, także do organizacji z sektorów górnictwa, energetyki, produkcji, transportu i logistyki, a także służb publicznych.
Motorola Solutions creates innovative, mission-critical communication solutions and services that help public safety and commercial customers build safer
cities and thriving communities. Spanning devices, infrastructure, software and
services can find our solutions at work in a variety of industries including law
enforcement, fire, emergency medical services, national government security,
utilities, mining, energy, manufacturing, hospitality, retail, transportation and
logistics, education, and public services.

239

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

b-110

Stoisko / Stand

MoveIT
SCREEN-LED Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Towarowa 1, 88-100 Inowrocław
tel./fax +48 52 524 35 10
Specjalnością firmy Moveit są nietypowe rozwiązania mobilne. Nadajemy
mobilność pozornie nieruchomym urządzeniom, zwiększając ich funkcjonalność
i atrakcyjność. Naszym najnowszym projektem są rozkładane kontenery z panelami solarnymi. Samozaładowczy mobilny kontener solarny jest innowacyjny i konkurencyjny.
The major of Moveit company are unusual mobile solutions. We give the mobility to apparently static devices, increasing their functionality and attractiveness.
Our newest project are folding containers with solar panels. Self-loading mobile
solar container is innovative and competitive.
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MSM GROUP

d-56, zf-2

MSM GROUP is the company covering activities of subsidiaries operating in
the area of defence and civilian industry. The target of the group is the strategic
leading of subsidiaries for effective acquisition and management of the projects
within the scope of their portfolio. The companies within the group are covering
by their portfolio whole life cycle of ammunition, military wheeled and tracked
vehicles and radio-navigation electrical engineering. It includes activities as
a development, construction, production but also following service, repairing,
revision or modernisation, ecological liquidation included the possibility to transfer
the technology. In the portfolio of our companies you can find also other activities as a sales and authorized service of the TARTA trucks, transformators and
measuring pumping equipment production, and ISO containers production. MSM
GROUP is covering the activities with an accent on efficiency improving and
expanding reputation of the brands proven in time within the widest markets.
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MULTISOFT S.A.
ul. Krępa-Odrzańska 5, 66-001 Zielona Góra
tel. +48 734 199 513 (Biuro)
tel. +48 734 199 503 (Dział marketingu i sprzedaży)
“GET IN CONTROL”
Multisoft Group posiada wieloletnie doświadczenie związane z budowaniem
systemów ATC na całym świecie, począwszy od instalacji prostych systemów
nagrywających stanowiska z jednego lotniska, a skończywszy na rozproszonych
systemach obejmujących wiele lotnisk. Doświadczenie i wiedza zdobyta na wymagającym rynku ATC pozwala nam zaoferować swoje usługi w zakresie nagrywania również na rynek przemysłu obronnego. Multisoft Group oferuje najlepsze rozwiązania dostępne na rynku, które są dopasowane do potrzeb klienta.
“GET IN CONTROL”
Multisoft Group has a long track of experience in ATC infrastructure installations around the world. From simple recorder installations to complex nationwide
systems allowing centralized management - we have done it all and we are offering the defense industry our expertise and services. When it comes to video
recording Multisoft Group has the best possible solution available in the market
to match your needs. Taking full control of your network enables to have access
in real time of any given activities with the possibility of recording of all data for
further analysis and to act accordingly.
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MyDefence

g-16

Soren Pedersen
tel. +45 4051 2766
e-mail: sp@mydefence.dk, www.mydefence.dk
MyDefence jest przedsięwzięciem i podmiotem bazującym na doświadczeniach
byłych oficerów wojskowych. Wykorzystujemy dogłębne zrozumienie operacji
wojskowych i rozległy przegląd zaawansowanych technologii radiowych, przy
zastosowaniu wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
Głównym filarem naszej kultury korporacyjnej jest intensywny rozwój zaawansowanych, trwałych i nowoczesnych technologii, chroniących żołnierzy piechoty
przed improwizowanymi materiałami wybuchowymi (IED) oraz dronami o przeznaczeniu ofensywnym.
Analizując potrzeby naszych klientów i łącząc uzyskaną wiedzę z technologią i badaniami, dokonaliśmy rewolucyjnych kroków w kierunku niezawodnej
łączności bezprzewodowej stosowanej w środowiskach o znaczeniu krytycznym. Zdobyta przez nas i współdzielona wiedza sprawia, że nasze rozwiązania są nowoczesne. W MyDefence zdajemy sobie sprawę, że terminy “Współdziałanie” i “Misja Krytyczna” oznaczają ratowanie życia. Biorąc pod uwagę te
pojęcia realizujemy nasze projekty i wytwarzamy produkty, aby zaspokoić
potrzeby wojska w zakresie elastyczności i funkcjonalności.
MyDefence is an entrepreneurial enterprise rooted in the experience of former
military officers. We leverage a deep understanding of military operations and
robust insight into advanced radio technologies, with expertise of highly skilled
RF engineers.
We nourish a disruptive technology culture within our corporation, with a strong
desire to develop revolutionary, solid and superior technology, which protects
infantry soldiers, from Improvised Explosive Devices (IED) or drones carrying
explosives.
By listening to our customers, and combining lessons learned with our technology and research, we have made revolutionizing steps towards robust wireless
signaling in mission critical environments. The knowledge gained and shared,
makes our products truly cutting edge. At MyDefence we realize the terms
“Interoperability” and “Mission Critical” are lifesavers. Around these notions,
we work our projects and products in order to accommodate the military needs
for flexibility and operability.
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NAMMO
P.O. Box 142 – NO-2831 Raufoss
tel. + 47 61 15 22 31
Nammo
Grupa Nammo, bazująca na technologiach i działająca w sektorze lotniczym
i obronnym, specjalizuje się w dostarczaniu wysoce skutecznych rozwiązań.
Lokalizacje
Nammo posiada szeroki zasięg globalny dzięki biurom zlokalizowanym w całej Europie, jak również w Ameryce Północnej, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Australii. Spółka z siedzibą główną w Raufoss zatrudnia 2 200
osób w 12 krajach.
Działalność
Szerokie portfolio Nammo obejmuje naramienne systemy uzbrojenia, amunicję wojskową i sportową oraz silniki rakietowe i serwomechanizmy do zastosowań wojskowych i kosmicznych. Nasza ekologiczna dywizja demilitaryzacyjna
specjalizuje się w obsłudze przestarzałej amunicji konwencjonalnej.
Nammo
The Nammo Group is a technology-driven aerospace and defense group,
specializing in high-performance solutions.

NATIONAL INSTRUMENTS POLAND Sp. z o.o.
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International Business Center II
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
tel. +48 22 328 90 10, fax +48 22 331 96 40, Infolinia: 800 889 897
e-mail: ni.poland@ni.com, www.poland.ni.com
Firma National Instruments (NI) jest dostawcą sprzętu i oprogramowania,
które stosowane są w systemach testujących, pomiarowych oraz rejestratorach wbudowanych. Innowacyjne, łatwe w integracji oprogramowanie i modułowy sprzęt National Instruments zwiększają wydajność pracy inżynierów i naukowców na całym świecie.
Typowe aplikacje, oparte na narzędziach firmy National Instruments:
- Testery układów radiowych (w tym radarowych) o paśmie analizy do 1 GHz;
- Zdefiniowane programowo systemy radiowe (SDR) z wbudowanymi układami FPGA;
- Testery strukturalne;
- Rejestratory danych wbudowane w pojazdy.
Wykorzystanie komercyjnych technologii w produktach NI, takich jak układy
programowalne FPGA, procesory wielordzeniowe, magistrala Ethernet czy PXI,
umożliwia zredukowanie kosztu systemu, przy zachowaniu najwyższej przepustowości i dużej mocy obliczeniowej.

Locations
With offices across Europe, as well as in North America, India, UAE and Australia, Nammo has an extensive global reach. The company has 2 200 employees
in 12 countries and is headquartered in Raufoss, Norway.
Business
Nammo’s broad portfolio includes shoulder-launched munitions systems,
military and sports ammunition, and rocket motors and actuators for military
and space applications. Our environmentally friendly demilitarization division
specializes in handling excess, outdated and obsolete conventional ammunition.
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Stocznia Remontowa
NAUTA S.A.
ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia
www.nauta.pl
Stocznia Remontowa Nauta jest jedną z czołowych polskich stoczni, która
specjalizuje się w budowie jednostek pływających, remontach i przebudowach
jednostek cywilnych wszystkich typów. Oprócz produkcji cywilnej, Stocznia
świadczy usługi w obszarze remontów i budowy okrętów dla Marynarki Wojennej
Polski i innych państw. Doświadczenie Nauty na rynku połączone ze zdolnością
wykonywania prac najwyższej jakości oraz posiadaniem niezbędnych koncesji
i certyfikatów dot. produkcji specjalnej pozwoliło Stoczni na zawarcie wielu
kontraktów dla Marynarki Wojennej RP.
Stocznia funkcjonuje w ramach grupy MARS Shipyards & Offshore.
Nauta Shiprepair Yard is one of Polish leading shipyards that specializes in
building vessels, ship repairs and conversion works on all type of civilian vessels.
Apart from the civilian production, the Nauta also provides services in the area of
repair and building of the naval vessels for the Polish and foreign navies. Nauta’s
competitiveness on the market, ability to perform repair works of best quality
within the shortest delivery dates has secured a stable flow of military contracts.
Nauta is a key player in the MARS Shipyards & Offshore group.
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www.naval-group.com
Naval Group jest europejskim liderem na rynku uzbrojenia morskiego i znaczącym graczem w obszarze morskiej energetyki odnawialnej. Sukces Grupy
w działalności o globalnym zasięgu i przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii tworzony jest poprzez spełnianie wymagań Klientów dzięki posiadanym przez koncern wyjątkowym kompetencjom, unikalnym możliwościom przemysłowym i zdolności do zawierania innowacyjnych partnerstw strategicznych. Działalność Naval Group obejmuje projektowanie, budowę i utrzymanie w sprawności okrętów podwodnych i okrętów nawodnych. Koncern oferuje także pełen zakres usług dla stoczni i baz marynarki wojennej. Grupa proponuje również szeroką gamę rozwiązań z zakresu wykorzystania morskich
energii odnawialnych. Doceniając rolę wyzwań związanych ze społeczną odpowiedzialności biznesu, Naval Group przystąpił do inicjatywy ONZ Global Compact. Grupa zatrudnia około 12800 pracowników, a jej roczne obroty wynoszą
3,2 mld € (dane z 2016 r.).
Naval Group is the European leader in naval defence and a major player in
marine renewable energy. The group’s success as an advanced technology
company with global reach is built on meeting customer needs by deploying
exceptional know-how, unique industrial resources and an ability to develop
innovative strategic partnerships. Naval Group designs and builds submarines
and surface combatants, develops associated systems and infrastructure, and
offers a full range of services to naval bases and shipyards. The group has
also expanded its focus into marine renewable energy. Aware of its corporate
social responsibilities, Naval Group is a member of the United Nations Global
Compact. Naval Group generates annual revenues of €3.2 billion and employs
around 12,800 people (2016 data).
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PTH NEOPTA ELECTRONICS Sp. z o.o.

NEXEYA

ul. Włodkowica 14, 60-334 Poznań
e-mail: info@neopta.pl, www.neopta.pl

Avenue Sully Prudhomme, 92298 Chatenay-Malabry cedex, France
tel. 0033 1 41 87 30 00, www.nexeya.com

Neopta electronics istnieje na rynku od 1994 roku. Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach elementów biernych oraz mikrofalowych dla elektroniki profesjonalnej, w zakresie częstotliwości od DC do 110 GHz. Dzięki ścisłej
współpracy z wiodącymi producentami, oferujemy naszym klientom najwyższej jakości produkty i kompleksowe rozwiązania. Firma ukierunkowana jest
na bezpośredni kontakt z klientem. Zapewniamy fachową pomoc oraz doradztwo techniczne. Posiadamy własny magazyn elementów standardowych. Certyfikat ISO 9001:2008 oraz doświadczenie gwarantują rzetelne i profesjonalne
podejście do potrzeb klienta. W palecie produktów znajdują się: złącza wielopinowe IP68/IP69K, światłowodowe, koncentryczne; obciążenia, tłumiki, filtry, zestawy kalibracyjne; kable mikrofalowe, półsztywne oraz RG; falowody; anteny.
Neopta electronics has existed on the market since 1994. We specialise in
comprehensive supplies of passive and microwave components for professional
electronics, with frequencies ranging from DC to 110 GHz. Thanks to close
cooperation with leading manufacturers we offer the highest quality products
and complete solutions. The company focuses on direct contact with customers.
We provide professional assistance and technical advice. We have our own
stock of standard components. ISO 9001:2008 Certificate and our experience
guarantee reliable and professional approach to customers’ needs. Our offer
includes IP68/IP69K multi-pin, fibre optic and coaxial connectors; RF terminations, filters, calibration kits and other RF components; microwave-, “semi-rigid”
and RG-cables; waveguides and antennas.
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GŁÓWNE DZIAŁANIA:
Rozwiązanie testowe i walidacyjne,
Konwersja mocy,
Satelita.
PREZENTACJA
NEXEYA działa głównie na rynkach obrony, aeronautyki, kosmosu, energii
i transportu. NEXEYA projektuje i produkuje pokładowe urządzenia elektroniczne oraz świadczy powiązane usługi wsparcia i rozwiązania testujące.
NEXEYA dostarcza zarówno produkty gotowe jak i specjalistyczne oraz
świadczy usługi doradcze i serwisowe.
MAIN ACTIVITIES:
Test and validation solution,
Power conversion,
Satellite.
PRESENTATION
NEXEYA operates primarily in the Defense, Aeronautics, Space, Energy and
Transportation markets. NEXEYA designs and manufactures on-board electronic
equipment and provides associated support services and testing solutions.
NEXEYA supplies both off-the-shelf and specialized products and provides
consulting and maintenance services.
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NIMDA-DIESEL GROUP
P.O.B 768, Lod 7110604, Israel
tel. 972 8 9781121, fax 972 8 9781137
e-mail: Info@nimda.co.il, www.nimda.co.il
Firma możę się poszczycić czterdziestoletnim doświadczeniem w skutecznej
modernizacji pojazdów wojskowych i komercyjnych. Nimda jest znana na całym
świecie jako dostawca zestawów zasilających i zaawansowanych zastosowań
motoryzacyjnych, instalacji elektrycznych, układów napędowych dla sił lądowych
i morskich, systemów napędowych, a także z modernizacji różnych platform
przez integrację zaawansowanych przeciwczołgowych systemów uzbrojenia i
obrony powietrznej.
Działając jako główny dostawca dla swojego wiodącego klienta - Izraelskich
Siły Zbrojncyh (IDF), firma Nimda dostarcza produkty i rozwiązania różnych
zastosowań. Firma wykorzystuje szeroką wiedzę w celu w zakresie nowo
opracowanych technologii.
Niektóre programy modernizacyjne firmy Nimda:
Czołg T-72
M-109
M-113 A3 APC
Ciężki transporter opancerzony „Achzarit”
BMP II

Zakłady Chemiczne
NITRO-CHEM S.A.
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ul. Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz
tel. +48 52 374 76 60, fax +48 52 361 11 24
e-mail: nitrochem@nitrochem.com.pl, www.nitrochem.com.pl
Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. to doświadczony i znany na światowym rynku producent materiałów wybuchowych, amunicji oraz produktów chemicznych. Spółka jest dostawcą uzbrojenia dla polskiej armii, zagranicznych sił
zbrojnych i koncernów zbrojeniowych. W swojej działalności specjalizuje się także w produkcji amunicji wielkokalibrowej, bomb lotniczych, min przeciwpancernych i amunicji saperskiej oraz na usługach elaboracji amunicji.
Chemical Works NITRO-CHEM JSC is a well-known, experienced producer
of explosives, ammunition and chemical products as well as the supplier of
defense products for Polish and foreign armies. The company specializes also
on production of big caliber ammunition, aerial bombs, antitank mines, engineer
ammunition and on provision of ammo filling services.

With over four decades of success in the upgrade and modernization of military
and commercial vehicles, Nimda is well known world-wide as a provider of power
packs and advanced automotive applications, the assembly and installation of
power-trains for ground forces and marine propulsion systems as well as various
platforms’ modernization via the integration of advanced weapon systems for
anti-tank and air defense uses.
Acting as a main supplier for its main customer - the Israel Defense Force (IDF)
- Nimda has been providing products and solutions for a variety of applications
and has applied its knowhow to enhance its contribution to its customers with
newly developed technologies.
Some of Nimda’s upgrading programs:
T-72 Tank
M-109
M-113 A3 APC
Heavy APC “Achzarit”
BMP II
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- Industry’s first hermetically sealed disconnect
- Rated up to 500A continuous current carry
- For system voltages up to 1000 VDC
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NO-EL Sp. j.
Ryszard Nowak, Barbara Musiałek
- wyłączny przedstawiciel firmy GIGAVAC
na rynku polskim

Sealed high voltage relays:
- Voltage ratings up to 100 kV DC
- Rated up to 100A current carry
- Vacuum or gas dielectric

Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
tel. +48 32 203 91 34, fax +48 32 608 09 55
e-mail: no-el@no-el.pl, www.gigavac.pl, www.gigavac.com
Firma NO-EL jest wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku amerykańskiej firmy GIGAVAC która, należy do grona największych na świecie producentów przekaźników wysokiego napięcia oraz hermetycznych styczników i odłączników. Produkty te przeznaczone są dla aplikacji stało i zmienno-prądowych.
Asortyment firmy GIGAVAC znalazł szerokie zastosowanie w kolejnictwie,
pojazdach szynowych, przemyśle górniczym, energetycznym, samochodowym, zbrojeniowym oraz w segmencie pojazdów elektrycznych czy też energetyki fotowoltaicznej.
-

Małogabarytowe styczniki hermetyczne:
napięcie pracy do 1500 VDC,
prąd roboczy do 1000 A,
wykonanie cywilne i militarne,
wykonane w technologii EPIC.

Odłączniki hermetyczne:
- napięcie pracy do 1000 V DC,
- prąd roboczy do 500A,
- Najmniejsze hermetyczne wysokonapięciowe odłączniki dostępne na rynku.
Hermetyczne przekaźniki wysokiego napięcia:
- napięcie pracy do 100 kV DC/AC,
- prądy robocze do 100A,
- próżniowe lub wypełnione gazem SF6.
NO-EL company is the only authorized representative for GIGAVAC for the
territory of Poland. Based in Santa Barbara, California, GIGAVAC manufactures Advanced Switching Solutions. GIGAVAC’s sealed switching devices
include high voltages relays, contactors, manual disconnect switches and other
Power products. Used in a wide variety of applications typical customers are
manufacturers of commercial and military vehicles as well as boats, light rail,
mining, factory automation power systems, battery charging and management
systems, fuel cells, solar and wind power systems, test equipment, HV power
supplies, wafer fabrication, RF communications equipment and others in need
of Advanced Switching Solutions.
-

Small-size sealed contactors:
Rated up to 1000A continuous current carry
For system voltages up to 1500 VDC
Military & High Inrush versions
EPIC technology
HBD - Hermetic Manual Disconnect:
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NORDIC UNMANNED
Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway
www.nordicunmanned.com
Nordic Unmanned cooperates with the world’s leading technology developers
and manufacturers in unmanned systems on land, in air and under water. We
tailor solutions based on your needs for data, sensors or camera. The systems
we introduce to the marked is cutting-edge proven technology that have been
tested in the most extreme environments on the planet.
Nordic Unmanned is authorized manufacturer, distributor, and training company by Lockheed Martin Procerus Technologies in USA. Main product in use
is the Indago 2 UAS. This system has long endurance and range, it is also an
“all weather system”.
Hot-swappable payloads/sensors: DUO+ (FLIR, EO camera, HD video, Integrated laser illuminator, Object tracking, Geo referenced picture/video), ION
30x zoom, Pilot line/Drop function, Dual 4K hyperspectral camera for potential
detection of ea. burried IED or agriculture tasks.
Governmental use: Terrain awareness using DTED, S-band/L-band + Military
frequencies, Very low acoustic noise signature, Rapid deployment, Built-in safety
features, All digital radio link with military grade communication option, rough
weather resistant and lightweight hand controller.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych
„OBRUM” sp. z o.o.

c-4

ul. Toszecka 102, 44-117 Gliwice
tel. + 48 32 301 92 09, fax + 48 32 231 58 87
OBRUM sp. z o.o. należy do najbardziej doświadczonych i unikalnych jednostek naukowych prowadzących prace badawczo-rozwojowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa ukierunkowane na wdrożenie i praktyczne zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP. Partnerami Ośrodka są krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze, wiodące w dziedzinie zastosowań wysoko zaawansowanych technologii.
-

Ośrodek jako wiodący w swojej specjalności w kraju, opracował i oferuje:
mosty na podwoziach samochodowych i gąsienicowych,
pojazdy inżynieryjne,
modułowe platformy gąsienicowe,
platformy stacji radiolokacyjnych,
symulatory i trenażery,
aplikacje serwisowe oparte na technologii rzeczywistości rozszerzonej,
symulatory proceduralne.

OBRUM Ltd is one of the most experience and unique research and development center in the field of defense and security. The Center is focused on
implementation and practical application in the Armed Forces of the Republic
of Poland. OBRUM’s partners are national and foreign entities, leaders in application of highly advanced technology.
-
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OBRUM as a leading unit in the country in its field, has developed and offers:
bridges on the chassis of cars and tracked
engineering vehicles
modular tracked platforms
platform for radiolocation stations
simulators and trainers
service applications based on augmented reality technology
procedural simulators.
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ORANGE POLSKA S.A.
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel. +48 506 000 267
e-mail: brunon.czabok@orange.com, www.cert.orange.pl/uslugi
Zespół CERT (Computer Emergency Response Team) Orange Polska pracuje
w trybie 24/7/365. Jego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa użytkowników sieci, reagowanie na incydenty bezpieczeństwa, a także rozwój narzędzi
wykrywania i minimalizacji zagrożeń. Prawo do używania zastrzeżonej nazwy
CERT® uzyskał już w 2006 roku i obecnie posługuje się nią jako jedyny krajowy
operator telekomunikacyjny. CERT Orange Polska otrzymał najwyższy poziom
akredytacji w Trusted Introducer (TI). CERT Orange Polska jest jedynym zespołem z Polski o najwyższym stopniu akredytacji. Orange Polska świadczy również
usługi doradztwa oraz outsourcingu kancelarii tajnej do poziomu ściśle tajnej.

Orbital ATK Armament Systems
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Armament Systems Division, 4700 Nathan Lane N., Plymouth, MN 55442
tel. +1-763-744-5370, www.orbitalatk.com/mspo
Orbital ATK Armament Systems to wiodący innowator, twórca i producent
broni, który zapewnia Stanom Zjednoczonym i ich sojusznikom najwyższe
zdolności bojowe.
Cechuje nas niecodzienne podejście do rynku, charakteryzujące się z szybkością działania i innowacyjnością. Orbital ATK Armament Systems posiada
ponad 30-letnie, udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu i produkcji
amunicji średniego i dużego kalibru, jak również precyzyjnej amunicji artyleryjskiej i moździerzowej.
Armament Systems jest producentem systemów uzbrojenia z rodziny Bushmaster®, zainstalowanych na platformach bojowych naziemnych, powietrznych
i morskich na całym świecie.

The CERT (Computer Emergency Response Team) at Orange Polska works
24/7/365. Its job is to monitor the security of network users, react to security
incidents, and develop tools to detect and minimise threats. It obtained the right
to use the trademark CERT® in 2006, and at present it is the only telecommunications operator that uses it. The Orange Polska CERT has obtained the highest
level of accreditation at Trusted Introducer (TI). The Orange Polska CERT is the
only team in Poland to have reached that level. Orange Polska also provides
consultancy services and classified information office outsourcing services up
to the top secret level.
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OTIS TECHNOLOGY

PAGACZ I SYNOWIE Sp. z o.o.

PO Box 582 / 6987 Laura Street, Lyons Falls, NY 13368
tel. 315 348 4300, fax 315 348 2477
www.otistec.com

ul. Studzienna 36, 87-100 Toruń
P&S Industry 517 713 210
P&S Defence 516 745 104
tel. +48 56 647 18 01, fax +48 56 623 16 46
e-mail: biuro@pagacz.com.pl, www.pagacz.com.pl

Otis Technology is known for manufacturing the most advanced gun cleaning
systems and accessories available. The superior Breech-to-Muzzle® design
combined with unmatched quality has positioned Otis as the gun care system of
choice with the US Military, Hunters, Shooters and Law Enforcement personnel
Worldwide. Otis Technology is SMART GUN CARE.
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Firma Pagacz i Synowie sp. z o.o. jest firmą rodzinną posiadającą wieloletnie
doświadczenie w realizacji dostaw specjalistycznego sprzętu dla wojska, policji
oraz pozostałych służb mundurowych.
Dostarczamy sprzęt najwyższej klasy, oferując dostawy, instalację, serwis
i wsparcie szkoleniowe dla naszych klientów, aby mogli w pełni wykorzystać
możliwości dostarczanego sprzętu.
Jesteśmy dystrybutorem wielu Światowych marek na rynku Polskim, Czeskim i Słowackim.
Więcej informacji na stronie www.pagacz.com.pl
Posiadamy również sklep internetowy dla odbiorców detalicznych i hurtowych
www.armytec.pl
Pagacz & Sons Ltd. is a family company with many years of experience in
the supply of specialist equipment for the army, the police and other services.
Throughout the period of our activity, we have gained a large number of trusted
clients, adjusting ideally to their individual needs and expectations.
Our team is a combination of youth and dynamism, with many years of experience of former Polish Army officers with a practice both from foreign missions
and military service in linear and logistic units.
We have employed: specialists in communication, optics, armaments, tanks,
and aerospace.
More information can be found at www.pagacz.com.pl
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PARASNAKE Arkadiusz Szewczyk
ul. Żeromskiego 30, 25-370 Kielce
tel./fax 41 241 80-22, kom. +48 501 501 138
www.parasnake.pl
Firma Parasnake jest obecna na rynku od 2004 roku. Prowadzimy działalność
obejmującą dystrybucję sprzętu spadochronowo-desantowego, wysokościoworatowniczego, części zamiennych do wojskowych i cywilnych statków powietrznych, symulatorów, sprzętu obsługi naziemnej oraz wyposażenia taktycznego
dla służb mundurowych. Jesteśmy także dostawcą usług w zakresie remontów
i obsługi agregatów i wyposażenia lotniczego, oraz wykonawcą specjalistycznych
usług szkoleniowych dla pilotów, skoczków spadochronowych i specjalistów
służb wysokościowo-ratowniczych.
Parasnake has been existing at the market since 2000 year. Our business
activity is distribution of parachute and aerial delivery equipment, search and
rescue items, aviation spare parts for civilian and military applications, simulator,
ground support equipment and tactical equipment for military and law enforcement customers. Our offer includes providing services and system solutions
in the range of aviation parts overhauls and repairs and complex services on
the field of specialized training of pilots, parachute jumpers and airborne and
search & rescue technicians.
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PCE Polska Sp. z o.o.
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ul. Zielona 12, 58-200 Dzierżoniów
tel. +48 74 831 76 00, fax +48 74 831 17 00
e-mail: pce@pce.pl, www. pce.pl
PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które już
od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej jakości
osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE i jest polskim odziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii.
Specjalizując się w osprzęcie siłowym zyskaliśmy perfekcję, która umożliwia
nam tworzenie produktów doskonale sprawdzających się zarówno w przemyśle, na placach budowy jak i w instalacjach domowych. Produkty PCE są przystosowane do pracy w trudnych warunkach takich jak kopalnie, tunele, elektrownie czy przemysł ciężki.
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PCO S.A.
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, 03-982 Warszawa
tel. +48 22 515 75 01
e-mail: pco@pcosa.com.pl, www.pcosa.com.pl
PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem zaawansowanego technicznie sprzętu optoelektronicznego, opartego na technologiach noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych. Stosowane w spółce technologie są wynikiem współczesnych osiągnięć nauki, a wyroby produkcji PCO S.A. znajdują uznanie, zarówno wśród odbiorców wojskowych, jak i współpracujących z nim wytwórców
krajowych i zagranicznych. Poza działalnością produkcyjną, spółka świadczy
usługi serwisowe, naprawcze i konserwacyjne. PCO S.A. zajmuje się również
prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Wysoka jakość
oferowanych produktów i usług potwierdzona jest certyfikatami oraz nagrodami uzyskanymi na przestrzeni lat.
PCO S.A. is the leading Polish producer of modern optoelectronic devices
based on noctovision, thermovision and laser technologies. These technologies
are a result of current scientific activities. Products of PCO S.A. gain recognition from both domestic military users and cooperating domestic and foreign
companies. High quality of offered products and services was confirmed by
certificates and awards gained for years.
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PEI-Genesis
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George Curl Way, Southampton, UK, SO18 2RZ
tel. +44 (0) 23 8062 1260, fax +44 (0) 23 8062 1270
e-mail: peiuk@peigenesis.com, www.peigenesis.com
PEI-Genesis — jedne z najszybszych na świecie złączy i wiązek kablowych.
PEI współpracuje z klientami w celu opracowania rozwiązań inżynieryjnych,
które spełniają określone wymagania a następnie zapewnia szybką obsługę
o stałej jakości, nieporównywalnej z innymi w branży.
Automatyzacja wykorzystywana w fabrykach na całym świecie umożliwia PEI
gromadzenie jednych z największych zapasów elementów elektronicznych,
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. PEI opracowuje niestandardowe rozwiązania interkonektorów, które mogą być wykorzystywane w wymagającym środowisku lotnictwa, energetyki, przemysłu wojskowego, kolejowego
i medycznego na całym świecie.
PEI-Genesis is one of the world’s fastest assemblers of precision connectors
& cable assemblies. PEI partners with customers to design engineered solutions
that meet specific application requirements & then delivers with speed, service
& consistent quality that is unmatched in the industry.
Proprietary automation in mirrored factories around the world allows PEI to assemble, from one of the largest inventories of electronic components, according
to customers’ specific requirements. PEI develops custom interconnect solutions
that support the harsh environments of the aviation, energy, military, industrial,
rail, & medical sectors worldwide.

263

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

d-5

Stoisko / Stand

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP
Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel. +48 22 874 03 43, fax +48 22 874 03 40
e-mail: mds@piap.pl, www.antyterroryzm.com, www.antiterrorism.eu
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP jest producentem polskich
robotów mobilnych do zastosowań C-IED i rozpoznania.
Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego
PIAP zaprezentuje roboty mobilne, wyposażenie do nich, gamę akcesoriów
do CBRN. Zaprezentujemy też robota PIAP FENIX® opracowanego specjalnie
dla Sił Zbrojnych RP.
Więcej informacji: www.antyterroryzm.com
Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP is a Polish designer and producer of C-IED robots and reconnaissance UGVs.
During International Defence Industry Exhibition PIAP will present its mobile
robots, special equipment, accessories for CBRN and newest PIAP FENIX®
robot developed especially for Polish Armed Forces.
More information: www.antiterrorism.eu
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PIT-RADWAR S.A.
ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa
tel. +48 22 540 22 00
e-mail: office@pitradwar.com, www.pitradwar.com
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PIT-RADWAR S.A. jest spółką, która powstała z połączenia Przemysłowego
Instytutu Telekomunikacji S.A. i CNPEP RADWAR S.A. i dziedziczy ich długoletnie doświadczenia w zakresie oryginalnych opracowań, produkcji i wsparcia
logistycznego rozwiązań opartych na technologiach radiolokacyjnych.
PIT-RADWAR S.A. posiada od dziesięcioleci zdolności i kompetencje w zakresie rozpoznania elektronicznego przy użyciu aktywnych i pasywnych elektronicznych systemów rozpoznania, systemów opartych na bezpilotowych platformach lotniczych, oraz zbierania i analizy danych integracji danych uzyskiwanych z tych sensorów na każdym poziomie taktycznym.
W ostatnich latach PIT-RADWAR S.A. jest dostawcą produktów należących do
trzech podstawowych komponentów systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tj. radarów obrony powietrznej dalekiego, średniego i krótkiego
zasięgu, rakietowych i artyleryjskich platform przeciwlotniczych oraz rozwiązań
sprzętowo-programowych systemów wspomagania dowodzenia.
PIT-RADWAR S.A. is a company which has been created as a result of
merger of two radar houses: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. (Telecommunications Research Institute) and CNPEP RADWAR S.A., and inherits
their long-standing expertise in area of original design, production and logistic
support of radar based solutions.
Since decades, PIT-RADWAR S.A. has shown their capabilities and competence in electronic recognition with use of active and passive recognition systems,
UAV-based surveillance systems, and in gathering /analyzing/integrating of data
acquired from those sensors at each tactical level.
Recently, PIT-RADWAR is a supplier of products which make part of three
basic components of antiaircraft and antimissile systems: long, medium and
short range air defence radars, A-A artillery and missile platforms and hardware/
software command and control systems.
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PLASAN SASA Ltd.
www.plasansasa.com
Plasan jest globalnym dostawcą opancerzenia dedykowanego dla pojazdów
taktycznych, samolotów i platform morskich. Dzięki posiadaniu własnego działu R&D, zespołu projektantów, prototypowni oraz zdolności produkcyjnych jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązania dostosowane i zoptymalizowane pod
względem ochrony, ładowności oraz kosztów do indywidualnych wymagań klienta. Nasze zintegrowane rozwiązania ochrony balistycznej gwarantują przewagę taktyczną nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Dzięki naszemu 30 letniemu doświadczeniu i wyposażeniu ponad 32,000 pojazdów oraz 400
prototypów w nasze rozwiązania ochrony balistycznej, Plasan posiada unikalną
możliwość zrozumienia wyzwań stawianych na nowoczesnym polu bitwy.
Plasan is a global provider of customized survivability solutions for tactical
combat vehicles, aircraft and naval platforms. We offer high-end optimization of
protection, payload, and cost by combining in-house R&D, design, prototyping,
and manufacturing capabilities, creating the optimum solutions for the customer’s
specific needs. Our manufactured integrated protection systems guarantee tactical superiority for even the most challenging missions. With three decades of
experience and over 32,000 vehicles across the globe fitted with our protection
solutions, and more than 400 prototypes, Plasan has a unique understanding
of the challenges found on the modern battlefield.
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PLATH GmbH
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www.plath.de, www.plathgroup.com
PLATH GmbH jest specjalistyczną firmą o międzynarodowym zasięgu z ponad 60-letnim doświadczeniem w projektowaniu i opracowywaniu kompleksowych rozwiązań w branży COMINT i EW. Asortyment produktów PLATH GmbH
obejmuje cały cykl rozpoznania, „od czujników do wiedzy“.
PLATH GmbH jest siedzibą Grupy PLATH, jednego z największych podmiotów w branży. Grupa PLATH skupia doświadczenie najwyższej klasy specjalistów, dostarczając rozwiązania, które pomagają klientom w utrzymywaniu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.plath.de oraz www.
plathgroup.com.
PLATH GmbH is an internationally operating specialist with over 60 years of
experience in providing COMINT and C-ESM solutions for ambitious customers
in strategic and tactical missions. The portfolio of PLATH GmbH covers the entire
intelligence cycle “from sensors to knowledge” to provide a full situational awareness picture - from a single source. With essential decision-making information,
PLATH GmbH supports the customer to succeed in the dedicated mission.
PLATH GmbH is the headquarters of PLATH Group, a corporate association
of first-rate specialists, providing a full range of signal intelligence solutions to
protect and prevent the internal and external security. Currently the following
companies belong to the PLATH Group:
- PLATH GmbH
- PLATH AG
- PROCITEC GmbH
- PLATH EFT GmbH
- innoSysTec GmbH
- NEXA Technologies SAS
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POB d.o.o.
e-14

PLG Paar Logistik GmbH
Karl-Schiller-Str.9, 86551 Aichach, Deutschland
e-mail: info@paarlogistik.de, www.paarlogistik.de
-

Zaopatrzenie, Logistyka, Obsługa Systemowa:
części zamienne do Leopard, T72, BWP
maty izolująco-wygłuszające
system ochrony anty-pociskowej ExploGuard
kamery, monitory, switche

-

PLG-Supply-Logistic- System Support:
spare parts for Leopard, T72, BWP
isolating and damping mat
protection system ExploGuard
cameras, monitors, switches

d-15

29. rujna 4, HR-43000 Bjelovar, Croatia
tel. +385 43 226 250, fax +385 43 226 275
www.pob.hr
POB is producer of high quality weapon parts like M16 and AK47 rifle magazines, pistol magazines, ammo links, belts and another weapon parts according
to customer requirements.
A diversified team of design, tooling engineers and production managers is
focused on controlled product development, prototyping and production.
High tech machines and quality control devices assures great reliability and
safety of our products.

Przedstawiciel handlowy - firma EL-CAB Sp. z o.o.
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POL-MARE Sp. z o.o. Sp. k.
b-62

POLAND-U.S. OPERATIONS
ul. Rzymowskiego 30 lok. 424, 02-697 Warszawa
tel. +48 880 578 346, fax +48 653 568 381
www.PlusOps.com
Poland-U.S. Operations Sp. z o. o. (PLUS Ops) specjalizuje się w polsko - amerykańskich relacjach wojskowych i koncentruje się na wzmocnieniu europejskiego i globalnego bezpieczeństwa poprzez świadczenie usług w zakresie zarządzania projektami i reprezentacji klientów. Z siedzibą w Warszawie działamy
jako efektywna kosztowo, platforma porozumienia, pomagając w przygotowaniu i realizacji projektów obronnych i logistycznych. PLUS Ops wspiera programy wojskowe i rządowe, takie jak Europejska Incjatywa Reasekuracji (European
Reassurance Initiative, (ERI)), Zwiększona Obecność NATO w Sojuszu (NATO
Enhanced Forward Presence (EFP)) oraz modernizację obrony regionalnej.
Poland-U.S. Operations Sp. z o.o. (PLUS Ops) specializes in the PolishAmerican defense relationship, and is dedicated to strengthening European
and global security through project management and representational services.
Headquartered in Warsaw, we act as a cost-effective in-country interface,
assisting in the preparation and execution of defense and logistics projects.
PLUS Ops supports military and government programs such as the European
Reassurance Initiative (ERI), NATO Enhanced Forward Presence (EFP), and
regional defense modernization.
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ul. Czechosłowacka 3, 81-336 Gdynia
tel. +48 58 624 79 90, fax +48 58 624 79 91
e-mail: pol-mare@pol-mare.pl, www.pol-mare.pl
Oferujemy:
- profesjonalną obsługę spedycyjną ładunków o znaczeniu strategicznym
przesyłanych drogą lądową i morską
- transport i załadunek oraz obsługę portową ładunków ponadnormatywnych
- usługi doradcze i ekspertyzy na statkach - w portach polskich i obcych
- obsługę agencyjną statków
- Posiadamy własną flotę transportowa dla przewozu ładunków niebezpiecznych klasy I
Wdrożyliśmy wewnętrzny system kontroli WSK.
Posiadamy certyfikaty ISO 9001 oraz AQAP 2120.
Otrzymaliśmy kod NCAGE 1421H.
Our offer:
- professional forwarding services to the strategic meaning cargo transported
on the land, by sea and by air
- transport, loading and full port service of oversize cargo
- consulting services and surveys on vessels - in Polish and foreign ports
- shipping agency services
- we have our own fleet for transporting of hazardous cargo of Class I.
We have implemented the Internal Control System.
We were granted the ISO 9001 and AQAP 2120 certificates.
We were alloted the NCAGE code: 1421H
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POLON-ALFA Sp. z o.o. Sp. k.

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA

ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz
tel. +48 52 363 92 61, fax +48 52 363 92 64
e-mail: polonalfa@polon-alfa.pl, www.polon-alfa.pl

ul. Nowy Świat 4a, 00-497 Warszawa
tel. +48 22 718 4300, fax +48 22 718 4301
www.pgzsa.pl

POLON-ALFA to polski producent, który już od 60 lat rozbudowuje wiodącą
pozycję w branży aparatury dozymetrycznej oraz systemów przeciwpożarowych
na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
Firma dostarcza specjalistyczną aparaturę dozymetryczną dla polskich Sił
Zbrojnych oraz innych służb mundurowych m.in.:
• Radiometr DPO
• Symulator DPO-SYM
• Zespół Radiometryczny ZR-1
• Zespół Radiometryczny ZR-2
POLON-ALFA jest również producentem stacjonarnych monitorów promieniowania jonizującego, instalowanych m.in. na przejściach granicznych.
POLON-ALFA już od 1998 roku posiada System Zapewnienia Jakości ISO
9001 oraz AQAP 2110:2009.

Mamy biznesową wizję i energię. Bazując na doświadczeniu i kompetencjach, mamy ambicje, żeby stać się wiodącym producentem sprzętu dla nowoczesnych armii.
Budujemy siłę polskiego przemysłu obronnego. Jako główny partner biznesowy w procesie modernizacji polskiego wojska jesteśmy ważnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego.
Skupiamy ponad 60 firm, dzięki czemu dysponujemy kompleksową ofertą
niezawodnych produktów i usług. Rozwijamy zasoby i kompetencje, szybko reagując na zmiany zachodzące w świecie, tak aby spełniać wymagania kontrahentów w kraju oraz za granicą.

POLON-ALFA is a Polish manufacturer which has been developing its leading
position in the field of dosimetry instruments and fire protection systems on the
Polish and foreign markets for 60 years.
For Polish Army and other uniformed services the company provides dosimetry
equipment such as:
• DPO Radiometer
• DPO-SYM simulator
• Radiometric Kit ZR-1
• Radiometric Kit ZR-2
POLON-ALFA is also a manufacturer of stationary ionizing radiation monitors
used at border crossing points.
Since 1998 the company has got the Quality Assurance System ISO 9001
implemented and the AQAP 2110: 2009.

272

c-6, c-7

We have business vision and energy. Based on experience and expertise,
we have an ambition to become the leading manufacturer of technologically
advanced equipment for modern armies.
We are building the strength of the Polish defence industry. As the primary
business partner in the Polish Army modernization process, we are an important
component of the national security system.
We concentrate more than 60 enterprises with a comprehensive offer of
reliable products and services. We develop resources and expertise, quickly
responding to changes occurring worldwide, in order to meet diverse requirements of contracting parties in Poland and abroad.
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POLSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA
d-33

POLSKA IZBA PRODUCENTÓW
NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU
ul. Fort Wola 22
tel. +48 22 634 47 78, 634 47 79, fax +48 22 836 84 24
e-mail: izba@przemysl-obronny.pl, chamber@defence-industry.pl
Izba jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządową organizacją polskich
podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa, zrzeszającą ponad 200 firm (od potentatów aż po
niewielkie spółki). Izba należy do największych polskich organizacji samorządu
gospodarczego. Izba posiada poważne kompetencje ustawowe do reprezentacji
interesów gospodarczych swoich członków wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.
Władzami Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju są: Walne
Zgromadzenie Członków Izby, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Organem wykonawczym Zarządu jest Sekretariat Izby.
Izba działa w 10-ciu Zespołach Problemowych, oraz 6-ciu Komisjach Zadaniowych (ds. lobbyingu, offsetu, restrukturyzacji, rynku wewnętrznego, współpracy z zagranicą oraz promocji).
Od 1998 roku Izba posiada status reprezentanta krajowego przemysłu zbrojeniowego w strukturach NATO-NIAG (NATO-Industrial Advisory Group).
Od 2005 roku posiadamy certyfikaty WSK, ISO 9001, NCAGE 1082H i koncesje MSWiA nr B-06/2005.

274

e-16

ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa
tel. +48 608 327 888
e-mail: kontakt@fpfb.pl, www.fpfb.pl
Fundacja Polskie Forum Bezpieczeństwa to pierwszy w naszym kraju, funkcjonujący w formule zapewniającej pełną niezależność, pozarządowy ośrodek
studyjny koncentrujący swoją działalność na szeroko pojmowanej problematyce bezpieczeństwa.
Misja PFB to wsparcie analityczno-prognostyczne instytucji, agend, służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski i Polaków oraz przedsiębiorstw produkujących sprzęt oraz wyposażenie dedykowane temu obszarowi. Naszym
zamiarem jest ponadto budowanie przestrzeni wymiany myśli, koncepcji, idei
a także inspirowanie i animowanie dyskusji dotyczącej problematyki, wokół której koncentruje się nasza działalność.
The Polish Security Forum Foundation is the first one in our country, functioning
in a formula providing complete independence, non-governmental studio center
concentrating its activity on broadly defined problematic aspects of security.
The mission of PSF is analytical-prognostic support of institutions, branches,
services responsible for security of Poland and Poles and companies producing
equipment and facilities dedicated to this area. Moreover our intention is building
a space for exchanging thoughts, concepts, ideas and also inspiration and animation of discussion concerning a topic, around which our activity is concentrated.
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PZL Mielec’s flagship products include the S-70i Black Hawk helicopter and
M28 fixed-wing short takeoff and landing aircraft in civil and military version:

zf-5

POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec
www.pzlmielec.pl, www.m28aircraft.com
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - PZL Mielec, należące do firmy Sikorsky Aircraft Corporation, to jeden z największych w Polsce producentów statków powietrznych, a także największy zakład produkcyjny koncernu Lockheed
Martin poza granicami Stanów Zjednoczonych. PZL Mielec posiadają w pełni
funkcjonalną linię produkcyjną, centrum montażu ostatecznego oraz nowoczesne centrum badań i prób statków powietrznych. Od ponad 80 lat mieleckie zakłady projektują, produkują oraz serwisują samoloty i śmigłowce. PZL Mielec
mogą się także poszczycić dostawami struktur lotniczych do wielu klientów na
całym świecie. Obecnie firma zatrudnia 1700 osób, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz produkcyjną cenioną na arenie międzynarodowej, szczególnie za wysoką jakość i terminowość dostaw.

S-70i BLACK HAWK - proven multi-task helicopter, designed accordingly
with rigorous military requirements in order to meet multiple requirements on
the battlefield. The platform is used by US Army and 30 other militaries all over
the world. The helicopter can operate in every climate zone. It was designed
so as to allow maintenance of airworthiness also under field conditions and to
give both military humanitarian. PZL Mielec produced 41 helicopters so far.
M28 aircraft - two-engine, turboprop utility airplane (passenger, cargo and
mixed configuration) of STOL class, ie. It has the possibility of short take-off and
landing, the best in its class. Civil missions conducted by this airplane include
parachute drops, medical evacuations, patrol and naval-reconnaissance flights
and also search - and- rescue operations.
M28B Bryza aircraft - military version of M28 airplane. Currently Polish Air
Force operates 37 M28 Bryza aircraft in different versions: commando, transport,
patrol and sanitary to various military operations and to support rescue missions
in case of natural disasters. M28 Bryza can be additionally equipped with floor
roller adapted to drop the cargo on parachutes and rescue winch.

Flagowe produkty PZL Mielec to wielozadaniowy helikopter Black Hawk oraz
samolot M28 w wersji cywilnej i militarnej:
S-70i BLACK HAWK - sprawdzony wielozadaniowy śmigłowiec, zaprojektowany zgodnie z rygorystycznymi wymogami wojskowymi w celu spełniania różnorodnych wymagań operacyjnych na polu bitwy. To platforma wykorzystywana
przez Armię Stanów Zjednoczonych i 30 innych armii na całym świecie. Black
Hawk jest zdolny do działania w każdej strefie klimatycznej. Został zaprojektowany tak, aby umożliwiać utrzymanie zdatności do lotu również w warunkach
polowych oraz dać użytkownikowi możliwość szybkiej rekonfiguracji, w zależności od zadanych misji wojskowych i humanitarnych. PZL Mielec wyprodukował
dotychczas 41 takich maszyn.
Samolot M28 - dwusilnikowy turbośmigłowy samolot użytkowy (pasażerski,
cargo i konfiguracja mix) klasy STOL, tj. posiadający możliwość krótkiego startu i lądowania, najlepszy w swojej klasie samolotów. Misje cywilne wykonywane przez ten samolot obejmują zrzuty spadochronowe, ewakuacje medyczne,
loty patrolowe i rozpoznawczo-morskie, a także akcje poszukiwawczo - ratunkowe. Dzięki łatwości i szybkości przezbrajania kabiny, samolot może być użytkowany zarówno przez odbiorców cywilnych jak i wojskowych.
Samolot M28B Bryza - wojskowa wersja samolotu M28. Obecnie Polskie Siły
Powietrzne eksploatuje 37 samolotów M28B Bryza w różnych wersjach: desantowej, transportowej, patrolowej i sanitarnej. Samoloty wykorzystywane są do
różnych operacji wojskowych oraz wsparcia akcji ratunkowych w przypadku kataklizmów. M28B Bryza może być dodatkowo wyposażony w podłogę rolkową,
dostosowaną do zrzutu ładunku na spadochronach oraz wciągarkę ratunkową.
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. - PZL Mielec, a Sikorsky Company, is
presently one of the largest aircraft manufacturer in Poland, and the largest
production site for Lockheed Martin outside the USA. PZL Mielec has a fully
functional airframe manufacturing facility, a final assembly production line, an
aircraft completion center and a flight operations center. For over 80 years the
PZL Factory has designed, produced and maintained agricultural & fire-fighting
planes, passenger/cargo commuters and trainer aircraft. In addition, PZL Mielec
is a proud supplier of aero structures to worldwide customers. Now part of
Sikorsky, a Lockheed Martin Corporation, PZL Mielec employs 1700 employees.

276

277

MSPO 2017

MSPO 2017

Stoisko / Stand

g-24

Stoisko / Stand

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 21 00
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl, www.ponar-wadowice.pl
Firma PONAR Wadowice S.A. powstała z myślą o pełnej obsłudze Klientów
w zakresie elementów, części zamiennych, remontów, jak i kompleksowych dostaw układów i systemów hydrauliki siłowej.
Produkujemy wyroby na potrzeby sił zbrojnych, posiadając certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań AQAP 2110:2009 w zakresie projektowania, produkcji, montażu i serwisu systemów hydraulicznych i smarnych oraz Natowski
Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej - NCAGE 2994H. Posiadamy koncesję
(nr B-030/2016) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.
PONAR Wadowice jest firmą z ponad 50-letnim doświadczeniem, która opracowujemy kompleksowe i nowoczesne systemy i rozwiązania dla wszystkich
gałęzi gospodarki. Jesteśmy sprawdzonym partnerem w projektowaniu, wykonawstwie i serwisowaniu kompletnych układów hydrauliki siłowej.
PONAR Wadowice S.A. was established to provide a comprehensive Customer service in hydraulic components, spare parts, repairs and complete
supply of oil hydraulic systems.
The Company manufactures products for defence industry, holding certificates
that prove fulfilment of requirements of AQAP 2110:2009 (designing, production,
assembly and service of oil hydraulics and lubricating systems) and NATO Commercial and Government Entity NCAGE 2994H. PONAR also holds a concession (no. B-030/2016) of the Ministry of Internal Affairs and Administration for
production and marketing of products and technology for military and police use.
PONAR Wadowice is a company with more than 50-years of experience
developing comprehensive and cutting-edge systems and solutions for all
branches of industry. We are a reliable partner in design, production and servicing of complete oil hydraulic systems.
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PRATT & WHITNEY Rzeszów
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ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
tel. +48 17 854 66 00, fax +48 17 862 07 05
www.pwrze.com
Facebook: www.Facebook.com/prattwhitneypoland/
Pratt & Whitney Rzeszów kontynuująca tradycje WSK „PZL-Rzeszów”, wybudowana w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego jako PZL Wytwórnia Silników nr 2 w Rzeszowie, obchodzi w tym roku 80 lecie działalności. Firma od początku swojego istnienia produkuje silniki i podzespoły do silników lotniczych krajowych i zagranicznych. Zatrudnia około 3500 pracowników i wytwarza gotowe silniki oraz krytyczne części napędów produkowanych przez Pratt &
Whitney do najnowocześniejszych samolotów pasażerskich i militarnych w świecie, m.in. A320 neo, Boeing, F35 i innych. W Rzeszowie zmontowane zostały
wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16.
PWR posiada rozwinięte zaplecze badawcze w postaci oddanego do użytku
w 2015 roku nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W jego skład
wchodzą: biuro konstrukcyjne, wydział montażu eksperymentalnego, wydział
hamowni składający się z komory śmigłowej oraz komory z hamulcem wodnym,
laboratorium materiałowe i wydział prototypowni. Posiadanie centrum umocniło jeszcze pozycję PWR jako czołowej firmy lotniczej w Europie Środkowej.
Pratt & Whitney Rzeszów continues the tradition of WSK “PZL-Rzeszów”, built
within the Polish Central Industrial Region as PZL Engine Plant No. 2 in Rzeszów,
celebrates its 80th anniversary this year. The company has been manufacturing
engines and subassemblies for domestic and international aircraft engines from
the very beginning. With 3,500 employees, it produces ready-to-use engines
and critical component parts of the propulsion systems made by Pratt & Whitney
for state-of-the-art passenger and military aircraft all over the world, such as
A320 neo, Boeing, F35 and other, and it participates in the key programmes of
Pratt & Whitney. All the engines for Polish F-16 were assembled in Rzeszów.
PWR has a well developed research base in the form of a modern Research
& Development Centre, commissioned in 2015. It consists of a design office,
an experimental assembly division, an engine test bench division (comprised
of a propeller chamber and a water brake chamber), a material laboratory and
a prototype shop. The Centre has strengthened PWR’s position as a leading
aircraft company in Central Europe.
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PREXER Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 16, 90-209 Łódź
tel. +48 42 632 10 28, fax +48 42 630 88 78
e-mail: prexer@prexer.com.pl, www.prexer.com.pl
PREXER Sp. z o.o. jest producentem wyrobów przeznaczonych na rzecz
obronności i bezpieczeństwa państwa. Oferujemy:
- elementy systemu rozpoznania i obserwacji,
- celowniki do armat i zestawów przeciwlotniczych: dzienne (CKE-2I, CKE
-4MR, CKE-1, CKE-2), noktowizyjne (CP-1, CKE-1N), termalne (CKE-1T, CKE
-1LT),
- przyrządy obserwacyjne - peryskopy, szklane i akrylowe, wyposażone
w system podgrzewający oraz filtry anty-laserowe, instalowane w pojazdach
opancerzonych,
- 9 mm pistolety wojskowe WIST 94 i WIST 94L ze wskaźnikiem laserowym,
- elektroniczne i optoelektroniczne zespoły, m.in.: podzespoły dalmierzy laserowych, zespoły noktowizyjne i termowizyjne.
Nasza oferta jest bardzo elastyczna, oferowane rozwiązania są dostosowywane do indywidualnych wymogów klientów.
PREXER company is a manufacturer of products for the national defense
and security. We offer:
- elements of reconnaissance and observation system,
- target sights for anti-aircraft artillery (CKE-2I, CKE-4MR, CKE-1, CKE-2),
target sights with night vision imaging system (CP-1, CKE-1N) and the CKE1T, CKE-1LT - thermal imaging target sights,
- observation devices - periscopes: glass and acrylic, equipped with a heating
system and anti-laser filters, installed in armored vehicles,
- 9 mm military pistols: the WIST 94 and the WIST 94L with a laser indicator,
- electronic and optoelectronic units such as: laser rangefinders components,
night vision units and thermal imagers.
Our offer is very flexible. Offered solutions could be easily adapted to the
individual requirements of the customers.
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PROFI-ELEKTRO s.c.
ul. Prądzyńskiego 3, 63-000 Środa Wielkopolska
tel./fax +48 61 286 49 76
e-mail: biuro@profi-elektro.pl, office@profi-elektro.pl, www.powertop.com.pl
Profi-Elektro S. C. jest producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu
elektrotechnicznego i oświetlenia. W ofercie posiadamy sprzęt elektrotechniczny o stopniu ochrony do IP68, osprzęt przeciwwybuchowy Ex-ATEX, mobilne
systemy oświetleniowe, systemy oświetleniowe do serwisowania samolotów,
sprzęt outdoorowy, a także pompy zanurzeniowe w wykonaniu zwykłym oraz
przeciwwybuchowym. Nasze produkty stosowane są m.in. przez wojsko, straż
pożarną oraz w przemyśle ciężkim.
Profi-Elektro S.C. is a manufacturer and distributor of professional electrotechnical equipment and lighting. We provide equipment with up to IP68 protection
level, explosion proof EX-ATEX equipment, mobile lighting systems, lighting
systems for airplane services, outdoor equipment and submersible pumps in
normal and explosion proof versions. Our products are used by the military, by
fire brigades, in heavy industry and many other branches.

Protonex Technology Corporation
153 Northboro Road, Southborough, Massachusetts, 01772-1034, USA
Protonex is a wholly-owned subsidiary of Ballard Power Systems
Protonex Technology Corporation developed and produces the PTX line
of portable power management solutions for military use. These field-proven
products include the SPM-622 Squad Power Manager that dramatically reduces
the number and variety of batteries needed by today’s warfighter; the ABC-812
Adaptive Battery Charger that allows end-users to charge all their batteries
twice as fast, anywhere, and with half the energy; and the VPM-402 Vest Power
Manager that manages both data and power for military communications and
situational awareness systems.
Visit www.ptxnomad.com for more information.
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PZL-Świdnik
b-50

Przemysłowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
Przemysłowy Instytut Motoryzacji wspiera polskich przedsiębiorców głównie
z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania je na rynki światowe, a także realizuje prace
na rzecz sektora obronności w ramach akredytacji przyznanych przez Ministra
Obrony Narodowej. PIMOT jest uprawniony przez Ministra właściwego ds.
transportu i organizacje międzynarodowe do wykonywania badań homologacyjnych całych pojazdów, ich części i wyposażenia w zakresie Regulaminów
EKG ONZ i Dyrektyw UE.

zf-6

Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
tel. +48 81 722 50 00, +48 81 446 80 00
fax +48 81 722 60 07, +48 81 468 09 19
PZL-Świdnik to jedyny polski wytwórca śmigłowców produkujący wiropłaty od
ponad 60 lat. Do dziś firma wyprodukowała i dostarczyła ponad 7400 śmigłowców
klientom w ponad 40 krajach na całym świecie. Dzięki PZL-Świdnik Polska jest
jednym z 5 europejskich państw, mogących pochwalić się zdolnością samodzielnego projektowania, produkcji, rozwoju i wsparcia śmigłowców. Firma zatrudnia
ok. 3300 osób, w tym 650 inżynierów i współpracuje z blisko 1000 polskich
przedsiębiorstw. PZL-Świdnik jest kluczowym partnerem polskiego resortu
obrony – 80% śmigłowców dostarczonych MON w ostatniej dekadzie to maszyny
produkcji PZL-Świdnik. Firma jest częścią Leonardo Helicopters od 2010 r.
PZL-Świdnik is the only Polish helicopter OEM producing rotorcrafts for over
60 years. So far it has manufactured and delivered over 7400 helicopters to
customers in over 40 countries worldwide. Through PZL-Świdnik Poland is one
of 5 EU member states which can boast the capability to design, manufacture,
develop and support helicopters on their own. PZL-Świdnik has approx. 3300
employees, including 650 engineers and cooperates with 1000 Polish enterprises. PZL-Świdnik is a key partner of the Polish Ministry of Defense – 80%
of helicopters supplied to the MND in the last 10 years have been produced in
Świdnik. PZL-Świdnik has been a Leonardo Helicopters company since 2010.
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RADIOTECHNIKA MARKETING Sp. z o.o.

RAFAEL – Advanced Defense Systems Ltd.

ul. Fabryczna 20, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 71 327 07 00, fax +48 71 327 08 00
e-mail: office@radiotechnika.com.pl, www.radiotechnika.com.pl

P.O.BOX 2250(190), Haifa, 3102102, Israel

„NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W PRAKTYCE”
- Systemy światłowodowe
- Wiązki kablowe i komponenty do ich produkcji
- Podzespoły elektroniczne
- Systemy zasilania i sterowania
- Rozwiązywanie problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC)
- Dystrybucja, produkcja, projekty, wdrożenia, konsultacje, szkolenia
Certyfikaty:
ISO 9001, AQAP 2110, NCAGE, koncesja MSWiA, certyfikat QPL
„STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES IN PRACTICE”
- Fibre optic systems
- Cable harnesses and components
- Electronic components
- Power supply and control systems
- Dedicated solutions to EMC problems
Distribution, production, design, implementation, consultancy and training
Certificates:
ISO 9001, AQAP 2110, NCAGE, MSWiA license, QPL certificate
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Rafael Advanced Defense Systems Ltd, designs, develops, manufactures
and supplies a wide range of high-tech defense systems for air, land, sea and
space applications.
Rafael was established as part of the Ministry of Defense 65 years ago and
was incorporated in 2002. Currently, 7% of its sales are invested in R&D. Rafael’s
know-how is embedded in almost all Israel Defense Forces (IDF) systems in
operation today. The company has a special relationship with the IDF, developing products according to the soldiers’ specific requirements in the field. Rafael
has also formed partnerships with civilian counterparts to develop commercial
applications based on its proprietary technology.
Rafael is the second largest government-owned defense company in Israel,
and at the end of 2012, made a net profit of $148 million, with orders totaling
approximately $2,394 million, Backlog of orders stands at approximately $ 4,202
million with sales amounting to $1,775 million.
Rafael has created partnerships with companies in Israel and with leading
aerospace and defense companies overseas. Offset activities and industrial
cooperation have been organized with over 20 countries worldwide. Over the
last decade, international business activities have been steadily expanding
across the globe, with Rafael acting as either prime contractor or subcontractor,
capitalizing on its strengths at both system and subsystem levels.
Rafael’s highly skilled and dedicated workforce tackles complex projects,
from initial development, through prototype, production and acceptance tests. It
provides customer service and support, upgrading existing systems and offering
turnkey projects involving the transfer of basic technologies or complete production facilities. Rafael current employs approximately 6,500 people.
Rafael’s quality management system is certified to AS9100, ISO9001: 2008
and ISO 90003, ISO 17025, ISO 14001, OHSAS18001, and complies with CMM
and CMMI (level 3).
Rafael aspires to strengthen its position even further in the international defense
market, while maintaining its special contact with the IDF. It aims to enhance
its acclaim as a world-class provider of quality defense products and excellent
customer service. It will continue to predict the needs of future combat forces
worldwide and provide the technologies and systems required by those forces.
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RAYTHEON

REMONTOWA SHIPBUILDING S.A.

50 Apple Hill DS, 01876 Tewksbury, MA, USA
www.raytheon.com

ul. Swojska 8, 80-958 Gdańsk
tel. +48 58 309 66 00
www.remontowa-rsb.pl

Raytheon Company, with 2015 sales of $23 billion and 61,000 employees, is a
technology and innovation leader specializing in defense, civil government and
cybersecurity solutions. With a history of innovation spanning 94 years, Raytheon
provides state-of-the-art electronics, mission systems integration, C5I™ products
and services, sensing, effects, and mission support for customers in more than
80 countries. Raytheon is headquartered in Waltham, Massachusetts. Follow
us on Twitter @Raytheon.
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REMONTOWA SHIPBUILDING - PARTNEREM MARYNARKI WOJENNEJ
RP W PROGRAMIE MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SIŁ ZBROJNYCH RP.
Od 72 lat współpracujemy z Marynarką Wojenną RP oraz innych krajów.
W tym czasie zbudowaliśmy ponad 400 okrętów wojennych i jednostek specjalistycznych. Oferujemy kompleksową realizację zamówień - od projektu do
w pełni wyposażonego okrętu, wraz z wsparciem technicznym i zabezpieczeniem logistycznym.
Okręty zbudowane w naszej stoczni cieszą się uznaniem Klientów z całego świata.
Wkrótce przekażemy Marynarce Wojennej RP prototypowy niszczyciel
min ORP Kormoran. Kolejnym etapem naszej współpracy będzie budowa 6
holowników.
REMONTOWA SHIPBUILDING - LEADING PARTNER IN THE TECHNICAL
MODERNIZATION OF POLISH NAVY
We have been cooperating with Polish and foreign navies since 72 years.
Over this period we have delivered more than 400 naval ships and special
purpose vessels.
We offer turn-key deliveries from design to fully equipped ship including technical and logistic support. Ships built in Remontowa Shipbuilding are appreciated
by Owners from all over the world!
Soon the prototype, modern minehunter Kormoran II will be delivered to
the Polish Navy. The next stage of our collaboration with Polish Navy will be
building of 6 tugs.
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RENISHAW Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
tel. +48 22 577 11 80, fax +48 22 577 11 81
e-mail: poland@renishaw.com, www.renishaw.pl
Renishaw oferuje bogaty wybór optycznych i magnetycznych liniałów pomiarowych, które spełniają wymagania stawiane przez zróżnicowane sektory
przemysłu. Dostępne są: głowice odczytowe wraz z liniałami pomiarowymi
lub pierścieniami o wysokiej rozdzielczości; szeroki wybór interpolatorów oraz
interfejsów, a także magnetyczne przetworniki przemieszczeń liniowych oraz
kątowych. W ofercie dostępny jest również system absolutnego optycznego
przetwornika liniowego oraz absolutnego optycznego przetwornika położenia
kątowego RESOLUTE™ umożliwiający odczyt bezwzględny przemieszczeń
liniowych i kątowych.
Renishaw jest również dostawcą systemów stapiania laserowego, które wykorzystują proszki, takich materiałów jak: stali nierdzewnej, stopu aluminium,
stopu tytanu i stopy niklu, do wytwarzania w pełni gęstych części metalowych
charakteryzujących się wymiarami zewnętrznymi do 245x245x300mm i swobodnymi kształtami. Systemy stapiania laserowego znajdują swoje zastosowania
w różnych aplikacjach przemysłowych, takich jak produkcja m.in. lekkich części
lotniczych i motoryzacyjnych oraz narzędzi i prototypów.
Renishaw is an established world leader in metrology, providing high performance, cost - effective solutions for measurement and increased productivity.
Renishaw Sp. z o.o., the Polish subsidiary offers service and support for customers of Renishaw Group in Poland.
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RENK France
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67, rue d’Epluches
95310 Saint-Ouen-l’Aumone, France
www.renk-france.fr
Contact:
Philippe DUFOUR - Export Project Director
tel. +33 1 34 48 37 05
e-mail: p.dufour@renk-france.fr
RENK France is the French subsidiary of RENK AG, leader in automatic
transmissions for tanks. RENK equips more than 11000 vehicles in 30 armies
such as LEOPARD 2 and LECLERC.
RENK France offers the Powerpack 350S dedicated to T-72/PT-91 retrofits
and future medium tank programs.
The Powerpack 350S includes the fully automatic transmission ESM350, an
optimized cooling system and a Scania V8 engine (1000-1200 hp).
Leading to excellent mobility and increased survivability, the powerpack can
be replaced on the field in less than 1 hour, increasing the fleet availability and
limiting operating costs.
Through partnerships with the local industry, the solution can be easily applied
to the existing fleets.
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RFcore Co., Ltd.
www.rfcore.com
RFcore Co., Ltd. powstała w listopadzie 2000 roku jako organizacja specjalizująca się w badaniach, rozwoju i produkcji szerokopasmowych elementów
RF. W swoich najnowocześniejszych obiektach certyfikowanych ISO 9001 i ISO
14001, wykorzystujemy zdobyte doświadczenie w projektowaniu, rozwijaniu
i produkcji profesjonalnych i wydajnych rozwiązań dedykowanych klientom na
całym świecie. RFcore zarejestrowane jest w koreańskim INNO-BIZ i Venture.
Poniżej podajemy wybrane przykłady z naszego szerokiego port folio produktów:
• Innowacyjne rozwiązania MMIC dla systemów w szyku fazowym
- GaN MMIC (S/C/X/Ku/Wide-band)
- GaAs MMIC (X/Ku/Ka)
- CMOS Core Chips (S/C/X/Ku/Ka/Wide-band)
• Moduły wzmacniaczy mocy RF (HF - Ku)
- Wąsko / szerokopasmowe wzmacniacze dużej mocy
- Wzmacniacze mocy dla poszczególnych pasm
• Systemy wzmacniające montowane w modułach rack
• Komponenty mikrofalowe i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta
- Moduły nadawczo-odbiorcze
- Matryca RF dla nadajników / odbiorników sieci doraźnych ad-hoc (17 portów)
RFcore Co., Ltd. was established in November of 2000 as an organization
specialized in the research, development and manufacture of broadband RF
components. In our state-of -the-art, ISO 9001 and ISO 14001 registered facilities, we utilize our expertise to design, develop, and manufacture professional
and cost-effective solutions for worldwide customers. RFcore also registered
to an INNO-BIZ and Venture company in Korea.
Our product line includes, but is not limited to:
• Innovative MMIC Solutions for Phased array system
- GaN MMIC (S/C/X/Ku/Wide-band)
- GaAs MMIC (X/Ku/Ka)
- CMOS Core Chips (S/C/X/Ku/Ka/Wide-band)
• RF Power Amplifier Modules (HF to Ku)
- Narrowband/Broadband High Power Amplifiers
- Band Specific Power Amplifiers
• Rack-Mounted Amplifier System
• Microwave Components and Customized Solutions
- Transmit/Receive Module
- RF Matrix for Ad-hoc Radio Transceiver (17 Ports)
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RHEINMETALL Waffe Munition GmbH
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Branch Nico Trittau, Bei der Feuerwerkerei 4, 22946 Trittau, Germany
tel. +49-4154-805-0, fax +49-4154-805-222
e-mail: simon.valencia@rheinmetall.com, www.rheinmetall-defence.com
Rheinmetall oferuje szeroką gamę 40mm amunicji, granatów i wyrobów
pirotechnicznych do różnego rodzaju misji. Portfel produktów obejmuje pełną
gamę amunicji 40mm o niskiej, średniej i wysokiej prędkości, wraz z szerokim
wyborem urządzeń pirotechnicznych do sygnalizacji i oświetlenia.
Podczas wykonywania zadań pokojowych, oddziały muszą często przeprowadzać operacje utrzymania porządku publicznego i kontrolowania tłumu. Wymaga
to rozwiązań nieśmiercionośnych takich, jak różne opcje tłumienia zamieszek,
środki oświetlające czy naboje obezwładniające.
Trenuj jakbyś walczył: nawet w czasie pokoju oraz w bezpiecznych środowiskach, konieczne jest przeszkolenie i przygotowanie się do wojny, jak i innych
ewentualności, dlatego proponujemy wersje robocze wszystkich naszych
produktów.
Zapraszamy Państwa na stoisko nr E-34
Rheinmetall offers a broad range of 40mm ammunition, grenades and pyrotechnical products for a wide variety of different missions. The product portfolio
includes a full array of 40mm low, medium and high velocity ammunition, accompanied by a wide selection of pyrotechnical devices for signaling and illumination.
During peace enforcement and peacekeeping missions troops often have to
conduct law enforcement and crowd control operations. This requires less-thanlethal solutions such as Rheinmetall’s various riot control options, illumination
devices and impulse cartridges.
Train as you fight: even in peacetime and in safe, secure environments, it is
necessary to train and prepare war and other contingencies, which is why we
offer practice versions of all of our products.
We invite you to visit our stand No. E-34
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ROBOT AVIATION Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 131 B, 04-987 Warszawa
Robot Aviation sp. z o.o. was established in 2016. The core business of our
company is design, development and production of Unmanned Aircraft Systems
with the aim to deliver a working solution for the end user and to improve the
research and business opportunities.
Our systems may be utilized to support the growth of various industries: energy, agriculture, forestry, search and rescue, surveillance, transportation and
many more. Drones we produce are equipped with ground station and high end
technologies aboard.
Currently our capital group has offices in Norway, Poland and USA.

ROHDE & SCHWARZ Österreich Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce

f-31

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
tel. +48 22 337 64 90 do 98, fax +48 22 465 29 65
e-mail: RS-Poland@rohde-schwarz.com, www.rohde-schwarz.pl
Niemiecka firma prowadząca działalność w następujących dziedzinach:
• Bezpieczna komunikacja dla sił zbrojnych i innych klientów rządowych
- Urządzenia radiowe zakresu HF/VHF/UHF i programowalne radiostacje SDR
- Bezpieczne rozwiązania dla transmisji głosu i danych opartych na protokole
IP przez sieci radiowe
- Systemy komunikacji głosowej VCS obsługujące radiostacje ATC firmy
Rohde & Schwarz i sprzęt innych firm dla potrzeb cywilnych systemów ATC
i systemów obrony powietrznej.
• Cyberbezpieczeństwo
Firma Rohde & Schwarz Cybersecurity chroni firmy i instytucje publiczne na
całym świecie przed szpiegostwem i cyberatakami. Firma rozwija i produkuje
wysokiej klasy produkty szyfrujące, zapory ogniowe nowej generacji, systemy
analizy ruchu sieciowego i oprogramowanie zabezpieczające.
• Monitorowanie i namierzenie sygnałów radiowych
- Systemy ELINT/SIGINT
- Namierniki radiowe do wykrywania dowolnego sygnału z zakresu od 300
kHz do 8,2 GHz do użytku na lądzie, w powietrzu lub na pokładzie okrętów.
- Cyfrowe odbiorniki szerokopasmowe zakresu HF lub VHF/UHF do użytku
stacjonarnego lub mobilnego.
• Technika pomiarowa
Przyrządy i systemy T&M - od audio do zakresu fal milimetrowych
German Company operating in the following fields:
• Secure communications for the armed forces and other government-level
customers
- HF/VHF/UHF radio devices and Software defined radios (SDR)
- Secure solutions for IP-based voice and data communications over radio
networks
- Voice communications systems supporting Rohde & Schwarz ATC radios
and third party equipment for needs civil ATC and air defense systems.
• Cybersecurity
Rohde & Schwarz Cybersecurity protects companies and public institutions
worldwide against espionage and cyberattacks. The company develops and
produces high-end encryption products, next-generation firewalls, network traffic
analytics and endpoint security software
• Monitoring and Direction Finding
- Elint/Sigint systems
- Direction finders for land-based, airborne or shipboard use for detection any
signal from 300 kHz to 8.2 GHz.
- Digital wideband receivers for HF or VHF/UHF range for stationary or mobile
use.
• Test & Measurement
T&M instruments and systems - from the audio to the millimeter wave range
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ROSHO GmbH
- Rose & Holiet
Rotrehre 21, 31542 Bad Nenndorf, Niemcy
www.rosho.de
Firma Rosho zajmuje się rozwojem oraz produkcją urządzeń audio-video.
W swojej ofercie posiada między-innymi:
• Kamery zewnętrzne oraz wewnętrzne
• Panele, monitory tft
• Systemy zarządzania obrazem
• Systemy cofania oraz obserwacji dookólnej
• Komponenty: QuadBox, Eth-Switch
•
•
•
•
•

Produktion:
Outdoor and indoor cameras
TFT display panels, TFT monitors
Image Management Systems
Reversing and omnidirectional monitoring systems
Components: QuadBox, Eth-Switch

Generalny przedstawiciel handlowy i serwisowy na Polskę - firma EL-CAB
Sp. z o.o.
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ROSOMAK S.A.
ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 228 57 51
www.rosomaksa.pl

c-3, c-4, zc-3,
zc-7, zc-6

Rosomak S.A. to firma z ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem. Jedyny polski producent kołowych transporterów opancerzonych 8x8. Producent
systemów dopancerzenia, siedzisk antywybuchowych, zabudów specjalistycznych oraz pomocy dydaktycznych. Posiada pełne zdolności w zakresie projektowania, badań i rozwoju, produkcji, realizacji wsparcia i szkoleń a także modernizacji i remontów KTO oraz sprzętu wojskowego. Spółka posiada doświadczenie w zakresie organizacji i realizacji zabezpieczenia sprawności technicznej KTO podczas misji wojskowych poza granicami kraju.
Rosomak S.A. is a company with more than sixty years of tradition. The only
Polish manufacturer of 8x8 APCs. Manufacturer of additional armour systems,
blast-protection seats, special vehicle structures and educational aids. Fully
capable of designing, R&D, manufacturing, training and technical support, as well
as performing modernization and repairs of APCs and other military equipment.
The company is experienced in the organization and realization of securing the
technical efficiency of APCs during military missions abroad.
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ThyssenKrupp ROTHE ERDE GmbH
Tremoniastrasse 5-11, 44137 Dortmund
tel. +49 (0) 231 1 86-0, fax +49 (0) 231 1 86-25 00
e-mail: sondertechnik.rotheerde@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-rotheerde.com

All of our products are designed and built with regard to the particular requirements of the customer. For this purpose we use tried, tested and reliable
calculation methods, design guidelines and production processes as well as
tried-and-tested components. Economic efficiency is always a primary concern. Our processes are compliant with the strict requirements of an integrated
management system according to the standards DIN/ISO 9001 for quality
management, DIN/ISO 14001 for environmental protection and OHSAS 18001
for occupational safety.
Contact in Poland: KBR Magneto Sp.J.

Kompletne rozwiązania dla najwyższych wymagań: projektowane indywidualnie łożyska Rothe Erde® wyznaczają światowe standardy w zakresie niezawodności, nośności i charakteryzują się wysokim współczynnikiem jakości do cen.
Łożyska drutowe produkcji ThyssenKrupp są stosowane we wszystkich rodzajach urządzeń i pracują w najbardziej ekstremalnych warunkach na całym
świecie. Łożyska te są produkowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Dla każdego zastosowania oferujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb innowacyjne rozwiązania. Nasze produkty charakteryzują się
maksymalnym poziomem bezpieczeństwa a także precyzją i solidnością wykonania. W czasie swojej pracy wykazują swoje niezwykłe możliwości i wyjątkową niezawodność.
Dla szczególnych zastosowań ThyssenKrupp oferuje specjalnie zaprojektowane łożyska i zapewnia zorientowane rozwiązanie pod praktycznie każde
wymogi klientów.
Przykładami takich specjalnych konstrukcji łożysk produkcji Rothe Erde® są
łożyska kulkowe, wałeczkowe, promieniowe, ślizgowe, wymienne, poprzeczne,
osiowo/promieniowe czy skośne. Dostępny jest również wariant ze zintegrowanym złączem obrotowym, umożliwiającym przeniesienie prądu elektrycznego.
Wszystkie nasze produkty są zaprojektowane i wyprodukowane uwzględniając szczególne wymagania klienta. W tym celu stosujemy niezawodne metody obliczeń, specjalne wytyczne dotyczące projektowania i procesów produkcyjnych, jak i również wypróbowane i sprawdzone komponenty. Wysoki współczynnik jakości w stosunku do ceny jest dla nas zawsze głównym celem. Nasze
technologie są zgodne ze ścisłymi wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami: DIN/ISO 9001 dla zarządzania jakością, DIN/
ISO 14001 dla ochrony środowiska i OHSAS 18001 dla bezpieczeństwa pracy.
Kontakt w Polsce: KBR Magneto Sp.J.
Maximum solution expertise for extreme requirements: individually designed
Rothe Erde® wire-race bearings set global standards in matters of reliability,
load-carrying capacity and economic efficiency.
Wire-race bearings from ThyssenKrupp are used in all kinds of equipment and
under the most extreme conditions all over the world. They are as individual as
the customer-specific requirements. For each application, we offer tailor-made,
application-oriented and innovative solutions. Our products are characterized
by maximum safety, precision and robustness. At any time, they demonstrate
their outstanding application capability and reliability.
For special applications, ThyssenKrupp offers wire-race bearings in special designs and delivers an application-oriented solution for almost every requirement.
Examples of such special designs of Rothe Erde® wire-race bearings are axial
ball bearings, axial roller bearings, radial roller bearings, inclined roller bearings,
interchangeable bearings, crossed roller bearings, axial/radial roller bearings
or double-inclined roller bearings. A variant with a slip ring is also available to
permit electrical current to be transferred.
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This partnership has been successful for the Polish Army and shall
continue in the future on a win-win basis relationship with new products
and projects such as Feniks+, Homar and the Air-Defence Polish Shield.

e-45

ROXEL
Centre d’affaires, « La Boursidière », Immeuble Jura
92357 Le Plessis Robinson, France
tel. +33 (0)1 41 07 82 18, fax +33 (0)1 46 30 22 37
e-mail: b.colin@roxelgroup.com, www.roxelgroup.com
Contact: Bertrand COLIN (Area Sales Manager)
ROXEL, WIODĄCY EUROPEJSKI PRODUCENT SYSTEMÓW NAPĘDOWYCH
Dzisiaj systemy Thrust Vector Control, Thrust Management, Insensitive
Munition, Dual Pulse bezdymowe materiały pędne są jednymi z wiodących
technologii dostarczonych przez Roxel na wyposażenie większości istniejących
rakiet w Europie.
Nowe techniki produkcji, takie jak wytwarzanie przyrostowe i mieszanie z
wykorzystaniem rezonansu akustycznego a także nowe technologie w tym nowe
materiały pędne – to niektóre z nowych możliwości badanych przez naszych
ekspertów przy wsparciu Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii i Francuskiego
DGA. Celem jest opracowania silników rakietowo przyszłości.
Roxel wykorzystuje najlepsze praktyki opracowane przez firmę, aby nieustannie poprawiać jakość, niezawodność i przystępność naszych produktów i
zapewnić zadowolenie naszych klientów.
Roxel jest angielsko -francuską firmą z udziałami w równym stopniu posiadanymi przez MBDA i Safran Ceramics.
ROXEL idealnie się plasuje by opracowywać innowacyjne, solidne i konkurencyjne rozwiązania, które zaspokoją potrzeby klientów.
Od wielu lat ROXEL silnie współpracuje z polskimi przemysłem w zakresie
napędów rakietowych (122mm systemy rakietowe Feniks).
To partnerstwo przynosi korzyści dla polskiej armii i będzie kontynuowane w przyszłości na zasadzie obustronnej korzyści w zakresie nowych
produktów i projektów, takich jak Feniks+, Homar i Tarcza Polska.
ROXEL, THE EUROPEAN CHAMPION FOR MISSILE PROPULSION
SYSTEMS
Today Thrust Vector Control, Thrust Management, Insensitive Munition, Dual
Pulse systems and smokeless propellant are some of the leading technologies
provided, by Roxel, to equip most of the existing European Missiles.
New manufacturing techniques, such as Additive Manufacturing and Resonant
Acoustic Mixing, and new technologies such as novel propellants are some of
the emerging capabilities researched by our experts with the support of UK MoD
and French DGA, to develop the rocket/missile motors for the future.
Roxel is using “best practice” methodologies, developed by the company,
to continuously improve the quality, the reliability and the affordability of our
products for the satisfaction of our customers.
Roxel is an English-French company equally shared by MBDA and Safran
Ceramics.
ROXEL is ideally placed to develop innovative, robust and competitive solutions to meet the needs of its customers.
For many years, ROXEL has had a very strong industrial co-operation
on Artillery Rocket Motors with Polish Industrialists (122mm Feniks artillery rocket systems).
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„Rzeczpospolita”
GREMI MEDIA SA

SAAB TECHNOLOGIES POLAND Sp. z o.o.

Prosta Office Centre
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa
tel. +48 22 465 66 80, fax +48 22 465 66 88
e-mail: saabpolska@saabgroup.com, www.saab.com

„Rzeczpospolita” to jeden z liderów prasy codziennej w Polsce. Od wielu
lat znajduje się w czołówce najczęściej cytowanych mediów w naszym kraju.
W roku 2014 uzyskała tytuł najbardziej opiniotwórczego medium dekady. Dziennik skierowany jest do profesjonalistów: menedżerów, przedstawicieli wolnych
zawodów, przedsiębiorców i specjalistów.
„Rzeczpospolita” w unikalny sposób łączy treści ogólnoinformacyjne ze specjalistycznymi. Na naszych łamach czytelnik znajdzie różnorodną tematykę:
od polityki, tematyki społecznej, wyjątkowej publicystyki, kultury i sportu po
informacje gospodarcze, ekonomiczne i porady prawne znakomitych ekspertów.
Uzupełnieniem codziennych wydań jest żyjący 24 godziny na dobę serwis rp.pl.
„Rzeczpospolita” to także jedyny w Polsce dziennik konserwatywno-liberalny.

f-28

Szwedzka grupa zbrojeniowa Saab jest wiodącym dostawcą produktów
i usług na świecie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego.
Oferta Saab dla Sił Zbrojnych RP oparta jest na zasadzie strategicznego partnerstwa i współpracy z instytucjami państwowymi oraz krajowym przemysłem.
Długoterminowa współpraca z polskimi partnerami przyczyniła się do realizacji programów, które wymiernie zwiększają krajowy potencjał obronny oraz
umożliwiają kooperację w ramach sojuszniczych sił międzynarodowych. Od
wielu lat rozwiązania dostarczane przez Saab są z powodzeniem wykorzystywane na okrętach klasy Orkan (rakiety RBS15 Mk3, na których serwisowanie
została podpisana umowa z Komendą Portu Wojennego w Gdyni), niszczycielu min ORP Kormoran (pojazd podwodny Double Eagle Mk III) oraz do szkoleń
przyszłych oficerów SZ w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen.
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (laserowe symulatory strzelań GAMER).
Broń wsparcia produkcji Saab (granatniki AT4 i Carl-Gustaf) została sprawdzona operacyjnie przez SZ RP w czasie misji NATO. Ponadto w kwietniu br. będąca częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stocznia Remontowa Nauta została
przez Saab wybrana jako wykonawca platformy statku rozpoznania radioelektronicznego (SIGINT) Szwedzkiej Marynarki Wojennej.
W dostarczaniu innowacyjnych i efektywnych produktów oraz rozwiązań zwiększających możliwości użytkownika, Saab opiera się na gwarantującej sukces filozofii thinking edge - postępu w oparciu o rozwój technologii i optymalizacji jej
wykorzystania w różnych zastosowaniach. Grupa, która rokrocznie inwestuje
20 procent przychodów w prace badawczo-rozwojowe, wspiera także projekty
obejmujące transfer technologii, umożliwiając zaangażowanie lokalnych partnerów na rynkach eksportowych.
Swedish defence and security group Saab is a leading provider of products
and services worldwide in the field of defence and internal security. Saab’s offer for the Armed Forces of the Republic of Poland is based on the principle of
strategic partnership and cooperation with state institutions and national industry.
Long-term cooperation with Polish partners has contributed to the implementation of programs that measurably increase national defence potential and
enable co-operation among allied international forces. For many years, the
solutions provided by Saab have been successfully used on Orkan class ships
(RBS15 Mk3 missiles, for which a servicing agreement has been signed with
the Naval Port Gdynia), on the ORP Kormoran minehunter (Double Eagle Mk
III underwater vehicle) and for the training of future Officers of the PAF at the
Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy in Wroclaw (GAMER TESS,
Tactical Engagement Simulation System). Saab combat support weapons (AT4
and Carl-Gustaf grenade launchers) have been in operational use by the Polish
Armed Forces during NATO missions. In addition, in April this year, the Nauta
Shiprepair Yard, part of the Polish Armaments Group, was selected by Saab
to build the ship platform for the special purpose Signal Intelligence (SIGINT)
vessel for the Swedish Navy.
In delivering innovative and effective products and solutions that enhance the
user’s capabilities, Saab relies on the successful thinking edge philosophy of
technological development and optimizing its use in a variety of applications.
The Group, which annually invests 20 percent of its revenues in R&D, also supports projects involving technology transfer, enabling local partners to engage
in export markets.
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SAFRAN

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

Safran Electronics & Defense
18/20 Quai du point du jour, 92659 Boulogne-Billancourt cedex, France
tel. +33 1 55 60 38 00, fax +33 1 55 60 38 95
e-mail: info.contact@safrangroup.com, www.safran-electronics-defense.com
Safran Vectronix AG
Max-Schmidheiny-Strasse 202, 9435 Heerbrugg, Switzerland
tel. +41 71 726 72 00, fax +41 71 726 72 01
www.safran-vectronix.ch

18/20 quai du point du jour, 92659 Boulogne-Billancourt, France
tel. + 33 1 55 60 38 00, www.safran-electronics-defense.com

Firma Safran Electronics & Defense wraz z podległa firmą Saftran Vectronics AG są światowym liderem w produkcji najbardziej zaawansowanego
technologicznie sprzętu, systemów i czujników optoelektronicznych. Obie firmy
zajmują wiodące pozycje na rynku europejskim i światowym w zakresie dostaw
optyki, optoelektorniki, awioniki oraz systemów przeznaczonych dla odbiorców
cywilnych i wojskowych.
Safran Electronics & Defense zajmuje 1-szą pozycję w Europie i 3-cią pozycję
na świecie jako dostawca inercyjnych systemów nawigacyjnych (INS) mających
zastosowanie na lądzie, morzu i w powietrzu.
Firma jest również światowych liderem w zakresie systemów kontroli lotu
śmigłowców oraz liderem europejskim w zakresie optoelektronicznych i taktycznych systemów UAV.
Działając na całym świecie poprzez międzynarodową sieć, Safran Electronics
& Defense wraz z podległymi firmami zatrudnia 7.600 osób w Europie, Afryce,
Ameryce Północnej i Południowej.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk E-29 i E-52.
Safran Electronics & Defense and its subsidiary Safran Vectronix AG are
global leaders in state-of-the-art optronic equipment, systems and sensors.
Safran high-tech companies are holding world or European leadership positions in optronics, avionics, electronics and critical software for both civil and
military markets. Safran Electronics & Defense is the No. 1 company in Europe
and No. 3 worldwide for inertial navigation systems (INS) used in air, land and
naval applications. It is also the world leader in helicopter flight controls and the
European leader in optronics and tactical UAV systems. Operating across the
globe through the Safran international network, Safran Electronics & Defense
and its subsidiaries employ 7,600 people in Europe, Africa, Asia-Pacific, North
America and South America.
Please visit us on booths E-29 and E-52
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e-29, zg-22

Safran Electronics and Defense i jej spółka zależna Safran Vectronix AG to
światowy lider w zakresie urządzeń, systemów i czujników optycznych. Sagem,
Safran to wysoce zaawansowana firma technologiczna, światowy i europejski lider w zakresie opto-elektroniki, awioniki, elektronika i oprogramowanie krytyczne
dla zastosowań cywilnych jak i wojskowych. Safran Electronics & Defense - firma
plasuje się na pierwszym w Europie i trzecim na świecie miejscu gdy chodzi
o systemy nawigacji bezwładnościowej (INS) w zastosowaniach lotniczych,
lądowych i morskich. Jest również światowym liderem w dziedzinie kontroli lotów
śmigłowców i europejskim liderem w zakresie opto-elektroniki i bezzałogowych
systemów taktycznych UAV. Safran Electronics & Defense działa na całym
świecie. Safran Electronics & Defense i podległe jej spółki zatrudniają 7600 osób
w Europie, regionie Azji i Pacyfiku, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej.
Przyjdź i i odwiedz nasze stoiska - E-34 i E-52
Safran Electronics & Defense and its subsidiary Safran Vectronix AG the
global leader in state-of-the-art optronic equipment, systems and sensors,
Safran high-tech companies, holds world or European leadership positions in
optronics, avionics, electronics and critical software for both civil and military
markets. Safran Electronics & Defense is the No. 1 company in Europe and
No. 3 worldwide for inertial navigation systems (INS) used in air, land and naval applications. It is also the world leader in helicopter flight controls and the
European leader in optronics and tactical UAV systems. Operating across the
globe through the Safran international network, Safran Electronics & Defense
and its subsidiaries employ 7,600 people in Europe, Africa, Asia-Pacific, North
America and South America.
Come and visit us on booths E-34 and E-52.
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SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp. k.
f-25

SAPPHIRE TECHNOLOGY Co, Ltd.
www.sapphiretek.com
Założona w 2000 roku firma STC (Sapphire Technology Co., Ltd) była pionierem produkcji monokryształów szafiru w Korei. Technologia STC jest pierwszą
na świecie umożliwiającą produkcję pojedynczego kryształu szafiru o kształcie
prostokąta (technologia VHGF - Vertical Horizontal Gradiant Freezing). Z nadzieją na przyszłość i lepsze jutro świata - poprzez nieustanne badania i rozwój
czynimy starania aby produkować bloki szafiru jako podłoża LED.

b-106

Psary, ul. Wolności 20, 51-180 Wrocław
tel. +48 71 388 77 30, fax +48 71 388 77 31
Savi Technologie sp. z o. o. sp. k. jest firmą z segmentu firm zabezpieczeń
ppoż. Od ponad 7 lat świadczymy usługi z zakresu serwisu instalacji ppoż. dla
sił zbrojnych RP. Serwisujemy instalacje na obiektach lądowych morskich i powietrznych. Nasi inżynierowie służą pomocą w doborze systemów jak i środków
gaśniczych stosowanych w systemach ppoż. pojazdów używanych w Siłach
Zbrojnych. Jakość naszych usług potwierdzają liczne referencje otrzymane od
naszych klientów.

Founded in 2000, STC(Sapphire Technology Co., Ltd) have started manufacturing frist-ever sapphire Single-crystal in Korea. STC’s technology is the world’s
first technology producing sapphire single crystal into a rectangle shape (VHGF
technology - Vertical Horizontal Gradiant Freezing). With the hope for the future
and the world’s best, we do our best to produce sapphire ingot for LED substrate
through continuous research and development.
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SCHLEIFRING UND APPARATEBAU GmbH
Am Hardtanger 10, 82256 Fuerstenfeldbruck, Germany
tel. +49 (0) 8141 403-0, fax +49 (0) 8141 403-45
e-mail: sales@schleifring.de, www.schleifring.com
Schleifring und Apparatebau GmbH z siedzibą w Fuerstenfeldbruck (Niemcy) oraz filiami w Newbury (Wielka Brytania), Chelmsford/Massachusetts (Stany Zjednoczone) i w Tianjin (Chiny), produkuje złącza obrotowe i bezkontaktowe kolektory obrotowe według własnych, autorskich technologii, przede wszystkim spełniając specyficzne wymagania klienta.
Około 650 pracowników zapewnia wiodącą pozycję na rynku rozwoju i produkcji elektrycznych złącz obrotowych, które mają zastosowanie w prawie każdym sektorze przemysłu i inżynierii elektromechanicznej. Na lądzie czy morzu,
w powietrzu czy w przestrzeni kosmicznej, systemy transmisji firmy SCHLEIFRING zapewniają niezawodny transfer mocy, sygnałów elektrycznych, danych
czy takich mediów, jak płyny lub gazy.
Złącza obrotowe zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane przez
SCHLEIFRING mają swoje zastosowanie w aplikacjach militarnych takich jak
wozy bojowe, systemy radarowe oraz rakietowe a także w optoelektronice
i systemach podwodnych.
Naszym wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest KBR Magneto Sp.J.
Schleifring und Apparatebau GmbH in Fuerstenfeldbruck (Germany) with
subsidiaries in Newbury (UK), Chelmsford/Massachusetts (USA) and Tianjin
(China) develops and produces slip ring systems and contactless rotary joints
- especially based on specific customer demands.
Around 650 employees ensure the market leadership in the development
and production of electrical slip rings, which are used in almost every sector of
industry and electromechanical engineering. Whether on land, at sea, in the air
or in space, SCHLEIFRING transmission systems are working to ensure the
reliable transfer of power, electrical signals, bus data or media.
With projects ranging from armored vehicles through to radar and missile
applications as well as optronic and underwater systems you will find slip ring
systems designed, engineered and produced by SCHLEIFRING.
Our exclusive representatives in Poland is KBR Magneto Sp.J.

SCHRON Defence

b-32

ul. Erazma Ciołka 8 lok. 212, 01-402 Warszawa
tel. +48 502 657 007
www.schron.com.pl
Firma SCHRON DEFENCE w swojej ofercie handlowo - usługowej posiada
sprzęt i wyposażenie dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych oraz innych służb
związanych z ochroną i bezpieczeństwem publicznym.
Posiadamy koncesję MSWiA, natowski kod NCAGE oraz certyfikaty ISO
i AQUAP.
Współpracujemy jako wyłączny reprezentant w kraju z wieloma renomowanymi producentami wyposażenia specjalnego, taktycznego i morskiego, m in.
RAND CLP, MARLOW, BROCO, C.P.E, SALVATOR, OLYMPIA TRIUMPH, FORCE FIN, JP LABS, Mag Pump.
W naszej ofercie znajdują się m.in.
NANO Oleje i smary o wyjątkowych właściwościach redukujących tarcie
Lekkie płyty balistyczne oraz koce i tarcze balistyczne
Systemy drabin taktycznych
Palniki do cięcia metalu
Grube liny desantowe
A, także Manualno - elektryczna tyczka teleskopowa i wiele innych renomowanych produktów.
Zapraszamy na nasze stoisko B-32
SCHRON DEFENCE’s commercial and industrial offer includes equipment
and devices for all types of Armed Forces and other public security and protection related services.
We hold the concession of the Ministry of the Interior and Administration, NATO
NCAGE code, as well as ISO and AQUAP certificates.
We cooperate and are the sole representative of many reputable manufacturers of special, tactical and marine equipment, such as RAND CLP, MRALOW,
BROCO, C.P.E, SALVATOR, OLYMPIA TRIUMPH, FORCE FIN, JP LABS,
Mag Pump.
Our offer includes, among others:
Nano-lubricants and greases with exceptional friction reducing properties
Light ballistic plates or ballistic blankets and shields
Tactical ladders
Metal cutting torches
Thick deployment ropes
Manualno - an electric telescopic pole and many other reputable products.
Visit us at our B-32 stand
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SCOTT HEALTH & SAFETY Ltd.

SEATTEC

Skelmersdale, UK
Kontakt: Dariusz Packi (Eastern Europe Regional Manager)
mob. +48 694 470 901
e-mail: dpacki@tycoint.com, www.scottsafety.com

www.seattec-group.de

Scott Safety jest liderem w produkcji sprzętu ochrony dróg oddechowych
oraz innych środków ochrony indywidualnej i sprzętu ratowniczego dla policji,
wojska oraz agencji bezpieczeństwa na całym świecie. Każdego dnia produkty Scott chronią tysiące użytkowników przed trującymi oparami i gazami, zadymieniem czy innymi zanieczyszczeniami. Oferta obejmuje głównie: powietrzne
aparaty oddechowe, maski p-gazowe, osłony głowy, oczu, słuchu oraz detektory gazów i kamery termowizyjne, a także przenośny system do dekontaminacji - LDS (Light Decontamination System).
Scott Safety is a premier manufacturer of innovative respiratory and other
personal protective equipment and safety devices for police, militaries and security forces around the world. Scott produces products that protect thousands
of individuals each day from environmental hazards including smoke, toxic
fumes, combustible gases and other contaminants. The product line includes
self-contained breathing apparatus, supplied air and air-purifying respirators,
PPE, gas detection instrument, TI cameras and also portable Light Decontamination System (LDS).
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-

Rozwój i Konstrukcja
Wykonanie wzorców i budowa prototypów
Frezowanie CNC
Budowa urządzeń
Technologia siedzeń
Tłoczenie i gięcie części z blachy
Spawanie
Produkcja kontraktowa
Seryjny dostawca komponentów

-

Development and construction
Sample and prototype building
CNC milling
Fixture construction
Seating systems
Stamped sheet metal parts
Contract manufacturing
Welding
Series supplier
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SeeQuestor Ltd.
Fariba Hozhabrafkan
tel. +44 7899 66 79 05
e-mail: fariba@seequestor.com, www.seequestor.com
SeeQuestor Ltd została założona w 2014 roku, w celu opracowania rewolucyjnej, śledczej technologii wideo, aby zaspokoić pilną potrzebę nowych sposobów
przeglądania i analizy materiałów wideo i CCTV dla organów ścigania.
Została ona założona przez grupę Anglo Scientific, prywatną firmę zajmującą
się technologią, która tworzy nowe firmy, aby wytwarzać i dostarczać innowacyjne produkty skierowane do zaspokojenia dużych potrzeb rynkowych w zakresie opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i komunikacji.
Najważniejszym produktem firmy SeeQuestor jest zintegrowany zestaw narzędzi, oprogramowania i sprzętu, zaprojektowany do znacznego zwiększenia
szybkości analiz wideo w ramach prowadzonych dochodzeń przez policję i zespoły dochodzeniowe. SeeQuestor wpiera analityków przeszukujących duże
ilości zdjęć CCTV i innych danych wideo. Zaawansowana analityka wideo SeeQuestor wykrywa wszelki ruch, twarze i osoby oraz indeksuje każde ujęcie,
aby umożliwić szybkie przeglądanie i wyszukiwanie.
Bazując na najnowocześniejszych badaniach brytyjskich, platforma została
zaprojektowana w porozumieniu z wiodącymi zespołami policji brytyjskiej, którzy
przeglądają dane wideo w trybie ciągłym i są wykorzystywane do wspierania dochodzeń prowadzonych przez siły policyjne w Wielkiej Brytanii, USA i Australii.
SeeQuestor Ltd was founded in 2014 to develop revolutionary video forensics
technology to address an urgent need for new ways of viewing and analysing
video and CCTV footage for law enforcement.
It was founded by Anglo Scientific group, the technology private equity firm
that creates start-ups to deliver innovative products addressing large market
opportunities in healthcare, security and communications.
SeeQuestor’s core product is an integrated software and hardware toolset,
designed to dramatically increase the speed at which police and security teams
analyse video as part of investigations. SeeQuestor supports analysts looking
through large quantities of CCTV and other video data. SeeQuestor’s powerful
video analytics detects all the movement, faces and people, and indexes each
video to allow for fast review and search.
Based on cutting-edge British research, the platform has been designed in
consultation with leading British Police teams who review video data 24/7, and
is being used to support investigations by police forces in the UK, USA and
Australia.

312

SENER
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Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
tel. +48 22 380 75 75, fax +48 22 380 75 32
e-mail: info@sener.pl, www.inzynieriakosmiczna.sener
Grupa SENER rozwija technologie kosmiczne już od 50 lat. W tym czasie
w przestrzeni kosmicznej znalazło się ponad 270 urządzeń zaprojektowanych
przez naszych inżynierów i żadne z nich nie uległo awarii. Od 5 lat SENER Polska współtworzy polski sektor kosmiczny. Głównymi obszarami działania firmy
są mechanizmy rozkładania i struktury pojazdów kosmicznych, mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigacja pojazdów kosmicznych i instrumenty optyczne. SENER Polska współpracuje z licznymi polskimi
partnerami, zlecając im m.in. produkcję urządzeń oraz dzieląc się z nimi wiedzą na temat przemysłu kosmicznego.
SENER Polska uczestniczy w ważnych europejskich projektach kosmicznych, m.in.:
• Misje ESA: ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena, JUICE, Biomass
• IBDM (innowacyjny system dokowania oraz cumowania pojazdów kosmicznych)
• ELT (Ekstremalnie Wielki Teleskop)
• „ESA Incentive Scheme” - program wspierający rozwój branży kosmicznej
w Polsce.
SENER Group has been developing space technology for 50 years. At that
time, more than 270 devices designed by our engineers were in space and
none of them failed. For 5 years, SENER Poland has been contributing to the
Polish space sector. Its main areas of activity are deployment mechanisms and
structures of space vehicles, mechanical ground support equipment (MGSE),
spacecraft’s navigation and optical instruments. SENER Poland cooperates with
numerous Polish partners, commissioning them production of equipment as well
as other things, and sharing with them the knowledge about the space industry.
SENER Poland participates in important European space projects, including:
• ESA missions: ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena,
JUICE, Biomass
• IBDM (innovative system for docking and berthing for spacecrafts)
• ELT (Extremely Large Telescope)
• ”ESA Incentive Scheme” - program supporting the development of space
industry in Poland.
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SENSONOR AS

SENSYS

Knudsrødveien 7, N-3189 Horten, Norway
tel. +47 33035000
e-mail: sales@sensonor.no, www.sensonor.com

Rabenfelde 5, 15526 Bad Saarow, Germany
tel. + 49 33631 59650, www.sensys.de

Firma Sensonor oferuje szereg sensorów żyroskopowych klasy taktycznej,
wolnych od ograniczeń ITAR, a także jednostek IMU (Inertial Measurement
Units). Sensonor projektuje i produkuje zaawansowane sensory taktyczne dla
zastosowań wymagających wysokiej precyzji. Produkty te są wykorzystywane
w stabilizacji platform na morzu, lądzie i w powietrzu. Zastosowania obejmują
nawigację krótkookresową, BSL, satelity, zdalną kontrolę uzbrojenia i wieże
bezzałogowe stabilizowane żyroskopowo. Sensonor posiada ponad 30 lat
doświadczenia w usługach dla wymagającej grupy globalnych przedsiębiorstw
i prowadzi własną wytwórnię sensorów w technologii MEMS.

Od ponad 20 lat niemiecka firma SENSYS opracowuje i produkuje precyzyjne systemy do pomiarów magnetycznych oraz elektromagnetycznych, zaprojektowane do wykrywania min i niewybuchów. W szerokim wachlarzu produktów znaleźć można takie rozwiązania, jak systemy do prospekcji geofizycznej
z powietrza, ręczne detektory obiektów ferromagnetycznych, wielokanałowe systemy mobilne do skanowania ręcznego oraz do szerokopłaszczyznowego rozpoznania na dużą skalę na lądzie i wodzie z wykorzystaniem pojazdów. SENSYS produkuje również sprzęt do badań w odwiertach oraz oprogramowanie do
analiz i georeferencjonowania wyników pomiarów. Oficjalnym partnerem i dystrybutorem SENSYS w Polsce jest firma GTT Sp. z o.o.

Sensonor offer a range of tactical grade ITAR-free Gyro sensors, Gyro modules
and IMU’s (Inertial Measurement Units). Sensonor design and manufacture
advanced inertia sensors of tactical grade for high-precision applications.
Products are used in system stabilization at sea, land and air. Applications are
short term navigation, UAV’s, satellites, remote weapon stations (RWS) and
gyro stabilized turrets. Sensonor holds more than 30 years of experience serving a demanding global customer base and operates its own MEMS facility for
sensor manufacturing.

For more than 20 years, the German company SENSYS develops and manufactures high precision survey equipment for magnetic and electromagnetic applications such as UXO detection. The product range comprises airborne survey
systems, hand held iron detectors, multi-channel pushcart systems as well as
large area survey systems for onshore and offshore application. SENSYS also
produce borehole measurement systems, data analysis software and enabling
GPS referencing of measurement data. SENSYS’ official partner in Poland is
the Polish company GTT Sp. z o.o.
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SEVEN TECHNOLOGIES GROUP
Nick Solomon
tel. +44 7841 912 875
e-mail: nick.solomon@7techgroup.com, www.7techgroup.com
Seven Technologies Group (7TG) jest brytyjskim producentem specjalizującym się w dostarczaniu systemów wywiadowczych, ochrony i rozpoznania (ISR).
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu branżowemu połączonemu z pozyskaniem doświadczeń operacyjnych, firma 7TG szczyci się możliwością oferowania swoim klientom właściwego rozwiązania dla odpowiedniego środowiska.
7TG to wielokrotnie nagradzana, proaktywna firma zatrudniająca 120 pracowników w Wielkiej Brytanii i międzynarodowych biurach, z globalną obecnością
w Europie, Ameryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

SHEPHARD PRESS Ltd.

b-58

Saville Mews, 30 Saville Road, London W4 5HG, UK
www.shephardmedia.com
For over 35 years, Shephard Media has been providing high-quality business
intelligence to the aerospace, defence, maritime security and military training
markets, through a combination of magazines, online news services and handbooks. Particularly well known within the rotorcraft, unmanned vehicles, C4ISR,
military logistics, land warfare and maritime security markets, Shephard Media
is poised to expand into new sectors and provide new offerings to ensure that
we best serve our global markets as a leading supplier of business intelligence.

Seven Technologies Group (7TG) is a UK Defence Manufacturer specialising
in the provision of Intelligence, Surveillance & Reconnaissance (ISR) systems.
With over 40 years industry experience and a combined legacy of real-world
operational experience, 7TG prides itself in offering its customers the right solution for the right environment.
7TG are an award winning proactive company with over 120 employees
across the UK and international offices, with a global presence spanning Europe,
America, Asia-Pacific and the Middle East.
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SHIM-POL
A.M. BORZYMOWSKI
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel. +48 22 722 70 48 do 50, fax +48 22 722 70 51
www.shim-pol.pl
„SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.
J. jest wyłącznym przedstawicielem firm SHIMADZU CORPORATION, KRATOS ANALYTICAL I PHENOMENEX w zakresie wyposażenia laboratoriów KJ,
B+R, w produkcji maszynowej, produkcji żywności, farmacji i medycynie oraz
zapewnia wszelka usługę serwisową przyrządów tych firm w swoich centrach
serwisowych w Polsce.
Oferujmy:
Maszyny wytrzymałościowe statyczne i dynamiczne;
Teksturometry;
Mikrotwardościomierze Vickers i Knoop;
Ultraszybkie kamery serii Hyper Vision;
Analiza chemiczna cieczowa, gazowa;
Spektrometria mas;
Analiza XPS, EDX;
Przygotowanie próbek SPE Horizon;
Kolumny chromatograficzne i akcesoria Phenomenex.
„SHIM-POL A.M. Borzymowski” is an exclusive representative of SHIMADZUKRATOS CORPORATION and PHENOMENEX in Poland in terms of equipment
for Quality Control Laboratories, industry, food and pharmaceutical production,
medical and environment protection laboratories, and ensures service support
of the products in service centers located in Poland.
We offer:
Testing machines static and dynamic;
Texture analyser;
Microhardness testers Vickers and Knoop;
Ultrafast digital camera Hyper Vision;
Chemical analysis liquid and gas chromatography;
Mass spectrometry;
XPS and EDX analysis;
Sample preparation SPE Horizon;
Chromatography columns and accesorries Phenomenex.
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SIBAT - Israel Ministry of Defense

e-30

Hakirya, Tel Aviv 6473424, Israel
tel. 972 3 6975585, fax 972 3 6976359
e-mail: sibat_bic@mod.gov.il, www.sibat.mod.gov.il
SIBAT, Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Obronnej Izraelskiego
Ministerstwa Obrony (IMOD) ma unikatową pozycję w obrębie IMOD, a jednocześnie ma bliskie stosunki z izraelskim przemysłem obronnym. To połączenie
zapewnia SIBAT dogłębną i aktualną wiedzę na temat stosownych na świecie
koncepcji obrony a także jasne zrozumienie potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych
Izraela (IDF).
SIBAT ułatwia współpracę międzynarodową poprzez różne usługi:
• Inicjowanie porozumień między rządami
• Inicjowanie wizyt oficjalnych delegacji zagranicznych
• Identyfikację możliwości współpracy z izraelskim przemysłem obronnym
• Znajdowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych pod konkretne wymagania
• Tworzenie wspólnych przedsięwzięć
• Zarządzanie marketingiem i sprzedażą zasobów IDF
• Dostarczenie pogłębionych informacji na temat przemysłu obronnego Izraela
poprzez wydawanie dwuletniego katalogu i organizowanie izraelskich pawilonów narodowych w na międzynarodowych wystawach obronnych
SIBAT, the International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry
of Defense (IMOD), is uniquely positioned within the IMOD, while having a close,
ongoing relationship with Israel’s defense industry. This combination ensures
that SIBAT maintains in-depth and up-to-date knowledge of the defense world’s
relevant concepts, as well as a clear understanding of the Israel Defense Forces’
(IDF) operational needs.
•
•
•
•
•
•
•

SIBAT facilitates international cooperation through its various services:
Generating Government-to-Government agreements
Initiating visits of official foreign delegations
Identifying cooperation opportunities with the Israeli defense industry
Locating relevant technological solutions for specific requirements
Establishing joint ventures
Managing the marketing and sales of IDF inventory
Providing in-depth information on Israel’s defense industry through a biennial
directory and by organizing the Israel national pavilions at international defense
exhibitions
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SILTEC Sp. z o. o.

e-3

ul. Elizy Orzeszkowej 5, 02-374 Warszawa
tel. +48 22 572 18 00, fax +48 22 823 66 46
e-mail: biuro@siltec.com.pl, www.siltec.pl
Siltec Sp. z o.o. specjalizuje się w branżach elektroenergetycznej, elektronicznej, informatycznej i telekomunikacyjnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
W ofercie firmy znajdują się urządzenia oraz systemy:
• IT (TEMPEST, Rugged),
• Łączności radiowej i satelitarnej,
• Kryptografii,
• Optoelektroniki i systemów kierowania ogniem,
• Bezpiecznego zasilania,
• Usługi (doradztwo, projekty i realizacje, integracja systemów, konserwacje i
przeglądy, wynajem urządzeń).
Posiadamy niezbędne certyfikaty i uprawnienia do obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Współpracujemy z renomowanymi liderami technologii przy konstrukcji zaawansowanych urządzeń elektronicznych.
Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.siltec.pl
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Silent Sentinel
Unit 1-2, Riverside, SG12 8AP, Stanstead Abbotts, United Kingdom
tel. +44 (0) 1920 871734
e-mail: may@silentsentinel.com, www.silentsentinel.com
Silent Sentinel powstało w 2002 r. w celu projektowania, produkcji oraz
realizacji dostaw zaawansowanych, wiodących systemów śledzenia i ochrony.
Szczycimy się jakością oraz innowacyjnością naszych produktów, a także
wysokim poziomem usług na rzecz klientów.
Kładziemy nacisk na rozwój produktów zaawansowanych technologicznie po
przystępnych cenach. Jako przedsiębiorstwo zachowujemy elastyczność i chętnie współpracujemy z klientami nabywającymi produkty markowe lub oryginalne.
Nasz zespół posiada ponad 25-letnie doświadczenie w produkcji sprzętu CCTV
oraz urządzeń pomocniczych.
Silent Sentinel was established in 2002 to design, manufacture and supply
advanced, market-leading surveillance and security systems.
Silent Sentinel prides itself on the quality and innovation of its products and
its high standards of service and customer care.
Silent Sentinel is committed to developing products that are technologically
advanced at a competitive price. As a company we are flexible and happy to
work with our customers on a branded or OEM basis.
Our team has more than 25 years’ experience in the production of CCTV and
ancillary equipment.
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Siltec company specializes in power systems and electronic business for
defense, security of State and commercial sector needs.
We provide following specialties of the activities in the fields of:
• IT (TEMPEST, Rugged),
• communication (radio & satellite),
• encryption,
• optoelectronic and fire control system,
• uninterruptible power supply systems,
• service (consulting, project and realization, system integration, maintenance
and inspection, rent of apparatus).
The company is licensed and authorized for trading with the special military
and dual-use equipment and technologies.
We cooperate with worldwide known leaders of technology by construction
advanced electronic devices.
Please view our website for the details. www.siltec.pl
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SIMPLICITY Poland Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
tel. +48 22 299 13 47, fax +48 22 203 54 98
e-mail: kontakt@simplicity-poland.pl
SimplicITy Poland należy do najszybciej rozwijających się firm w branży
teleinformatycznej na rynku polskim. Firmę cechuje indywidualne podejście do
potrzeb klienta oraz wysokie standardy jakości świadczonych usług.
Zajmujemy się dostarczaniem kompletnych systemów informatycznych w oparciu o najnowsze trendy i własne doświadczenia. Nasze rozwiązania pomagają przedsiębiorstwom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne,
tak aby były one zawsze dostępne, bezpieczne i odpowiednio zarządzane. Potwierdzeniem jakości naszej pracy jest satysfakcja Klientów z różnych sektorów gospodarki.
Simplicity Poland is one of the fastest growing companies in the information
and communications technology sector in the Polish market. The company is
characterized by an individual approach to the needs of every client and the
high quality standards of the rendered services.
Our company is taking care of providing complete informatic systems with latest
trends in IT. Our solutions help all industries for effectively use their informatic
systems to make it always available and safe. Confirmation of our work quality
is the satisfaction of our different sectors of the economy customers.
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ul. Warszawska 35, 32-830 Wojnicz
hoverbike.com.pl
Przedstawiamy HOVERBIKE - kompaktowy, wielozadaniowy pionowzlot
w wersji jedno- oraz dwu-osobowej. Sterowanie odbywa się przy pomocy kierownicy przypominającej kierownicę motocyklową oraz układu czujników, który
wraz z zestawem inteligentnych algorytmów zapewnia intuicyjne i pewne prowadzenie maszyny. Dzięki bogatym opcjom osprzętu funkcyjnego oraz możliwości zdalnego sterowania w autonomicznym trybie bezzałogowym urządzenia
mogą realizować zadania transportowe, ewakuacyjne, rozpoznawcze, bojowe
z jednoczesnym minimalizowaniem ewentualnych zagrożeń.
We introduce a HOVERBIKE - a compact, multi-task single and double version vertiplane.
The steering is controlled by a motorcycle-like handlebar and sensor system,
which together with a set of intelligent algorithms, ensures an intuitive and
reliable driving. Thanks to the extensive options of functional hardware and
remote control capabilities in autonomous unmanned mode, the devices can
carry out transport, evacuation, reconnaissance or combat tasks while minimizing possible threats.
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SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT
f-24

SooSung Defense Industries Ltd.
39 Nanggongdanji 3, Buk-gu, 683470 Ulsan, South Korea
tel. 82 52 295 5114
www.soosungdi.co.kr
Soosung Defense Industries, Ltd is committed to challenging and shaping the
future defense industry by developing the world-class products. As an exemplary
achievement toward this direction, it has released the world first Automatic
Bore Cleaner system.
In order to become a role model for invigorating creative economy in the
global market, all executives and staff members of SDI have been devoted to
creating value and profit for our customers as well as sharing an equal values
with the whole world.
Putting the safety and interest of humankind in our top priority, we will not
only continue to provide ergonomic value creation, but also take the initiative in
making a better world with strenuous efforts.
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9/11 Rue Henri Dunant, 91072 Bondoufle, France
tel. +33 1 69 11 71 00
SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT zapewnia państwowym
agencjom ds. bezpieczeństwa i obrony licencjonowane repliki renomowanych
producentów stworzone do celów szkoleniowych: FN-H, Glock, Colt, Sig
Sauer, Kalashnikov….
Oferujemy doskonałe rozwiązanie w zakresie szkoleń branżowych:
• wyjątkowy realizm pozwalający doświadczyć prawdziwego treningu w ruchu,
• niezwykła łatwość obsługi zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych pozwala doskonalić umiejętności, w szczególności w operacjach miejskich i ćwiczeniach konkretnych zgrupowań,
• bardzo opłacalne rozwiązanie szkoleniowe – średnia oszczędność do 50
razy w porównaniu z innymi produktami szkoleniowymi,
• Opcja ekologiczna dzięki ulegającym biodegradacji i nadającym się do
recyklingu materiałom eksploatacyjnym.
SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT provides State Security and
Defense agencies with especially Built For Training licensed replicas from the
best renowned manufacturers: FN-H, Glock, Colt, Sig Sauer, Kalashnikov…
We offer the prime industry training solution:
• outstanding realism allowing to experience true motion training,
• remarkable ease of use for both first time users and hardened units to hone
their skills, in particular for urban operations and force-on-force exercises,
• highly cost-effective training solution that averages a cost savings 50 times
cheaper than the other training products,
• Eco-friendly option thanks to biodegradable bbs and recyclable consumables.
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SPC SpecShop.pl
ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań
tel. +48 533 313 997, fax +48 61 8 51 76 44
e-mail: b2b@spechurt.pl, www.specshop.pl
W ofercie SpecShop.pl znajduje się szeroka gama najlepszych produktów
światowych marek z branży wyposażenia indywidualnego i taktycznego przeznaczonych dla wszelkich formacji mundurowych.
Oferujemy m.in. elementy umundurowania, rękawice (Oakley SI, HexArmor,
Condor, Mechanix) i ochraniacze (Alta Industries), kabury (IMI Defense, Fobus),
akcesoria maskujące, okulary ochronne i balistyczne (ESS, Oakley SI, Bolle),
kajdanki, notesy wodoodporne (Rite in the Rain), oświetlenie taktyczne i latarki
czołowe (Princeton Tec), światła chemiczne, zestawy surwiwalowe i wiele innych.
Więcej informacji: www.specshop.pl oraz www.resort.mil.pl
SpecShop.pl supports various military and law enforcement units, providing
them with the best brands for individual equipment.
In our offer can be found ballistic goggles and spectales (ESS, Oakley SI,
Bolle), knees and elbows protection (Alta Industries), tactical and special gloves
(Oakley SI, HexArmor, Condor, Mechanix), waterproof notepads (Rite in the
Rain), tactical flashlights and hedlamps (Princeton Tec), lighhsticks, creams
for skin camouflage, paints for weapons, handcuffs, holsters and many others.
More information at: www.specshop.pl and www.resort.mil.pl
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ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
tel. +48 22 810 65 61, fax +48 22 810 27 42
SPECIAL OPS to profesjonalnie przygotowywany dwumiesięcznik, ukazujący
się w nakładzie 11650 egzemplarzy, zajmujący się tematyką związaną z jednostkami specjalnymi i ich działaniami oraz prezentujący ich historię, szkolenie,
uzbrojenie i wyposażenie. Od 2011 roku SPECIAL OPS to także portal internetowy, poszerzający zakres tematyczny pisma oraz zwiększający liczbę naszych
odbiorców. W czasopiśmie oraz na portalu znajdą Państwo zarówno artykuły
prezentujące elitarne jednostki z kraju i zagranicy; aktualności oraz szczegółowe
analizy związane z zadaniami, działaniami i organizacją sił specjalnych; raporty
z targów branżowych, szkoleń i konferencji, a także informacje przedstawiające
uzbrojenie, wyposażenie indywidualne oraz sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostek specjalnych.
SPECIAL OPS, zarówno w wersji papierowej, jak i internetowej, jest również
źródłem informacji na temat wartych polecenia produktów, nowości czy wyróżniających się przedsięwzięć branżowych. Magazyn i portal kierowane są do:
dowódców i żołnierzy lub funkcjonariuszy jednostek specjalnych wszystkich
resortów, zawodowych żołnierzy pozostałych jednostek, policjantów i przedstawicieli innych służb mundurowych, ekspertów zajmujących się problematyką
obronności i bezpieczeństwa państwa, firm oferujących broń, wyposażenie
specjalne, umundurowanie oraz inny sprzęt dla jednostek specjalnych i pokrewnych, branżowych ośrodków oraz firm szkoleniowych, szkół o profilu wojskowym, strzelców sportowych, pasjonatów i hobbystów o zainteresowaniach
militarnych i survivalowych.
Magazyn Ludzi Akcji SPECIAL OPS jest dystrybuowany bezpośrednio do
instytucji związanych z obronnością kraju, wybranych jednostek wojskowych
oraz innych służb mundurowych. Jesteśmy również na wszystkich liczących
się targach i imprezach branżowych - seminariach, konferencjach i szkoleniach.
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SPY SHOP
ul. Traugutta 137, 50-419 Wrocław
tel. + 48 71 307 33 33, www.spyshop.pl
Spy Shop od 10 lat specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości sprzętu
detektywistycznego oraz w profesjonalnym doradztwie branżowym. Jesteśmy
autoryzowanym dystrybutorem renomowanych producentów, dostarczając
zaawansowane rozwiązania dla instytucji rządowych, służb porządku publicznego, zakładów karnych czy agencji ochroniarskich, i pomagając w zwiększaniu
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Wszystkie produkty przed wprowadzeniem
do oferty poddajemy rygorystycznym testom.
Since 10 years Spy Shop has been specialized in the sell of the high quality
detective stuff and the professional consulting. We are the authorized distributor of the prestigious companies, providing the adventage solutions for the
government institutions, public order services, prisons and security agencies
and helping them increasing the broad security. Each our product is rigorusly
tested before launching.

STEINER-Optik GmbH

e-29, zg-22

Dr.-Hans-Frisch-Str. 9, D-95448 Bayreuth, Germany
tel. +49 (921) 7879-0, fax +49 (921) 7879-89
e-mail: customer-service-international@steiner.de, www.steiner.de
Firma Steiner to 70-letnia tradycja w produkcji wysokiej jakości przyrządów
obserwacyjnych oraz celowniczych umożliwiających szybkie i precyzyjne wykrycie, lokalizację i identyfikację obiektów znajdujących się w oddali w różnych
zmiennych warunkach atmosferycznych, o przeznaczeniu militarnym (wojsko,
policja) ale również cywilnym (myśliwi, żeglarze itp.).
Wszystkie produkty firmy Steiner poddawane są najbardziej wyczerpującym
i wymagającym testom dla osiągnięcia najwyższej jakości.
Sprzęt Steinera taki jak lornetki pryzmatyczne, lornetki z kompasami i dalmierzami cieszą się uznaniem użytkowników z ponad 80 krajów na świecie
m.in. ze względu na swoją jakość i niezawodność podczas całego długiego
okresu użytkowania.
Olbrzymim sukcesem okazało się wprowadzenie na rynki specjalnej dedykowanej linii lunet snajperskich o przeznaczeniu militarnym i policyjnym.
Od 2008 roku Steiner stał się członkiem grupy Beretta Holding co jeszcze bardziej umożliwiło wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie
specjalistycznej optyki dla najbardziej wymagających użytkowników z Wojsk
Specjalnych, Lądowych, Marynarki Wojennej czy Policji.
In 2017 Steiner is celebrating their 70th anniversary.
For Steiner, superb performance and bone-deep tenacity was born in the
ruin of war.
In 1947, in the face of demolished infrastructures and a collapsed economy,
Karl Steiner started a one-man workshop in Bayreuth, Germany, obsessed
with a single goal: creating optical products so functional, sturdy and uniformly
flawless that nothing in the chaotic, mass-production post-war world could compare. His passion for unmatched optical perfection pushed Steiner-Optik from
a hardscrabble startup to a 50-man factory within six years, and on to become
a worldwide optical icon with binoculars and rifle scopes for every purpose,
a history of innovation, and legions of diehard enthusiasts in every category.
Today, Steiner manufactures binoculars for the military, marine, hunting, outdoor, birding and leisure activities. The name Steiner stands for performance
optics.
These premium German optics are now available in 80 countries, prized
by sportsmen and spectators, birders and sailors, aviators and explorers,
and deployed by security and military forces around the globe. The research,
development and production site in Bayreuth is arguably the most advanced
optical facility on earth. Steiner world-class lenses, coatings and prisms are
created, perfected and produced in Germany, enduring the most exhaustive
production, inspection, testing and approval process in the industry – lenses
alone go through 460 exacting steps.
In 2008 Steiner became a proud member of the Beretta Holding group. As a
member of the elite Beretta Group – the world’s oldest weapons manufacturer –
Steiner is stronger, more versatile, and more innovative than ever. Every Steiner
product will provide best-in-class performance for life – and for lifetimes to come.
Steiner makes trusted optics for life’s defining moments. The successful
pursuit and capture of these moments demands the fast and precise detection,
location and identification of a distant objective. Whether the objective is wild
life, a marine bearing, law enforcement suspect or military combatant, our optics
enhance an individual’s most important sense, vision, so that on land or sea
–– Nothing Escapes You
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STOMIL-POZNAŃ S.A.
ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań
tel. +48 61 87 87 200, fax +48 61 87 91 912
e-mail: office@stomil-poznan.pl
Marka Stomil to coś więcej niż opony. To historia, którą wspólnie z naszymi
użytkownikami tworzymy od 1928 roku. Stomil to fragment motoryzacji, który
na stałe utkwił w świadomości polskich kierowców i operatorów maszyn. Zostaliśmy powołani do życia z inicjatywy polskiego kapitału i jako pierwszy zakład
produkujący opony w Polsce z dumą zbudowaliśmy podwaliny krajowego
przemysłu oponiarskiego.
Stomil-Poznań S.A. to producent opon diagonalnych dostosowanych do najtrudniejszych warunków użytkowania, oraz o doskonałych parametrach eksploatacyjnych. Oferujemy opony do maszyn górniczych i opony OTR, opony przystosowane do pojazdów specjalistycznych i wojskowych oraz opony lotnicze.
For us the Stomil brand is about so much more than just tires, it is also the
history that we have been co-creating with our customers since 1928. Stomil
is a part of the automotive industry, long engraved in the minds of drivers and
machine operators in Poland. The company was established as an initiative
financed by Polish capital, and as the first tire production plant in Poland we are
proud to have built the foundations of the national tire industry.

STOWARZYSZENIE DOSTAWCÓW
NA RZECZ SŁUŻB MUNDUROWYCH

zg-24

Adres siedziby:
ul. Wełniany Rynek 9/5b, 85-036 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Rumińskiego 6/29, 85-030 Bydgoszcz
tel. +48 52 525 19 20/21, 52 525 18 82
e-mail: stowarzyszenie@wojsko.media.pl, biuro@wojsko.media.pl
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych skupia w swoich szeregach przedstawicieli firm polskich, których obszar własnej aktywności
gospodarczej realizowany jest min. poprzez przedstawianie oferty produkcyjno-usługowej resortom służb mundurowych, konstytucyjnie odpowiedzialnych
za szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne naszego kraju. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest rozwój, poprawa jakości,
upowszechnienie wiedzy, umiejętności oraz dbanie o dobre mienie i renomę
rynku dostaw i usług dla służb mundurowych.
W czasie ponad 13 letniej nieprzerwanej aktywności organizacyjnej Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych zdołało ugruntować swoją
pozycję oraz rozpoznawalność na rynku promocji towarów i usług w obszarze
służb mundurowych m.in. poprzez organizowanie przedsięwzięć o charakterze
prezentacyjno-wystawienniczym oraz szkoleniowym:
- wspólne prezentacje osiągnięć produkcyjnych, usług i technologii poszczególnych członków pod patronatem Stowarzyszenia na organizowanych w Polsce
targach branży mundurowej i militarnej;
- ustawiczne doskonalenie i uzupełnianie wiedzy podczas systematycznie
organizowanych sesji szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych, kodyfikacji wyrobów i towarów dostarczanych dla wojska oraz procedur nadawania
certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa przemysłowego we współpracy
z powołanymi do tego celu instytucjami;
- nagradzanie innowacyjnych i nowoczesnych produktów usług i technologii
mających potencjalne zastosowania w obszarach bezpieczeństwa zbiorowego w czasie cyklicznie organizowanego o zasięgu ogólnopolskim Konkursu
„Lider Bezpieczeństwa Państwa”
- organizowanie misji zagranicznych dla zainteresowanych członków Stowarzyszenia oraz firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.
The Association of Purveyors for Uninformed Services concentrates in its
own ranks representatives of Polish companies whose area of the own economic
activity is realized among other things by presenting the offer production and
service departments of uniformed services, constitutionally responsible for the
widely understood internal and external security of our country. The main objective of the Association activity is to develop and improve quality, dissemination
knowledge, skills and taking care of the property and a good reputation of the
market for supplies and services for the uninformed services.
During over the 12 years uninterrupted activity, the Association managed to
consolidate its own position and recognizability on the market of the promotion
of goods and services in the area of the uniformed services among other things,
by organizing a presentation, exhibition and training projects:
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- common presentations of productive achievements, services and technologies of each members under the auspices of the Association on organized in
Poland trade fair of the line uniform and military;
- the constant improvement and development of knowledge during systematically organized training sessions from the range of public orders, codifications
of products and provided goods delivered to the army and the procedures for
granting certificates and certificates of the industrial safety in cooperation with
appointed for this ourpose institutions
- rewarding innovative and modern products of services and technologies having
potential uses in areas of the collective safety during the regularly organized
an annual nationwide competition „Leader of National Security”
- organizing foreign missions for interested members of the Association and
companies co-operative with the Association.

STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

b-34

Zarząd Główny
Al. Niepodległości 141, 02-570 Warszawa
tel. +48 261 842 446, tel./fax +48 261 842 456
Pokój nr 521, 522 - dyżury wtorki i czwartki 10:00 do 12:00
e-mail ZG: skmponz@jmdi.pl
Stowarzyszenie jest dobrowolną, demokratyczną i samorządną organizacją,
skupiającą w swych szeregach weteranów działań poza granicami państwa,
uczestników misji pokojowych, stabilizacyjnych lub humanitarnej ONZ, albo
innej organizacji międzynarodowej realizowanej z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa ONZ.
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SUHHAN
Industries Company Ltd.
b-22

STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH
W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU
ul. Wawrzyniaka 5, 70-393 Szczecin
tel. +48 79 198 76 63, 501 164 947
e-mail: zarząd@stowarzyszenierannych.pl
STOWARZYSZENIE RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA
GRANICAMI KRAJU
Organizacja założona przez rannych żołnierzy - weteranów misji zagranicznych w celu wsparcia i pomocy rannym kolegom oraz ich rodzinom.
Nasza działalność to m.in.:
- reprezentowanie środowiska weteranów poszkodowanych w kontaktach
z władzami państwowymi i wojskowymi w celu tworzenia systemowej pomocy
rannym żołnierzom
- pozyskiwanie funduszy na rehabilitacje i pomoc doraźną;
- warsztaty terapii psychologicznej „Razem Łatwiej” - dla weteranów, ich partnerek a także dla rodzin poległych kolegów;
- integracja środowiska i rehabilitacja poprzez sport czyli coroczne zawody
strzeleckie,
a także rajdy górskie, spływy kajakowe oraz kursy nurkowania czy rajdy rowerowe;
- wypoczynek letni dzieci weteranów poszkodowanych oraz paczki „mikołajkowe”

f-26

#176-35 Street, Dasanro, Saha-gu, Busan, Republika Korei
tel. +82 51 262 7971-3, fax +82 51 262 7974
e-mail: info@suhhan.net, www.suhhan.net
Osoba kontaktowa: Jin Hyung Choi
Od momentu założenia w 1971 r. Suhhan Industries Co., Ltd. dostarcza cały
szereg produktów, w tym filtry powietrza, oleju, paliwa dla różnych samochodów
i sprzętu ciężkiego oraz różne rodzaje filtrów klimatyzacyjnych. Firma jest wysoko ceniona za wysoką jakość i technologie. Jednak firma Suhhan Industries
Co., Ltd. nie zadowala sie dotychczasowymi rozwiązaniami i dokłada wszelkich
starań, aby opracować i dostarczać filtry lepszej jakości w oparciu o zgromadzone doświadczenie i technologię. Chcemy służyć naszym klientom naszymi
produktami a także zawsze przyjazną obsługą posprzedażną.
Since the founding in 1971, Suhhan Industries Co., Ltd. has supplied various
products including air, oil, fuel filter for various automobiles and heavy equipment to various air conditioner filter, and it is highly evaluated for its quality
and technology. However, Suhhan Industries Co., Ltd. is not satisfied with this
and we will do our best to develop and supply better quality filter based on our
accumulated experience and technology for our customers as well as always
friendly and after service.

Staramy się w sposób wyrazisty i rzeczowy przedstawiać problematykę i potrzebę niesienia pomocy tym, którzy swą służbę przypłacili wysoką ceną - zdrowiem a czasem nawet życiem.
W latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 zorganizowaliśmy kampanię społeczną „Szacunek i Wsparcie”, która poprzedziła centralne obchody Dnia Weterana
we Wrocławiu,Szczecinie, Bydgoszcz, Warszawie, Giżycku.
Pojawiamy się nie tylko w mediach, ale też staramy się o bezpośredni kontakt z ludźmi. Nasz czas poświęcamy także na edukację młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół średnich, chętnie bierzemy udział w prelekcjach i debatach z młodzieżą.
Nie szukamy zaszczytów, nie dążymy do awansów - naszymi stopniami,
są dziś dla nas nasze blizny.
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SUPEREXPO.com Sp. z o.o.
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Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, 02-001 Warszawa
tel. +48 531 899 531
e-mail: info@superexpo.com
superexpo.com jest wirtualnym katalogiem targów, które odbyły się w rzeczywistości. W dokumentacji wydarzeń wykorzystujemy technologię fotografii panoramicznej 360 °, wideo i VR. Użytkownik portalu może chodzić po wystawie
tak jak w „google street view”. superexpo.com to baza wystaw handlowych, wystawców i ich produktów, organizacji i centrów kongresowych. Dokumentujemy
produkty wystawców. Przygotowujemy prezentacje dla producentów i wystawców targów. Opracowujemy naszą bazę danych na ujednoliconej i zintegrowanej platformie, w której ludzie i firmy z całego świata mogą swobodnie przeglądać wystawców i ich produkty, organizatorów targów i miejsca wystawowe.
Dostarczamy aplikacje mobilne dla zwiedzających i wystawców. Naszą misją
jest digitalizacja wszystkich działań na wystawach, które dotychczas były analogowe. Obecnie, by przygotować się do targów, wystawcy drukują ponad 100
ton ulotek i folderów rocznie, na targi. superexpo.com stwarza alternatywę dla
papieru: ulotek, folderów, drukowanych wizytówek - przenosi treści do chmury.
MSPO 2017
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SUNGHAN
e-mail: sunghan2012@daum.net, qwerk9212@naver.com
Kontakt: Kim Yong Kwon (02-790-6677)
Kim Seok Hyun (010-7451-2082)
(Tkanina opóźniająca palenie CANOX FR)
Zastosowanie / użycie: kombinezony bojowe, kombinezony pilotów, kamizelki
i kurtki kuloodporne, kombinezony policji (SWAT, siły specjalne)

www.superexpo.com Tutaj targi nie kończą się nigdy...

Charakterystyka produktu:
- Posiada certyfikat z badań FITI (lokalizacja - Los Angeles, Seul i Szanghaj).
- Środek zmniejszający palność, wodoodporny, olejoodporny, odbijający promieniowanie IR.
- Przepuszcza powietrze. Podatność na generowanie ładunków elektrostatycznych.
- Niepalne okrycie przy zastosowaniu jednej warstwy.
- Zachowuje właściwości nawet po praniu.
- Cienki, miękki, dobrze wentylowany, mocny
* Wybrane elementy MND zostaną dostarczone Koreańskiej MARYNARCE WOJENNEJ.
Obszary współpracy B2B / B2G
- Chcemy transferować technologie lub eksportować NHAP w ramach współpracy z sektorem obronnym.
(Flame retardant fabric CANOX FR)
Application / Use: combat suit, pilot suit, bullet proof vest & jacket, police suit
(SWAT, Force)
Characteristics:
- Hold certificate of test by FITI(Located in L.A. & Seoul & Shanghai).
- Flame retardant, Water repellent, Oil proof, IR reflection.
- Air permeable, Electrostatic propensity.
- None flame proof coating, just single layer.
- Continuous performance even after washing.
- Thin, soft, ventilated,strong
* Selected MND’s superb item by MND and it will be delivered to Korean NAVY
B to B / B to G Cooperation Areas
- We want transfer of technology or exporting of NHAP with defense departure
and corporation.
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SURVITEC GROUP
d-54

SUPRA BROKERS S.A.
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
tel. +48 71 777 04 00, 71 788 94 66, fax +48 71 777 04 55
e-mail: centrala@suprabrokers.pl, www.suprabrokers.pl
Konsorcjum Brokerskie Supra Brokers S.A. PWS Konstanta S.A. - ceniony
broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny podmiotów sfery finansów publicznych
oraz przedsiębiorstw różnych branż sektora przemysłu, handlu i usług. Dzięki
wiedzy i doświadczeniu zdobytym w ciągu 20 lat działalności oraz pracy w oparciu o system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 oraz 27001, Konsorcjum zapewnia wszechstronną i kompleksową obsługę ubezpieczeniową na poziomie standardów gwarantowanych przez najlepsze firmy brokerskie na świecie.
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RFD Beaufort Limited:
1-5 Beaufort Road, Birkenhead, Merseyside, CH41 1HQ, United Kingdom
tel. +44 (0) 151 670 9009, fax +44 (0) 151 670 0958
Survitec Group jest światowym liderem w zakresie sprzętu ratowniczego. Chronimy twoje inwestycje w dziedzinie obronności, w każdej minucie każdej misji,
zapewniamy niezrównaną ochronę i wsparcie, zwiększając wydajność w najbardziej ekstremalnych warunkach. Z ponad 90 letnim doświadczeniem i wiedzą
zdobytą w trakcie współpracy z wiodącymi firmami działającymi w przemyśle
obronnym, lotniczym i wojskowym, naszą misją jest dostarczanie najlepszych
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i przetrwania poczynając od pomysłu aż
do certyfikacji. Survitec Group posiada niezrównaną reputację za swoją innowacyjność i jakość produktów co zapewnia nam pozycję lidera w dostarczaniu
sprzętu ratowniczego w sektorze obronnym i lotniczym.
Dzięki szerokiej gamie produktów, w tym indywidualnego wyposażenia pilota, jedno i wieloosobowych tratw ratunkowych, kamizelek ratunkowych, kombinezonów ratunkowych, pontonów, szybko rozkładających się schronów, systemów ewakuacyjnych łodzi podwodnych, Survitec Group nieustannie opracowuje
rozwiązania które gwarantują pozostanie na czele rynku sprzętu ratowniczego.
The Survitec Group is the world’s premier survival technology company. We
protect your defence investment, every minute of every mission, providing
unparalleled protection and life support, enhancing performance in the most
extreme circumstances. With over 90 years’ experience and expertise supplying
leading defence and aerospace companies and military end users, our mission
is to deliver the best value safety and survival solutions from concept through
to certification. The Survitec Group has an unrivalled reputation for innovation
and product quality with a market leading position in the provision of survival
equipment in the defence and aerospace sectors. Through an extensive product
range including Pilot Flight Equipment (PFE), Multi and Single Person Life Rafts,
Life Preservers, Immersion Suits, Inflatable Boats, Rapid Inflatable Shelters and
Submarine Escape Systems, the Survitec Group’s ethos of continually pioneering new technologies into the market place ensures we remain at the forefront
of safety and survival technology.
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SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
b-51

SWISSLOXX AG
Riedstrasse 6, 8953 Dietikon, Switzerland
www.swissloxx.com
Firma SWISSLOXX z siedzibą w Szwajcarii, jest rodzinnym, międzynarodowym przedsiębiorstwem handlowo-eksportowym, założonym w roku 2002 i specjalizującym się w globalnej dystrybucji wyrafinowanych produktów technicznych
z sektora obronnego, bezpieczeństwa wewnętrznego i przeznaczonych dla organów egzekucji prawa. Produkty te trafiają w głównej mierze do organów egzekucji prawa, wojska i firm zajmujących się bezpieczeństwem. Pragniemy zwiększać poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych społeczeństwa i w ten sposób
wnosić nasz wkład w tworzenie lepszego świata. Zaufanie pokładane w naszych
produktach, dostawcach i klientach, jak również jasna wizja przyszłości pozwala firmie SWISSLOXX realizować swoje cele w sposób szybki i profesjonalny.
W naszym portfolio znajdują się także produkty dla sektora cywilnego, takie
jak uzbrojenie łowieckie i sportowe czy produkty służące do samoobrony, uzupełniające naszą gamę produktów wykorzystywanych w konfrontacji zbrojnej,
osprzęt ochronny i wyposażenie organów egzekwowania prawa.
W ramach jednej z gałęzi swojej działalności firma SWISSLOXX oferuje swoją własną linię produktów o nazwie SWISSTACTICAL, w skład której wchodzi
odzież ochronna i wyposażenie taktyczne, w ramach drugiej zaś, firma jest wyłącznym przedstawicielem wielu producentów o ugruntowanej pozycji na rynku. Na naszej stronie internetowej www.swissloxx.com przybliżymy Państwu
wybrane produkty z naszego portfolio.
SWISSLOXX is a family-owned international trading and exporting company
based in Switzerland that was founded in 2002 and it specialises in the global
distribution of sophisticated technical products in the defense, internal security
and law enforcement sectors and these products are mainly distributed to law
enforcement authorities, military and security companies. We want to increase
the feeling of security in today’s community and make this our contribution to
a better world. Trust in our products, suppliers and customers as well as a clear
vision of the future enables SWISSLOXX to realise its objectives quickly and
professionally.
Our portfolio also includes products for the civilian sector such as hunting and
sports weapons or self-defence products in addition to our combat materials,
protective equipment and technical law enforcement equipment.
On the one hand SWISSLOXX has its own product line SWISSTACTICAL
consisting of protective clothing and tactical equipment and, on the other hand, it
is also the exclusive representative of many well-established manufacturers. You
will find a selection from our product portfolio on our website www.swissloxx.com.
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ul. Bestwińska 105A, 43-346 Bielsko-Biała
tel. +48 33 827 3400, fax +48 33 818 2614
e-mail: biuro@psszczesniak.pl, www.psszczesniak.pl
Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim rynku
od ponad 20 lat i jest czołowym producentem pojazdów specjalnych w Europie
Środkowo-Wschodniej. Głównym obszarem działalności Firmy jest produkcja
samochodów specjalnego przeznaczenia dla służb mundurowych.
Obecnie oferta firmy obejmuje 3 podstawowe grupy pojazdów: strażackie,
wojskowe oraz pozostałe pojazdy specjalnego przeznaczenia, stworzone na
podstawie wymagań nabywcy.
W zakresie produktów wojskowych SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne oferuje
lekkie, średnie oraz ciężkie pojazdy do różnych zastosowań m.in. ewakuacji
i ratownictwa technicznego, transportu niebezpiecznych materiałów, dowodzenia
czy monitoringu.
Przedsiębiorstwo posiada wdrożony zintegrowany system jakości wg norm ISO
9001, ISO 14001, później rozszerzony o AQAP 2110, umożliwiający dostawy
dla wojsk UN oraz NATO oraz Wewnętrzny System Kontroli.
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 for more
than 20 years and it is a leading manufacturer of special vehicles in Central and
Eastern Europe. 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 military products SZCZESNIAK Special Vehicles offers light,
medium and heavy vehicles for various uses, such as: evacuation and technical
support, transport of hazardous materials, command and monitoring.
Company has implemented quality management system in line with ISO 9001
and ISO 14001, the latter expanded to include the AQAP 2110 quality management system, enabling deliveries to the armed forces of NATO member states,
as well as Internal Control System.
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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T & G ELEKTRO AS

TAIGA AB

Kirkeveien 25B, 1363 Høvik, Norway
tel. + 47 67 12 90 50, www.tgelektro.com

Annebergsvägen 3, Varberg, Sweden
Box 20, SE-432 21, Varberg, Sweden
tel. +46 340 66 69 00
e-mail: info@taiga.se, www.taiga.se

T & G Elektro AS - czołowy dostawca złączy elektrycznych i optycznych, systemów światłowodowych kabli i wiązek dla przemysłu telekomunikacyjnego,
morskiego i obrony.
T & G Elektro AS - a leading supplier of electrical and fiber optical connectors,
cable systems and harnesses for telecommunication, offshore and defence
industries.
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JESTEŚMY RAZEM
Gdy nosisz nasze ubrania, nigdy nie jesteś sam. Jesteśmy z Tobą zawsze:
w szwach, w zamkach i we wzornictwie. Jesteśmy po to, żeby pomóc Ci w pełni skoncentrować się na swojej pracy.
NASZE ROZWIĄZANIA
Wielu z tych, którzy korzystają z naszej odzieży, pracuje w ekstremalnie trudnych warunkach. Dlatego nie akceptujemy żadnych kompromisów: nasza odzież
jest w 100% dostosowana do potrzeb naszych użytkowników. Zawsze robimy
co w naszej mocy, aby upewnić się, że ci, którzy noszą nasze ubrania, mogą
czuć się bezpiecznie. Ludzie są w centrum naszego zainteresowania. Zawsze.
WE’RE IN IT TOGETHER
When you wear our clothes, you are never alone. We are always there: in
the seams, the zips and the design. We are there helping you so that you can
focus completely on your job.
OUR SOLUTIONS
Many people who use our clothing work in extremely tough environments.
For this reason, we accept no compromises: our clothing is 100% adapted to
our users’ needs. We always do our utmost to ensure that those who wear our
clothing feel safe and secure. People are our main focus. Always.
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TBT Systems
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Kontakt: Young Lee
e-mail: younglee@tbtsys.com, www.tbtsys.com

d-56, zf-2

TATRA EXPORT S.R.O.
Areal Tatry 1450/1, 742 21 Koprivnice, Czech Republic
tel. +420 556 491 111, fax +420 556 492 050
e-mail: tatra@tatra.cz, www.tatratrucks.com
Czeski producent ciężarówek z napędem na wszystkie osie do pracy w ciężkich
warunkach oraz podwozi ciężarówek. Unikalna konstrukcja podwozia z niezależnymi pół-osiami na poduszkach powietrznych umożliwia szybką jazdę w terenie
zapewniając doskonały komfort dla załogi i wrażliwych ładunków. Ciężarówki
TATRA są trwałe, niezawodne, charakteryzują się wytrzymałością na zginanie
/ skrętną. Modułowość umożliwia konfigurację od 4x4 do 16x16.
Seria TATRA FORCE: Standardy NATO, kabina opancerzona STANAG 4569
poziom 2-3, załoga do 1 + 4, możliwy transport C-130 Herkules.
Zastosowanie podwozia TATRA: TITUS firmy NEXTER, ASTROS firmy AVIBRAS lub haubic CAESAR lub DANA M1CZ.

Kamery termowizyjne nadzorujące obszary graniczne / nadbrzeżne
TBT chce zawiązać partnerstwo z firmami i agendami rządowymi. Skuteczne,
długoterminowe partnerstwo ma na celu wzmocnienia nadzoru nad obszarami
granicznymi Indonezji. Jest to dziedzina specjalizacji TBT.
Boarder/ coastal surveillance thermal image cameras
TBT wants the partnership with the company and the government officers to
have effective long-term partnership to strengthen boarder surveillance and
costal surveillance on Indonesia as TBT specialized in.

Czech owned manufacturer of high mobility heavy duty AWD trucks and chassis. Unique chassis design with independent swinging air-suspended half-axles
enables high speed ride in terrain with excellent comfort for crew and sensitive
loads. TATRA trucks are durable, reliable and have perfect twist and bending
resistance. Modularity allows configuration from 4x4 up to 16x16.
TATRA FORCE model range: NATO standards, armored cab STANAG 4569
level 2 - 3, crew up to 1+4, C-130 Herkules transportable.
TATRA chassis implementation: TITUS by NEXTER, ASTROS by AVIBRAS
or howitzers CAESAR or DANA M1CZ.
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TECHNOKABEL S.A.
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TEAM SWEDEN
Business Sweden - Biuro Radcy Handlowego Ambasady Szwecji
ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa
tel. +48 22 505 84 60
e-mail: polen@business-sweden.se, www.business-sweden.se
Szwecja posiada wyjątkowo zaawansowaną i rozbudowaną bazę przemysłową
w sektorze zbrojeniowym, zważywszy na wielkość jej populacji oraz ograniczony
budżet obronny. Wysoki poziom ekspertyzy technicznej uzyskanej w branży
umożliwił opracowanie i budowę wielu wiodących światowych produktów, co
więcej, przy bardzo konkurencyjnych kosztach ich rozwoju.
Na oficjalnym stanowisku Szwecji podczas MSPO spotkacie Państwo następujące firmy: 4C Strategies; CBJ Tech; Comex; FMV - Swedish Defence Materiel Administration Test & Evaluation; Inero; Systecon; Taiga.
Stanowisko Szwecji organizowane jest pod patronatem Business Sweden Biura Radcy Handlowego Ambasady Szwecji w Warszawie.
Sweden possesses a uniquely advanced defence industrial base relative to
the size of its population and limited defence budget. The high level of technological expertise obtained within the industry as a whole has facilitated the
manufacture of several world leading products, what’s more, at a very competitive development costs.
At the Swedish stand during MSPO you will have an opportunity to meet the
following companies: 4C Strategies; CBJ Tech; Comex; FMV - Swedish Defence
Materiel Administration Test & Evaluation; Inero; Systecon; Taiga.
Swedish stand is organized under the auspices of Business Sweden - Swedish
Trade & Invest Council in Warsaw.
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ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
tel.+48 22 516 97 77, fax+48 22 516 97 87
e-mail: sprzedaz@technokabel.com.pl, www.technokabel.com.pl
Technokabel S.A. jest europejskiej klasy producentem nowoczesnych kabli
polowych o torach symetrycznych, przeznaczonych do szerokopasmowej transmisji sygnałów cyfrowych w polowych systemach łączności i teleinformatyki, typu:
PKL 1x2, PKM kat.5 2x2x0,34 mm2, PKM 5x2x0,34 mm2, PKD 1x4x0,68 mm2.
Technokabel S.A. posiada w swoim programie produkcji:
Kable do automatyki przemysłowej, sterowania, transmisji sygnałów cyfrowych
i analogowych, kable energetyczne, kable przeżywające, kable komputerowe
(w tym strukturalne), kable wielkiej częstotliwości, przewody audio i wideo (w tym
profesjonalne) oraz kable specjalne projektowane według wymagań klienta.
Technokabel SA is a known in Europe cable manufacturer of modern, symmetrical circuit field cables, applied in wide frequency band analog and digital signal
communication and data transmission systems. Recommended cable types are:
PKL 1x2, PKM 2x2x0.34 mm2 cat.5, PKM 5x2x0.34 mm2, PKD 1x4x0.68 mm2.
Other cables produced by Technokabel SA: control cables for analog and data
transmission industrial systems, computer cables (also for structural networks),
high frequency cables, power cables, fire resistant cables, audio and video cables
(also for professional applications) and cables designed and manufactured
according to customers’ requirements.
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TECHNOKONTAKT Sp. z o.o.
ul. Żuromińska 10, 06-550 Szreńsk
tel. +48 23 683 70 31, fax +48 23 683 70 32
e-mail: kontakt@technokontakt.com.pl, www.technokontakt.com.pl
Technokontakt Sp. z o.o. została założona w 1999r. Przedmiotem działalności
firmy jest głównie produkcja wiązek kablowych i światłowodowych. Oferowane
wyroby wykonywane są zgodnie z technologią Raychem oraz standardem
IPC/WHMA-A-620. Znajdują one zastosowanie w aparaturze wojskowej,
w przemyśle i urządzeniach telekomunikacyjnych. Wykonujemy także wiązki
do zastosowań cywilnych.
Ponadto w ofercie szeroka gama złącz elektrycznych przede wszystkim wg
specyfikacji MIL oraz VG, a także złącz typu D-Sub, niemieckiej firmy FCT
Electronic gmbh.
Technokontakt Sp. z o. o. was founded in 1999. The Company’s business is
primarily the production cable and fibre optic harnesses The offered products are
made in accordance with Raychem technology and IPC/WHMA-A-620 standard.
They are used in the apparatus of military, industrial and telecommunications
equipment. We also produce harnesses for civil applications.
In addition, we offer a wide range of electrical connectors primarily by MIL
and VG specification, as well as D-Sub connectors of the German company
FCT Electronic gmbh.

348

TEKSAM COMPANY NV

g-34

Woudstraat 21, 3600 Genk
tel. +32 89 38 44 72, fax +32 89 38 61 41
Contact: Mr. Tom Geerits (Sales Manager)
Od Roku 1974 firma Teksam Company NV opracowuje i produkuje pneumatyczne, teleskopowe I segmentowe maszty służące do komunikacji wojskowej
w różnych zastosowaniach takich jak nadawanie nadzoru, pomiar, fotografia
oraz oświetlenie firmami: CLARK MASTS, TEKLITE oraz TEKMAST.
Jako firma TeksamCo inwestujemy nieustannie w lepsza optymalizacje naszych produktów jak i opracowywanie nowych produktów o najwyższej jakości. Nasze produkty wykorzystywane są na całym świecie niezależnie od tego
czy jest potrzeba przenośnego reflektora, mobilnego systemu oświetleniowego
czy masztu na pojazd lub przyczepę. Nasza firma na pewno znajdzie dla państwa najlepsze rozwiązanie.
Since 1974 Teksam Company NV has been developing and manufacturing
pneumatic telescopic and sectional mast systems for military communications
and various applications such as broadcasting, surveillance, measurement,
photography and lighting under the brands CLARK MASTS, TEKLITE and
TEKMAST.
TeksamCo invests continuously in the optimization of the current product
range and in the development of new top quality products and techniques. Our
products have found a place in many different applications all over the world,
whether you require a portable floodlight, a mobile lighting system, your mast to
be vehicle or trailer mounted. TeksamCo has certainly the best solution for you!
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TELDAT
ul. Cicha 19-27, 85-650 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 97 00, fax +48 52 341 97 40
e-mail: teldat@teldat.com.pl, www.teldat.com.pl
TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu wojskowego IT od 20 lat dynamicznie i efektywnie działającą na rynku obronnym, która posiada: tak wysoko
wyspecjalizowany potencjał, szerokie kompetencje i zdolności oraz kompleksowe
i wzajemnie spójne, w niektórych płaszczyznach unikalne i referencyjne, cenione
w kraju oraz za granicą rozwiązania sprzętowe i programowe. Spółka specjalizuje
się głównie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, a także wdrażaniu i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym w wojskowych
rozwiązaniach IT zdalnym serwisowym nadzorze) specjalistycznych produktów
teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla bezpieczeństwa i obrony
narodowej. Posiada także niezbędne świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia
oraz liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. uzyskane za opracowanie i wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań. Powyższe atrybuty pozycjonują TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów
wsparcia dowodzenia i łączności, określanych także systemami systemów.

TELEPLAN GLOBE

e-24

Fornebuveien 31, P.O. Box 69, NO-1324 Lysaker
www.teleplanglobe.no
Teleplan Globe delivers software products for defence, police and homeland
security. On display, we have the DACAS/DAFS system, FACNAV, selected by
several nations as their primary SOF tool. FACNAV is developed based on the
Joint Fire Support Coordinated Implementation Change Control Board (JFS CI
CCB) standards. FACNAV is a multi-role application, configurable to support
HQ and Ground Troops. In addition, you will see our multi-platform handheld
derivate, FACNAV Mobile. With constant focus on SWaP (Size, Weight and
Power) and Cost, FACNAV Mobile meets operational requirements for the
“flexible and lightweight”. FACNAV application suite supports your tactical and
operational needs, now!

TELDAT is the only Polish business entity operating effectively and dynamically
since 20 years on the defence IT market. The company has highly specialized
potential, wide competences and capabilities and comprehensive mutually
consistent, in some areas unique and valuable in Poland and abroad hardware
and software solutions. The company main specialization are R&D, design and
manufacturing, implementation and maintenance (including remote monitoring of
systems) of leading-edge ICT products, dedicated mostly to security and national
defence. The company has achieved the required certificates and authorizations. It has also received many awards and honors, including recognition for
its development and implementation of innovative solutions. Together these
attributes make TELDAT one of the world leaders of design and manufacturing
in the field of command and communication (C3IS) systems determined also
as system of the systems.
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TESPOL Sp. z o.o.

TEZANA Sp. z o.o.

ul. Klecińska 125, Wrocław
tel. +48 71 783 63 60, www.tespol.com.pl

ul. Gen. Kutrzeby 9, 05-082 Stare Babice
tel. +48 22 752 93 22
e-mail: biuro@tezana.pl, www.tezana.pl

Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno - pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Zapewniamy kompleksową ofertę produktów oraz
usług w zakresie technologii i systemów pomiarowych, łączności oraz nadajników RTV następujących producentów: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, LitePoint, MVG, ABI, CST, Magna-Power, NextSense, Wentworth Laboratories oraz Dewetron.
Aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, wdrożony
został system zapewnienia jakości ISO 9001:2009 oraz AQAP2120:2009. Posiadamy pion Ochrony Informacji Niejawnych i kancelarię tajną oraz koncesję
MSWiA na obrót towarami o zastosowaniu militarnym.
Tespol is a Polish company, which is an authorized representative of leading
manufacturers of control - measurement and radio communication systems.
We provide a comprehensive range of products and services in the field of
technology and measurement systems, communications and TV transmitters
following manufacturers: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, LitePoint, MVG, ABI, CST, Magna-Power, NextSense, Wentworth
Laboratories and Dewetron.
To ensure the highest quality of products and services Tespol implemented
the quality management system ISO 9001:2009 and AQAP2120:2009. We have
a division of Classified Information Protection and secret registry. We also have
a Ministry of Interior license to trade goods for military use.
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Firma TEZANA jest przedstawicielem amerykańskiej firmy Allison Transmission, zajmującej się produkcją szerokiej gamy najbardziej zaawansowanych
technicznie, w pełni automatycznych skrzyń biegów dla zastosowań przemysłowych i drogowych w tym również przekładni hybrydowych.
Allison Transmission jest rekomendowanym dostawcą skrzyń biegów do
pojazdów wojskowych. Przekładnie Allison są najlepszym wyborem do pojazdów bojowych, wsparcia taktycznego - kołowych jak również gąsiennicowych.
TEZANA is a representative of the American company Allison Transmission,
which manufactures a wide range of most technically advanced, fully automatic
transmissions for industrial and road applications including hybrid transmissions.
Allison Transmission is a recommended supplier of transmissions for military
vehicles. They are the best choice for combat, tactical support vehicles - both
wheeled and tracked.
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THALES
31 place des Corolles, 92098 Paris La Defense, France
tel. +33 1 70 28 38 85
e-mail: francoise.morvan@thalesgroup.com, www.thalesgroup.com
Thales is a global technology leader for the Aerospace, Transport, Defence and
Security markets. With 64,000 employees in 56 countries, Thales reported sales
of €14.9 billion in 2016. With over 25,000 engineers and researchers, Thales
has a unique capability to design and deploy equipment, systems and services
to meet the most complex security requirements. Its exceptional international
footprint allows it to work closely with its customers all over the world.
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THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS GmbH
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Werftstr. 112-114, 24143 Kiel, Germany
tel. +49 431 700-0, fax +49 431 700-2312
e-mail: marinesystems@thyssenkrupp.com, www.thyssenkrupp-marinesystems.com
thyssenkrupp Marine Systems is one of the leading naval system houses,
providing design and construction of submarines and naval surface vessels
worldwide.
A powerful global player, the company concentrates today exclusively on
military shipbuilding with a convincing performance record in system integration
and as general contractor. More than 3,300 highly qualified employees further
the development of customer-oriented technology to build naval submarines and
surface vessels at home or in selected shipyards worldwide.
thyssenkrupp Marine Systems is world market leader in the development and
construction of non-nuclear submarines. A technological quantum leap was
achieved with the development of an air-independent submarine propulsion
system based on silent, zero-emission fuel cells, which enables HDW Class 212A
and 214 submarines to operate submerged for much longer than comparable
diesel-electric boats.
Another core competence field is the development and design of ultra-modern
frigates, corvettes and naval support vessels. The globally acknowledged MEKO®
technology stands for modular ship construction, reduced signatures, extreme
staying power and survivability.
The Operating Unit Services offers navies and shipyards worldwide comprehensive knowhow and reliable services during the procurement and operation
of naval units. thyssenkrupp Marine Systems also provides unique expertise in
infrastructure-related services, enabling customer navies to operate their own
maintenance facilities.
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THYSSENKRUPP STEEL EUROPE AG
Business Unit Heavy Plate
Kaiser-Wilhelm-Strasse 100, 47166 Duisburg, Germany
e-mail: info.plate@thyssenkrupp.com, www.thyssenkrupp-steel.com
thyssenkrupp Steel Europe is one of the world’s leading suppliers of highgrade flat steel. Our Business Unit Heavy Plate produces heavy plate for a wide
range and with a production capacity near 700.000 tons per year. Continuous
material inspections and process controls guarantee consistently high steel
quality, especially when it comes to steels from the SECURE series. SECURE
steels are available with hardness levels up to 600 HBW. Thanks to modern
rolling technology, SECURE steels can be produced with very close tolerances,
contributing to weight optimization of the component.

TRAKKA SYSTEMS

g-25

23 Kilpa Road, Moorabbin, Victoria 3189, Australia
tel. +61 3 9553 3000
e-mail: info@trakkacorp.com, trakkasystems.com
Trakka Systems jest prywatną grupą międzynarodowych firm z branży przemysłu lotniczego dostarczającą istotnych rozwiązań z zakresu Critical Vision
Technology. Trakka projektuje, wytwarza, sprzedaje i dystrybuuje najbardziej
zaawansowane wielozadaniowe reflektory oraz wiodące kamery wyposażone
w nowe systemy TrakkaBeam TLX, TrakkaCam TC-300 oraz efektywny pod
względem kosztów system zarządzania misją TM-100 Map & Video. Firma produkuje najnowocześniejsze i najwyższej jakości rozwiązania zapewniające aktywny i pasywny obraz dla szerokiego zakresu misji, w tym misji ścigania, misji ratunkowych i medycznych, ochrony granic, gaszenia pożarów, operacji paramilitarnych, ratunkowych usług medycznych, inspekcji mediów oraz badania
środowiska. Produkty firmy spełniają surowe normy branżowe. Międzynarodowa sprzedaż i obsług - Ameryki, EMEA, Azja, Australia, Afryka.
Trakka Systems is a privately held group of international aerospace companies who primary focus is to provide premier Critical Vision Technology. Trakka
designs, manufactures, markets and distributes the world’s most advances multimission searchlights and class-leading cameras led by the new TrakkaBeam
TLX, TrakkaCam TC-300 and the cost-effective TM-100 Map & Video mission
management system. The company’s leading edge, high-quality products provide
active and passive critical vision solutions for a wide range of missions, including law enforcement, search and rescue, emergency medical services, border
security, fire-fighting, para-military operations, emergency medical services,
utility inspections and environmental surveys. Qualified to the industry’s most
stringent requirements. International sales and service - Americas, EMEA, Asia,
Australia, Africa.
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TRANSBIT Sp. z o.o.
ul. Łukasza Drewny 80, 02-968 Warszawa
tel. +48 22 550 48 00, fax +48 22 550 48 10
e-mail: biuro@transbit.com.pl, www.transbit.com.pl
Firma Transbit rozwija polską myśl technologiczną projektując i dostarczając
dla polskiej armii kompletne taktyczne systemy łączności i teleinformatyki.
Nasze produkty zostały wybrane przez czołowe krajowe firmy zbrojeniowe
do takich projektów jak np.: Morska Jednostka Rakietowa, system stacjonarny
STORCZYK oraz ruchome węzły łączności polowej RWŁC-10T (w tym cyfrowe
radiolinie HCLOS), samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD,
stacje radarowe Soła, Bystra, Odra, baterie OPL Pilica i Hydra.
Firma jest producentem min. pierwszej polskiej radiostacji szerokopasmowej
SDR, przeznaczonej do tworzenia radiowych linii IP o dużej przepływności.
The company Transbit Sp. z o.o. develops the Polish technological idea by
designing and providing the complete tactical telecommunications and ICT
(Information and Communication Technology) systems to the Polish Army.
Our products were chosen by leading national defense companies for the
following projects e.g.: Naval Missile Unit, the stationary system STORCZYK
and mobile field communication nodes RWŁC-10T shelters (including the digital
HCLOS radio-relays), the self-propelled air-defense missile systems POPRAD,
the radar stations Soła, Bystra, Odra, the air-defense battery vehicles Pilica
and Hydra.
The company is, among other things, a producer of the first Polish broadband
SDR radio-station designed to create high-speed IP radio links.
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TRI-COLOR Industrial,
Snap-On Agent for CEE
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ul. Ojcowska 110, 31-344 Kraków
tel. +48 12 642 27 23, e-mail: biuro@snaponindustrial.pl
Firma Snap-on Incorporated jest wiodącym światowym wynalazcą, producentem i sprzedawcą narzędzi, sprzętu, diagnostyki, napraw i systemów informatycznych dla profesjonalnych użytkowników wykonujących kluczowe zadania.
Produkty i usługi obejmują narzędzia ręczne i elektroniczne, przechowywanie
narzędzi, oprogramowanie diagnostyczne, systemy informacyjne i zarządcze,
wyposażenie sklepów i inne rozwiązania dla salonów samochodowych i centrów remontowych, a także dla klientów przemysłowych, w tym avioniki i lotnictwa, rolnictwa, budownictwa, rządu i instytucji wojskowych, górniczych, zasobów naturalnych, wytwarzania energii i kształcenia technicznego.
Snap-on również uzyskuje dochody z różnych programów finansowych w celu
ułatwienia sprzedaży swoich produktów. Produkty i usługi są sprzedawane przez
franczyzobiorcę firmy, firmy-direct, dystrybutorów i kanałów internetowych.
Firma założona w 1920 r, to 3,4 mld USD, notowana w S&P 500, z siedzibą
w Kenosha w stanie Wisconsin.
Misja:
Najbardziej cenione rozwiązania wydajnościowe na świecie.
Snap-on Incorporated is a leading global innovator, manufacturer and marketer
of tools, equipment, diagnostics, repair information and systems solutions for
professional users performing critical tasks. Products and services include hand
and power tools, tool storage, diagnostics software, information and management systems, shop equipment and other solutions for vehicle dealerships and
repair centers, as well as for customers in industries, including aviation and
aerospace, agriculture, construction, government and military, mining, natural
resources, power generation and technical education.
Snap-on also derives income from various financing programs to facilitate the
sales of its products. Products and services are sold through the company’s
franchisee, company-direct, distributor and internet channels.
Founded in 1920, Snap-on is a $3.4 billion, S&P 500 company headquartered
in Kenosha, Wisconsin.
Mission:
The most valued productivity solutions in the world.
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TRINITY INTERACTIVE Sp. z o.o.

TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.

ul. Augustówka 1, 02-981 Warszawa
tel. +48 22 633 34 05
e-mail: office@t-i.com.pl

ul. Bystra 15A, 61-366 Poznań
tel. +48 61 653 02 22, fax +48 61 653 02 20
e-mail: tubes@tubes-international.com, www.tubes-international.com,
www.sklep.tubes-international.pl

Trinity Interactive sp. z o.o. to firma z 10-letnim doświadczeniem w zakresie
budowy symulatorów, urządzeń treningowych oraz zagadnień związanych z wirtualną rzeczywistością. Nasza oferta skierowana jest zarówno do odbiorców wojskowych, jak i cywilnych. Obejmuje ona symulatory pojazdów lądowych, statków
powietrznych, maszyn roboczych, instalacji przemysłowych oraz multimedialne
narzędzia edukacyjne. Profesjonalizm oraz jakość naszych produktów została
wielokrotnie nagrodzona, w tym trzykrotnie nagrodą DEFENDER na MSPO
2007, 2011 i 2012 oraz Nagrodą Prezydenta RP w 2013 roku.
Trinity Interactive sp. z o.o. is the company with 10 years of experience in
building simulators, training devices and virtual reality solutions. Our offer
is dedicated to both military and civilian customers. It includes simulators of
ground vehicles, aircrafts, working machines, industrial installations and others.
Professionalism and quality of our products has been repeatedly awarded. This
includes three DEFENDER Awards at MSPO exhibition in 2007, 2011 and 2012,
and the Republic of Poland President’s Award in 2013.

d-47

Tubes International Sp. z o.o. posiada obecnie 23 oddziały w największych
centrach przemysłowych w Polsce oferując m.in. dla przemysłu zbrojeniowego:
- przemysłowe węże gumowe, tworzywowe, teflonowe, stalowe, silikonowe,
kompozytowe
- węże, złączki, zawory pneumatyczne
- stacje przygotowania powietrza, siłowniki
- szybkozłącza, zawory, pompy hydrauliczne
- węże i końcówki hydrauliczne, prasy zaciskowe
- obejmy, opaski na węże, złącza, zawory przemysłowe;
- rury hydrauliczne i łączniki do rur
- usługi gięcia rur hydraulicznych 3D;
- kompensatory, armatura precyzyjna
- bębny, pistolety do wody i powietrza, manometry
Jakość produktów potwierdzona jest posiadaniem certyfikatów m.in. NCAGE (NATO Commercial and Govermment Entity) i WDT (Wojskowy Dozór
Techniczny).
Tubes International Sp. z o.o. have 23 branches in most industrial cities in
Poland.
Distributor of renowned producers offer also for military industry:
- rubber, PVC, PTFE, steel, composite industrial hoses;
- pneumatic hoses, fittings, valves;
- compressed air treatment elements, actuators;
- hydraulic pumps, valves, couplings and fittings;
- hydraulic hoses and fittings, crimping machine;
- clamps, couplings, valves;
- precision pipes and connectors;
- 3D pipe bending service;
- Compensators, instrumentation;
- hose reels, guns for water and air, gauges;
The quality of products is confirmed by certificates like NCAGE (NATO Commercial and Govermment Entity) WDT (Military Technical Inspection).
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UKRAINIAN HELICOPTERS
tel. +380 44 455 9045
e-mail: info@ukrcopter.com, www.ukrcopter.com
Ukraine’s largest helicopter services provider, operating worldwide in the most
remote and hostile environments. With its upgraded quickly reconfigurable Mi17-1v’s, UH offers an all-in-one solution for passenger/cargo transportation,
24/7 MEDEVAC/CASEVAC, HEMS, and SAR operations.

UKROBORONPROM
Ukrainian Defence Industry

d-14

36, Dehtiarivska str., 04119 Kyiv, Ukraine
tel. + 38 044 458 46 81
www.ukroboronprom.com
UKROBORONPROM Ukrainian Defence Industry unites more than 100
enterprises, operating in development, production, sale, repair, modernization
and disposition of weapons, military and special equipment, ammunition, engaging in military-technical cooperation with other countries.
UKROBORONPROM enterprises operate in 5 major defence industry
clusters:
• Aircraft building and repairing
• Instrument engineering
• Armored military, automotive and special vehicles
• Precision weaponry and ammunition
• Shipbuilding and naval engineering
UKROBORONPROM includes:
• 14 R&D centers;
• 80000+ qualified personnel;
• 9000000 sqm equipped for production.
WE ARE OPEN FOR COOPERATION AND INVESTMENT
ДК «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств, які працюють
в сфері розробки, виробництва, продажу, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, а також розвивають військово-технічне співробітництво з іншими країнами.
Підприємства-учасники ДК «Укроборонпром» працюють в 5-ти основних кластерах оборонної промисловості:
• Авіабудування та авіаремонт
• Спеціальне приладобудування
• Бронетанкова, автомобільна та спеціальна техніка
• Високоточне озброєння та боєприпаси
• Кораблебудування та морська техніка
ДК «Укроборонпром» включає:
• 14 конструкторських бюро;
• понад 80000 кваліфікованих спеціалістів;
• 9000000 кв.м. обладнаних виробничих площ.
МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
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Ultra Electronics
419 Bridport Road, UB6 8UA, London, United Kingdom
tel. +44 (0) 2088 134567, fax +44 (0) 2088 134568
e-mail: marketing@ultra-cis.com, www.ultra-cis.com
Ultra Electronics jest znanym na świecie dostawcą rozwiązań z dziedziny
obronności, technik lotniczych, morskich, infrastruktury i bezpieczeństwa cybernetycznego. Podczas MSPO 2017, zaprezentujemy:
• Rozbudowany potencjał komunikacji satelitarnej
• Adaptacyjne rozwiązanie Video Data Link (VDL)
• Zaawansowany procesor Multi-Link (MLP) i gamę urządzeń szyfrujących
Multi-Link Encryptor (MLE)
• Sprawdzony Integrator Systemu Obrony Lotniczej (ADSI)
Dzięki rozmiarowi, doświadczeniu, szerokiemu zakresowi wiedzy i ogromnym
możliwościom firmy, Ultra oferuje nie tylko szerokie i ekstremalnie zintegrowane
rozwiązania, ale także całościowe zrozumienie sposobu w jaki nasze produkty i
rozwiązania współdziałają z architekturami szerszych systemów.
Zachęcamy do wizyty na naszym stoisku, aby uzyskać więcej informacji.

UMO Sp. z o.o.

f-119

Topiel 11, 00-342 Warszawa
tel. +48 22 374 08 87, fax +48 22 812 91 67
e-mail: sekretariat@umo.pl, www.umo.pl
UMO to dystrybutor systemów o przeznaczeniu wojskowym oraz policyjnym.
Firma jest wyłącznym polskim przedstawicielem: TASER International, Oshkosh Defense, Steiner eOptics, STIDD Systems, PROX Dynamics, Remington Defense, Sphinx Systems, Black Hills Ammunition, Wilcox, Aimpoint, Alsetex oraz wielu innych firm.
UMO is a distributor of military and police equipment. The company is the
exclusive polish distributor for: TASER International, Oshkosh Defense, Steiner
eOptics, STIDD Systems, PROX Dynamics, Remington Defense, Sphinx, Black
Hills Ammunition, Wilcox, Aimpoint, Alsetex as well as many other companies.

Ultra Electronics is a world-renowned provider of defence, aerospace, maritime, infrastructure and cyber-security solutions. At MSPO 2017 Ultra will be
demonstrating its;
• Extensive Satellite Communication Capabilities
• Adaptable Video Datalink (VDL) Solution
• Advanced Multi-Link Processor (MLP) and Multi-Link Encryptor (MLE) Range
• Proven Airborne Defence System Integrator (ADSI) Solution
Thanks to Ultra’s size, experience, breadth of knowledge and vast capabilities it can not only offer wide-reaching and extremely integrated solutions, but
also a holistic understanding of how Ultra’s products and solutions interact
within wider system architectures. This allows Ultra as a company to be agile
to specific customer needs.
If you wish to find out more about any of Ultra Electronics products or solutions
please visit our stand.
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UNITRONEX POLAND Sp. z o.o.
ul. Grochowska 341/68, 03-822 Warszawa
tel. +48 22 631 26 43, fax +48 22 632 75 59
e-mail: info@unitronex.pl, www.unitronex.pl
Firma UNITRONEX działa na rynku polskim od 1974 roku. Naszym klientom dostarczamy produkty o wysokiej technologii oraz zapewniamy doradztwo
i wsparcie techniczne. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem wielu wiodących producentów, takich jak: ARA, Orbital ATK, BRADEN, COMTECH, CUBIC,
DTECH LABS, DRS, L-3 COMM, LAFAYETTE, LOCKHEED MARTIN SIPPICAN, QINETIQ, REI oraz inne wymienione na naszej stronie www.unitronex.pl.
Posiadamy certyfikat ISO 9001:2015, WSK oraz AQAP 2110:2016.
UNITRONEX jest autoryzowanym przez Departament Stanu USA pośrednikiem i eksporterem.
UNITRONEX has successfully served the Polish market since 1974. We
offer our customers the most advanced products, technologies and services
together with expert service and support. We proudly represent industry leading manufacturers such as: ARA, Orbital ATK, BRADEN, COMTECH, CUBIC,
DTECH LABS, DRS, L-3 COMM, LAFAYETTE, LOCKHEED MARTIN SIPPICAN,
QINETIQ, REI and other companies listed on our web-site www.unitronex.pl.
UNITRONEX has ISO 9001:2015, ICP (WSK) and AQAP 2110:2016 certificates. UNITRONEX is registered Broker and Exporter with US Department of
State.
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8, Novovokzalna str., Kyiv, Ukraine, 03038
tel. +38 (068) 863 15 70
e-mail: info@utactic.com, https://utactic.com/
UTactic is a team of the Ukrainian professionals in design, production and
usage of tactical apparel and gear.
The UTactic gear range includes: tactical belts and waistbands, tactical backpacks and transportation bags, pouches and sniper accessories.
All gear range is designed for a long and merciless service in extreme conditions.
UTactic tactical gear is manufactured of the materials that can hold heavy
rupture loads, are shock-proof and resistant to temperature falls. We use materials and parts by the leading international brands: Polartec, Cordura, Coolmax,
2M, Duraflex, YKK.
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UTECH
Maszyny i Urządzenia Techniczne
Józefa Cygana 1, 45-131 Opole
tel. +48 77 45 14 280
e-mail: biuro@utech.pl, www.utech.pl
UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne działa w branży maszynowej od
1991 roku. Oferujemy profesjonalne maszyny do oczyszczania terenu marek FAE, PRIMETECH, WESTTECH WOODCRACKER, JARRAFF, GREENTEC UFKES, FERRI ROTOR. Zapewniamy kompletną, wg CWA 15044/2009,
gamę samobieżnych gąsienicowych maszyn rozminowujących oraz wielozadaniowych PRIMETECH D:MINE. Nasze maszyny znajdują zastosowanie
w budowie dróg i placów składowych w technologii stabilizacji gruntu spoiwami. Oferta skierowana jest do wojsk inżynieryjnych, saperskich, artyleryjskich
oraz ochrony pogranicza.
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VANSTAR
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Książe-Skroniów 41, 28-300 Jędrzejów
tel./fax +48 41 386 39 64
e-mail: vanstar@vanstar.pl
Oferta Vanstar obejmuje zaawansowane rozwiązania dla układów wydechowych pojazdów ciężarowych, autobusów, maszyn i pojazdów wojskowych oraz
generatorów mocy. Nasze zdolności technologiczne umożliwiają produkcję rur
do systemów wlotowych i chłodzących a także gięcie profili. Świadczymy także usługi cięcia metali, m.in. na laserach 2D i 3D.. Jako jedyni w Polsce posiadamy laser do cięcia przestrzennego elementów tłoczonych, rur i profili giętych
o grubości ścianki do 4 mm.
Vanstar’s offer includes advanced solutions for exhaust systems for trucks,
buses, military machinery and vehicles, and power generators. Our technological
capabilities enable the production of pipes for intake and cooling systems and
profile bending. We also provide metal cutting services on 2D and 3D lasers.
As the only company in Poland we have a laser for spatial cutting of pressed
elements, pipes and bent profiles with a wall thickness of up to 4 mm.
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VANTORO Sp. z o.o. Sp. k.

VECTORNAV TECHNOLOGIES

Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
e-mail: zamowienia@vantoro.pl, www.vantoro.pl

www.vectornav.com

Integrator rozwiązań transportowych dla branży militarnej
• Autoryzowany dystrybutor PELI™ na rynku polskim od roku 2000
• Pomoc w procesach certyfikacji (np. UN)
• Doradztwo

f-42

VectorNav Technologies specializes in manufacturing high-performance inertial
navigation systems using the latest miniature MEMS sensor and GPS/GNSS
technology. Since its founding in 2008, VectorNav has been providing customers
worldwide access to high-quality, fully calibrated inertial sensors with advanced,
aerospace-grade digital filtering technology, expanding the possibilities of today’s
inertial navigation technology.

Producent wypełnień do skrzyń, pojemników transportowych, zasobników
• Własny dział konstrukcyjny
• Własna produkcja wypełnień
• Doradztwo
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VERTIV POLAND Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
tel. +48 22 458 92 60, fax +48 22 458 92 61
e-mail: biuro@vertivco.com
Aby uzyskać szybki dostęp do informacji operacyjnych w jednostce wojskowej,
obronnej, a także jednostkach obsługujących przestrzeń powietrzną i systemy
rakietowe niezbędne są wysokowydajne, bezpieczne i niezawodne systemy
informatyczne i wpierające je rozwiązania z zakresu zasilania gwarantowanego
oraz systemy klimatyzacji precyzyjnej. Produkty Vertiv cechują się wydajnością,
poziomem bezpieczeństwa i niezawodności, jakich oczekujesz, a także równoczesną centralizacją konfiguracji, konserwacji i instalacji zasobów o znaczeniu
krytycznym w Twojej siedzibie i lokalizacjach zdalnych.
In order to rapidly access actionable intelligence in your defense and security
organization, you need high performing, secure and reliable IT systems supported by power and thermal management solutions. At Vertiv, our products
deliver the performance, security and reliability you demand while also centralizing the configuration, maintenance and setup of your critical assets in your
headquarters and remote sites.
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Wydawnictwo VESPER

zg-31

ul. Gdyńska 30A, 62-004 Czerwonak
www.vesper.pl
Wydawnictwo Vesper mimo niezbyt długiej historii zdążyło już ugruntować
swą pozycję na krajowym rynku wydawniczym. W ciągu kliku lat działalności
nakładem wydawnictwa ukazało ponad 300 tytułów o różnorodnej tematyce.
Vesper to przede wszystkim książki o tematyce historycznej, zwłaszcza zaś
historii wojskowości i militariów. Na szczególną uwagę zasługują bardzo dobrze
przyjęte przez czytelników albumy i leksykony: Allgemaine SS, Deuche Soldaten
czy Żołnierz Radziecki - często chwalone przez członków grup rekonstrukcyjnych, a także biografie historyczne. Popularnością cieszą się też publikacje
związane z okresem PRL-u, np. : 333 popkulturowe rzeczy PRL-u, Samochody
PRL-u, Absurdy PRL-u.
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VIASAT, Inc.
6155 El Camino Real, Carlsbad, CA 92009, USA
www.viasat.com
Whether in the air, on land or at sea, ViaSat has been developing new and improved ways to execute the mission. We arm more warfighters on more platforms
with the most secure, jam-resistant Link 16 communications so all operators
and assets are accounted for - even at the most remote edges of the battlefield.
We have an integrated, end-to-end approach that demonstrates our complete
understanding of the Link 16 ecosystem: most dynamic range of interoperable
terminals; software tools, support equipment and customized training to meet
your mission requirements; in-country/field support to help you address repair
needs; integration/installation support to minimize platform downtime and risk
reduction.

VICTORINOX Poland Sp. z o.o.

d-83

ul. 17 stycznia 62, 02-146 Warszawa
www.victorinox.com/pl
Victorinox jest szwajcarskim przedsiębiorstwem rodzinnym o ponad 130-letniej tradycji, którego filozofia opiera się na fundamentalnych wartościach - tradycji, jakości i innowacyjności. Te niezmienne wartości leżą u podstaw wszystkich
działań firmy i stanowią gwarancję jej rozwoju.
Victorinox utożsamiany jest na całym świecie z produktami o najwyższej jakości. Wśród naszych produktów oferowanych na rynkach międzynarodowych
są scyzoryki i narzędzia wielofunkcyjne (Swiss Army Knives), noże i akcesoria
kuchenne (Victorinox Cutlery), zegarki (Victorinox Swiss Army), bagaże i akcesoria podróżne (Victorinox Travel Gear) oraz perfumy (Victorinox Fragrances).
Więcej informacji: www.victorinox.com/pl
Ever since it was established over 130 years ago, Victorinox’s consistent
focus has been on tradition, quality and innovation. The philosophy of the family
company based on solid values that ensure continuous growth.
Victorinox produces and sells unique, high quality products worldwide which are
of practical use in differing areas of life: Swiss Army Knives, Cutlery, Watches,
Travel Gear and Fragrances.
More information: www.victorinox.com/pl
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VIRTUS LOGISTICS Sp. z o.o.
f-39

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.
-

g-52

Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
mob. +48 733 903 403, tel. +48 58 732 21 45, fax +48 58 732 71 36
e-mail: virtus@virtuslogistics.pl, www.virtuslogistics.pl
Jesteśmy firmą spedycyjną o globalnym zasięgu. Dzięki wiedzy i wieloletniemu
doświadczeniu naszych specjalistów, tworzymy markę, której zaufały już zarówno wielkie koncerny, jak i małe firmy, dla których organizujemy bezpieczny transport, a także całe łańcuchy logistyczne. Świadczymy usługi w transporcie drogowym (od drobnicy aż po transport ponadgabarytowy), morskim oraz lotniczym.
Our company combines passion and experience based on many years of work
in the logistics industry. We offer custom tailored, specialized freight forwarding services to create a brand that gains trust of both - small and big partners.
We deliver full range of transportation services on road, at sea and in the air.

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.
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VOP CZ, s.p.
Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína, Czech Republic
VOP CZ jest integratorem i dostawcą zaawansowanych urządzeń i systemów wojskowych, głównie dla armii czeskiej. Firma stopniowo rozwija
swoją działalność zagraniczną w zakresie:
• podstawowych czołgów bojowych, pojazdów i środków transportu
• konserwacji i naprawy czołgów podstawowych i pojazdów wojskowych
• ochrony osób i infrastruktury krytycznej, robotyki UGV, systemów skanowania
podwozi pojazdów, ochrony dostępu, ochrony VIP i zabezpieczenia majątku
• Ochrony chemicznej, biologicznej i radiologicznej
VOP CZ jest partnerem w zakresie szerokiej gamy pojazdów NIMR na rynku
europejskim, szczególnie w Europie Środkowej.

WB Group

f-7

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 731 25 00, fax +48 22 731 25 01
e-mail: info@wb.com.pl, www.wbgroup.pl
WB Group is the Polish largest private concern in the defense sector. It is
offering solutions for international armed forces in the following areas:
• communication, command, reconnaissance and weapons control systems
• UAV systems
• IT systems and cyber security solutions
The group focuses on innovation and on development of cutting-edge technological solutions. The business philosophy assumed by the group is expressed
in its product offering, which includes globally unique solutions deployed in the
most demanding markets. Technologies offered by the WB Group are based on
years of expertise gained during long-term cooperation with the most demanding
customers all over the world.

VOP CZ is an integrator and supplier of advanced military equipment and
systems mainly for the Czech Army and gradually develops its business
to foreign customers in the field of:
• Main battle tanks, vehicles and means of transport
• Maintenance and repairs of technology for main battle tanks and military
vehicles
• Protecting people and critical infrastructure, UGV robotics systems, vehicle
undercarriage scanning systems, entrance protection, important people and
property security
• Chemical, biological and radiological protection
VOP CZ is marketing partner for a wide range of NIMR vehicles in the European
market, especially for Central Europe.
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WBP Rogów
ul. Dworcowa 27, 95-063 Rogów (woj. łódzkie)
tel./fax +48 46 874 91 22
e-mail: wbp@wbprogow.com, www.wbprogow.com
YouTube: WBP Rogów
Facebook: WBP Rogów
WBP Rogów to jeden z czołowych polskich producentów broni strzeleckiej. Nasz zakład oferuje również usługi remontu oraz modernizacji sprzętu
dostarczonego przez klienta.
Nasz asortyment w szczególności obejmuje różne warianty karabinka
7,62x39mm „Jack” w wersjach zarówno na rynek cywilny jak i wojskowy.
Posiadamy nowoczesny park maszynowy do obróbki metalu, drewna oraz
wtrysku plastiku uzupełniony przez najnowszą aparaturę kontrolną. Nasz dział
technologiczno-konstrukcyjny pozwala na samodzielne projektowanie i wdrażanie nowych detali umożliwiających dalszy rozwój i rozbudowę platformy AK.

WEBASTO PETEMAR Sp. z o.o.

zg-12

ul. Warszawska 205/219, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 732 73 20, fax +48 22 732 73 21
e-mail: webasto.petemar@webasto.com, www.webasto.com, www.webastopetemar.pl
Webasto Petemar - producent i dostawca kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, filtrowentylacji i systemów grzewczych do wszystkich rodzajów
pojazdów oraz kontenerów wojskowych; lodówek przenośnych (także do zabudowy), urządzeń elektronicznych (przetwornic, prostowników, ładowarek akumulatorów); doradztwo techniczne i szkolenia.
Webasto Petemar - producer and supplier of complete air-conditioning, CBRN
protection devices and heating systems for all types of vehicles and military
shelters; portable and built-in coolboxes and refrigerators; electronic devices
(converters, rectifiers, battery chargers); technical support and trainings.

WBP Rogów is a leading Polish firearms manufacturer. Our facility
maintains a fully equipped workshop for production, maintenance, refurbishment and upgrade of small arms.
Our core business is the production of 7.62x39mm “Jack” assault rifles in
several variants. Our know-how allows us to design and develop our own parts
and accessories that modify and improve the AK platform.
Our highly trained staff, includes engineers, designers, CNC operators and
assembly workers. We are the only privately-owned small arms manufacturer
in Poland with such production, assembly and storage capacity.
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Weatherhaven Global Solutions
Gatehouse Road, HR2 6LR, Hereford, UK
tel. +44 (0) 1432 373000
e-mail: info@weatherhaven.co.uk, www.weatherhaven.co.uk
Weatherhaven Global Solutions posiada niezrównane kompetencje w zakresie
dostaw systemów zabezpieczeń oraz ich dożywotniego wsparcia. Wachlarz światowej klasy produktów operujących w ponad 50 krajach obejmuje rozmieszczane
zintegrowane statki powietrzne/bazy wojskowe i handlowe/rozkładane systemy
kontenerów. Wszystkie nasze zindywidualizowane produkty są opracowywane
i produkowane w naszych własnych zakładach, co angażuje klientów w czynny
udział od określenia koncepcji, poprzez dożywotnie wsparcie produktów aż po
uzyskiwanie możliwości przebazowania rozwiązań ochronnych.
Weatherhaven Global Solutions provides unrivalled expertise in delivering
shelter capability and through-life support. The company’s world class product
range, operated in over 50 countries, includes turnkey integrated deployable
aircraft, military and commercial camp system. Along with a range of unique
expandable container systems. All our bespoke, customer driven design, development and production is carried out at our own secure facilities providing
customers every opportunity to be involved from requirements conception to a
through-life supportable and redeployable shelter solution.

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 261 839 001, fax +48 261 837 660
e-mail: sekretariat.rektora@wat.edu.pl, www.wat.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym
od 65 lat. Z historycznej perspektywy to nieustający rozwój i postęp, którego
cezurę stanowią: szkoła oficerska, politechnika wojskowa, a obecnie uniwersytet
naukowo-badawczy nowej generacji. Istotą posłannictwa Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu. Wysoką
jakość procesu kształcenia, zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowodydaktyczna. Lata doświadczeń zaowocowały tym, że Akademia corocznie jest
klasyfikowana wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Studenci WAT
systematycznie zajmują czołowe miejsca w najbardziej prestiżowym konkursie
innowacyjnych pomysłów branży ICT - Microsoft Imagine Cup, a dyplom absolwentów, cieszy się uznaniem pracodawców polskich i zagranicznych. Jesteśmy
dumni z rozwoju infrastruktury badawczej, rozbudowy interdyscyplinarnych laboratoriów, Centrów Doskonałości, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Centrum Transferu Technologii, Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa, Krajowego
Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Centrum Zaawansowanych Technologii Energetycznych i Centrum Inżynierii Biomedycznej. O dzisiejszej pozycji
Akademii decyduje bardzo duże zaangażowanie w projekty badawcze, związane
z obronnością i bezpieczeństwem państwa. Wymierne efekty przyniosła współpraca WAT w ramach ponad 100 konsorcjów, realizujących projekty z zakresu:
monitorowania zagrożeń, zarządzania kryzysowego, kryptologii, wykrywania
broni biologicznej i chemicznej, technologii radarowych i laserowych, lotniczych,
satelitarnych i kosmicznych oraz wielu innych.
The Military University of Technology has been a part of Poland’s education
land-scape for 65 years. With historical insight, this has been a continuous
development and progress marked with the turning points: the academy for
officers, the military and technical higher education institution and now the
new generation university which encompasses education and research. The
University’s mission essence are its graduates - ready to serve Poland with their
knowledge and expertise. The high quality educational process is ensured by
superb research and teaching staff. Years of experience have resulted in the
fact that the University is one of rankings-leaders among Poland’s best technical universities. WAT students take winning positions in the ICT industry’s most
prestigious innovative-ideas competition - Microsoft Imagine Cup. Graduates
with WAT diplomas are in great demand with Polish and international companies.
We are proud of our development of research infrastructure, development of
interdisciplinary laboratories, the Centres of Excellence, the University Business
Incubator, the Technology Transfer Centre, the Centre for Safety Engineering,
the National Space and Satellite Engineering Centre, the Centre for Advanced
Energy Technologies and the Centre for Biomedical Engineering. The University’s position is the result of its a very strong commitment to research projects
in defense and national security. WAT cooperation within the scope of over
100 consortia has produced tangible results. These projects encompassed:
hazard monitoring, crisis management, cryptography, biological and chemical
weapons detection, radar and laser technologies, aerospace, satellite and space
technologies and many others.
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Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. +48 22 749 79 00, www.wcbkt.pl
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. wywodzące
się z powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej
Akademii Technicznej, zajmuje się konstruowaniem i produkcją nowoczesnych
urządzeń na potrzeby obronności.
Od 50 lat spełniamy potrzeby i wymagania klientów, obecnie głównym obszarem działalności naszej Spółki jest zabezpieczanie potrzeb Sił Zbrojnych
RP, w zakresie dostaw sprzętu do naziemnej obsługi statków powietrznych
oraz urządzenia szkolno-treningowe dla Wojsk Lądowych. Zapewniamy ich
kompleksową modernizację i serwis w całym cyklu życia produktu.
Wyposażamy lotniska i bazy lotnicze w urządzenia do kompleksowej naziemnej
obsługi statków powietrznych dla lotnictwa wojskowego i cywilnego.
WCBKT S.A. - Central Military Bureau of Design and Technology emerged
from the Experimental Production Works of the Military University of Technology in 1968.
Since then the company has been focused on designing and manufacturing
of modern defense equipment for the Polish Armed Forces.
For almost 50 years WCBKT S.A. has been satisfying the needs and requirements of its customers in the field of manufacturing and supplying the aircraft
ground support equipment (GSE) as well as simulators of tanks and infantry
combat vehicles crews for Land Forces. Moreover WCBKT S.A. provides
comprehensive development and improvements during the product life cycle.
We provide the aircraft ground support equipment (GSE) for the military and
civil aviation to the airports and air force bases.
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WOJSKOWE ZAKŁADY ELEKTRONICZNE S.A.
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ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka
www.wze.com.pl
WZE S.A., to wiodący podmiot segmentu elektroniki specjalnej PGZ.
Nasze kompetencje wywodzą się z radiolokacji, rakietowej obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej.
Doskonalimy się w remontach, modernizacjach, modyfikacjach i produkcji systemów rakietowych i walki radioelektronicznej.
W ramach wsparcia technicznego SZ RP, bazując na silnej współpracy międzynarodowej budujemy i rozwijamy kompetencje w zakresie:
- Wsparcia i Zarządzania Serwisowaniem Systemu NSM-CDS
- Centrum Obsługi Pocisków NSM/LMM i LEM
- Centrum Serwisowania Systemów Walki Radioelektronicznej
- Centrum modernizacji i serwisowania Systemów Radarowych
- Centrum Badań nad Systemami Nawigacji Inercjalnej
- Zwalczaniem Systemów BSL
Nową inicjatywą spółki jest budowanie kompetencji w zakresie aplikacji kosmicznych, w ramach działań ESA.
WZE S.A. is a leading company in PGZ Group specializing in electronics
segment.
Our competence originate from radiolocation, anti-aircraft missile defense
and electronic combat.
We specialize in maintenance, modernization, modification and production of
missile systems and radiolocation systems including EW.
As part of the technical support for Polish Armed Forces, based on strong
international cooperation we are building and developing competences in:
- Service Support and Management for NSM-CDS System
- Missile Service Center for NSM/LMM and LEM
- Electronics Warfare Service Center
- Radar Systems Maintenance and Modernization Center
- Research Center for Inertial Navigation Systems
- Anti-UAV Systems
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WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE S.A.
ul. 15-go Pułku Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin
www.wzinz.com.pl
Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. powstały w 1959 r., specjalizują się
w produkcji oraz remontach sprzętu inżynieryjnego dla Sił Zbrojnych oraz na
rynek cywilny.
PRODUKUJEMY:
• kontenery w pełnym zakresie wielkości z dodatkowym wyposażeniem:
- stacje uzdatniania lub oczyszczania wody,
- kuchnie, piekarnie, łaźnie,
- siłownie/ fitness,
- stacje zasilania awaryjnego,
- mobilne punkty stacje paliw lub modyfikacji paliw,
- inne o różnym przeznaczeniu;
• sprzęt o zastosowaniu wojskowym;
• konstrukcje stalowe, w tym wielkogabarytowe.
•
•
•
•
•

REMONTUJEMY:
maszyny do prac ziemnych;
sprzęt przeprawowy i do budowy mostów;
opancerzony sprzęt gąsienicowy;
pojazdy samochodowe;
silniki wysokoprężne.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 1 S.A.

d-1

ul. Dubois 119, 93-465 Łódź
tel. +48 42 681 55 60/64, fax +48 42 681 33 18
e-mail: sekretariat@wzl1.mil.pl
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, z siedzibą w Łodzi i oddziałem w Dęblinie, to lider domeny lotniczej i jedna z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Od ponad 70 lat przedsiębiorstwo ściśle związane jest z branżą lotniczą, a od przeszło 50 lat specjalizuje się w obsługach i remontach śmigłowców. Swoje usługi świadczy zarówno dla Lotnictwa Sił Zbrojnych RP, jak i dla
zagranicznych partnerów biznesowych. Kluczową działalnością WZL-1 są naprawy, obsługi i modernizacje śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, silników TW3-117 oraz obsługi samolotów wojskowych i cywilnych.
Military Aviation Works No. 1, with its head office in Łódź and branch in
Dęblin, is a leader of aviation domain and one of the most crucial companies
of Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). For more than 70 years the company has
been strictly connected with aviation and for more than 50 years it has been
specializing in the maintenance and overhaul of helicopters. WZL-1 performs
the services both for the Polish Armed Forces Aviation and foreign business
partners. Its key activity covers general repairs, maintenance and modernization
of Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24 helicopters, TW3 - 117 engines and services
of military and civil fixed - wing aircraft.

Military Engineering Works JSC, established in 1959, specialize in production and renovation of engineering equipment for Polish Armed Forces and for
civil markets.
PRODUCTION RANGE:
• containers in full range of sizes with additional equipment:
- stations for water treatment or purification,
- field kitchens, bakeries, baths,
- gym/ fitness,
- emergency power supply systems,
- fuel stations or fuel modification stations,
- others containers for various purposes.
• military equipment;
• steel constructions, also of oversize type.
•
•
•
•
•
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REPAIRS RANGE:
earthmoving machinery;
equipment for overcoming water obstacles and building bridges;
armoured tracked vehicles;
vehicles;
diesel engines.
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WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 2 S.A.

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 4 S.A.

ul. Szubińska 107, 85-915 Bydgoszcz
tel. +48 52 36 28 600, fax +48 52 36 28 602
e-mail: sekretariat@wzl2.mil.pl, www.wzl2.mil.pl

ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa
tel. +48 22 532 43 01, fax +48 22 532 43 04
e-mail: biuro@wzl4.mil.pl, www.wzl4.mil.pl

WZL Nr 2 S.A. są liderem branży lotniczej w Polsce. Prowadzą obsługę i remonty samolotów wojskowych: Su-22, MiG-29, F-16, C-130 Hercules. Używają najnowszych rozwiązań do projektowania i budowania części lotniczych,
sprzętu i elementów infrastruktury hangarowej. Współpracują z największymi
koncernami lotniczymi na świecie, są Krajowym Centrum Serwisowym samolotów Cirrus i prowadzą zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu w oparciu o certyfikat PART M/G. Dysponują uprawnieniami zatwierdzonej organizacji obsługowej PART-145. Na terenie Spółki, w nowoczesnym hangarze wykonywane
są obsługi i malowania samolotów klasy C i D. WZL Nr 2 S.A. są producentem
systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Profil firmy:
Remonty i naprawa turbinowych silników lotniczych: RD-33, AŁ-21F3,
TW2-117A(AG), silników rozruchowych: TS-21, AI-9(W), silników turbinowych małej mocy: DG4M-1, GTD-5(M), 2PW8-1, 9I56-3 oraz ich agregatów
i zespołów.

WZL No. 2 S.A. is a leader in the aviation business in Poland. The plant conducts servicing and overhaul of the Su-22, MiG-29, F-16, and C-130 Hercules
aircraft; utilizes the latest solutions for designing and manufacturing of aviation
parts, equipment, and hangar infrastructure. WZL No. 2 S.A. co-operates with
the greatest world concerns, is the Cirrus airplane National Servicing Center,
and conducts continuous flight ability management on the PART M/G certificate
basis. The company has an authorization of approved servicing organization
PART-145. On the premises of the Company, maintenance and painting services
of C and D class aircraft are provided in a modern hangar. WZL No. 2 S.A. is
a manufacturer of unmanned aerial vehicle systems.
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Próby silników do samolotów komunikacyjnych i wojskowych.
Inne usługi:
Kontrola endoskopowa, wyważanie dynamiczne, badania nieniszczące
(NDI), pokrycia chemiczne, usługi metrologiczne, automatyczne wymiarowanie,
obróbka mechaniczna, chemiczna i termiczna, spawanie, pokrycia specjalne.
Company profile:
Overhaul and repair of aircraft engines: RD-33, AŁ-21F3, TW2-117A(AG),
starter engines: TS-21, AI-9(W), low power turbine engines: DG4M-1, GTD-5(M),
2PW8-1, 9I56-3 and their accessories and assemblies.
Engine’s ground testing of commercial and military aircrafts.
Other services:
Borescope inspections, dynamic balancing, nondestructive inspections (NDI),
chemical & plasma spray coatings, metrology services, automated dimensional
measurements, conventional machining, welding, chemical and heat treatment.
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WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI Nr 1 S.A.

• Technical servicing
• Laboratory tests of:
- Electromagnetical tightness
- Environmental conditions
- Electromagnetical Pulse resistance (including NEMP)

05-130 Zegrze
tel. +48 22 784 12 36, fax +48 22 784 13 36
e-mail: wzl.sekretariat@wzl1.com.pl, www.wzl1.com.pl
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. od 1955 roku produkują i remontują
sprzęt łączności dla Sił Zbrojnych i służb mundurowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. dostarczają:
Mobilne węzły łączności cyfrowej: RWŁC, AŁC-T
Terminale satelitarne (mobilne, przenośne, przewoźne, stacjonarne)
Mobilne zestawy stanowisk dowodzenia (20ft i 15ft)
Mobilne aparatownie radioodbiorcze
Systemy zarządzania aparatowniami cyfrowymi
Polowe i mobilne kancelarie kryptograficzne
Mobilne maszty antenowe (24m, 36m)
Anteny kierunkowe (1 - 5 GHz)
Kontenery zgodne z PRS, szczelne elektromagnetycznie

i oferują:
• Modernizację mobilnych systemów łączności
• Instalację cyfrowych połączeń radiowych w obiektach stałych i w warunkach
polowych
• Zabezpieczenie pasma satelitarnego
• Nadzór nad pracą systemów satelitarnych (Centrum Satelitarne)
• Szkolenie w zakresie produkowanego sprzętu łączności
• Badania laboratoryjne w zakresie:
- Tłumienności obiektów ekranujących
- Odporności mechanicznej i klimatycznej obiektów
- Odporności na impuls elektromagnetyczny (w tym NEMP)
Military Communications Company No 1 S.A. are located in Zegrze 30 km
near Warsaw.
Since 1955 the Military Communications Company No 1 S.A. have produced
and reconditioned communication equipment for the Armed Forces and Uniformed Services.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

WZŁ - 1 S.A. deliver:
Mobile digital communication nodes: RWŁC, AŁC-T
Mobile & stationary satellite terminals
Mobile command post’s modules: 20ft & 15ft
Mobile receiving shelters
Management shelters for communication systems RWŁC
Mobile & field Crypto Centers
Mobile antenna masts: 24m, 36m
Directional antennas: 1-5GHz
20ft EMC compatible, PSR containers

•
•
•
•
•

and offer:
Modernization of mobile communications systems
Installations of digital radio links in permanent objects and in the field
Satellite band delivery
Satellite systems supervising with Satellite Center
Technical training
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WOJSKOWE ZAKŁADY MOTORYZACYJNE S.A.
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WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI Nr 2 S.A.
ul. Fabryczna 12, 55-003 Czernica
tel. +48 71 318 01 86, fax +48 71 381 01 11
e-mail: wzI2@wzI2.pl, www.wzI2.pl
Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ-2) w Czernicy są producentem
nowoczesnych, niezawodnych i bezpiecznych systemów łączności wychodzących naprzeciw wymaganiom stawianym przez Plan Modernizacji Technicznej
Sił Zbrojnych. Firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz integracji
wozów dowodzenia, ruchomych węzłów i modułów łączności, systemów komunikacji radiowej, kabin oraz kontenerów szczelnych elektromagnetycznie, rozgłośni elektroakustycznych i zespołów prądotwórczych. Wykwalifikowany personel
zapewnia wsparcie serwisowe oraz szkolenia dla obsługi przez cały okres życia
produktu. WZŁ-2 posiada wszelkie pozwolenia i certyfikaty niezbędne do działania zarówno na obronnym rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.
Ponadto Spółka jest jedynym w kraju autoryzowanym dostawcą usług serwisowych oraz szkoleń w zakresie systemów łączności firmy HARRIS, również
w technologii TYPE1. Dzięki temu Polska jest jednym z trzech krajów na świecie (poza USA i Wielką Brytanią) posiadającym do niej dostęp. Firma nieustannie poszerza swoje kompetencje i współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi prowadząc projekty rozwojowe oraz wdrażając innowacje technologiczne.
Military Communication Works No. 2 Joint Stock Company in Czernica (in short
WZL-2) is a manufacturer of modern, reliable and secure communication systems consistent with the Technical Modernization Program of the Polish Armed
Forces. The company specializes in designing, manufacturing and integrating
command vehicles, mobile communication centers and modules, radio communication systems, EMC-shielded cabins and shelters, electroacoustic public
address systems, power generators and power units, providing a full range of
logistic support services (maintenance and training) throughout the entire product
lifecycle. WZL-2 holds all the requisite permissions and certificates to operate
on the domestic and international defense markets alike. WZL-2 is also the
sole authorized provider of maintenance and training services for tactical radio
systems made by HARRIS Corporation, thereby rendering Poland one of only
three countries to have TYPE 1 radio technology (alongside the USA and UK).
The company seeks to expand its competences and cooperates with numerous
research and development institutions, and runs numerous projects in product
development and technological innovations.

392

ul. Dąbrowskiego 262/280, 60-406 Poznań
tel. +48 261 576 236, fax +48 847 47 46
e-mail: wzm@wzm.pl, marketing@wzm.pl, www.wzm.pl

c-3, zc-3, zc-7,
zc-6

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. świadczą profesjonalne usługi z zakresu naprawy, serwisu i modernizacji pancernego sprzętu gąsiennicowego i kołowego. WZM realizują produkcję wybranych części zamiennych do pojazdów
oraz narzędzi specjalnych. Funkcjonują na rynku zbrojeniowym od 1945 r. Biorą udział w realizacji PMT SZ RP na lata 2013-22 i są odpowiedzialne za zabezpieczenie czołgów Leopard 2A5 w całym cyklu życia produktu. WZM posiadają prężnie działający dział konstrukcyjno-technologiczny oraz centrum szkoleniowe. WZM specjalizują się w zespołach napędowych (również Power-Pack)
z uwzględnieniem zespołów we wszystkich czołgach rodziny Leopard 2. Od
2014 r. WZM wchodzą w skład PGZ.
Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM) provides professional services
including repairs, maintenance and modemization of tracked and wheeled
armored vehicles. WZM realizes the production of spare parts for vehicles and
the production of special tools. The company has been operating in the market
since 1945. WZM takes part in the Technical Modernization Plan realization for
2013-2022 and is responsible for Leopard 2A5 tanks maintenance throughout
whole product life cycle. WZM has a developing engineering and technology
department and training center. WZM specializes in power units such as PowerPacks. WZM has been part of the PGZ since 2014.
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WOJSKOWE ZAKŁADY UZBROJENIA S.A.
ul. Parkowa 42, 86-300 Grudziądz
tel. +48 56 64 46 200, fax +48 56 46 23 783
e-mail: wzu@wzu.pl, www.wzu.pl
WZU S.A. działają na międzynarodowym rynku uzbrojenia, jako specjalistyczny
zakład rakietowej techniki obronnej przede wszystkim średniego i dalekiego
zasięgu. Specjalizacja dotyczy modernizacji i remontów przeciwlotniczych zestawów rakietowych, systemów radiolokacyjnych wstępnego wykrywania celów
i naprowadzania rakiet, systemów optoelektronicznych, systemów identyfikacji
oraz produkcji i serwisowania techniki rakietowej.
WZU S.A. has been present on international military equipment market as
a specialized company dealing mostly with medium and long range missile
defense technology. The specialty includes upgrade and overhaul of air defense
missile systems, early target detection radiolocation systems, missile guidance,
optoelectronic and identification systems and production and maintenance of
rocket technology.

WOJSKOWY INSTYTUT
CHEMII I RADIOMETRII

d-9

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 105, 00-910 Warszawa
tel. +48 22 516 99 09, fax +48 22 516 99 90
e-mail: sekretariat@wichir.waw.pl, www.wichir.waw.pl
Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii jest instytutem badawczym działającym od 1954 roku, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Instytut
prowadzi prace badawcze i rozwojowe w zakresie sprzętu i środków obrony
przed bronią masowego rażenia, ochrony przed skażeniami ludzi i środowiska
naturalnego. Instytut posiada możliwości i uprawnienia do wykonywania badań
i ekspertyz oraz wydawania opinii i certyfikatów dotyczących swojej działalności
statutowej. Instytut wykonuje również badania i analizy na rzecz Sił Zbrojnych
RP, instytucji administracji rządowej oraz podmiotów prywatnych.
Military Institute of Chemistry and Radiometry is the research and development
center of Polish Ministry of National Defence, established in 1954. Main scope
of the activity of the Institute is scientific research and development projects and
studies in the field of the CBRN defence equipment and systems as well as the
verification of the chemical disarmament processes. The Institute is authorized
to issue expertise and opinions as well as certificates for products and technologies related to their specialization, carry out the testing CBRN equipment and
conduct training activities.
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WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
im. prof. Janusza Groszkowskiego
ul. Warszawska 22a, 05-130 Zegrze Płd.
tel. +48 26 188 55 44, fax +48 26 188 55 89
e-mail: sekretariat@wil.waw.pl, www.wil.waw.pl
Wojskowy Instytut Łączności jest instytutem badawczym specjalizującym się
w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, a także we wdrożeniach z zakresu systemów dowodzenia, łączności, informatyki i walki elektronicznej oraz
ochrony informacji na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa.
Zakres działania:
• projektowanie systemów rozpoznania i walki elektronicznej
• projektowanie sieci i elementów łączności radiowej
• opracowywanie i projektowanie elementów ochrony informacji w systemach
teleinformatycznych (ochrona elektromagnetyczna i kryptograficzna, bezpieczeństwo teleinformatyczne)
• opracowywanie infrastruktury informacyjnej operacji sieciocentrycznych
• produkcja urządzeń ochrony informacji, mobilnych obiektów łączności, specyficznych systemów zasilania
• standaryzacja i certyfikacja.
Military Communication Institute is a research institute specializing in delivering command, communications, IT and EW systems for the country’s defences
and national security
Scope of activities:
• design of surveillance and electronic warfare (EW) systems
• design of radio networks and radio communication components
• developing and design elements of information protection in tele-information
systems (electromagnetic and cryptographic protection, tele-informatics security)
• design of information infrastructure for network-centric systems
• production of information protection devices, mobile communications units,
special-built power distribution systems
• standardization and certification.
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA

d-2

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
tel. +48 22 761 44 01
e-mail:witu@witu.mil.pl, www.witu.mil.pl
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia jest wiodącym instytutem badawczym, realizującym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu obronności
i bezpieczeństwa państwa.
Wspieramy proces modernizacji Sił Zbrojnych, dostarczamy innowacyjnych
i kompleksowych rozwiązań w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Naszymi partnerami są jednostki naukowe i produkcyjne, wiodące w dziedzinie zastosowań wysoko zaawansowanych technologii.
•
•
•
•
•
•

Dziedziny działalności:
broń strzelecka i indywidualne wyposażenie żołnierza
rakiety i artyleria wojsk lądowych
radiolokacja i systemy dowodzenia
eksploatacja uzbrojenia i środków bojowych
symulatory i trenażery
bezzałogowe statki powietrzne i ich uzbrojenia

W wymienionych obszarach instytut realizuje:
• prace naukowo-badawcze, analityczne, badawczo-rozwojowe, projektowe
i optymalizacyjne
• badania eksploatacyjne i odbiorcze
• ekspertyzy
• certyfikację wyrobów
• prace normalizacyjne
• szkolenia
Instytut posiada swoje siedziby w trzech lokalizacjach:
- Kompleks główny Instytutu - Zielonka k. Warszawy
- Ośrodek Badań Dynamicznych - Stalowa Wola
- Ośrodek Badań Dynamicznych - poligon Drawsko Pomorskie
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ
im. profesora Józefa Kosackiego
ul. Obornicka 136, 50-961 Wrocław
tel. +48-71-3474440, fax +48-71 3474404
e-mail:witi@witi.wroc.pl, www.witi.wroc.pl
Prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie
ekspertyz w zakresie: maszyn i sprzętu inżynieryjnego, sprzętu i środków minersko-zaporowych, systemów minowania i rozminowania, instalacji elektrycznych niskiego napięcia, zespołów prądotwórczych, środków przeprawowych
i mostowych, zestawów do maskowania, pokryć maskujących, sprzętu i środków do rozpoznania inżynieryjnego, pozoracji, fortyfikacji polowej oraz do uzdatniania i oceny jakości wody.
The Institute carries out scientific studies, research-development projects and
provides expert reports in the range of: engineer machines and equipment, mine
warfare means, minelaying and mineclearing systems, low voltage electrical
systems, bridging and crossing equipment, camouflage sets, camouflage coatings, equipment for engineer reconnaissance, decoy operations, field fortification
and water treatment and water assessment equipment.
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ
I SAMOCHODOWEJ

d-11, zg-33

ul.Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
tel +48 261 811 012, fax 261 811 073
e-mail: sekretariat@witpis.eu, www.witpis.eu
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oferuje wykonanie
prac w obszarach:
• rozwój, modernizacja sprzętu pancernego i samochodowego,
• badania i certyfikacja pojazdów i sprzętu logistycznego,
• badania niezawodności i trwałości pojazdów,
• badania i konstrukcja materiałów odpornych na uderzenia i przebicie pociskami, fragmentami min i granatów,
• badania wyrobów w warunkach cyklicznie zmiennych wymuszeń.
Military Institute of Armoured and Automotive Technology offers services in
the following areas:
• development and modernization of armored and automotive equipment,
• testing and certification of vehicles and logistics equipment,
• vehicle reliability and durability testing,
• research and design of materials resistant to striking and penetration by shells,
as well as by mine or grenade fragments,
• product testing in a changing forces cycle.
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WOO KYUNG OPTICS Co., Ltd.
d-6

WOJSKOWY INSTYTUT WYDAWNICZY
Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
tel. +48 261 845 365, 261 845 685, fax +48 261 845 503
e-mail: sekretariat@zbrojni.pl
WYDZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI
tel. +48 261 845 180, 261 846 654, 261 845 387, fax +48 261 845 503
e-mail: reklama@zbrojni.pl
Wojskowy Instytut Wydawniczy jest instytucją kultury Ministerstwa Obrony
Narodowej odpowiedzialną za wydawanie branżowych pism zajmujących się
sprawami obronności i bezpieczeństwa państwa.
W ofercie wydawniczej WIW znajduje się miesięcznik wojskowych opinii „Polska Zbrojna”, dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”, jedyny w swoim rodzaju arsenał wiedzy o wojsku. Dwumiesięcznik ten jest efektem połączenia kwartalników „Przeglądu Morskiego”, „Przeglądu Sił Powietrznych” i „Przeglądu
Wojsk Lądowych”. W naszej ofercie znajduje się także mający naukowy charakter „Kwartalnik Bellona” i „Polska Zbrojna - Historia”, która jest nowym kwartalnikiem historycznym skierowanym do szerokiego grona czytelników „Polski
Zbrojnej”. WIW prowadzi także aktualizowaną codziennie stronę internetową
z informacjami na temat polskiej armii: www.polska-zbrojna.pl.
Wojskowy Instytut Wydawniczy (Military Publishing Institute) is a cultural institution within Polish Ministry of National Defense. WIW publications cover issues
on state security and defense. They are: Polska Zbrojna (The Armed Poland)
monthly - a military opinion magazine; Przegląd Sił Zbrojnych (The Armed Forces
Review) - a bimonthly combined of former quarterlies on individual branches of
the armed forces, i.e.: Przegląd Wojsk Lądowych (The Land Forces Review),
Przegląd Sił Powietrznych (The Air Force Review) Przegląd Morski (The Navy
Review); and Kwartalnik Bellona (The Bellona Quarterly) - an academic magazine; and Polska Zbrojna - Historia is new quarterly magazine. Soldiers and
civilians interested in history, international politics, armament or reconstruction
can find in Polska Zbrojna - History something to satisfy their readership needs.
Wojskowy Instytut Wydawniczy also runs its own military news website updated
daily: www.polska-zbrojna.pl.
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Osoba kontaktowa: Jae Bok Ryu (CEO)
www.wkoptics.com
WOO KYUNG OPTICS CO., LTD jest jednym z wiodących producentów i eksporterów sprzętu optycznego w Korei. Produkuje systemy celownicze kontroli
prowadzenia ognia takie jak celowniki panoramiczne dla dział samobieżnych,
mozdzieży, dział bezodrzutowych, w tym systemy noktowizyjne.
Woo Kyung Optics to firma opto-mechatroniczna, masowo produkuje wyroby elektroniczne i optyczne, projektuje i obrabia części optyki, mechaniki i elektroniki.
W ramach pionie Private, Woo Kyung Optics jest w Ameryce partnerem produkcji SecuGen, wytwarza optyczne urządzenia identyfikacyjne i urządzenia
peryferyjne, eksportując je do Ameryki, Europy, Japonii i wielu innych krajów.
Dzięki posiadaniu technologii rozpoznawania odcisków palców amerykańskiej
FBI, dostarczamy również urządzenia identyfikacyjne odcisków palców dla rządu Stanów Zjednoczonych.
W sektorze wojskowym jako oficjalny dostawca produktów obronnych dla Ministerstwa Obrony nasza firma produkuje urządzenia do kontroli prowadzenia
ognia (teleskopy panoramiczne, teleskopy kątowe i wiele innych) dla dział 155
mm, 105 mm, 106 mm, 90 mm, 81 mm, 60 mm i 4.2 cala i dostarcza do koreańskiego wojska. Produkujemy również wysoko zaawansowane technologicznie produkty optyczne, w tym urządzenia do kotroli prowadzenia ognia w dzień
i w wrarunkach nocnych oraz produkty optyczne stosowane w samolotach
i urządzeniach medycznych. Angażujemy się w podniesienie zdolność obronnych i naszego kraju i hego dobrobytu.
WOO KYUNG OPTICS CO., LTD is one of leading manufacturers and exporters of optical equipment in Korea which producing fire control sight such as
Panoramic telescope for Self-propelled artilleries, Mortars and Recoilless rifles
including Night Vision Devices.
As a company in pursuit of the Opto-Mechatronics technology, Woo Kyung
Optics mass-produces electronic and optical products by directly designing and
processing parts in the areas of optics, mechanics and electronics.
When it comes to the Private division, Woo Kyung Optics, a production partner of the SecuGen in America, has been manufacturing the optical fingerprint
identification devices and peripherals, exporting to America, Europe, Japan and
many other countries. With the America’s FBI fingerprint identification technology, we supply our fingerprint identification devices to the U.S. government, too.
In the Military sector, as an Official Defense Product Supplier to the Ministry of
Defense, our company produces the Fire control devices (Panoramic Telescope,
Telescope, Elbow Telescopes and many others) for a 155mm, 105mm, 106mm,
90mm, 81mm, 60mm and 4.2inch artillery to supply them to the Korean military.
We also have manufactured the high-technology optical products including the
day & night fire control devices and the optical products used in airplane and
medical parts with our commitment to the capability of self-defense and human
welfare for our country.
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WORKS 11 Sp. z o.o.

WSK Kalisz

ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice
tel. +48 32 353 93 92, fax +48 32 700 74 58
e-mail: info@works11.com, www.works11.com

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
www.wsk.kalisz.pl

-

Oferujemy:
Uzbrojenie klasyczne i materiały wybuchowe
Uzbrojenie i sprzęt lotniczy oraz obrony powietrznej
Amunicja
Sprzęt specjalistyczny Straży Granicznej
Sprzęt optoelektroniczny i noktowizyjny
Ochrona balistyczna
Szkolenia - WORKS 11 Training Center

Posiadamy następującą koncesję:
MSW nr B-009/2014 (obrót towarami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).
Certyfikaty:
ISO 9001:2009 - 605/S/2013-1,
WSK - 605/W/2014-1,
AQAP 2110:2009 605/A/2013-1,
NCAGE 2471H
-

We offer:
ordnance and explosives
aerial and air defense armament
ammunition
special equipment for border protection
optoelectronic and night vision equipment
ballistic protection
WORKS 11 Training Center

•
•
•
•
•
•

Produkcja
Silniki lotnicze gwiazdowe ASz62IR, wraz z modyfikacjami
Silnik lotniczy PZL 200
Skrzynki napędów silników lotniczych
Koła i przekładnie zębate,
Cieńkościenne pierścienie oraz inne elementy dla silników turbinowych
Pompy olejowe do silników lotniczych i wysokoprężnych

•
•
•
•
•

Oferta współpracy:
Produkcja kół i przekładni zębatych, korpusów, pomp olejowych,
częsci do silników lotniczych,
produkcja pierścieni cieńkościennych i innych elementów do silników turbinowych
obróbka cieplna i galwaniczna, procesy specjalne
procesy technologiczne niezbędne do wytwarzania częsci lotniczych
Production
radial aircraft engines ASz62IR along with modifications
drive boxes of aircraft engines
thin walled rings and other details for turbine engines
gears and gear transmission,
oil pumps for aircraft and high pressure engines

•
•
•
•
•
•

Co-operation offer
production of casings, oil pumps, gears and toothed gears
parts for piston aircraft engines
production of parts for turbo compressors
production of thin walled rings and other details for turbine engines
heat treatment and plating
technological processes necessary for manufacture of aviation parts

•
•
•
•
•

d-1, zc-3, zc-7,
zc-6

Our company has folowing licenses:
MSW nr B-009/2014 (turnover of goods dedicated to military and Police).
ISO 9001:2009 - 605/S/2013-1,
WSK - 605/W/2014-1,
AQAP 2110:2009 605/A/2013-1,
NCAGE 2471H
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WTÓRPLAST GROUP
ul. Piekarska 50, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 844 85 50, fax +48 33 845 29 41
e-mail: biuro@wtorplast.pl, www.wtorplast.pl
WTÓRPLAST GROUP - oferuje mobilne kontenerowe systemy dekompletacji
środków bojowych, kompleksowe usługi rozminowywania terenów i akwenów
wodnych, wielosensorowy system detekcji i neutralizacji dronów, usługi i produkty
w zakresie lotnictwa załogowego i bezzałogowego, platformę teleinformatyczną
oraz specjalistyczną chemię dla przemysłu zbrojeniowego, lotnictwa oraz stoczni.
WTÓRPLAST GROUP - offers mobile container based systems designed for
munitions dismantling, comprehensive land and water areas mine clearance,
multi-sensor drone detection and neutralization systems, manned and unmanned
aerial vehicles products and services, ICT platform as well as specialist chemical
products for military industry, aviation and shipyards.
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ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
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ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków
tel. +48 12 629 85 00 (centrala), 12 629 85 18 (sekretariat), fax +48 12 629 85 55
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie już od 70 lat zajmuje się
produkcją wojskową. Produkuje m. in. zapory małowidoczne, hełmofony, wózki
kablowe, węzłowe wozy kablowe, stacje zasilania, a także bębny typu UBK
i PKL, polowe skrzynki przejściowe i telefoniczne oraz różnego typu złącza.
Ostatnio w ZDZ opracowywane są specjalne systemy nadawczo odbiorcze
wykorzystywane m. in. do zwiększenia zasięgu dronów. Specjalistyczny sprzęt
powstaje w dość niepozornych, choć nowoczesnych i wyposażonych w najnowsze obrabiarki cyfrowe warsztatach umiejscowionych w Krakowie, Czchowie
i Czarnym Dunajcu.
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Zakłady Mechaniczne
TARNÓW S.A.

ZESPÓŁ BADAŃ I ANALIZ MILITARNYCH Sp. z o.o.
ul. Anieli Krzywoń 2/155, 01-391 Warszawa

ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 630 62 00, fax +48 14 630 62 04
e-mail: zmt@zmt.tarnow.pl, www.zmt.tarnow.pl

Biuro:
ul. Bagatela 10/19, 00-585 Warszawa
www.zbiam.pl

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. są liderem w projektowaniu (własne Centrum Badawczo Rozwojowe) i produkcji: systemów przeciwlotniczych bardzo
bliskiego zasięgu, systemów zdalnie sterowanych modułów uzbrojenia, broni
wsparcia piechoty oraz broni strzeleckiej; zespołowej i precyzyjnego rażenia.
Zakłady są sprawdzonym i wiarygodnym dostawcą uzbrojenia i sprzętu szkoleniowego dla Wojska Polskiego, służb mundurowych i armii innych krajów. Zakłady stawiają na rozwój swoich zdolności produkcyjnych i kompetencji projektowych. Ciągłe doskonalenie konstrukcji wyrobów i metod wytwarzania pozwala
spełniać wysokie wymagania naszych odbiorców i przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa państwa. Zakład posiada 100 letnie doświadczenie w produkcji i 65 letnie doświadczenie w projektowaniu uzbrojenia.

Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o. to firma działająca między innymi na rynku mediów, ale także doradztwa i analiz dla szeroko pojętego sektora obronności i bezpieczeństwa. Założona została przez znanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

The Zakłady Mechaniczne Tarnów is a leader in the design (its own R&D Center) and manufacture: very short-range anti-aircraft systems, remote controlled
weapon systems, infantry suport weapons and small arms, team and precision
weapons. The ZMT is proven and reliable supplier of armament and training
equipment for Polish Armed Forces, Uniformed Services and Armed Forces of
other countries. The ZMT puts on the development of its production capacity
and design competence. Product design and manufacturing methods constant
improvement contributes to our customers satisfaction and the improve of
national security. Our company has 100 years of experience in production and
65 years of experience in armaments designing.

d-33

Wojsko i Technika - Bezpieczeństwo, Uzbrojenie, Przemysł miesięcznik
o nakładzie 14.990 egzemplarzy jest pismem profesjonalnym, skupiającym
swą uwagę na najważniejszych problemach związanych z bezpieczeństwem
Polski i naszym przemysłem zbrojeniowym. Wiele uwagi poświęcamy także
bieżącej sytuacji polityczno-militarnej w regionie, nowym wzorom uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, wystawom zbrojeniowym, aktualnym przetargom i zawartym kontraktom.
Lotnictwo Aviation International to miesięcznik o nakładzie 14.500 egzemplarzy poświęcony lotnictwu wojskowemu, cywilnemu i kosmonautyce. Skoncentrowany jest przede wszystkim na wydarzeniach bieżących, postępie naukowo - technicznym, przemyśle i ludziach z nim związanych, siłach powietrznych
świata, komunikacji lotniczej, monografiach i opisach samolotów, śmigłowców
i bezzałogowych statków powietrznych.
Morze to miesięcznik o nakładzie 10.000 egzemplarzy prezentujący tematy morskie i okrętowe. Poświęcony jest problemom militarnym, żegludze handlowej, polityce oraz przemysłowi morskiemu - poruszając problemy współczesne i historyczne.
Wśród naszych autorów jest wielu znanych i cenionych dziennikarzy, zarówno
z Polski jak i z: Białorusi, Czech, Holandii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów
Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii.
Zapraszamy do lektury naszych czasopism, w których z pewnością znajdą
Państwo dla siebie wiele cennych informacji, danych i faktów.

Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o. (Research and Analysis Military
Group Ltd.) this is a company operating inter alia on the media market, but also
giving advice and analysis for widely considered defense and security sector. It
was founded by well known experts with many years of experience.
Wojsko i Technika - Bezpieczeństwo, Uzbrojenie, Przemysł (Armed Forces
and Technology - Security, Armament, Defence Industry) monthly magazine with
a circulation of 14,990 copies is a professionally edited magazine which focuses
on the most important problems of the Polish military, security and defense
industry. Much attention is paid on the current political and military situation in
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the region, new models of armament and military equipment, weaponry exhibitions, current tenders and laid contracts.
Lotnictwo Aviation International monthly magazine with a circulation of
14.500 copies is focuses on military and civil aviation and astronautics. Each
issue has 100 pages. It is focused primarily on current situation, science and
technical advances, industry and people related to it, air forces around the
world, air transport, monographics and descriptions of aircrafts, helicopters and
unmanned aerial vehicles.
Morze (Sea) monthly magazine with a circulation of 10.000 copies contains
naval and marine topics. It is devoted to military issues, merchant shipping,
politics and the maritime industry - moving contemporary - and historical issues.
Among our authors, there are many well-known and respected journalists from
Poland as well as from Belarus, Czech Republic, Holland, Germany, Russia,
Slovakia, the United States, Ukraine, Hungary and the UK.
We invite you to read our magazines, which certainly you will find a lot of
valuable information, data and facts.
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ZESZUTA Sp. z o.o.
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ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa
www.zeszuta.com
Firma ZESZUTA Sp. z o.o. została założona w 1997 r. w Warszawie i od początku istnienia jest związana z marką Mercedes - Benz. Poza działalnością
jako Dealer samochodów Firma Zeszuta jest firmą specjalizującą się w produkcji i dostarczaniu pojazdów specjalnych dla wszelkiego rodzaju służb. Rozwiązania stosowane w produkowanych samochodach są unikalne w skali kraju, bardzo często są to rozwiązania prototypowe nie stosowane nigdy wcześniej. Dzięki takiemu podejściu do produktu Firma Zeszuta jest cenionym na
rynku dostawcą rozwiązań dopasowanych do indywidualnych i specyficznych
potrzeb służb państwowych, takich jak: Policja, BOR, Straż Graniczna, Straż
Pożarna, Żandarmeria Wojskowa.
Zeszuta Sp. z o.o. Company was established in 1997 and is being actively
pursued in the three activities: a Mercedes Benz dealer, as a producer and as
a Special Car Body X-ray scanner manufacturer.
As a company with years of experience have wide possibilities of design,
technology and production. The scale of our business covers projects in terms
of both purpose and specialized solutions.
We deliver and manufacture vehicles for Uniformed Services subordinated to
the Ministry of National Defence and the Ministry of Interior and Administration.
Our offer includes both secretly armored vehicles and tactical armored vehicles.
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ZUKEN

PROTRAILER Polska Sp. z o.o.

1500 Aztec West, BS32 4RF, Bristol, UK
tel. +44 (0) 1454 207800
e-mail: info@zuken.com, www.zuken.com

Plac Solny 15, 50-062 Wrocław
tel. +48 789 214 360, e-mail: info@protrailer.pl

Zuken jest ogólnoświatowym dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania oraz usług doradztwa w zakresie projektowania i produkowania instalacji
elektrycznych i urządzeń elektronicznych. Założona w 1976 r. firma Zuken ma
na swoim koncie najwięcej osiągnięć w zakresie innowacji technologicznych
oraz najdłuższy okres stabilności finansowej w branży oprogramowania do
automatyzacji projektowania elektroniki (ang. EDA). Wieloletnie doświadczenie
firmy, wiedza techniczna oraz sprawność działania jej pracowników umożliwiają
opracowywanie najwyższej klasy rozwiązań w zakresie oprogramowania eCAD.
Zuken’s robust market position is reinforced by an established position in the
industry with over 40 years experience, and solid financial foundations. As a
stable multinational company, listed on Tier 1 of the Tokyo Stock Exchange,
Zuken is able to remain focused on being a long-term innovation and growth
partner. The security of an investment by partnering with Zuken is further reinforced by the company’s people – the foundation of Zuken’s success. Coming
from a wide range of industry sectors, specializing in many different disciplines
and advanced technologies, Zuken’s people are able to relate to and understand
each company’s unique requirements.
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PROTRAILER Polska Sp. Zo o.o. jest dystrybutorem sprzętu do pojazdów
specjalistycznych i wojskowych. Jako wyłączny dystrybutor PROTRAILER
posiada w swojej ofercie specjalistyczne wyciągarki amerykańskiego producenta SUPERWINCH, system ogrzewania postojowego firmy PLANAR i inne
produkty wspierające producenta zabudów w Polsce i za granicą. Na targach
prezentujemy nowe serie wojskowych wyciągarek Superwinch.
PROTRAILER is a distributor of accessory for special-purpose vehicles and
military vehicles.
As exclusive distributor PROTRAILER represents the American winch producer
SUPERWINCH and independent vehicle heater producer PLANAR and other
products to support OEM in Poland and neighbouring countries. on the Kielce
trade show, we will show the new SUPERWINCH series of military winches.
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POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA
“GROT”
Modułowy System Broni Strzeleckiej
“GROT”
Modułowy System Broni Strzeleckiej

