
 
BAZA STELAŻOWA WS NS-26 

 
 

 

Baza Stelażowa WS (NS-26)  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 6 osób z ich wyposażeniem (jeden namiot). 

 

Namiot NS-26 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 +60°C. Temperatura komfortowa wewnątrz namiotu od 

+18 C do +21 C bez względu na strefy klimatyczne przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu np. klimatyzatora, 

nagrzewnicy, agregatów. 

 

Charakterystyka NAMIOTU NS-26: 

− Stelaż wykonany ze zunifikowanych profili aluminiowych o konstrukcji umożliwiające szybkie rozłożenie. 

− Czasza wykonana z unikalnej tkaniny z powleczeniem elastomerowym zapewniającym maskowanie 

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

− Dwa wejścia szczytowe. 

− Dodatkowe drzwi zabezpieczone moskitierą służące do przewietrzania namiotu. 

− Cztery okna o konstrukcji trójwarstwowej. 

− Podłoga zintegrowana z czaszą namiotu w celu zapewnienia szczelności. 

− Wewnętrzna podpinka podnosząca komfort termiczny. 

− Cztery rękawy techniczne do podłączenia nagrzewnicy / klimatyzatora. 

− Cztery otwory wentylacyjne – ograniczające efekt kondesacji pary wodnej. 

− Zewnętrzne tropiki – stosowane w celu podniesienia komfortu termicznego oraz zapewnienia 

maskowania namiotu. 

− Możliwość łączenia szeregowego namiotów lub szeregowego / równoległego -  z wykorzystaniem 

uniwersalnego łącznika namiotowego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAZA STELAŻOWA WS NS-26 

Parametry techniczne* 

Długość 5,00 m (±0,50 m) 

Szerokość 5,50 m (±0,50 m) 

Wysokość środkowa 2,60 m (±0,20 m) 

Powierzchnia użytkowa 25 m2 (±3 m2) 

Masa całkowita (czasza i stelaż) maks. 200 kg 

 
* Prezentowane w wartościach brzegowych (stelaża), dla pojedynczego namiotu NS-26 

 

 

KOMPLETACJA BAZY: 

1. Namiot stelażowy – 4 szt. 

2. Łącznik namiotowy – 1 szt. 

3. Tropik letni łącznika namiotowego  – 1 szt. 

4. Tropik leśny łącznika namiotowego  – 1 szt. 

5. Tropik zimowy łącznika namiotowego  – 1 szt. 

6. Tropik pustynny łącznika namiotowego  – 1 szt. 

7. Tropik główny NS-26  – 4 szt. 

8. Tropik leśny – 4 szt. 

9. Tropik zimowy – 4 szt. 

10. Tropik pustynny – 4 szt. 

11. Łóżko polowe składane – 24 szt. 

12. Moskitiera do łóżka polowego – 24 szt. 

13. Klimatyzator namiotowy – 4 szt. 

14. Mobilna nagrzewnica – 4 szt. 

15. Agregat prądotwórczy – 4 szt. 

16. Lampa namiotowa IP44 – 8 szt. 

17. Lampa namiotowa bezprzewodowa – 16 szt. 

18. Przedłużacz elektryczny bębnowy – 8 szt. 

19. Zestaw saperski – 2 zestawy 

20. Kontener specjalny 20 stopowy – 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


