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BEZPIECZEŃSTWO ZBIOROWE
COLLECTIVE SECURITY

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.
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.

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

NAMIOTY
TENTS

FALCON

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.

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

DEKONTAMINACJA
DECONTAMINATION
KABINA DO DEKONTAMINACJI
DECONTAMINATION CABIN

W sytuacji, gdy środkami chemicznymi zostały skażone osoby, niezbędne są działania ratownicze
z wykorzystaniem procesu dekontaminacji. Spółka Lubawa S.A. produkuje specjalistyczne kabiny i namioty
przeznaczone do dekontaminacji.
In situations where persons are infected by chemicals, the rescue actions with the use of the decontamination process
are required. Lubawa S.A. produces speciality booths and tents designed for decontamination.

////////////////////
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OCHRONA PRZED POWODZIĄ
FLOOD PROTECTION

ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA
FLOOD BARRIER

W przypadku zagrożenia, ratowanie życia ludzkiego jest wartością nadrzędną. Spółka Lubawa S.A.
jest producentem różnego rodzaju asortymentu wysokiej klasy, niezbędnego podczas wielu akcji
ratowniczych. Oferowane przez nas zapory przeciwpowodziowe przeznaczone są do budowania wałów
przeciwpowodziowych lub ich podwyższania. Dzięki użyciu właściwych materiałów, zapora jest elementem
wielokrotnego użytku.
In case of emergency, saving lives is the supreme value. Lubawa S.A. is a manufacturer of various kinds of high quality
assortment, which is necessary during many rescue operations. Flood barriers, offered by us, are intended to build flood
embankments or to its raising. By using the right materials, the embankment can be a re-usable component.
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SPRZĘT PŁYWAJĄCY
FLOATING EQUIPMENT

RIB 680

Produkowane przez Lubawa S.A. łodzie pneumatyczne, łodzie typu RIB, a także sanie ratownicze i pontony
dedykowane są głównie straży pożarnej i jednostkom ratownictwa wodnego. Wykorzystywane są do wielu
zadań m.in.: akcji ratunkowych, misji poszukiwawczo-ratowniczych, patrolowania, holowania za rufę
i śródokręcie, gaszenia pożaru, a także przystosowane są również do transportu pacjentów na noszach.
Inflatable boats, RIB boats, and rescue sleds produced by Lubawa S.A. are dedicated mainly to fire and water rescue
units. They are used for many tasks, such as: rescue operations, search and rescue missions, patrolling, towing
the stern and midships, fire-fighting, and they are suitable for transporting patients on stretchers.
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OSŁONA BALISTYCZNA PRZECIWODŁAMKOWA
PORTABLE ANTI-FRAGMENTATION COVER
W zakresie bezpieczeństwa zbiorowego stosuje się osłony
przeciwodłamkowe, które minimalizują skutki wybuchu.
Mają one zastosowanie na lotniskach, stadionach
i w innych budynkach użyteczności publicznej.
Oferowane przez Lubawa S.A. osłony zapewniają ludziom
ochronę przez odłamkami, oddziaływaniem gazów i wysoką
temperaturą.
In terms of collective protection, the portable anti-fragmentation
cover are used to minimise the effects of an explosion. They are
designed to use at airports, stadiums and other public buildings.
The cover offered by Lubawa S.A., protect people from against
fragments and the impact of post-detonation gases and high
temperature.

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

MOBILNE SYSTEMY SZKOLENIA
PORTABLE TRAINING SYSTEM
Nowością w ofercie są nadmuchiwane ściany szkoleniowe, które stanowią unikalne i efektywne
rozwiązanie do tworzenia realnych scenariuszy. System nadmuchiwanych ścian nie wymaga
stosowania ciągłego nadmuchu. Dzięki łatwemu montażowi można stosować
je niemal w każdym terenie, nawet na nierównych powierzchniach.
The novelties in the offer are inflatable training walls, which are a unique and effective solution for creating
realistic scenarios. System of inflatable walls does not require continuous airflow. With easy installation,
it can be used in almost any terrain, even on uneven surfaces.
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