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3M Poland

Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn, Poland
tel. +48 22 739 64 21
Mobile: +48 600 401 999
e-mail: mtatys@mmm.com

3M Poland Sp. z o.o. jest oddziałem międzynarodowego koncernu Minnesota
Mining and Manufacturing. W 2016 roku 3M obchodził 25-lecie działalności w
Polsce. W tym czasie firma zainwestowała w naszym kraju ponad 500 mln
USD. 3M w Polsce posiada cztery ośrodki produkcyjne, zatrudnia ponad 3 000
pracowników i oferuje około 10 000 produktów w ramach 5 grup biznesowych.
W ramach działu Bezpieczeństwa Pracy 3M oferuje szeroki asortyment środków
ochrony indywidualnej od rozwiązań do pracy na wysokości, po ochronę dróg
oddechowych czy słuchu, a także aktywnie działa na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pracy w Polsce. W 2017 r., firma 3M sfinalizowała akwizycję
spółki Scott Safety poszerzając portfolio Działu Bezpieczeństwa Pracy o
rozwiązania dedykowane profesjonalistom wykonującym zawody
podwyższonego ryzyka, takim jak strażacy, policjanci, wojskowi czy członkowie
ekip ratowniczych, ale także pracownikom przemysłu.
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4x4 TERENOWIEC Sp. z o.o.

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

Firma 4x4 TERENOWIEC Sp. z o.o. od 1999 roku jest dostawcą akcesoriów do
pojazdów specjalnych. Mamy w swojej ofercie m.in. systemy uprzywilejowania,
oświetlenie ostrzegawcze i robocze, wyciągarki elektryczne i hydrauliczne,
systemy zarządzanie energią na pojazdach specjalistycznych i mobilnych
warsztatach. Posiadamy szeroką wiedzę i duże doświadczenie we współpracy ze
służbami energetycznymi i gazowniczymi, wodno-kanalizacyjnymi,
asenizacyjnymi, gospodarki odpadami, Strażą Pożarną, Wojskiem Polskim,
Policją, itp.

Stoisko F-46

ANDROPOL S.A.

ul. Krakowska 83
34-120 Andrychów
tel. (+48) 33 48 40 400
e-mail: biuro@andropol.pl

Andropol S.A. jest producentem specjalistycznych tkanin ochronnych i
technicznych. Technologia ich produkcji pozwala zachować właściwości
również po długotrwałym okresie użytkowania i wielokrotnym praniu.
W swojej ofercie posiadamy tkaniny wykorzystywane na odzież specjalną dla
strażaków (na bazie włókien aramidowych firmy Dupont czy włókien PBI –
spełniają wymagania normy EN 469 po 25 cyklach prania),
wyposażenie antybalistyczne (z wykorzystaniem włókien Kevlar czy
CORDURA). Tkaniny ochronne (np. kwasoodporne – spełniające wymagania
normy EN 13034 po 60 cyklach prania) produkowane są na bazie środków
chemicznych zawierających węgiel C6. Oferujemy tkaniny odzieżowe z
wykorzystaniem technologii COLD BLACK i 3xDRY. Sprzedajemy również
tkaniny antyinsektowe i bakteriostatyczne.
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AKSEL

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

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

The Company AKSEL was established in 1990.
Main area of activity is creating and integration of IT solutions, based on Radio
Communication Tetra and DMR standard, particularly for Public Safety: Police, Medical
Rescue, Fire Brigades, Army etc., as well as Fleet Management for vehicles, Telemetry and
Remote Control.
AKSEL is a certified Application Partner of Motorola, thanks to Dispatch Application
ConSEL, which has been approved in connection with DMR - MotoTRBO Radios.
Value Added Distributor of Motorola two-way radios and systems.
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ASF
CENTRALNA 7
95 – 030 STAROWA GÓRA
BIURO I SERWIS
PABIANICKA 119/131
92 – 490 ŁÓDŹ
+48 609 407 470
+48 601 976 689
TEL/FAX 42 280 92 08
MAIL: BIURO@ASF.NET.PL
WWW.ASF.NET.PL

FIRMA ASF DZIAŁA NA RYNKU OD 19 LAT.
OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ SPRZĘTU RATOWNICZEGO, OCHRONNEGO ORAZ
NOWE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA.
- KAMERY TERMOWIZYJNE
- SKANERY TERMICZNE
- LATARKI RATOWNICZE DO STOSOWANIA W STREFIE „0”
- NAJNOWSZEJ GENERACJI OŚWIETLENIE LED DUŻEJ MOCY
- UBRANIA GAZOSZCZELNE I OCHRONNE
- KOMPRESORY CNG ORAZ POWIETRZNE
- APARATY ODDECHOWE I SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
- PRZENOŚNE WYKRYWACZE GAZÓW
- WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW ODO
REPREZENTUJEMY FIRMY: ADARO, ARGUS, ANSELL, AEROTECNICA COLTRI,
GMI, DYN-OPTICS, HARSTRA, HONEYWELL, POWERMOON, TOPTROCK, SAFER
ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY, PROFESJONALNE
DORADZTWO ORAZ SZKOLENIA.
ASF Trading Company has been running its business since 1999. We offer wide range of high
quality fire & rescue products, protective equipment, new technologies and solutions.
- Thermal imagining cameras
- Thermal scanners

- Professional safety torches for zone „0”
- New generation lightening balloons
- Gas tight suits and protective clothing
- Air & CNG high pressure compressors
- SCBA & Respiratory protection equipment
- Portable gas detectors
- Fire stations workshops furnishing
We represent reputable producers: Adaro, Argus, Ansell, Aerotecnica Coltri, Dyn-Optics,
GMI, HarstraHoneywell, Powermoon, TopTrock, Safer.
We provide of and post warranty services, professional advisory and product trainings.
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ASSECURO Sp. z o.o.
Al. Krakowska 184a
05-552 Łazy, Polska
Tel.: 22 757 75 12
Faks: 22 757 77 73
E-mail: info@assecuro.pl
www.assecuro.pl

ASSECURO Sp. z o.o. jest uznanym producentem sprzętu zabezpieczającego
przed upadkiem z wysokości oraz dystrybutorem sprzętu do podnoszenia i
mocowania. W swojej ofercie posiada zestaw ratownictwa wysokościowego,
podstawowy - ZRWP.
Prowadzi szkolenia i kursy specjalistyczne również dla Straży Pożarnych oraz
ratowników zakładowych w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości,
ewakuacji
poszkodowanego
z wysokości oraz udzielania pierwszej pomocy.
Posiada dojrzałą organizację w całym zakresie działalności co potwierdzone jest
certyfikowanym System Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001.
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AUTOBAGI POLSKA
góra Libertowska 27
30-444 Libertów
tel. 12 307 60 70
www.kamazpolska.pl
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AWARES Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa
Biuro handlowe i magazyn:
ul. Modrzewiowa 37, 05-807 Podkowa Leśna
tel. +48 22 73 87 100, Fax. +48 22 724 48 53
e-mail: awares.biuro@awares.pl
www.awares.pl

Awares sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem firmy MSA Safety na rynek pożarniczy
w Polsce. Posiadamy stały zapas magazynowy wyrobów gotowych oraz części zamiennych
do wszystkich produktów MSA. Nasi pracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę, dzięki
czemu zapewnią Państwu fachowe doradztwo i pomoc w doborze sprzętu. W naszej ofercie
znajdą Państwo również kompleksowe wyposażenie serwisów ODO, kompresory powietrzne,
ubrania gazoszczelne, sprzęt do ratownictwa wodno-lodowego, a także oświetlenie PELI,
wentylatory nadciśnieniowe oraz rurki wskaźnikowe i wiele innych.

Awares sp. z o.o. is an authorized distributor of MSA Safety for the Polish Fire Fighting
market.
We have a permanent stock of goods and spare parts for all MSA products. Our employees
have
the expertise to provide you with professional advice and assistance in the selection of
equipment. In our offer, you will also find comprehensive equipment services, air
compressors,
chemical protection suits, ice-water rescue equipment, also PELI lights, overpressure fans,
detection tubes and much more.
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BIBMOT BIK

ul. Drzewieckiego 1
39-300 Mielec
tel. 17 774 58 40
www.bibmot.pl
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BOCAR
ul. Okólna 15
42-263 Wrzosowa
tel. 34 327 64 44
www.bocar.com.pl
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BODtech

tel. +48 503 834 570;
e-mail: bodtech@bodtech.pl

BODtech to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wyrobów głównie z aluminium,
mosiądzu oraz stali. Posiadamy szeroki zakres możliwości produkcyjnych dzięki
zawansowanym technologiom maszyn, które posiadamy oraz wykwalifikowanemu
personelowi. Oferujemy najwyższą jakość produktów, wciąż poszerzając zakres oferowanych
produktów, wykonując również towary na życzenie klienta. Posiadamy bogatą ofertę dla złącz
kołnierzowych, złączy camlock, guillemin, złączy strażackich STORZ, TW eurozłącz,
zaworów, sprzętu pożarniczego, węży przemysłowych i pożarniczych, itp. Produkujemy w
technologii odlewnictwa ciśnieniowego, grawitacyjnego, kucia, odlewania woskowego.
Wszystkie detale są obrabiane na automatycznych maszynach CNC, które w 100%
wykończają perfekcyjnie wyroby.
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BOGDAN GIL
UL. PIEKARSKA 215
43-300 BIELSKO-BIAŁA
Tel/fax 33 821 79 07; 33 810 06 38
e-mail: bartek@bogdangil.pl
www.bogdangil.pl

Polski producent pożarniczych węży tłocznych. Posiadamy w swojej ofercie:
- węże do motopomp i autopomp białe, powlekane zewnętrznie oraz
FIREFLEX,
- węże do naśnieżania stoków o ciśnieniu roboczym do 60 BAR,
- węże do hydrantów wewnętrznych płasko składane oraz półsztywne,
- dostępne średnice od 25 do 254 mm,
- możliwość wyboru wykładziny wewnętrznej (poliuretanowa, PCW, guma
DUNLOP),
- taśmy specjalistyczne w szerokościach od 10 do 130 mm,
- zawiesia poliestrowe,
- linki o średnicach od 1,3 do 30 mm,
- oploty poliestrowe oraz osłonowe,
- armatura oraz sprzęt ppoż,
- hydranty wewnętrzne.
Polish manufacturer of fire hoses. We offer:
- Delivery hoses for fire engines white, coated externally, FIREFLEX,
- Delivery hoses for covering ski slopes with snow,
- Delivery hoses for internal hydrants flat and semi-rigid,
- Available diameters from 25 to 254 mm,
- Choice of the inner lining (polyurethane, PVC, rubber DUNLOP)
- Specialized tapes in widths from 10 to 130 mm,
- Polyester slings,

- Ropes with diameters from 1.3 to 30 mm,
- Polyester braid and shielding,
- Fittings and fire fighting equipment,
- Internal hydrants.
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Brigade Electronics Polska sp. z o.o.

ul. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Budynek SKYE INC lokal 1.18
tel. +48 887 480 950
info@brigade.com.pl
http://brigade-electronics.com/

Naszą pasją jest wspomaganie bezpieczeństwa transportu, zapobieganie
kolizjom, a tym samym ratowanie ludzkiego życia. Nasze 40-letnie
doświadczenie w tej dziedzinie pomoże Ci dokonać właściwego wyboru w
kwestii produktów zwiększających bezpieczeństwo w Twoich pojazdach.
Oferujemy produkty:
-

Widok z kamer tzw. „ widok z lotu ptaka" – zapewnia kierowcy brak
martwych stref!

-

Alarmy cofania ograniczające hałas, a skuteczniejsze w ostrzeganiu osób w
zagrożonych potrąceniem

-

Systemy wsparcia ochrony rowerzystów

-

Systemy rejestracji zdarzeń z przeznaczenie tylko do pojazdów i pracy w
każdych warunkach
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Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Aleja IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to część jednolitego systemu, który
obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane na numer alarmowy 112
umożliwiający przekazanie zgłoszenia alarmowego kierowanego na numery
alarmowe 997, 998 i 999. Operatorzy numerów alarmowych odbierają,
przeprowadzają rozmowę, weryfikują w celu uzyskania odpowiednich
informacji i drogą elektroniczną przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych.
Operatorzy szybko rozpoznają zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne,
które stanowią ponad 69% wszystkich połączeń na numer alarmowy 112. Dzięki
temu służby odbierają zgłoszenia od osób, które naprawdę potrzebują pomocy.
Tylko 20% wszystkich zgłoszeń jest zasadnych.
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COTTONPRODUCT
ul. Wygoda 147a
32-700 Bochnia

tel. +48 14 611 69 69

COTTONPRODUCT - Polska firma działająca w branży produkcji odzieży
roboczej, ochronnej i specjalistycznej od 1992 roku.
Uznany w regionie dostawca kompletnej usługi serwisowej, z której korzystają
m.in. renomowani Klienci przemysłu spożywczego, chemicznego, ciężkiego,
automotive, producenci elektroniki a także sektory usług gastronomicznych czy
hotelarskich.
Specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości dzianej odzieży antystatycznej
m.in. t-shirtów, koszulek polo, bluz dresowych etc.
W ofercie znajdziemy odzież typu ANS zgodną z normą PN-EN-1149
(element jednolitego systemu uziemień w celu zapobiegania wyładowaniom
elektrycznym powodującym zapłon),
jak również odzież typu ESD zgodną dodatkowo z wymogami normy PN-EN61340
(ochrony urządzeń elektronicznych przed zagrożeniem elektrostatycznym
bezpośrednio na miejscu pracy i w każdej strefie EPA)

COTTONPRODUCT – a Polish company operating in the production business
of workwear, protective and specialized clothing since 1992.
A regionally well-recognised supplier of full servicing facilities used among
others by renowned customers of food, chemical, heavy and automotive
industries, the electronics producers as well as those operating in catering and
hotel industries.
The company specializes in the production of the highest quality antistatic
knitted clothing, including t-shirts, polo shirts, sweatshirts etc.
The offer includes ANS-type clothing compliant with the PN-EN-1149 standard
(the part of a homogeneous earthing system to prevent electrical discharges
causing ignition),
as well as ESD-type clothing additionally compliant with the requirements of
PN-EN-61340 (the protection of electronic devices against electrostatic hazards directly in the
workplace and in every EPA zone)
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DefiMed AED
Olgierda 91/3; 81-534 Gdynia
tel. 663 003 099
e-mail: biuro@defimed.pl
www.defimed.pl

DefiMed AED to Autoryzowany Partner marki LIFEPAK w kategorii defibrylatorów AED na terenie
Polski. Dysponując czteroletnim doświadczeniem promujemy dostęp do wczesnej defibrylacji
zapewniając najwyższą jakość produktów pod względem terapeutycznym i technicznym. Bazując na
portfolio marki LIFEPAK zapewniamy urządzenia do zabezpieczenia wszystkich segmentów:
- przestrzeń publiczna - dla osób bez żadnego przeszkolenia z pierwszej pomocy – LIFEPAK CR2
- firmy, zakłady, biura – dla osób znających zasady postępowania RKO z AED – LIFEPAK CR Plus
- służba zdrowia, zespoły ratownicze, służby mundurowe (Straż Pożarna, wojsko) – LIFEPAK 1000
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DEVA Poland Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 19
43-400 Cieszyn
tel./fax: +48 33 470 18 48
tel. 0501 080 353
e-mail: deva@deva.pl
www.deva.pl
Odzież ochronna z oryginalnych materiałów Nomex®, PBI®, Gore-Tex®.
Ubrania strażackie specjalne – złoty medal SAWO, Nagrody Edura, Grand Prix
Edura. Ubrania strażackie Tiger Plus o wyjątkowych właściwościach
ochronnych. Od roku 2007 przeszło 11.000 kompletów dostarczonych polskim
strażakom. Niepalne ubrania koszarowe, rękawice, kominiarki, bielizna
Nomex®. Certyfikaty WE, CNBOP, znak CE, Thermo-man® w laboratoriach
DuPont® w Genewie.
Wyłączny dystrybutor butów strażackich specjalnych HAIX® w Polsce.
Promocja butów Haix Fire Eagle.
Protective clothing made with original Nomex®, PBI® and Gore-Tex®
materials. Special firefighter clothing - SAWO Gold Medal, Edura Awards,
Grand Prix Edura. Tiger Plus firefighter clothing with unique protective
properties. More than 11.000 outfits supplied to Polish firefighters since 2007.
Non-combustible duty uniforms, gloves, balaclavas, Nomex® underwear. We
and CNBOP certificates, CE marking, Thermo-man® tests by DuPont®
laboratories in Geneva.
Exclusive distributor of HAIX® special firefighter boots in Poland.
Promotion of Haix Fire Eagl boots.
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DRAGON WINCH
Dział Handlu i Marketingu,
Dział Eksportu
ul. Grażyńskiego 53, 43-300 Bielsko-Biała
tel (33) 474 74 74;
669 40 40 10
e-mail: bielsko@dragonwinch.com

DRAGON WINCH to polski producent
najbardziej zaawansowanych
technologicznie wyciągarek na rynku. Zastosowanie innowacyjnej technologii
oraz najwytrzymalszych materiałów gwarantuje najwyższą jakość i sprawność,
nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Oferta ponad 100 typów wyciągarek
przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju samochodów terenowych, lawet,
holowników, pojazdów specjalnych, łodzi oraz quadów.
DRAGON WINCH is a Polish manufacturer of the most technologically
advanced winches available on the market. The use of innovative technologies
and the most durable materials guarantees the highest quality and performance,
even in extreme conditions. Comprising more than 100 types of winches, the
company's offer is addressed to users of ATVs, car transporters, tugboats,
special vehicles, boats and UTVs.
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Zakłady Elektromechaniczne ELEKTRA
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
tel. 22 43 161 76
www.zeelektra.com.pl

BEZPIECZNE DROGI TYLKO Z LAMPAMI ELEKTRY – i tak już od
ponad 60 lat!
W 2017 r. minęło 60 lat działalności Spółdzielni. Elektra S.I. produkuje wyroby
sygnalizacji świetlno-dźwiękowej wykorzystując światło niebieskie, czerwone
oraz pomarańczowe w lampach zespolonych, pojedynczych oraz kierunkowych.
Produkty naszej marki spełniają wszelkie wymagania w zakresie warunków ich
użytkowania i jednocześnie dzięki bardzo dobrym parametrom technicznym i
wysokiej niezawodności gwarantują bezpieczeństwo ich użytkownikom.
Opracowania konstrukcyjne ZE „Elektra” S.I. podążają za najnowszymi
trendami w zakresie technologii i designu, czego dowodem jest lampa zespolona
LZN-SLENDER. Elektra produkuje od 2017 r. również lampy lotniskowe
LZPL: (zespolone i pojedyncze), lampy dwukolorowe typu LZN Slender
(zespolone i pojedyncze) oraz lampy ekologiczne LZ-ECO. W ofercie Elektry są
również lampy GIGA POWER od 10 000 do 20 000 lumenów stosowane na
masztach pneumatycznych do oświetlenia przestrzeni wokół pojazdów, lampy
LBLKo-6 i LBLKo-8 umieszczane w grillu samochodów osobowych i
ciężarowych oraz z boku ba zabudowach, listwy LED do oświetlenia wnętrz
wozów strażackich, lampy Smartlamp do oświetlenia pola pracy.
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Elvys Polska Sp. z o.o.
Al. Solidarności 115/2
00-140 Warszawa
tel. +48 500100902
elvys@elvys.pl
www.elvys.sk
contact person: Jacek Szulc
e-mail: jacek.szulc@elvys.pl

Polski oddział istniejącej od 1991 roku firmy zajmującej się projektowaniem i
produkcją systemów dyspozytorskich. Nasze rozwiązania obejmują szeroki
zakres produktów – od pojedynczych kontrolerów radiotelefonów bazowych po
sieciowe systemy obejmujące wiele centrów dyspozytorskich obsługujących
znaczne obszary i integrujących różne środki komunikacji telefonicznej i
radiowej.
Przez ostatnich 20 lat działalności zaimplementowaliśmy wiele systemów
łączności dyspozytorskiej, a głównymi naszymi odbiorcami są wszystkie
organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne.
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ENA LTD Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Dystrybucja części i akcesoriów do samochodów ciężarowych i dostawczych.
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ENDRESS POLSKA
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna
tel. 95 717 33 13
www.endress-polska.pl
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FENIX FS Biuro Bezpieczeństwa Pożarowego
ul. Ostrobramska 126/25
04-026 Warszawa
www.fenixfs.pl
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FILTER SERVICE Sp. z o.o.

ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz
tel. (+48 42) 717-19-76
fax. (+48 42) 717 15 15
e-mail: filter@filter-service .eu
www.filter-service.eu

Spółka "Filter Service" zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych
środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Głównymi
produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w trzech klasach.
Wysoką jakość produktów firmy potwierdzają ich odbiorcy, a także liczne wyróżnienia i
medale. Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone
laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz
osiąganie coraz lepszych wyników.

Established in 1992, FILTER SERVICE Ltd. specializes in manufacture of
filtering half masks and filtration materials. Continuous investments,
implementation of state-of-the-art technologies, attention to product quality have
converted FILTER SERVICE into a modern market leader. Filtering half
masks are core FILTER SERVICE products. Wide range of available products

allows for the optimal choice of a half mask in terms of its properties, shape,
comfort and price. High quality of our products is acknowledged by our
customers and proven by many awards and medals won at various fairs.
FILTER SERVICE.
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SKLEP POŻARNICZY FLORIAN
ul. Wrocławska 188A
62-800 Kalisz
www.florian.sklep.pl
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Frank-Cars Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa
Poland
Tel. (+48) 34/ 365 05 75
Fax. (+48) 34 369 70 00
e-mail.: salon@frank-cars.pl
w.zygula@frank-cars.pl
e.eljasinska@frank-cars.pl
www.: www.frank-cars.pl

Firma Frank-Cars jest wiodącym producentem lekkich pojazdów specjalnych
ratowniczo-gaśniczych oraz ratownictwa technicznego na podwoziu Forda
Transit.
Nasze wyroby posiadają Świadectwa Dopuszczenia wydane przez CNBOP w
Józefowie.
Firma posiada Certyfikat ISO 9001:2008.
Company Frank-Cars Ltd is leading producer of light special vehicles, technical
and fire rescue on Ford Transit’s chassis. Our products have the Certificate of
Approval issued by the CNBOP in Józefów. The company have Certificate ISO
9001:2008
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PW GAMET Marek Gajewski
ul. Graniczna 52, 09-402 PŁOCK
Biuro Obsługi Klienta
tel./fax +48 24 365 26 00
tel. kom. 501 172 743
e-mail: info@pwgamet.com.pl
Dział Eksportu - Export Dpt.
mobile +48 502 093 746
e-mail: m.gajewska@pwgamet.com.pl

Przedsiębiorstwo Wytwórcze GAMET, to jedna z czołowych marek polskich i
wiodący producent lamp ostrzegawczych i sprzętu rozgłoszeniowego dla służb
uprzywilejowanych. Współpracujemy z czołowymi producentami zabudów dla
pojazdów Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży, Służb Więziennych,
Inspekcji Transportu Drogowego i innych.
Posiadamy Certyfikat ISO 9001:2009.
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GRUAU POLSKA Sp. z o. o.

Daszyna 29A, 99-107 Daszyna

www.gruau.pl

| tel. stac. 24 389 09 00

Artur Dymek

| tel. mob.+48 507 010 585 | e-mail: adymek@gruau.pl

Krzysztof Jonczyk | tel. mob. +48 535 634 419 | e-mail: kjonczyk@gruau.pl

Wykonujemy zabudowy pojazdów:
Lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze 1000 l wody na podwoziu
Iveco Daily
Samochody rozpoznawczo-operacyjne
Pojazdy 9 cio osobowe do transportu ratowników
Pojazdy do transportu psów
Pojazdy kwatermistrzowskie”
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Haftina sp. z. o. o sp. komandytowa

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

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

ul. Poznańska 4, 63-600 Kępno | Biuro: ul Poznańska 4, 63-600 Kępno
office@hrc-hovercrafts.eu | www.hrc-hovercrafts.eu
tel.: (+48) 570 651 832

Hovercrafts Research Center Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i
produkcji maszyn na poduszce powietrznej. Rodzina modeli „AIRSLIDE”
obejmuje maszyny otwarte oraz kabinowe przeznaczone dla ratownictwa
wodnego, lodowego, pożarowego oraz zadań patrolowych. Poduszkowce
AIRSLIDE pozwalają na dotarcie w regiony niedostępne dla innych typów
pojazdów umożliwiając wykonanie zadań ratowniczych w czasie powodzi lub
zlodzeń.
Hovercrafts Research Center Sp. z o.o. spezialisiert sich in der Entwicklung und
Produktion von Luftkissenbooten. „AIRSLIDE”- Luftkissenbootfamilie umfasst
Modele mit und ohne Kabine, und wurde für alle Rettungsmaßnahmen auf
Wasser und Eis konzipiert. Diese Maschinen ermöglichen die Durchführung
von Rettungsaktionen auf Gelände, das für andere Fahrzeuge und Boote
unzugänglich ist.
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Husqvarna

www.husqvarna.pl

Spółka Husqvarna® – największy światowy producent wysokiej klasy urządzeń
mechanicznych, przeznaczonych do profesjonalnych prac w leśnictwie oraz do pielęgnacji
terenów zieleni przez cały rok, takich jak m.in. pilarki, wykaszarki, kosiarki i traktory
ogrodowe. Jest również europejskim liderem w produkcji systemów nawadniających pod
marką Gardena, a także wiodącym producentem narzędzi tnących i diamentowych dla
przemysłu budowlanego.
Informacje o ofercie firmy na rynku polskim dostępne są na stronie: www.husqvarna.pl.
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INTERVENT
ul. Strażacka 1
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.intervent.pl
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
skr. poczt. 96 POLAND
tel.: (+48) 261 85 13 00; 261 85 13 60
faks: (+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

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

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

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.
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IUVO CARS Jan Świeboda

ul. Dębowa 4
42-202 Częstochowa
Mail: biuro@iuvocars.com.pl
tel. 502 377 888
tel/fax 34 357 69 40

Firma IUVO CARS powstała w 2013 roku, firmę tworzą osoby z ponad 10-letnim
doświadczeniem w sprzedaży i produkcji zabudów specjalistycznych. Z roku na rok nasza
firma rozszerza asortyment o nowe produkty ochrony przeciwpożarowej i nowe marki
pojazdów, które zabudowuje. Obecnie posiadamy w sprzedaży pojazdy na podwoziach
Peugeot, Opel oraz Iveco. Do produkcji zabudów i wyposażenia używamy najwyższej jakości
materiałów i sprzętu od najbardziej renomowanych firm z Polski i zagranicy. Z roku na rok
coraz więcej Strażaków docenia nasze produkty, a my staramy się sprostać najtrudniejszym i
najbardziej wymagającym zadaniom.
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KEVISPORT

Białowieska 7/9, 04-063 Warszawa (PL)
tel. +48 601 377 054, +48 22 875 04 34
e-mail:kevis@kevisport.pl
www.kevisport.pl

Projektowanie, produkcja i sprzedaż sprzętu do ratownictwa i
ewakuacji na wodzie i lodzie.
Wdrażanie skutecznych technik ewakuacyjnych (woda-lód).
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Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska
Naturalnego

BIURO KOORDYNATORA KLASTRA
NOWE TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 313
43-300 Bielsko-Biała, Polska
tel.: +48 609 367 830
www.klasterratownictwa.pl

Klaster to platforma współpracy przedsiębiorstw, uczelni wyższych,
jednostek B+R oraz jednostek samorządowych, wspierająca kooperację na rzecz
rozwoju sektora ratownictwa, bezpieczeństwa, ochrony mienia, ludności i
środowiska naturalnego.
Klaster został powołany w 2013 r. Obecnie jest to organizacja o
międzynarodowym zasięgu działania, tworzona przez niespełna 30 podmiotów
związanych porozumieniem oraz kolejnych kilkadziesiąt podmiotów
współpracujących w ramach nieformalnej współpracy.
Wielkość zatrudnienia w Klastrze przekracza obecnie 4 tys. pracowników.
Wartość projektów współfinansowanych realizowanych przez przedsiębiorstwa
w Klastrze przekracza 70 mln zł. Destynację eksportową stanowi ponad 60
państw z całego świata.
Jakość i skala działalności Członków Klastra wielokrotnie zostały potwierdzone
licznymi wyróżnieniami i nagrodami gospodarczymi, takimi jak np. Defender,

Lider Bezpieczeństwa Państwa, Nagroda Prezydenta RP w kategorii
„Międzynarodowy sukces”, Firma Roku czy Eksporter Roku.
Zapraszamy do kontaktu!
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Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o.
ul. Przybrzeżna 37, 62-800 Kalisz
tel.: 62 767 20 16, tel./fax: 62 767 20 10, fax: 62 757 54 29
www.kzpt.pl, biuro@kzpt.pl

Bezpieczeństwo, jakość, innowacyjność to podstawowe cele działalności KZPT.
Zakład specjalizuje się w produkcji hełmów strażackich Calisia Vulcan oraz
hełmów specjalistycznych Tytan. KZPT dzięki zdobytemu doświadczeniu,
wdrażanym technologiom oraz współpracy z instytucjami naukowobadawczymi produkują hełmy, które użytkownicy cenią za wysoką jakość,
funkcjonalność oraz trwałość. Potwierdzeniem tego są certyfikaty: ISO 9001,
CNBOP-PIB, CIOP, liczne nagrody i wyróżnienia, a także coraz więcej
klientów na świecie.
Zakład kompleksowo zaopatruje w środki ochrony indywidualnej marki FHR.
Są to rękawice strażackie, buty skórzane i gumowe, ubrania specjalne oraz
nowość kominiarka.
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KAMAZ POLSKA
ul. Góra Libertowska 27
30-444 Libertów
tel. 602-78-04-05, 531-98-44-55
fax 12/3120288
e-mail: biuro@kamazpolska.pl

Kamaz Polska jest krajowym, generalnym i wyłącznym przedstawicielem
Kamaza, rosyjskiego producenta szosowych, uterenowionych i terenowych
ciężarówek, autobusów różnych typów oraz militarnych pojazdów
specjalizowanych i specjalistycznych. Kamaz Polska to filia – spółka-córka
litewskiego przedsiębiorstwa Autobagi, zajmującego się u siebie na Litwie
przemysłowym montażem, przeznaczonych głównie na rynki członków Unii
Europejskiej, modeli Kamaza z silnikami Euro 6. Spółka ta istnieje od czerwca
2010 roku i ma siedzibę w Krakowie. Krakowski oddział, funkcjonujący jako
wydzielona struktura organizacyjna, nosząca nazwę Kamaz Polska, przejęła
wszelkie uprawnienia wyłącznego krajowego przedstawiciela w zakresie
sprzedaży oraz obsługi serwisowej, gwarancyjnej i pogwarancyjnej pojazdów
marki Kamaz. Dyrektorem Handlowym tego oddziału jest Wojciech Traczuk, od
lat związany ze zbytem u nas wyrobów rosyjskiego wytwórcy, gdyż poprzednio
pracujący też na stanowisku Dyrektora Handlowego w Kamaz Trucks Polska.
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LAERDAL MEDICAL POLAND
ul. Hutnicza 6
40-241 Katowice
tel. 32 493 70 20
www.laerdal.pl
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Locksystem
Stojadła, ul. Kołbielska 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 759-57-85, +48 603-765-369, +48 603-952-412, +48 605-135-367
e-mail: biuro@locksystem.pl
www.locksystem.pl
www.nadwozia.pl

Firma Locksystem od wielu lat dostarcza akcesoria do produkcji nadwozi samochodów
ciężarowych i dostawczych.
Specjalizujemy się w produktach wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium dostarczając
producentom nadwozi klamki, rygle, zawiasy, skrzynki, systemy zabezpieczające ładunek w
transporcie, systemy ścian przesuwnych, systemy drzwi roletowych oraz systemów
organizacji wnętrz pojazdów użytkowych i specjalistycznych.
Nasza oferta skierowana jest dla szerokiej gamy nadwozi pojazdów użytkowych; furgonów,
chłodni, izoterm, specjalistycznych nadwozi ratowniczych, pomocy drogowej oraz pojazdów
militarnych.
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LUBAWA S.A.
ul. Staroprzygodzka 117,
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: +48 62 737 5777, fax: +48 62 737 5708
e-mail: info@lubawa.com.pl
www.lubawa.com.pl

Lubawa S.A. jest znaczącym uczestnikiem rynku w branży produktów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pracowników. Jest wiodącym
dostawcą kompletnych rozwiązań logistycznych, namiotów i sprzętu
ratunkowego. Spółka jest także producentem profesjonalnej odzieży ochronnej
oraz wysokiej klasy asortymentu używanego do akcji ratowniczych, między
innymi skokochronów, zbiorników na ciecze, łodzi i kamizelek.
Lubawa S.A. is a significant and active market participant in the field of the
Occupational Health and Safety, and protection of workers. It is a leading
supplier of complete logistic solutions, tents and rescue equipment. The
company is also a producer of professional protective clothing and high quality
assortment, used for rescue operations, such as jump cushions, tanks for liquids,
floating boats and rescue vests.
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Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów

Przemysław Ładziński
Ul. Waryńskiego 10
58-500 Jelenia Góra

Firma „ŁPSP Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów” została założona w 2003 r.
W tym samym roku firma nawiązała współpracę ze światowym producentem pojazdów
pożarniczych Iveco Magirus Brandschutztechnik Görlitz. Możliwość współpracy z wiodącym
na świecie producentem samochodów pożarniczych, pozwoliła nam poznać najnowsze
rozwiązania i osiągnięcia w dziedzinie budowy pojazdów specjalistycznych.
Firma na bazie zebranych doświadczeń postanowiła zaoferować jednostkom Państwowej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej lekkie pojazdy pożarnicze o wysokiej
jakości, funkcjonalności i eleganckim designie.
Firma „ŁPSP Ładziński Produkcja Specjalistycznych Pojazdów” wurde im Jahre 2003
gegründet. Im selben Jahr haben wir die Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen
Feuerwehrfahrzeughersteller Iveco Magirus Brandschutztechnik Görlitz angefangen.
Diese Zusammenarbeit ermöglichte uns, die neuesten Lösungen und Leistungen auf dem
Gebiet des Baus von Spezialfahrzeugen kennenzulernen.
Auf der Basis der gesammelten Erfahrungen haben wir entschieden, den Landesfeuerwehr
und der Freiwilligen Feuerwehr die Leichtbaufahrzeuge mit hoher Qualität, Funktionalität und
elegantem Design anzubieten.
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Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „MAŁY STRAŻAK” SP. J.
ul. Pszczyńska 362 A
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 471 99 04
tel./fax 32 471 26 62
e-mail: info@malystrazak.pl, strazakmaly@gmail.com
www.malystrazak.pl

W naszej firmie produkujemy tory przeszkód i sprzęt na zawody dla:
· MDP w/g CTIF
· OSP w/g CTIF
· OSP
· PSP
oraz:
▪ Tłumice metalowe i gumowe
▪ Hydronetki wodne
▪ Węże ssawne
▪ Zbiorniki wodne
▪ Mostki przejazdowe
▪ Bosaki składane i teleskopowe
▪ Przyrządy do taśmowania węży
▪ Siodełka wężowe
▪ Sita kominowe
▪ Zwijadła do węży
▪ Klucze do łączników i hydrantów
▪ Kombinezony „Szerszeń”

Our company produces theequipment and obstacle sets for fire
brigade competitions for:
· Youth Fire Brigades acc. CTIF
· Volunteer Fire Departments acc.
CTIF
· Volunteer Fire Departments
· State Fire Departments
And also:
▪ Metal and rubber fire beaters
▪ Hand pump extinguishers
▪ Suction hoses
▪ Water tanks
▪ Hose bridges
▪ Telescopic and foldaway pike poles
▪ Hose binding devices
▪ Saddle fire hose racks
▪ Sieves for chimney fires
▪ Hose reels
▪ Hydrant and hose couplings spanners
▪ Protective suits “Hornet
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MACTRONIC

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

Historia Mactronic sięga końca lat 80. XX wieku - wtedy Czesław Mocek stworzył firmę
zajmującą się produkcją i sprzedażą latarek. Firmę, która w ciągu 29 lat działalności stała się
największym polskim i jednym z największych w Europie producentów sprzętu
oświetleniowego, przeznaczonego zarówno dla profesjonalistów (służb mundurowych,
ratowników, zawodowych sportowców), jak użytkowników indywidualnych, turystów,
majsterkowiczów, rowerzystów. Misją Mactronic od początku działalności jest dostarczanie
Klientom produktów innowacyjnych, idealnie dopasowanych do różnorodnych potrzeb.
Mactronic nie tylko oferuje standardową gwarancję na swoje produkty, ale także zapewnia
doradztwo, profesjonalną obsługę, wsparcie pogwarancyjne oraz konsultacje na etapie
projektowania nowego produktu - tak, by każda nowość w 100% była dopasowana do
wymagań potencjalnego użytkownika. Co ważne, wybierając latarki z oferty Mactronic
Klienci mają pewność, że nawet wiele lat po zakupie bez problemu będą mogli usunąć
wszelkie usterki, czy wymienić elementy eksploatacyjne.
The history of Mactronic goes back to the end of the eighties of the 20th century when
Czesław Mocek established a company dealing with the manufacture and sale of flashlights.
The company which over the past 29 years has become the biggest Polish and one of the
biggest European producers of lighting equipment for both professionals (uniformed services,
rescue crews, sport professionals), and for home use, tourists, DIY enthusiasts, bikers, etc.
Since the very beginning of its activity the mission of Mactronic has been to provide clients
with innovative products perfectly tailored to diverse needs. Mactronic not only provides
clients with a standard warranty on its products but offers also consultancy, professional
services, post warranty support and consultations at the new product design stage - so that
every new product can would be fully tailored to requirements of a potential user. What's

more, while choosing a flashlight from the range offered by Mactronic clients can be sure that
they will be able to remove any defects or replace consumables without any problem even
many years after the purchase.
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P.P.H.U. MARONA Mariusz Marona

Dylów Rządowy 115
98-330 Pajęczno
tel. +48 0 535 112 112
biuro@marona.net
www.marona.net

Firma specjalistyczna MARONA istnieje na rynku od 2010 r.
Tworzą ją ludzie z pasją i blisko piętnastoletnim doświadczeniem w budowie
pojazdów specjalistycznych. W oparciu o zdobyte umiejętności i fachową
wiedzę dostarczamy samochody dopasowane do indywidualnych potrzeb
klientów. Gwarantujemy kreatywne rozwiązania techniczne przy zachowaniu
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości naszych usług, wśród których
znajdują się między innymi:


budowa i dystrybucja samochodów oraz przyczep specjalnych
przeznaczonych dla jednostek Straży Pożarnych.

Działamy w oparciu o najwyższe branżowe standardy europejskie, dzięki temu
można nam w pełni zaufać.

Stoisko G-7
MAZURIA

11-214 Galiny 2
tel. +48 89 678 94 17
fax. +48 89 761 22 21

Firma Mazuria od lat wspiera jednostki STRAŻY POŻARNEJ w sprzęt ratowniczy.
Wyrobem, który najbardziej charakteryzuje firmę na rynku, okazały się sanie lodowe a także
seria łodzi płaskodennych aluminiowych.
Wszystkie produkty, które są w ofercie były tworzone z myślą oraz przy współpracy z
grupami ratownictwa wodnego i Straży Pożarnej.
Bogaty wybór oraz wysoka jakość oferowanych produktów, sprawiają że firma jest
rozpoznawalna w Polsce a także poza granicami.
Mazuria w swojej ofercie ma m.in. : sanie lodowe, łodzie płaskodenne aluminiowe, łodzie z
laminatu, łodzie typu RIB, tratwy ratunkowe, koła ratunkowe, rzutki, bosaki, wiosła,roboty
podwodne, sprzęt elektroniczny w tym echosondy, radia czy też nawigacje a także bogaty
wybór oświetlenia.

Stoisko F-22

Medline sp. z o.o.

www.medline.pl

Firma Medline sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w 1990 r. Aktualnie jest jednym z
najdłużej działających na rynku polskim dystrybutorów sprzętu medycznego.
Reprezentujemy w Polsce światowej klasy producentów takich marek jak: Weinmann,
CORPULS, MEBER, MEDIROL, DEFIBTECH, GAUMARD, ZEPPELIN, EUREKA,
LESS .
Sukcesywnie wyposażamy stacje pogotowia ratunkowego, szpitalne oddziały
ratunkowe, pracownie symulacji medycznej jak również dostarczamy sprzęt ratunkowy dla
Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji oraz Wojskowych Służb Medycznych. Jednym z
naszych prestiżowych realizacji w ostatnim czasie była dostawa mobilnej placówki
medycznej namiotowo-kontenerowej.
Ponad 20 lat doświadczenia doprowadziło do zmiany ogólnego charakteru naszej firmy. Dziś
nie tylko dostarczamy Państwu sprzęt z zakresu szeroko pojętej medycyny ratunkowej ale
również pełnimy funkcję doradczą i konsultacyjną. Staramy się również promować
innowacyjne rozwiązania sprzętowe i najnowsze technologie, podnoszące poziom
udzielanych świadczeń medycznych, zwiększające bezpieczeństwo pacjentów i poprawiające
komfort pracy pracowników ochrony zdrowia.
Od 2004 r. firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO
9001 i dodatkowo AQAP, co najlepiej świadczy o stałym i systematycznym dążeniu do
podnoszenia jakości naszych usług.

Stoisko F-23; ZF-12
MELCHIOR Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ul. Gosniewska 46
05-660 Warka
www.obrmelchior.eu

Stoisko F-55A
Miele Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel.: +48 (022) 5484015
fax.: +48 (022) 5484010
www.miele-professional.pl

Miele od ponad stu lat oferuje swoim Klientom najwyższej klasy, innowacyjne
urządzenia pralnicze. Firmę założyli w 1899 r. Carl Miele i Reinhard Zinkann, a
dziś rodzinnym przedsiębiorstwem kieruje już czwarte pokolenie rodzin
założycieli. Produkujemy urządzenia do profesjonalnych zastosowań między
innymi w straży pożarnej. "Immer besser" - "Zawsze lepiej", to zasada, którą
kierujemy się od początku istnienia. Nasze produkty „Made in Germany” od lat
wyznaczają w branży kryteria żywotności, wydajności, komfortu obsługi,
efektywności energetycznej i wzornictwa.

Miele over a hundred years, offers its customers the highest quality, innovative
laundry equipment. The company has been founded in 1899 by Carl Miele and
Reinhard Zinkann, still family-owned company already manages the fourth
generation of the founding families. We produce devices for professional
applications, among others in the fire service. "Immer besser" - "always better",
is the principle which we follow from the beginning. Our products "Made in
Germany" for many years define in the industry criteria of durability,
performance, ease of use, energy efficiency and design.

Stoisko ZF-42
MOTO-TRUCK
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 KIELCE
tel./fax: 041 361 33 13, 041 362 93 94
e-mail: biuro@mototruck.pl
www.mototruck.pl

Przedsiębiorstwo MOTO-TRUCK Leszek Chmiel zajmuje się
produkcją pojazdów pożarniczych i specjalnych przeznaczonych dla
jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wykonuje
samochody ratowniczo-gaśnicze we wszystkich klasach: lekkiej,
średniej i ciężkiej oraz samochody ratownictwa technicznego,
ekologicznego i kontenery. W oparciu o własną myśl konstrukcyjną
i zaangażowanie załogi oraz wykorzystując najnowsze technologie i
materiały wytwarzamy wyroby nowoczesne i funkcjonalne, które
charakteryzują się estetycznym wyglądem, niezawodnością i ergonomią.
Wszystkie
produkowane
wyroby
posiadają
dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie.

świadectwa

W celu podniesienia jakości swoich produktów, firma MOTOTRUCK w 2004 roku wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2008 potwierdzony otrzymaniem
certyfikatu w zakresie: „Projektowanie i zabudowa nadwozi
ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznych.

Stoisko F-55

MSA Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn Polska
tel. +48(22)711-5000
www.MSAsafety.com

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

Established in 1914, MSA is the global leader in the manufacture and supply of safety
products that protect people and facility infrastructures. The company's comprehensive line of
products is used by workers around the world in a broad range of industries, including the fire
service, the oil, gas and petrochemical industry, construction, mining and utilities, as well as
the military. Principal products include self-contained breathing apparatus, fixed gas and
flame detection systems, handheld gas detection instruments, head protection products, fall
protection devices and thermal imaging cameras.

Stoisko G-2
Nowimex s.c.
ul. Kremowa 65A
02-969 Warszawa
tel. +48 22 816 85 79

Nowimex s.c. oferuje elementy instalacji pokładowych pojazdów pożarniczych,
ratunkowych i specjalnych w zakresie:
ładowarek (prostowników) AC/DC akumulatorów ołowiowych i Li-Ion,
przetwornic (falowników) DC/AC,
ładowarko-przetwornic (combi) AC/DC-DC/AC,
przetwornic i stabilizatorów DC/DC,
rozdzielaczy prądu ładowania (jedno i dwukierunkowych),
przekaźników odcinających i zabezpieczających,
generatorów prądu (alternatory, prądnice),
mobilnych generatorów akumulatorowych (Li-Ion),
złączy szybkiego startu PowAirBox (zasilanie postojowe pojazdów w prąd i
powietrze).
Więcej informacji na www.nowimex.com.pl
Nowimex s.c. delivers components of on-board electrical installations in firefighting, rescue and special vehicles:
chargers AC/DC for lead and Li-Ion batteries,
inverters DC/AC,
charger-inverters (combi) AC/DC-DC/AC,
converters and stabilizers DC/DC,
charging current distributors (uni- and bi-directional),
undervoltage protection and separating relays,
current generators,
mobile battery current generators (Li-Ion),
high power Li-Ion batteries with built-in Battery Management System,
quick-start self-ejecting system PowAirBox for stationary current and air supply
for vehicles.
More info at www.nowimex.com.pl

Stoisko F-14

Ocean-Tech
ul. Kaszubska Droga 13
80-209 Chwaszczyno
tel. 58 711 76 85
www.ocean-tech.pl

Stoisko G-3

PARAMEDYK
ul. Gilarska 103
03-589 Warszawa

Firma PARAMEDYK jest specjalistyczną firmą medyczną zapewniającą
bezkonkurencyjne wparcie medyczne w zakresie dostaw najwyższej klasy
sprzętu i wyrobów medycznych.
Misją firmy PARAMEDYK jest dostarczanie innowacyjnych i nowoczesnych
rozwiązań w dziedzinie ratownictwa taktycznego i specjalistycznego poprzez
organizację profesjonalnych szkoleń oraz sprzedaż wyrobów i sprzętu
medycznego.
Zapewniamy kompleksową ofertę sprzętu i środków ratownictwa taktycznego,
spełniających światowe standardy w tym zakresie.
Zaprojektowaliśmy także własne, unikalne rozwiązania, które już sprawdziły się
w najtrudniejszych warunkach pola walki.
Dzięki naszemu doświadczeniu (wszystkie produkty stosujemy w codziennej
pracy) możemy zaoferować sprzęt najwyższej jakości, ponieważ zdajemy sobie
sprawę że od doboru odpowiedniego wyposażenia może zależeć ludzkie życie.
Firma PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem na
terenie Polski, następujących firm:

- Tactical Medical Solutions
- CTOMS
- Sam Medical
- Celox
- Beacon Medical LLC
- Inovytec - Ventway
- Zoll AED
- Primedic
Od roku 2015 firma PARAMEDYK rozpoczęła produkcję wyrobów
medycznych pod swoją marką.
Są to opatrunki indywidualne (od 2015 roku dostarczyliśmy już ponad 200
tysięcy sztuk tych opatrunków dla Wojska Polskiego), Sterile Compressed
Gauze, specjalistyczne plecaki medyczne pod marką Tactical MED oraz inny
drobny sprzęt medyczny.

PARAMEDYK has been a specialist medical company supplying top notch
medical equipment and products.
PARAMEDYK’s mission is to deliver innovative and modern solutions in the
field of tactical and specialist rescue by organizing professional training and
sales of tactical rescue products.
The company provides comprehensive solutions in terms of medical equipment
and products that meet relevant global standards and are designated to meet
requirements of military and civil emergencies.
We have developed our own unique solutions that proved their efficiency in the
most stringent conditions of the military field combat.
In Poland, PARAMEDYK is the exclusive representative of the following
companies:
- Tactical Medical Solutions
- CTOMS
- Sam Medical
- Celox

- Beacon Medical LLC
- Inovytec - Ventway
- Zoll AED
- Primedic
In 2015, PARAMEDYK started manufacturing medical products with its own
branding.
The group of products includes, among others, military individual wound
dressing (since 2015 we have delivered over 200 thousand pieces), Sterile
Compressed Gauze, and Tactical MED specialist medical backpacks.

Stoisko ZF-30

FHUP PERFEKT
Radosław Zasada
Nakonowo 9a
87-853 Kruszyn
tel. 662072586 / 785047443
email: perfekt.auta@onet.pl
www.perfekt-auta.pl

Firma FHUP Perfekt to przedsiębiorstwo z wieloletnim stażem w dostarczaniu
pojazdów dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce i na
świecie, a od niedawna również producent nowych lekkich samochodów
ratowniczo-gaśniczych na podwoziach firmy VW. Firma wyróżnia się wysoką
jakością oferowanych towarów oraz innowacyjnością w wprowadzaniu nowych
rozwiązań w dziedzinie ratownictwa za sprawą posiadania w swoich szeregach
pracowników
zrzeszonych
w
strukturach
polskich
jednostek
przeciwpożarowych, którzy rozumieją potrzeby i potrafią spełnić każde
wymagania ówczesnego strażaka.
Company FHUP Perfekt is a enterprise with long time experience in delivery
firefighting vehicles to polish and foregin firefighting departments, and also
recently producer of brand new light firehighting vehicles on VW chassis. The
company is distinguished by the high qualityof the offered goods and innovation
in the implemetation of new solutions in the field of rescue due to having in
their ranks employees associated in the structures of polish fire departments,
who understand the needs and are able to meet all the requirements of the then
firefighter.

Stoisko F-3

PHANTOM
ul. Malinowa 80
86-060 Nowa Wieś Wielka
www.phantom.expert

Phantom – Polska firma produkująca manekiny i środki do pozoracji treningu
bojowego i ratunkowego. Jesteśmy głównym dostawcą manekinów
treningowych dla Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych.
Nasze doświadczenie wynika z lat służby w formacjach uzbrojonych i
ratunkowych.
Manekiny Phantom umożliwiają tworzenie środowiska treningu bojowego w
warunkach kontrolowanych pozwalając na bezpieczne działania szkoleniowe.
Zapewniamy obsługę sprzedażową i posprzedażową w całym okresie
użytkowania naszych produktów.

Phantom - a Polish company producing mannequins and means for combat and
rescue training simulation. We are the main supplier of training mannequins for
the Polish Armed Forces, Police and Special Forces.
Our experience stems from years of service in armed and rescue formations.
The Phantom mannequins enable the creation of combat training environment in
controlled conditions, allowing for safe training activities.
We ensure sales and after-sales support throughout the entire period of using our
products.

Stoisko F-51

PRO-MAC
ul. Bema 55 91-492 Łódź
tel. 42 61 61 680/681
fax 42 61 61 682
e-mail: biuro@promac.com.pl
http: //www.promac.com.pl

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

Stoisko F-7

Profi-Elektro s. c.

ul. Prądzyńskiego 3
63-000 Środa Wlkp.

Profi-Elektro s. c. jest producentem i dystrybutorem profesjonalnego sprzętu
elektrotechnicznego i oświetlenia. W ofercie posiadamy sprzęt
elektrotechniczny o stopniu ochrony do IP68, osprzęt antywybuchowy, mobilne
systemy oświetleniowe, systemy dekontaminacji.

Stoisko F-2

PROTEKTOR SA
ul. Vetterów 24a/b
20-277 Lublin

Stoisko F-43

PROTRAILER POLSKA
ul. Bytomska 45b
42-674 Karchowice
www.protrailer.pl

Stoisko ZF-40

RATEX - WSSiR

ul. Wrzosowa 1
58-521 Jeżów Sudecki
tel. +48 601 57 22 28, (75)713 21 25
e-mail; ratex@ratex.com.pl
www.ratex.com.pl

Od 28 lat produkujemy sprzęt do ratownictwa wodnego. Nasze wzory cechuje
duża trwałość i funkcjonalność.
Są zgodne ze standardami wymaganymi przez KG PSP.
Oferujemy; kamizelki asekuracyjne i ratunkowe STRAŻ, koła ratunkowe, liny
ratownicze, rzutki ratunkowe, pasy ratownicze WĘGORZ.
Wybrane produkty spełniają Dyrektywę 89/86/EEC, posiadają certyfikaty CE i
opinie CNBOP.

Stoisko G-4

REK-SWED Sp. z o.o.

Blękwit 64
77-400 Złotów
tel. +48 67 264 23 70
fax: +48 67 348 26 28
email: rekswed@rekswed.pl
www.rekswed.pl
www.granqvists.se

Firma REK-SWED Sp. z o.o. to rozwój, produkcja i sprzedaż wysokiej jakości rękawic
specjalistycznych dla wojsk, policji, organów bezpieczeństwa publicznego, jednostek
ratowniczych oraz narciarzy biegowych.
Firma została założona w 1991 roku i obecnie zatrudnia 220 osób, dział rozwoju to
współpraca specjalistów z Karlstad w Szwecji i z Polski.
Nasze produkty znane są pod marką Granqvists® oraz LillSport®.

Stoisko F-12

Roto-Tech Sp. z o.o.
05-650 Chynów , ul. Przemysłowa 3
tel. (+ 48 22) 678 74 55
tel. kom. 662-231-555
e-mail: sprzedaz@roto-tech.com.pl

Roto-Tech jest producentem specjalistycznych łodzi ratowniczych Kontra,
wyposażonych w elementy niezbędne dla ekip ratowniczych i pozwalających na
udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym już na pokładzie łodzi. Nasze
łodzie dostępne są także w wersji rekreacyjnej. Ponadto w naszej ofercie są
łodzie wędkarskie, pomosty kostkowe, rekreacyjne, pływaki modułowe oraz
inne akcesoria wodniackie.

Stoisko F-33

RTCOM
ul. Cegielskiego 1
75-202 Koszalin
tel. 91 881 22 02
www.rtcom.pl

Stoisko F-6

SafeTech Marian Hoppe sp. j.
Ul. M. Reja 38
81-198 Suchy Dwór
Tel. 58 781 78 55, 58 665 79 93
info@safetech.net.pl
www.safetech.net.pl

Od 2003 roku doradzamy i dostarczamy naszym Klientom nowoczesne
rozwiązania technologii bezpieczeństwa dla straży pożarnej, służb
komunalnych, petrochemii, górnictwa i innych gałęzi przemysłu.
Prowadzimy wyłączną dystrybucję i serwis narzędzi ratownictwa technicznego
holenderskiej firmy RESQTEC.
Oferujemy autoryzowaną sprzedaż i serwis urządzeń do pomiaru gazów
Honeywell i Dräger, serwisujemy również detektory innych marek.
Nasze specjalizacje to również:
- ochrona dróg oddechowych,
- ochrony osobiste,
- oddymianie i gaszenie,
- oświetlenie,
- monitoring termowizyjny, napięć i skażeń,
- systemy poszukiwawcze,
- alkomaty.

Stoisko F-63
SCANTEX S.C. K.K.KOĆMIEL
ul. Piekarnicza 26
80-126 Gdańsk
Tel.: 58 300 04 03
Fax: 58 300 04 04
www.scantex.com.pl
e-mai:biuro@scantex.com.pl

Firma SCANTEX powstała w 1997r. Początkowo zajmowaliśmy się
produkcją odzieży służbowej i roboczej głównie na rynki skandynawskie.
Od ponad 20 lat produkujemy odzież dla Państwowych i Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz odzież dla służb mundurowych.
Cechą wyróżniającą firmę SCANTEX jest wysoka jakość oferowanych
produktów, konkurencyjne ceny oraz wprowadzenie nowych
innowacyjnych rozwiązań do produkowanych ubrań, często w oparciu o
konsultacje z użytkownikami.
 Opracowujemy ubrania na bazie najnowszych technologii surowcowych
 Do naszej produkcji wybieramy materiały z najnowszymi rozwiązaniami
technologicznymi
 Zamówienia realizujemy rzetelnie i terminowo, często dostosowując się
do wymagań i potrzeb klientów.

Stoisko ZF-18
J.W. Schaefer Metallverarbeitung
Hauptstrasse 77
53424 Oberwinter – Niemcy
Przedstawiciel w Polsce:
VCR J. Bocian, ul. S. Lema 8, 89-600 Chojnice, tel. +48 506 573 594
www.uniboot.pl
e-mail: info@uniboot.pl

Od 25 lat produkujemy niezatapialne łodzie UNIBOOT - zaprojektowane
z myślą o powodziach, ratownictwie wodnym i lodowym. Ich najważniejszą
cechą jest prostota konstrukcji oraz brak ograniczeń pod względem zanurzenia i
warunków wodowania.
Dedykowane przyczepy umożliwiają piętrowanie oraz rozładunek i załadunek
przez jedną osobę, a akcesoria dodatkowe sprawiają, że jest to narzędzie pracy
dla ratowników gotowe do działania w każdej sytuacji – także jako transporter
na torach kolejowych.
Występują w wersjach Oberwinter (4,30 m) i Rolandseck (5,60 m). Konstrukcja
objęta jest 10-letnią gwarancją.
For 25 years we produce unsinkable boats UNIBOOT – created for floods but
very useful also in water and ice rescue. The most important solutions are
simplicity of construction and no restrictions about launching or water level.
Special trailer makes possible stacking and loading (unloading) the UNIBOOT
by one man. Accessories makes from UNIBOOT rescue tool ready to be use in
any situation – even on railroad tracks.
Boats are available in two versions: Oberwinter (4,30 m) and Rolandseck (5,60
m).
Construction warranty: 10 years.

Stoisko F-65

SEA WOLF
ul. Akacjowa 24
05-840 Brwinów
tel. +48 602 620 173
e-mail: seawolf@seawolf.com.pl
www.seawolf.pl

SEA WOLF Sp. z o.o. od roku 1994 zajmuję się projektowaniem i produkcją suchych
skafandrów i skafandrów powierzchniowych. W swej ofercie mamy skafandry i wyroby dla
wojska, policji, straży pożarnej , służb ratowniczych, nurków oraz żeglarzy. Skafandry
produkujemy w oparciu o tkaniny z Nomexu, Nylonu, Nylonu 6.6, Cordury oraz pierwotnego
Poliestru z innowacyjną membraną teflonową, tradycyjną butylową, neoprenową czy
poliuretanową. Klientom oferujemy ponad 20 modeli wyrobów, ponad 30 gotowych
rozmiarów, indywidualne projekty i modyfikacje, unikalne specyfikacje oraz stworzenie
własnych zastrzeżonych wzorów. Wszystkie prace prowadzone są we własnym zakładzie
produkcyjnym w centrum Polski. Serwis fabryczny realizuje bieżące naprawy serwisowe w
terminie 4-5dni. Produkujemy też unikalne ocieplacze w technologii „Constant WarmUp” z
nowatorskim zastosowaniem przestrzennych siatek dystansowych 3D i nieściśliwych
materiałów. Poza tym jesteśmy producentem akcesoriów nurkowych, plecaków, toreb,
odzieży wodoszczelnej i polarów.
Zapraszamy do współpracy!
SEA WOLF LTD. since 1994 produce & design dry suits and immersion suits. We produce
suits for the army, police, fire brigades, rescue services, divers and sailors. Our suits are made
by 3 layer fabrics based on Nomex, Kevlar, Nylon, Nylon 6.6, Cordura and pure Pes with an
innovative Teflon membrane, traditional butyl, neoprene and PU. We offer our customers
over 20 styles of suits, over 30 ready sizes, custom size, individual designs and modifications,
unique specifications and also reserved for client design or solutions. Our own facility is
located in middle of Poland. Factory service provide current service repairs within 4-5 days.
We also manufacture unique warm undersuits using the “Constant WarmUp technology” with
the innovative application of 3D mesh and incompressible fabrics. In addition, we are a
manufacturer of diving accessories, backpacks, bags, waterproof clothing and fleece.
Welcome!
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SHERP Partner Sp. z o.o.
tel.: +48 508 139 725, +48 790 214 060
e-mail: info@sherp.eu
www.sherp.eu

SHERP to specjalistyczny pojazd, który porusza się po każdym rodzaju podłoża
- pokonuje grząskie błota, bagna i piaski, pływa po wodzie, jeździ po lodzie,
pokonuje przeszkody nawet do metra wysokości. Dzięki swoim unikalnym
właściwościom świetnie nadaje się do celów poszukiwawczych oraz
ratowniczych w trudnych terenach. SHERP Partner Sp. z o.o. jest
autoryzowanym dilerem na terenie Polski. Posiadamy autoryzowany serwis
stacjonarny oraz mobilny, dostosowujemy pojazdy do potrzeb klienta, szkolimy
z jazdy oraz obsługi, wykonujemy naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Sherp is a specialized vehicle capable of maneuvering over all types of terrain: it
travels over squelchy bogs, slimy swamps and treacherous sands, floats on
water, rides on ice and overcomes obstacles up to even one meter in height.
Thanks to its unique properties, it is ideal for search and rescue purposes in
difficult topology conditions. Sherp Partner Sp. z o.o. is the authorized Sherp
dealer in Poland. We offer both authorized workshop and on-site service, adapt
vehicles to the customer's needs, provide driving and maintenance training and
carry out warranty and post-warranty repairs.
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Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL Jacek Domin
ul. Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot
tel. 58 550-70-60
e-mail: mierniki@detektory.pl

Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL w ofercie posiada osobiste mierniki
gazów, przenośne wykrywacze i czujniki gazów, ultradźwiękowe wykrywacze
nieszczelności z kamerą, stacjonarne detektory gazów.
Oferujemy sprzedaż, instalację, serwis, projekty i doradztwo w zakresie
systemów detekcji gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu.
OFERTA:
- mierniki przenośne Gas Clip Technologies
- ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności z kamerą Leakshooter
- systemy detekcji gazów Gazex
- systemy detekcji gazów MSR Electronic
- systemy parkingowe MSR Traffic
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FIRMA SORBA
SOROKO ANDRZEJ
UL.MIĘDZYRZECKA 14 H
66-440 SKWIERZYNA
tel.608281796
e-mail: sklep@sorba.pl, sorba@sorba.pl

Firma Sorba została założona w 1982 roku, od 36 lat zajmujemy się sprzedażą
sprzętu sportowego i turystycznego,
od lat 20 proponujemy sprzęt specjalistyczny w temacie ratownictwa wodnego.
Największą nowością są łodzie z polietylenu, są niesamowicie wytrzymałe
lekkie i stabilne.
Na szczególną uwagę zasługują łodzie ratownicze i patrolowe typu Whaly .
Naszą dewizą jest solidność i rzetelność, a wiele lat doświadczenia zapewniają,
że rzeczowo i profesjonalnie doradzimy w odpowiednim doborze łodzi ,
silników oraz ich doposażenia. Polecamy również sprzęt ratowniczy : Fantommanekin, Kamizelki ratunkowe, Kamizelki asekuracyjne, Kamizelki
pneumatyczne,
Kamizelki dla służb ratowniczych, Zestawy ratownictwa,Boje ratownicze,
Koła ratunkowe, Bojki, deski i rzutk, Deski ortopedyczne, Kombinezony,
hełmy, kaski,
Lornetki , Noktowizory , Oświetlenie.
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SOVRANA POLSKA Sp.j.

ul. Przemysłowa 3
32-300 Olkusz

Sovrana Polska jest firmą z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży
pralniczej. Do chwili obecnej zaprojektowała, kompleksowo wyposażyła i
uruchomiła blisko 1000 pralni różnych technologii na terenie całego kraju.
Aktualna oferta firmy obejmuje: maszyny i urządzenia pralnicze do pralni
wodnych i chemicznych, akcesoria do pralni, środki piorące, kompleksowe
doradztwo, serwis maszyn, wypożyczenie urządzeń do pralni wodnej, montaż
szatni automatycznych, uruchamianie pralni samoobsługowych SpeedQueen
oraz automatyczne systemy dozowania Christeyns (Sovrana dostarcza systemy,
środki chemiczne i technologie pralnicze do pralni wodnych pracujących na
pralnico-wirówkach).

Strazacki.pl
ul. Śniadeckich 20C/3
35-006 Rzeszów
www.strazacki.pl
www.facebook.com/strazacki
e-mail: biuro@strazacki.pl
www.strazackie.pl
https://www.facebook.com/strazackiepl
e-mail: sklep@strazackie.pl

Strazacki.pl to serwis powstały pod koniec grudnia 2012 roku, z pasji do
pożarnictwa. Relacje z akcji ratunkowych, przydatne poradniki, ciekawostki i
artykuły tematyczne, jakie można znaleźć w serwisie, skierowane są zarówno do
członków służb mundurowych, jak i osób, które lubią być na bieżąco z
wydarzeniami z kraju. Celem serwisu jest dostarczanie najświeższych
informacji dotyczących tematów związanych zarówno z wydarzeniami,
mającymi miejsce w kraju, jak i odnoszących się do ogólnych kwestii
bezpieczeństwa. Śledząc treści pojawiające się na łamach serwisu, masz stały
dostęp do aktualnych informacji.
Łącząc pasję oraz chęć udzielenia wsparcia dla OSP, w 2016 roku powstał sklep
Strazackie.pl, którego oferta skierowana jest zarówno do strażaków, jak i
pasjonatów pożarnictwa. W asortymencie sklepu znaleźć można:
-kalendarze strażackie,
-gadżety strażackie
-wysokogatunkową odzież - koszulki i bluzy z motywem nawiązującym do
działalności straży pożarnej;
-upominki okazjonalne, jak dyplomy, medale i puchary.
Główną zaletą sklepu jest to, że tworzą go ludzie z pasją, łącząc doświadczenie
z zamiłowaniem do pożarnictwa, dzięki czemu oferta spełni oczekiwania
każdego pasjonata.
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR”
Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak
Ul. Towarowa 40
28-200 Staszów
tel/fax 15 864 32 22 ,15 864-24-87, 15 864 47-15
www.subor.pl
e-mail: subor@subor.pl

Producent
- ubranie specjalne TYTAN – NOWOŚĆ
- ubranie specjalne lekkie PROTON - NOWOŚĆ
- ubranie specjalne SHARK, AXON
- ubrania specjalne US-02, US-03, US-05, US-06, US-07
- ubrania koszarowe z tkaniny Poliamid i RIBStop
- ubrania kadry dowódczo sztabowej z tkaniny Poliamid i RIBStop
- kurtki sztormiak
- kurtki wyjściowe PSP i OSP
- mundury służbowe i wyjściowe PSP/OSP
- bluzy polarowe PSP/OSP
- kurtki Softshell PSP/OSP
- rękawice specjalne RGS-355
- rękawice specjalne 61207 z mankietem, 61207 ze ściągaczem
- kominiarki
- płaszcze zimowe i letnie PSP
- podkoszulki bawełniane i POLO dla PSP/OSP
- swetry PSP
- rękawice skórzane wyjściowe letnie i zimowe
- koszule wyjściowe, służbowe PSP/OSP
- kamizelki taktyczne
- dystynkcje, sznury, krawaty PSP/OSP

Sprzedaż:
- sprzęt ratownictwa medycznego i drogowego
- buty wyjściowe, koszarowe, specjalne dla PSP/OSP
-buty specjalne gumowe PSP/OSP
- motopompy i agregaty prądotwórcze, pilarki
- węże pożarnicze, hełmy, drabiny
- armatura pożarnicza
- aparaty oddechowe, sygnalizatory bezruchu
- artykuły BHP, środki czystości, ręczniki

Superexpo.com

Al. Jerozolimskie 81 lok 7.10,
Tel. +48 531 899 531
02-001 Warszawa, Polska
office@superexpo.com
www.superexpo.com

Superexpo.com to następny krok w ewolucji targów. Stworzyliśmy kompletny
system, którego zadaniem jest połączenie wystawcy z potencjalnym klientem.
Jesteśmy obecni na każdym etapie imprezy – dostarczamy informacji,
pomagamy w nawigacji po halach targowych, przygotowujemy relację po
targach.
Portal superexpo.com to nowoczesna platforma, która w połączeniu z
aplikacjami mobilnymi umożliwia przedłużenie imprezy targowej – w
nieskończoność...
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Supon Białystok
ul. Octowa 3
15-399 Białystok
tel. 85 651 06 17
www.supon.bialystok.pl

Supon Białystok-producent sprzętu przeciwpożarowego 60-letnie
doświadczenie stawia Supon Białystok na czele firm produkujących sprzęt
przeciwpożarowy – w ofercie firmy znajdują się m.in. prądownice, smoki
ssawne, rozdzielacze, stojaki hydrantowe, złącza i nasady aluminiowe typu
STORZ, DSP i GOST, stałe instalacje pianowe. Produkty Suponu Białystok
eksportowane są m.in. do Niemiec, Austrii, Czech, Finlandii, Portugalii,
Hiszpanii, Holandii, Australii. Firma zapewnia kontrolę jakości na każdym
etapie produkcji. Formalnym potwierdzeniem są świadectwa wydane przez
CNBOP i certyfikaty zagraniczne.
Supon Białystok - the top firefighting equipment manufacturer
60 years of experience puts Supon Białystok at the top of high-quality
firefighting equipment manufacturers. The company's offer includes nozzles,
branchpipes, suction strainers, dividers, standpipes, STORZ, DSP and GOST
aluminum fittings, as well as fixed foam systems. Supon Białystok products are
exported, among others to Germany, Austria, the Czech Republic, Finland,
Portugal, Spain, the Netherlands and Australia. Quality control is provided at
every stage of production. Formal confirmations are the CNBOP and foreign
certificates.
Solberg - Nowy standard w pianowej technologii gaśniczej na całym
świecie.
Solberg jest producentem gaśniczych środków pianotwórczych. Od 51 lat notuje
systematyczny wzrost, koncentrując się w początkowej fazie na Europie, a

następnie rozszerzając działalność na region Azji i Pacyfiku oraz USA. W
odpowiedzi na rozwój technologii i pojawianie się nowych zagrożeń,
inżynierowie Solberga współpracując ze specjalistami z wielu branż,
wspomagają ochronę ludzi oraz własności materialnych przed zagrożeniem
ogniowym. Unikalna oferta obejmuje zarówno tradycyjne środki pianotwórcze,
jak i przyjazne dla środowiska fluorosurfaktanty i koncentraty wolne od
fluoropolimerów. Solberg dba o środowisko naturalne, opracowując
odpowiedzialne i nowoczesne produkty.
Solberg
The New Standard in Firefighting Foam Technology-Worldwide.
Solberg is a manufacturer of firefighting foam concentrates. We’ve grown
steadily over the past 51 years, focused first on Europe, then expanding into the
Asia Pacific Region and the US. As technology rapidly changed and dangerous
new hazards emerged, Solberg product engineers worked hand-in-hand with
many industries to protect their people and property from fire. With a unique
offering of both traditional firefighting foam concentrates and environmentally
sustainable fluorosurfactant and fluoropolymer-free foam concentrates Solberg
is respecting the environment and is developing responsible and sustainable
future proof products.
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SVEP
SVEP Polska Piotr Marek
43-382 Bielsko-Biała
ul. Łowiecka 1
T: +48 33 485 89 99
e-mail:contact@svep.pl
www.svep.pl

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

SVEP Components is a Polish company which produce equipment for vehicles
of fire departments, army, police and other services. Main products are:
 Telescopic pneumatic masts motor and hand operated for fire brigades.
 Telescopic pneumatic masts for monitoring.
 Telescopic hand masts for mass events.
We provide OEM so we are able to meet the requirements and standards of our
clients.
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SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A 43-346 Bielsko-Biała
tel.: +48 33 827 34 00 fax: +48 33 818 26 14
biuro@psszczesniak.pl
www.psszczesniak.pl

Firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. funkcjonuje na polskim
rynku od 1992 roku i jest czołowym producentem pojazdów specjalnych w
Europie Środkowo-Wschodniej. Głównym obszarem działalności Firmy jest
produkcja samochodów specjalnego przeznaczenia dla służb mundurowych.
Obecnie oferta firmy obejmuje pojazdy pożarnicze, wojskowe oraz pozostałe
pojazdy specjalnego przeznaczenia. W zakresie produktów ratowniczogaśniczych oferujemy m.in. pojazdy: lekkie na podwoziu Iveco Daily, średnie
na podwoziu Iveco Eurocargo, Renault i Scania oraz ciężkie na podwoziu
Scania.

SZCZESNIAK Special Vehicles Ltd. has operated in Polish market since 1992
as a leading manufacturer of special vehicles in Central-Eastern Europe. The
main area of the Company's activity is manufacturing of special vehicles for
uniformed services. Currently our offer includes three main groups of vehicles:
firefighting, military and other specialized vehicles. In the range of firefighting
products SZCZESNIAK Special Vehicles offers among others: light vehicles on
Iveco Daily chassis, medium vehicles on Iveco Eurocargo, Renault and Scania
chassis as well as heavy vehicles on Scania chassis.
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Świeboda Sp. z o.o.
tel. 501827700
www.swieboda.com.pl

Producent pomp strażackich. Sklep strażacki.
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TECHMIKS Sp. z o.o.

85-168 Bydgoszcz
Ul. Ujejskiego 46
Mob. +48 695 266 858
Tel. +48 52 5222299

Techmiks Sp. z o.o. dostarcza Służbom Ratowniczym przeciwbieżne piły
dwutarczowe TwinSaw(bezodrzutowe cięcie najtrudniejszych elementów
pojazdów , konstrukcji budowlanych), elektronarzędzia Makita (demontaż barier
drogowych, cięcie drewna, metalu, betonu, dogaszanie pożarów) oraz nożyce
KNIPEX(cięcie kłódek, prętów).
Techmiks Sp. z o.o. provides emergency services with: TwinSaw counter
rotating double cut saws (recoil-free cutting of the most difficult elements of
wheel and rail vehicles or constructions),Makita power tools (disassembly of
road barriers, cutting), as well as Knipex bolt cutters.
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TRANSMED Paweł Gostkiewicz
Ul. Rodziewiczówny 25
Ul. Juliusza Słowackiego 7 – biuro
Tel: 22 771-41-65
Fax: 22 771-46-19
e-mail: transmed@federal.pl
www.federal.pl

TRANSMED - zajmuje się wyposażaniem pojazdów w oświetlenie
ostrzegawcze i uprzywilejowania oraz w urządzenia sygnalizacji akustycznej
firmy Federal Signal Vama, której jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę.
Firma TRANSMED zajmuje się również dystrybucją haków holowniczych i
bagażników hiszpańskiego producenta Enganches Aragon.
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TRX s.c.
ul. Wierzbowa 8
15-743 Białystok
tel. 85 662 88 11
faks 85 662 88 10
e-mail: trx@trx.pl
www.trx.pl

Systemy Dyspozytorskie, Rejestratory Rozmów, Łączność Radiowa,
Producent Zdalnego Sterowania do radiotelefonów.
Dispatcher systems, Call Recorders
Radio Comunication
Radiotelephone Remote Control Manufacturer
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Tryumf™
ul. Władysława Grabskiego 8
37-450 Stalowa Wola
tel. 15 878 17 00
www.tryumf.com

Tryumf™ to największy polski producent trofeów dla straży pożarnej, służb
mundurowych, sportu, biznesu i na inne okazje. Firma oferuje ponad 3.500
wzorów trofeów a w tym: medale, puchary, statuetki, dyplomy, pinsy i inne.
Medale dostępne są w wersjach gotowych wzorów oraz jako medale odlewane
ze stopów metalu, ze sklejki i tworzyw sztucznych projektowane na
indywidualne zamówienia.
Tryumf™ oferuje pełną pomoc w zaprojektowaniu grafiki na trofeach oraz
najnowocześniejsze technologie jej nanoszenia. Umożliwia to tworzenie
kompletów trofeów o tej samej grafice dla różnych odbiorców.
Tryumf™ gwarantuje dostępność ponad 95% trofeów od ręki oraz dostawy
zawsze na czas i miejsce.
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VANTORO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. kom.

Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
tel. 71 792 6015
fax. 71 792 7071
e-mail: zamowienia@vantoro.pl
www.vantoro.pl

 Główny Dystrybutor PELI™ na rynku polskim od roku 2000:
1. Oświetlenie:
a. latarki ATEX
b. mobilne akumulatorowe systemy oświetlenia
diodowego (RALS), również w wersji z ATEX
2. Skrzynie transportowe z tworzywa sztucznego
 Producent pianek frezowanych do skrzyń i pojemników
 Dystrybucja składanych pojemników transportowych firmy SOEHNER
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Magazyn „W Akcji”
Elamed Media Group
40-203 Katowice
Al. Roździeńskiego 188C
tel. 32 788 51 46
e-mail: wakcji@elamed.pl

Dwumiesięcznik „W Akcji” przeznaczony jest dla strażaków zawodowych i
ochotników, pracowników centrów zarządzania kryzysowego, osób
interesujących się ratownictwem, projektantów i osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo pożarowe. W magazynie szczegółowo analizujemy akcje
ratownicze oraz najnowsze rozwiązania techniczne przydatne w działaniach
ratowniczo-gaśniczych i poprawiające poziom bezpieczeństwa w obiektach.
Omawiamy urządzenia i sprzęt zarówno wykorzystywany bezpośrednio w pracy
strażaków, jak i ten z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opieramy się na
doświadczeniu ekspertów, praktyków, naukowców i producentów sprzętu
ratowniczego. Wśród odbiorców są komendanci PSP, naczelnicy wydziałów
prewencji i wydziałów technicznych, dowódcy jednostek ratowniczych, prezesi
OSP, szefowie biur projektowych i architektonicznych, specjaliści urzędów
wojewódzkich i powiatowych oraz uczestnicy seminariów, szkoleń i konferencji
branżowych.

WINPOWER ELECTRONICS TECHOLOGY CO., LTD.

Zagłuszacz telefonów komórkowych, Zagłuszacz RCIED, zagłuszacz EW
Products
Mobile phone Jammer, RCIED Jammer, EW Jammer
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WISS POLSKA
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Leszczyńska 22
tel. 0048 33 82 70 800
e-mail: biuro@wiss.com.pl
www.wiss.com.pl

WAWRZASZEK INŻYNIERIA SAMOCHODÓW SPECJALNYCH
WISS, to nowoczesna, ekspansywnie rozwijająca się Grupa firm branży
pożarniczej, zapewniająca szeroką gamę produktów takich jak: samochody
ratowniczo-gaśnicze, lotniskowe (w tym rodzina FELIX), ratownictwa
technicznego, specjalistyczne samochody dowodzenia i łączności, policyjne
miotacze wody (rodzina samochodów TAJFUN), specjalistyczne kontenery oraz
przyczepy, podnośniki pożarnicze o maksymalnym wysięgu 48 m, a także
pompy pożarnicze, dozowniki środka pianotwórczego oraz systemy piany
sprężonej CAFS.
Najbardziej znaczącą gałęź Grupy WISS stanowi lider WISS Polska,
będący czołowym producentem samochodów pożarniczych w Europie. Do
wyżej wymienianej Grupy należą także takie spółki jak: FM Bumar-Koszalin
S.A., producent podnośników pożarniczych od 1945 roku, szwedzki producent
pomp pożarniczych, motopomp oraz sprzętu pożarniczego Ruberg AB,
istniejący od 1932 roku, czeska spółka WISS CZ S.R.O. oraz WISS Kooperacja
świadcząca usługi w zakresie wycinania i gięcia blach ze stali konstrukcyjnej,
nierdzewnej i aluminium. Niedawno do Grupy weszła również niemiecka firma
produkcyjna Thoma – znany niemiecki producent samochodów pożarniczych od
1987 roku, który po wejściu do Grupy zmienił nazwę na Thoma-WISS.

WISS is a modern, expansively developing group of firefighting companies,
providing a wide range of products such as firefighting and rescue vehicles,
airport crash tenders (FELIX), technical rescue vehicles, special command and
communication trucks, police anti-riot vehicles (TAJFUN), special containers
and trailers, fire platforms with a maximum outreach of 48m, as well as fire
pumps, foam proportioners and Compressed Air Foam Systems (CAFS).
The leader of WISS Group is WISS Poland, which is the top manufacturer of
fire platforms in Europe. The WISS Group also includes companies such as: FM
Bumar Koszalin S.A., a manufacturer of fire platforms since 1945, Ruberg AB,
the Swedish manufacturer of fire pumps since 1932, the Czech company WISS
CZ s.r.o. and WISS Cooperation providing services in the field of laser cutting
and bending metal sheet, stainless steel and aluminum
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WTÓRPLAST S.A.

ul. Piekarska 50
43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 33 844 85 55
Fax +48 33 845 29 41
e-mail: office@wtorplast.pl
www.wtorplast.pl

Początki tworzenia GRUPY WTÓRPLAST ® datują się od powołania w 2010
roku firmy WTÓRPLAST.S.A.. Firma ta dokonuje inwestycji zagranicznych
poprzez utworzenie kolejnych spółek zależnych: w Republice Kazachstanu,
Republice Iraku, Republice Słowacji oraz Republice Czech. GRUPA
WTÓRPLAST ® jako dostawca wysokiej jakości sprzętu i wyposażenia
taktycznego, oferuje komfort pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo. GRUPA
WTÓRPLAST ® jest trzykrotnym laureatem prestiżowej nagrody LIDER
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA / 2014,2015,2016/, oraz w 2016 roku
otrzymała LAUR INNOWACYJNOŚCI W OCHRONIE INFORMACJI.

www.strazackiegadzety.pl

Kompleksowa obsługa komend i jednostek
- teczki, dyplomy, wizytówki, pieczątki
- zaproszenia, koperty
- ulotki prewencyjne, plakaty, foldery
- tablice edukacyjne i informacyjne
- gadżety z własnym logiem
- odblaski do ogników
- kalendarze, kalendarzyki
Prezenty z okazji awansu i emerytury
- nietypowe realizacje
- haftowane imienniki i herby jednostek
- projekty ulotek, plakatów

Stoisko G-21
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w
Radomiu, wydawca miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”
Agencja Wydawnicza BHP-PRESS
ul. Mokra 13/19
26-600 Radom
tel. 48 384 56 55, 500 679 568
fax 48 385 11 16
www.przyjacielprzypracy.pl
e-mail: redakcja@przyjacielprzypracy.pl

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

Stoisko G-17
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego w Kielcach
ul. Jagiellońska 109 A
25-734 Kielce
tel. 41 345-13-13

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego
w Kielcach powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną uczelnią w regionie
świętokrzyskim, a także należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w
Polsce. Od ponad 20 lat zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingach i
uzyskuje pozytywne oceny instytucji akredytujących. Uczelnia jest laureatem
wielu

prestiżowych

nagród

i

wyróżnień

za osiągnięcia edukacyjne i działania na rzecz Kielc, regionu świętokrzyskiego i
kraju.
W ofercie edukacyjnej WSEPiNM znajduje się osiem kierunków studiów:

1. prawo
2. administracja
3. bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym II stopień)
4. ekonomia (w tym II stopień)
5. finanse i rachunkowość
6. zarządzanie i coaching
7. kosmetologia (w tym II stopień)
8. pielęgniarstwo (w tym II stopień)

Ofertę edukacyjną Uczelni uzupełniają studia podyplomowe, prowadzone w
ramach poszczególnych wydziałów.

