NAMIOT NS-26

Namiot NS-26 jest namiotem uniwersalnym, przeznaczonym do wykonywania różnorodnych zadań
wymagających izolacji od wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Namiot jest przystosowany do
użytkowania w różnych warunkach terenowych i klimatycznych, w tym także przy dużej wilgotności powietrza
i dużym nasłonecznieniu (zakres temperatur zewnętrznych od -30°C do +50°C).
Dzięki możliwości połączenia modułowego namiot może być wykorzystywany zarówno pojedynczo, jak i jako
element większych struktur, np. baza dowodzenia, szpital polowy, magazyn itp. Zastosowanie łącznika
umożliwia spinanie namiotów zarówno wzdłużnie jak i szeregowo w ramach jednej struktury.
Parametry techniczne
Długość

5,30 m

Szerokość

5,20 m

Wysokość środkowa

2,47 m

Powierzchnia użytkowa

26,00 m2

NAMIOT NS-26
Charakterystyka:
− Kształt konstrukcji stelaża (półwalec), w połączeniu z zastosowanym systemem montażowym z użyciem
amortyzatorów, pozwala na ograniczenie wpływu niekorzystnych warunków atmosferycznych.
− Stelaż wykonany jest w wariancie szybkorozstawialnym, minimalizując tym samym czas niezbędny do
rozstawienia namiotu.
− Czasza namiotu wykonana jest z tkaniny poliestrowej, trudnopalnej, wykonanej w kamuflażu BERBERYS,
z powleczeniem jednostronnym mieszanką neoprenową / hypalon, z pastą aluminiową (zapewnienie
refleksu cieplnego oraz świetlnego – poprawa wydajności zestawu oświetleniowego oraz nagrzewnicy
/ klimatyzatora).
− Tkanina zapewnia maskowanie w świetle widzialnym oraz bliskiej podczerwieni.
− Podłoga, połączona na stałe z czaszą namiotu, wykonana z tkaniny poliestrowej, dwustronnie
powlekanej mieszanką na bazie polichlorku winylu. Namiot może zostać wyposażony w dodatkową
podłogę, nadającą pożądane właściwości, np. antyelektrostatyczność, łatwość czyszczenia z płynów
ustrojowych, oleju lub innych płynów ropopochodnych.
− Wewnętrzna podpinka, mocowana do czaszy zewnętrznej, wykonana z tkaniny trudnopalnej, typu
ripstop. Tkanina posiada atest PZH.
− Tropik namiotu wykonany z tkaniny tożsamej z tkaniną zastosowaną do wykonania czaszy namiotu
posiada możliwość rolowania i podwieszania boków.
Namiot przystosowany jest do użytkowania z intensywnością 24h na dobę. Jest przeznaczony do pracy na
otwartym powietrzu, może być przewożony różnymi środkami transportu. Zastosowane do produkcji namiotu
materiały są odporne na działanie agresywnych korozyjnie czynników środowiska (słońce, wilgoć), pleśni,
grzybów oraz destrukcyjnych procesów starzenia.
Opcjonalne dodatkowe wyposażenie podnoszące funkcjonalność namiotu:
− Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne
− Sztywna podłoga
− Klimatyzator
− Inne – zgodnie z wytycznymi klienta.

