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NAMIOTY I LOGISTYKA
TENTS AND LOGISTICS

W zakresie działalności tekstylnej Lubawa S.A. może dostarczyć zarówno pojedyncze namioty, jak i specjalistyczne bazy namiotowe wraz
z bogatym wyposażeniem. Dzięki własnej produkcji specjalistycznych tkanin, firma jest gotowa na zapewnienie zróżnicowanych, wysokiej
jakości namiotów różnego przeznaczenia. Mogą być stosowane jako miejsca noclegowe, biura, sztaby kierownicze w terenie, stanowiska
dowodzenia, magazyny, szpitale polowe, jadalnie, namioty sanitarne, koszary.

Oferujemy także doskonale znane strażakom, ratownikom i wojsku namioty pneumatyczne oraz stelażowe,
które, dzięki swojej uniwersalności, niebywałej mobilności i prostocie obsługi służą odbiorcom podczas
większości skomplikowanych operacji ratowniczych.
We also offer - well known to fire-fighters, rescuers and soldiers - pneumatic and rack tents, which, thanks to its
versatility, extraordinary mobility and ease of use, are used by recipients during the most complex rescue operations.

HALE NAMIOTOWE
TENT HALL

In respect of textile activities Lubawa S.A. can provide both single tents, as well as specialised tents bases with rich furnishings. With our own production
of specialised fabrics, the company is ready to provide diverse, high quality tents for various purposes. They can be used as accommodation, office,
managerial staffs in the field, command posts, warehouses, field hospitals, dining tents, sanitary facilities, barracks.

WYPOSAŻENIE NAMIOTÓW
TENT EQUIPMENT
Materace stanowią niezwykle ważne wyposażenie każdego produkowanego przez
Lubawa S.A. namiotu. Lubawa S.A. jest oficjalnym dystrybutorem produktów firmy
SKYDEX na rynku polskim. Zaprojektowany przez Skydex nowej generacji materac opiera
się na opatentowanej technologii modułowego systemu i posiada doskonałą trwałość
ponad 10 lat. Wykonane są w taki sposób, aby rozprowadzać ciśnienie ciała, dzięki czemu
zapewniają wysoki komfort użytkowania. Jest to produkt higieniczny, łatwy do
czyszczenia i wykonany z elementów nadających się do recyklingu, co zdecydowanie
wyróżnia je na rynku.
Mattresses are an extremely important piece of equipment in each tent manufactured by Lubawa
S.A. Lubawa S.A. is the official SKYDEX distributor on the Polish market. Designed by Skydex,
the new generation mattress is based on a patented technology of modular system and has
excellent durability of over 10 years. They are designed to distribute the pressure of the body,
ensuring high comfort. This product is hygienic, easy to clean and made of recyclable
components, which makes them stand out from the crowd on the market.

Hale namiotowe stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zadaszenie dużej powierzchni.
Szybki montaż i łatwość relokacji otwierają przed użytkownikiem wiele możliwości ich wykorzystania.
Tent halls are used In every place, where you need to cover a large area. With fast installation and easy
relocation you can achieve many possibilities for using them.

