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

STRAŻ POŻARNA
FIRE BRIGADE
02

OCHRONA OBIEKTÓW
SURVIVABILITY SYSTEMS
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NAMIOTY I LOGISTYKA
TENTS AND LOGISTICS
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KAMUFLAŻ I POZORACJA
CAMOUFLAGE & DECOYS

WWW.LUBAWA.COM.PL

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
SAFETY AND SECURITY GUARANTEED

ODZIEZ SPECJALNA I OCHRONNA / SPECIAL AND PROTECTIVE CLOTHING
SPRZĘT RATOWNICZY / FIRE EQUIPMENT
OCHRONA PRZED POWODZIĄ / FLOOD PROTECTION
SPRZĘT PŁYWAJĄCY/ FLOATING EQUIPMENT
SKOKOCHRONY/ JUMP CUSHIONS

KAMIZELKI ASEKURACYJNE
BUOYANCY AIDS
Oferowane kamizelki asekuracyjne dedykowane są dla specjalistów biorących udział w akcjach ratowniczych.
Kamizelki zaprojektowane przez Lubawa S.A. posiadają bogate wyposażenie, ułatwiające przeprowadzanie akcji, zapewniając
tym samym bezpieczeństwo użytkownikowi.
The offered buoyancy aids are designed for professionals involved in rescue operations. The buoyancy aids designed by Lubawa S.A.
have a range of equipment which facilitates rescue operations, thus ensuring users' safety.

KAMIZELKA STRAZ 80N
FIRE BRIGADE 80 N VEST
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STRAŻ POŻARNA
FIRE BRIGADE

Działalność Straży Pożarnej to nie tylko prewencja i walka z pożarami. Wśród zadań straży pożarnej wymienić należy także usuwanie skutków
klęsk żywiołowych i katastrof oraz walkę z pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku, środowiska naturalnego, a także
wypadkami komunikacyjnymi. Istotne znaczenie ma wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Lubawa S.A. od lat dostarcza wysokiej jakości
produkty, wykorzystywane w codziennych akcjach ratowniczo-gaśniczych. Szeroka oferta obejmuje m.in. specjalistyczną odzież ochronną,
system zapór przeciwpowodziowych, sprzęt medyczny i ratowniczy, a także sprzęt pływający, skokochrony, zbiorniki na ciecze i namioty
ratunkowe.

The activity of fire services is not only prevention and firefighting. Among other tasks of fire services, one should also mention dealing with the aftermaths of
natural disasters and catastrophes and the fight against other threats to human health and life, livestock, the environment, as well
as traffic accidents. Having special equipment is especially important. Lubawa S.A. has been providing high quality products used in everyday rescue and
firefighting operations for years. The wide range of products includes specialised protective clothing, flood barrier system, medical and rescue equipment,
as well as water equipment, jump cushions, liquid containers and rescue tents.

PLECAKI RATOWNICZE
EMERGENCY BACKPACKS
Lubawa S.A. produkuje plecaki ratownicze, ze specjalnym przeznaczeniem dla różnych służb medycznych. Dzięki wykorzystaniu
materiałów najwyższej jakości i zastosowaniu nowoczesnej technologii podczas ich produkcji, plecaki dają gwarancję
niezawodności na długie lata.
Lubawa S.A. manufactures emergency backpacks specially designed for various medical services. Thanks to the usage of high quality
materials and modern technology to manufacture them, the backpacks give a guarantee of reliability for many years.

ODZIEŻ OCHRONNA
PROTECTIVE CLOTHING
TORBA MEDYCZNA PSP R1
PSP R1 MEDICAL BAG
Odzież ochronna to odzież, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni
pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku
pracy. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień,
niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, słaba widoczność,
zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp. Produkowana przez Lubawa S.A. odzież chroni
i zabezpiecza użytkownika przed tymi czynnikami.
Protective clothing is clothing which covers or replaces personal clothing and protects the worker
against one or more hazards in the workplace. Particular dangers are the high or low
temperature, fire, hazardous chemicals, electricity, humidity, poor visibility, mechanical and
biological danger, etc. Clothing manufactured by Lubawa S.A. protects and secures the user
against these factors.

UBRANIE STRAŻACKIE SPECJALNE COBRA
COBRA SPECIAL FIRE FIGHTING CLOTHING

