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GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
SAFETY AND SECURITY GUARANTEED
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OCHRONA INDYWIDUALNA
INDIVIDUAL PROTECTION

OCHRONA OBIEKTÓW
SURVIVABILITY SYSTEMS
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NAMIOTY I LOGISTYKA
TENTS AND LOGISTICS
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KAMUFLAŻ I POZORACJA
CAMOUFLAGE & DECOYS
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GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
SAFETY AND SECURITY GUARANTEED

STRAZ POŻARNA
FIRE BRIGADE

WYPOSAŻENIE DLA LOTNICTWA
EQUIPMENT FOR AVIATION
PODUSZKI PAC 15/ PAC 15 PADS

LEKKIE OPANCERZENIA, SYSTEMY OCHRONY PRZED WYBUCHEM/
LIGHTWEIGHT ARMOUR
PODUSZKI PAC 15 / PAC 15 PADS
ZBIORNIKI PALIWOWE / FUEL-TANKS
MATY MOBI-MAT / MOBI-MAT
FOTELE PRZECIWWYBUCHOWE / ADVANCED ANTI-MINE SEAT
MATY PRZECIWWYBUCHOWE / CONVOY DECK
MOBI MAT

PŁYWAKI
PNEUMATIC FLOATS
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OCHRONA OBIEKTÓW
SURVIVABILITY SYSTEMS

ZBIORNIK PALIWOWY
FUEL-TANKS

ŁÓDŹ JEDNOOSOBOWA
ONE-PERSON RESCUE BOAT

Kompleksowe systemy ochrony śmigłowców i pojazdów to segment, w którym znajdują się między innymi produkowane przez Lubawa S.A. zbiorniki paliwowe.
Oferujemy również specjalistyczne poduszki do awaryjnego podnoszenia samolotu oraz pływaki pneumatyczne do śmigłowców, które są używane podczas lądowania
na wodzie. W zakresie produktów zwiększających mobilność ludzi, pojazdów lądowych i powietrznych dostarczamy profesjonalne maty, pozwalające stworzyć rozwijane drogi
tymczasowe, ścieżki, lądowiska dla helikopterów i podłogi w namiotach na niestabilnym gruncie.
Comprehensive protection systems of helicopters and vehicles are the segment which includes, inter alia, fuel tanks produced by Lubawa S.A. We also offer specialised cushions for
emergency aircraft lifting and pneumatic floats for helicopters, which are used during landing on the water. In terms of products increasing the mobility of people, land and air vehicles,
we provide professional mats, allowing to create a roll-down temporary roads, paths, heliports and floors in tents on unstable ground.

MATY PRZECIWWYBUCHOWE
CONVOY DECK
LEKKIE OPANCERZENIA,
SYSTEMY OCHRONY PRZED WYBUCHEM
LIGHTWEIGHT ARMOUR

Oferowane przez Lubawa SA wysokiej jakości maty przeciwwybuchowe pochłaniają energię wybuchu, która wykorzystuje unikalną, opatentowaną, pochłaniającą energię
geometrię. Maty przeciwwybuchowe produkowane przez firmę Skydex absorbują energię przenoszoną przez podłogę na pasażerów w trakcie wybuchu, zmniejszając
prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń. Produkty zostały przetestowane w warunkach polowych w ponad 18 000 pojazdów opancerzonych na całym świecie i stały się
niezawodnym rozwiązaniem w dziedzinie ograniczania zagrożeń spowodowanych przez wysoką energię wyzwalaną podczas eksplozji pod podwoziem pojazdu.
Convoy Deck is a high performance blast mat product line that uses unique, patented, energyabsorbing geometries to reduce tibia loads during underbody vehicle blast events, reducing the
chances of lower-limb injury and increasing vehicle blast event survivability.
Lubawa S.A. koncentruje się na tworzeniu rozwiązań, które zapewniają ochronę mobilną i statyczną na lądzie oraz poprawiają bezpieczeństwo w powietrzu.
Nasza oferta obejmuje rozwiązania zmierzające do wsparcia sił specjalnych wojska, policji, służb ratowniczych i straży pożarnej w ramach ochrony życia
i zdrowia. Aby zapewnić odpowiednią ochronę żołnierzy wynikającą z różnorodności zagrożeń, wymagane są skuteczne systemy opancerzenia. Dzięki współpracy
z firmą TenCate możliwe jest zapewnienie rozwiązań dla szerokiej gamy pojazdów, okrętów i śmigłowców. Rozwiązania oparte na lekkich materiałach ceramicznych
i kompozytowych, zarówno miękkich i twardych, chronią obiekty przed pociskami, wybuchami i skutkami eksplozji. Systemy ochrony TenCate znacznie zwiększają
operatywność obiektów i przeżywalność załogi, bez pogorszenia ich ogólnej funkcjonalności.
Lubawa S.A. is focused on creating solutions that provide mobile and static protection on land and improve safety in the air. Our offer includes solutions designed to support special
forces troops, police, rescue services and the fire brigades under the protection of life and health. To ensure adequate protection of soldiers, resulting from the diversity of threats,
effective armour systems are required. Thanks to the cooperation with the company TenCate, it is possible to provide solutions for a wide range of vehicles, ships and helicopters.
Solutions based on lightweight ceramic and composite materials, both soft and hard, protect objects against bullets, explosions and effects of the explosion. TenCate protection
systems greatly increase the operability of objects and the survival of the crew, without compromising their overall functionality.

Convoy Deck absorbs energy forces transmitted to occupants through the floor during a blast event, reducing the probability of injury. Our products have been field tested in over 18,000
armored vehicles worldwide and have been the go-to solution for high energy threat mitigation from underbody mine blasts.

FOTELE PRZECIWWYBUCHOWE
ADVANCED ANTI-MINE SEAT
Lubawa S.A. oferuje także fotele przeciwwybuchowe, które dzięki zaawansowanemu systemowi tłumienia energii oraz
czteropunktowemu systemowi pasów bezpieczeństwa zapewniają ochronę załodze pojazdu w przypadku wstrząsów
i zagrożenia wybuchem.
Explosion-proof seats, offered by Lubawa S.A., thanks to the advanced energy suppression system and four-point safety belt
system, ensure the protection of the crew of the vehicle in case of shocks and the risk of explosion.

