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BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL SECURITY
Lubawa S.A. posiada duże doświadczenie, jako dostawca rozwiązań dla służb bezpieczeństwa i może dostarczyć
szereg zróżnicowanych produktów wyposażenia indywidualnego żołnierzy, począwszy od masek i hełmów, przez
liczne rozwiązania ochrony balistycznej (płyty, kamizelki kuloodporne), oporządzenie i akcesoria taktyczne, takie jak
kamizelki, szelki, pasy, ładownice, aż po plecaki, odzież ochronną i pełny kamuflaż.
Lubawa S.A. has a great experience as a supplier of solutions for the security services and can provide a range of differentiated
products of soldiers' individual equipment ranging from masks and helmets, through number of ballistic protection solutions
(plates, bulletproof vests), equipment and tactical accessories such as vests, suspenders, belts, pouches, up to the
backpacks, protective clothing and full camouflage.

//////////////////////////////////////////////

///////////////////////////

KAMIZELKI KULOODPORNE
BULLETPROOF VESTS
Produkowane przez Lubawa S.A. kamizelki kuloodporne dzięki
użytkowaniu przez różne służby zostały dokładnie sprawdzone
i przetestowane w zróżnicowanych warunkach. Ponadto
oferujemy szeroką gamę akcesoriów i elementów dodatkowych,
gwarantujących uzyskanie jeszcze lepszej ochrony (ochrona
podbrzusza, kołnierz, ochrona ramion).

Bulletproof vests, produced by Lubawa S.A., thanks to the use
by various services, has been carefully checked and tested under
different conditions. In addition, we offer a wide range of accessories
and additional elements, guaranteeing an even better protection
(protection of the abdomen, collar, shoulder protection).

//////////////////////////////////////////////////
DEFENDER PRO

HEŁMY
HELMETS
Hełmy dostarczane przez firmę Lubawa S.A. spełniają wszystkie wymagania nowoczesnych hełmów kuloodpornych i zapewniają
maksymalną ochronę głowy użytkownika na współczesnym polu walki. Są przeznaczone zarówno dla użytkownika wojskowego,
jak i dla konwojentów bankowych, pocztowych oraz służb ochrony mienia.
Helmets, provided by Lubawa S.A., meet all the requirements of modern bullet-proof helmets and provide maximum protection for
the user's head on the modern battlefield. They are suitable for both the military user as well as for bank, postal escorts and property
protection services.

//////////////////////////////////////////////

HEŁM MCH MID

HEŁM MCH MID Z PRZYŁBICĄ

MCH MID HELMET

MCH MID HELMET WITH VISOR

///////////////////////////

STRÓJ MASKUJĄCY LEŚNY
FOREST CAMOUFLAGE SUIT

KAMUFLAŻ INDYWIDUALNY
INDIVIDUAL CAMOUFLAGE
Mając na uwadze zagrożenie wynikające z coraz bardziej
inteligentnych środków rozpoznania firma Lubawa S.A.
opracowała kamuflaż indywidualny. Aby zapewnić ochronę
osobistą żołnierza, oferuje kamuflaż indywidualny w formie
stroju maskującego gwarantujący swobodę poruszania,
a także indywidualnego ekranu maskującego. Kamuflaż ten
zmniejsza wykrywalność przez noktowizory i kamery
termalne, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.
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BEZPIECZEŃSTWO INDYWIDUALNE
INDIVIDUAL SECURITY

Bearing in mind risks arising from more and more intelligent
means of identification, company Lubawa S.A. developed
an individual camouflage. To provide maximum protection with
no loss of operational capabilities, we offer individual
camouflage in the form of masking costume, which guarantees
freedom of movement, as well as individual masking screen.
This camouflage reduces detectability by night vision
and thermal cameras, thus increasing the safety of users.

PSP R1

PLECAKI
BACKPACKS
Firma Lubawa S.A. oferuje plecaki o różnej pojemności,
w różnych wymiarach, a także z różnym przeznaczeniem
(np. na broń, medyczne, transportowe, ratownicze).
Charakteryzuje je wysoki komfort noszenia, nowatorskie
rozwiązania konstrukcyjne oraz wysoka jakość materiałów.
Lubawa S.A. offers backpacks of varying capacity in different
sizes, and with different purposes (e.g. weapons, medical,
transportation, emergency services). They are characterised
by high wearing comfort, innovative design and high quality
materials.

////////////////////////////////////////////

ODZIEŻ SPECJALNA I OCHRONNA
SPECIAL AND PROTECTIVE CLOTHING
Produkowana przez Spółkę Lubawa odzież ochronna
i specjalistyczna wykorzystywana jest do pracy w środowiskach
chemicznie agresywnych, przy katastrofach ekologicznych a także
do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony przed zagrożeniami
związanymi z rozbrajaniem materiałów wybuchowych.
Wytrzymałe systemy odzieży ochronnej zapewniają użytkownikom
wygodę oraz komfort niezależnie od warunków pogodowych i strefy
klimatycznej.

Protective and specialised clothing produced by the Lubawa is used
for work in chemically aggressive environments, the environmental
disasters as well as for fire fighting and rescue operations and to protect
against the dangers of disarming explosives. Durable protective clothing
systems provide users with the convenience and comfort regardless
of the weather or climate zone.

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////

TITANIA

OLYMPIA

///////////////////////////

TARCZA KULOODPORNA
BULLETPROOF SHIELD

Oferowana przez Lubawa S.A. tarcza balistyczna
przeznaczona jest do całorocznego użytku, w każdych
warunkach atmosferycznych. Spełnia najwyższe standardy,
zaprojektowana i z powodzeniem wykorzystywana przez
jednostki specjalne na całym świecie.
Ballistic shield offered by Lubawa S.A., is designed for yearround use in all weather conditions. It meets the highest
standards, designed and successfully used by special forces
around the world.

//////////////////////

TARCZA KULOODPORNA
BULLETPROOF SHIELD

PŁYTY KULOODPORNE
BULLETPROOF PLATES
Lubawa S.A. oferuje również gamę wytrzymałych
wkładów balistycznych dla ochrony osobistej.
Lekkie płyty balistyczne zapewniają skuteczną
ochronę oraz doskonałą wytrzymałość
i mobilność podczas złożonych operacji.
Produkty te obejmują pełny zakres ochrony
balistycznej, zgodnie z normami
międzynarodowymi.
Lubawa S.A. offers a range of durable ballistic inserts
for personal protection. Lightweight ballistic plates
provide effective protection and excellent strength
and mobility during difficult operations. These products
include a full range of ballistic protection in accordance
with international standards.

//////////////////////

WKŁADY BALISTYCZNE
BALLISTIC INSERTS
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WYPOSAŻENIE DLA PILOTÓW
EQUIPMENT FOR PILOTS

Celem podniesienia komfortu i bezpieczeństwa pracy
pilotów, Lubawa S.A. wprowadziła szereg rozwiązań
i udoskonaleń. Opracowaliśmy lekki sprzęt
do indywidualnego ratownictwa w postaci
specjalistycznej kamizelki i lotniczej łodzi ratunkowej.
Produkty napełniają się automatycznie po zanurzeniu
w wodzie i pozwalają utrzymać na wodzie użytkownika
przez długi okres czasu.

//////////////////////////
KR-7

In order to increase the comfort and safety of the pilots,
Lubawa S.A. introduced a number of solutions
and improvements. We have developed light equipment
for individual rescue in the form of a specialised vest
and air lifeboat. The products are filled automatically when
immersed in water and allow the user to stay on the water
surface for a long period of time.

//////////////////////////

ŁÓDŹ LŁR
LŁR RESCUE BOAT

///////////////////////////
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