
 

 

BAZA PNEUMATYCZNA 

WS NP-38 

 
 

 

Baza Pneumatyczna WS (NP-38) jest kompletnym zestawem logistycznym, przeznaczonym do zakwaterowania 

Użytkowników w warunkach polowych oraz ich izolacji od wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych, 

m.in.: warunków atmosferycznych oraz działania bezkręgowców (insekty) oraz kręgowców (płazy, gady, ptaki 

i ssaki) niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. Wykorzystanie Bazy / Namiotu jest uniwersalne. Spełnia 

wymogi do zakwaterowania 10 osób z ich wyposażeniem (jeden namiot). 

 

Namiot NP-38 przystosowany jest do użytkowania we wszystkich warunkach terenowych (górzystych, 

wyżynnych, nizinnych, pustynnych, lesisto-jeziornych, itp.) oraz strefach klimatycznych (podbiegunowa, 

umiarkowana i międzyzwrotnikowa) w tym, także w warunkach dużej wilgotności powietrza i podłoża, dużym 

nasłonecznieniu oraz niskich temperatur, intensywnych odpadów deszczu i śniegu. Zakres temperatur 

zewnętrznych do użytkowania namiotu od -30°C do +50°C. 

 

Charakterystyka NAMIOTU NP-38: 

− Stelaż pneumatyczny umożliwiający szybkie rozłożenie, przystosowany do pompowania z butli 

wysokociśnieniowej, za pomocą pompki elektrycznej, mieszka nożnego oraz automatycznego systemu 

pompowania i dopełniania,  wyposażony w zawory bezpieczeństwa zabezpieczające komory 

pneumatyczne stelaża przed uszkodzeniem wskutek przekroczenia ciśnienia nominalnego. 

− Czasza wykonana z unikalnej tkaniny z powleczeniem elastomerowym zapewniającym maskowanie 

w bliskiej podczerwieni oraz zapewniającej refleks cieplny i świetlny wewnątrz namiotu. 

− Podłoga zintegrowana z czaszą namiotu w celu zapewnienia szczelności. 

− Dwa wejścia szczytowe. 

− Dodatkowe drzwi zabezpieczone moskitierą służące do przewietrzania namiotu. 

− Cztery okna o konstrukcji trójwarstwowej. 

− Wewnętrzna podpinka podnosząca komfort termiczny. 

− Cztery rękawy techniczne do podłączenia nagrzewnicy / klimatyzatora. 

− Cztery rękawy techniczne do podłączenia przewodów elektrycznych. 

− Możliwość łączenia szeregowego namiotów za pomocą kołnierzy umieszczonych wokół wejść 

szczytowych. 
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Parametry techniczne – BAZA PNEUMATYCZNA* 

Długość 7,00 m (±0,50 m) 

Szerokość 5,00 m (±0,50 m) 

Wysokość środkowa 2,50 m (±0,30 m) 

Powierzchnia użytkowa 35 m² (±3 m²) 

Masa całkowita 

(namiot, komplet szpilek i śledzi, zestaw naprawczy, pokrowiec) 

maks. 200 kg 

 

* Prezentowane w wartościach brzegowych, dla pojedynczego namiotu NP-38. 

 

KOMPLETACJA BAZY: 

1. Namiot pneumatyczny – 6 szt.  

2. Podpinka – 6 szt. 

3. Rękaw wentylacyjno-grzewczy – 6 szt.  

4. Podłoga dodatkowa – 6 kpl. 

5. Łóżko polowe składane  – 60 szt.  

6. Stół polowy – 6 szt.  

7. Taboret polowy – 60 szt.  

8. Automatyczny system pompowania i dopełniania stelaża namiotu – 6 kpl.  

9. Zestaw oświetleniowy – 6 kpl.  

10. Zestaw zasilania energetycznego – 1 kpl.  

11. Agregat prądotwórczy – 3 kpl.  

12. Mobilna nagrzewnica – 6 kpl. 

13. Najaśnica na maszcie teleskopowym – 1 kpl.  

14. Drabina – 1 szt.  

15. Gaśnica 4 kg – 3 szt.  

16. Zestaw narzędzi – 1 kpl. 

17. Kontener specjalny wykonany na bazie kontenera 20-stopowego ISO serii 1C – 1 szt. 


