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Szanowni Państwo

Szanowni Czytelnicy
Pandemia - to obecnie najczęściej towarzyszące naszej rzeczywistości pojęcie. Towarzyszy nam w życiu prywatnym, przekłada się na relacje społeczne i wreszcie
wywiera przeogromny wpływ na całą gospodarkę, która
w tej sytuacji nieustannie próbuje dostosować się do nowych warunków, w których musi funkcjonować. Z tą ekstremalnie nową sytuacją zmaga się obecnie cały świat.
Pandemia w wielu krajach, jak również w naszych warunkach wywołuje w pierwszej kolejności odczuwalną
niepewność w naszym otoczeniu oraz różnorodność sytuacji biznesowych.
Jak postępować? Jakie przyjąć modele działania?
– na to nie ma gotowych recept, które po zastosowaniu
przywrócą normalne relacje. Przedsiębiorcy w zależności
od charakteru własnej aktywności oraz wielkości swoich
biznesów starają się znaleźć wyjście, które pozwoli im
na przetrwanie i następnie dalszą kontynuację rozwoju
własnych firm.
Stan, w którym aktualnie się znajdujemy można by
określić mianem pewnego rodzaju wyczekiwanie na dalszy bieg wydarzeń. Na taki stan rzeczy ma wpływ bardzo
wiele czynników i uwarunkowań, począwszy od spraw
związanych z naszym bezpieczeństwem zdrowotnym,
aż po rozwiązania prawne w skali całego kraju. Znaczna
część przedsiębiorstw i instytucji, jak również prywatnych firm nie podejmuje nowych, śmiałych inwestycji
i nie wdraża innowacyjnych usług oraz produktów, jak
również nowych modeli zarządzania. Cała ich energia i
uwaga koncentruje się głównie na zachowaniu wystarczającej kondycji finansowej firmy i utrzymanie zasobów
stanu osobowego pracowników. Ale czy ta filozofia pozwoli przetrwać czas pandemii? Puki co, prognozy wielu ekspertów z dziedziny medycyny przewidują, że stan
zagrożenia epidemicznego jeszcze przez wiele miesięcy
towarzyszyć będzie naszej rzeczywistości, co niechybnie
i nieuchronnie przekładać będzie się na nasze relacje i
stan całej gospodarki.
Jednakże bezspornym pozostaje fakt, że innowacje
będą tym czynnikiem, które pozwolą na przetrwanie
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i dalszy rozwój. Pandemia udowadnia, jak ważne są innowacje. Ta świadomość zaczyna dominować i uwidaczniać
się w działaniach, w wielu sektorach gospodarki. Dojrzewa przeświadczenie, że od wdrażanych innowacji zależy
pozycja w biznesie. To właśnie innowacyjność pozwala
aktualnie przetrwać wielu przedsiębiorcom, którzy wprowadzili w swoich firmach relacje ze swoimi kontrahentami i odbiorcami opartych na kontaktach bezosobowych.
Truizm w stwierdzeniu, że „świat po pandemii nie będzie już taki jak przed” wydaje się być pewnikiem i kto
nie wsiądzie do pociągu, który zmierza w kierunku innowacyjnej gospodarki, ten w niedalekiej perspektywie
czasowej sam wyłączy się z aktywności gospodarczej.
Ta refleksja niech towarzyszy odbiorcom niniejszego Wydania i być może skorzystanie z ofert w nim zawartych
pozwoli - pomimo bardzo trudnych warunków – na nowe
tory przestawić własne działania i przedsiębiorstwa.

Z prawdziwą przyjemnością ośmielam się przedstawić
Państwu na łamach niniejszego Katalogu dorobek i osiągnięcia firm, a także ludzi których serce bije dla naszego
kraju, którzy poprzez codzienny trud i pracę często płacąc
własnym życiem rodzinnym, nieraz nieprzespanymi nocami oddają cząstkę siebie dla dobra innych.

małe i średnie podmioty gospodarcze, ale również i krajowych gigantów przemysłowych po wojskowe instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe (wojskowe
i cywilne) w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wykorzystania innowacyjnej myśli i rozwiązań dla lepszego
jutra naszej Ojczyzny.

W mojej przestrzeni życia, gdzie w ostatnim czasie
mogę policzyć liczne dni w działalności społecznej oraz
z perspektywy wieloletniej służby w Siłach Zbrojnych RP
stwierdzam, że mogę dziękować losowi iż spotkała mnie
wielka przyjemność działania w Stowarzyszeniu Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Dzięki temu poznałem
ludzi wyjątkowych o niezwykle wysokiej kulturze moralnej czyniącej wielkie dobro narodowe tworząc nowe miejsca pracy dla obywateli poprzez odwagę wprowadzania
nowych technologii, innowacji i unikatowych rozwiązań
organizacyjnych, co należy uznać za ewidentną formę
służby na rzecz szeroko pojętych potrzeb dla obronności
i bezpieczeństwa Państwa i tworzenie właściwego wizerunku naszego kraju.

Ostatnio bardzo trudny okres dla wszystkich firm spowodowanych pandemią koronavirusem Sars-Cov2 nie
przyczynił się do ich stagnacji, a wręcz przeciwnie pokazał nie tylko ich szerokie możliwości, ale spowodował
wprost eksplozję pomysłów do wykorzystania w zakresie
poprawy zabezpieczania sanitarno - epidemiologicznego
mieszkańców naszego kraju. Zaczynając od propozycji
transportu, różnego typu unikatową odzież ochronną po
laboratoria III-go poziomu zabezpieczenia medycznego
na bazie kontenerów mobilnych. Tak proszę Państwa
i tego dokonać można w Polsce.

Należy zwrócić uwagę że powstałe w 2014 roku Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
z siedzibą w Bydgoszczy, przez cały ten czas koncentrowało głównie swoje wysiłki na wspieraniu i promowaniu
w różnych formach małe i średnie przedsiębiorstwa, które oddawały swój potencjał na poprawę bezpieczeństwa
Ojczyzny.

Jan Andrzej Ligus
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Dostawców
na Rzecz Służb Mundurowych

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Zwieńczeniem tej aktywności jest organizowany
z dużym rozmachem i rozpoznawalny w kraju Ogólnopolski Konkurs pn. „Lider Bezpieczeństwa Państwa” dedykowany firmom i ich produktom. Konkurs postrzegany
jest przez najwyższe gremia Państwa Polskiego, czego
dowodem są przyznawane Honorowe Patronaty dla Uroczystych Galii wręczenia nagród przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a jego jubileuszowa V edycja
(2017 rok) odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to dowód wielkiego dorobku oraz wysokiej wartości zgłoszonych prac, towarów i usług nie tylko przez

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Po raz kolejny dowodzi to wyjątkowości tych ludzi i ich
firm oraz misji, którą pełnią, a dla mnie jest zaszczytem,
że mogę mieć możliwość ich poznawania, a także ocenę
ich dorobku w ramach corocznego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa”. Dlatego z całego serca polecam
ten katalog najlepszych liderów, którzy swoją codzienną
pracą rozwijają i wzmacniają potencjał naszej Ojczyzny.

gen. bryg. w st. spocz. dr n. med.

Andrzej Wiśniewski
Przewodniczący

Rady Programowo- Konkursowej
Lider Bezpieczeństwa Państwa
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Agregaty
Pex-Pool Plus

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

koronawirusem SARS-CoV-2 polegającej na
przeprowadzeniu badania genetycznego.

Laboratorium charakteryzuje
się następującymi cechami:
Wysoka mobilność - zapewnia krótki
czas rozwijania i zwijania, co gwarantuje
dużą mobilność w działaniach kryzysowych
- może zostać przetransportowane i usytuowane w miejscu, gdzie bedzie wsparciem
dla służb medycznych pomagając zwiększyć
ilość przeprowadzonych testów.
Kontener może być wyposażony w hydrauliczny samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) służący do
załadunku i rozładunku kontenera z i na
podwozie samojezdne bez udziału dźwigu.

K

Kontenerowe Laboratorium
Mikrobiologiczne - KLM

Kontenerowe Laboratorium Mikrobiologiczne klasy BSL-3 to produkt, który służy
do prowadzenia analiz biologicznych lub
chemicznych, w tym pobierania, izolowania i identyfikacji drobnoustrojów lub wykluczenia ich obecności w badanej próbce
materiału biologicznego.

Laboratorium zapewnia stałą ochronę pracowników i środowiska przed narażeniem na
kontakt z czynnikami zakaźnymi obecnymi
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w badanych materialach, m.in. poprzez właściwie zaplanowanie pomieszczeń, odpowiednie wyposażenie w aparaturę i sprzęt oraz
zautomatyzowanie czynności rutynowych.
Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa biologicznego i jest odpowiednie do
pracy ze wszystkimi mikroorganizmami rodzimymi i egzotycznymi oraz czynnikami,
które stwarzają wysokie ryzyko chorób zagrażających życiu.

Szczególnie dedykowane jest, z uwagi
na swoje cechy i wyposażenie dodatkowe,
do prowadzenia diagnostyki w kierunku
obecności koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
W obliczu panującej pandemii Laboratorium Mikrobiologiczne klasy BSL-3 po odpowiednim wyposażeniu umożliwia przeprowadzenie obecnie jedynej dostępnej
metody klinicznego rozpoznania zakażenia

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Automatyczne oczyszczanie i ogrzewania powietrza - zabudowana centrala filtracyjno-wentylacyjna zapewnia zatrzymywanie zanieczyszczeń przez filtry HEPA i ULPA,
wentylację oraz wytworzenie i utrzymanie
różnych poziomów podciśnienia w pomieszczeniach kontenera.

przestrzeniające się drogą powietrzną zostaną zatrzymane wewnątrz laboratorium.
System klimatyzacji zapewnia temperaturę wewnątrz laboratorium w przedziale od 18OC do 22OC, przy temperaturach zewnętrznych w zakresie od -30OC
do +50OC.

Podstawowym zadaniem systemu wentylacyjnego obsługującego laboratorium
jest wytworzenie kaskady ciśnień. Gradient ciśnień zapewnia przeplyw powietrza
w jednym kierunku z zewnątrz do wewnątrz
pomieszczeń, gdzie wykonywane są prace
z groźnymi dla środowiska patogenami.

Centrala filtro-wentylacyjna i klimatyzacyjna ze wszystkimi elementami automatyki oraz urządzeniami peryferyjnymi została
zlokalizowana poza obszarem skażonym
w przedziale technicznym.

Rozwiązanie takie gwarantuje, iż wszystkie badane w laboratoriach patogeny roz-

Niezależne żródło zasilania - zespół prądotwórczy umieszczony w przedziale technicznym, zapewnia zasilanie wszystkich
urządzeń i systemów laboratorium.

Hermetycznie zamknięta konstrukcja
oraz kontrola dostępu - zapewnia pełne
odizolowanie wnętrza kontenera od środowiska zewnętrznego i dostęp jedynie dla
osób upoważnionych.
Wyposażenie kontenera obejmuje system blokady zamków w drzwiach, który
ma za zadanie utrzymanie hermetyczności
wnętrza laboratorium oraz minimalizuje
ryzyko wydostania się niebezpiecznych patogenów podczas przechodzenia personelu
przez przedział sanitarny (pełniący funkcję
śluzy) do/z przedziału laboratorium.
W pomieszczeniach użytkowych laboratorium zainstalowane są kamery do obserwacji, z wyprowadzeniem obrazu i dźwięku
na stanowisko dowodzenia.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Moc zespołu prądotwórczego dobrano
tak, aby z 10% rezerwą przekraczała maksymalny pobór mocy całego wyposażenia
elektrycznego kontenera. W przypadku
nagłego zaniku zasilania uruchamiany jest
system bezprzerwowego podtrzymywania
napięcia UPS.
Zabudowany agregat prądotwórczy został specjalnie wyciszony oraz zastosowano w nim system tłumiący wibracje, które
mogłyby być przenoszone na przedział laboratorium.
Zautomatyzowane bezpieczne usuwanie odpadów - laboratorium umożliwia usuwanie odpadów po uprzedniej inaktywacji
ścieków poprzez reakcję chemiczną przy
użyciu czynnika chemicznego.
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SARS-CoV-2 i pozwala na wykonanie 200
testów na godzinę);

Ścieki pochodzące z procesu diagnostycznego realizowanego w laboratorium
są zbierane do dwupłaszczowego zbiornika ze stali nierdzewnej o pojemności 100
litrów.

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna
laboratorium jest łatwa do dezynfekcji i odporna na działanie środków odkażających.

w tym odpadów laboratoryjnych mających
bezpośrednią styczność z wirusem SARSCoV-2;

Wyposażenie laboratorium umożliwia
prowadzenie szerokiego spektrum badań
mikrobiologicznych oraz jest dostosowane
do klasy BSL-3, a w szczególności do prowadzenia badań na obecność SARS-CoV-2.

• komora rękawicowa (izolator) klasy BSL-3
firmy HOGER certyfikowana na zgodność
z normą PN-EN 12469:2002 służąca do
pracy w kontrolowanej atmosferze nad
niebezpiecznymi patogenami mogącymi
spowodować skażenie biologiczne;

Czynnik inaktywujący, który jest przechowywany w osobnym 20-litrowym
zbiorniku znajdującym się obok zbiornika na ścieki, jest odpowiednio dawkowany przez automatyczny system
dozowania.

Na wyposażenie
laboratorium składa się:

System odkażania laboratorium - za
skuteczne niszczenie wszelkich niebezpiecznych patogenów w pomieszczeniu laboratorium i komorze rękawicowej odpowiada
kontrolowany w pełni automatycznie system dekontaminacji gazowym nadtlenkiem
wodoru.

• autoklaw laboratoryjny firmy Tuttnauer
3850 ELCPVGBH-D spełniający wymagania
normy EN 61010-2-041:97 - „Szczegóne wymagania dla autoklawów ciśnieniowych”.
Autoklaw posiada również filtr Bio-Hazard
umożliwiający sterylizację szczególnie
niebezpiecznych odpadów biologicznych
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•d
 ygestorium zaopatrzone w wydajny
wentylator stale wydmuchujący (poprzez
filtry HEPA H14 oraz filtr węglowy) z niej
powietrze poza pomieszczenie laboratorium. Jej podstawowym zadaniem jest
zapobieganie wydostawania się do atmosfery z laboratorium szkodliwych substancji mogących spowodować skażenie
biologiczne;

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

• bioluminometr firmy 3M Clean-Trace wykorzystujący typową metodę analizy mikrobiologicznej pozwalającą na wykonanie oznaczenia w czasie nie krótszym niż
24 godziny. Zakres czynnosci obejmuje pobranie wymazu, naniesienie go na szalkę
Petriego ze specjalnie przygotowanym
podłożem, inkubację przez minimum 24
godziny i zliczenie ilości wyhodowanych kolonii bakterii. Systemy bioluminometryczne
oparte na wykrywaniu zawartych w bakteriach enzymów, umożliwiając uzyskanie
wyniku już po kilkunastu sekundach;

• urządzenie do wykrywania czynników
biologicznych tzw. PCR firmy Biomerieux
Filmarray 2.0. Urządzenie to pozwala na
wykazanie bezpośredniej obecności bakterii, wirusa w ustroju a konkretnie jej/jego
DNA. Badanie PCR jest obecnie wykorzystywane np. m.in. w diagnostyce boreliozy
lub SARS-CoV-2;

• wirówka laboratoryjna firmy MPW-55
- to urządzenie do rozdzielania zawiesin
i emulsji, przez wprawienie ich w szybki
ruch obrotowy;

• wysokoprzepustowy termocykler firmy
Mastercykler Nexus jest to urządzenie laboratoryjne do prowadzenia łańcuchowej
reakcji polimerazy (obecnie jest wykorzystywane w podstawowej diagnostyce

• wytrząsarka laboratoryjna flrmy Vortex
ZX 3 - to urządzenie laboratoryjne służące do szybkiego i efektywnego mieszania
małych objętości cieczy lub tworzenia zawiesin;

• homogenizator ULTRA-TURRAX Tube Drive Control - to urządzenie, które służy
do sporządzania emulsji, czyli jednolitej,
trwalej mieszaniny z dwóch lub więcej
składników niemieszających się ze sobą
w warunkach normalnych.

Odwiedź naszą stronę
www.generatory.pl

Agregaty Pex-Pool Plus
ul. Metalowców 35
39-200 Dębica

generatory.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 14 681 18 37

sekretariat@generatory.pl
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zewnętrzne. Jesteśmy dystrybutorem
praktycznie wszystkich marek, przy czym w
niektórych przypadkach wyłącznym, co plasuje nas w europejskiej czołówce. Naszym
celem jest szeroko pojęta jakość, która nie
sprowadza się wyłącznie do walorów produktu, ale obejmuje obsługę, rzetelność,
terminowość itd. Tego samego oczekuję od
kontrahentów. Tego wymaga szacunek wobec klienta.
Dobry produkt to za mało, żeby zdobyć
rynek?

Sp. z o.o.

śli poddostawca zawiedzie, jego błąd może
nas zbyt dużo kosztować. Nie możemy sobie na to pozwolić, bo na tym traci nasza
marka. Nie idę na ustępstwa, bo wierzę, że
to szczegóły decydują o wrażeniu klienta,
ocenie produktu i wierności marce. Funkcjonujemy w wymagającym środowisku,
które większą wagę niż do ceny przykłada
do detali. Dlatego jakość jest kluczem do
sukcesu w sprzedaży. Najbardziej zależy
nam na bezpieczeństwie towaru klienta.
Tu nie ma mowy o szablonie. Każde urządzenie wymaga innej amortyzacji i ochrony.

widualne projekty w nowych technologiach.
Obecnie realizujemy wspólnie dwa pierwsze projekty. Na ten moment jesteśmy ich
przedstawicielem na Europę Centralną i
Wschodnią. Pragnę nadmienić, że firma ta
na co dzień mocno współpracuje i realizuje
projekty dla General Atomics Aeronautical
Systems Inc. (GA-ASI).

Rodzaj zastosowanej technologii, np. pianki
czy gąbki, ma ogromne znaczenie. Często
sugerujemy klientom optymalne rozwiązanie, biorąc na siebie ryzyko, które prawdę
mówiąc, jest minimalne, bo znamy się na
swojej dziedzinie i jesteśmy pewni, że to, co
proponuję, doskonale się sprawdzi w określonych warunkach.

wkładami, gdzie wnętrze montuje się bez
naruszenia konstrukcji skrzyni. Dodatkowo
nasz produkt jest o 15 kg lżejszy od amerykańskiego pierwowzoru.

3 lata temu inspirując się dalekim od
doskonałości pomysłem Amerykanów, zaprojektowaliśmy jedyną na świecie technologię do wykonania skrzyni z wyjmowanymi

O sukcesie marki
decydują szczegóły

Z

Zawsze powtarzam, że nie sprzedajemy
skrzyń, lecz kompleksowe rozwiązania.
Około 85 proc. naszej produkcji stanowią skrzynie transportowo-ochronne
z wkładami indywidualnymi, projektowane i wykonywane zgodnie z oczekiwaniami klienta. Wykorzystujemy do tego
gotowe obudowy zewnętrzne. Jesteśmy
dystrybutorem praktycznie wszystkich
marek skrzyń transportowych, przy czym
w niektórych przypadkach wyłącznym,
co plasuje nas w europejskiej czołówce
– mówi Andrzej Górecki, właściciel firmy
Castelior

Jakie założenia przyświecały panu,
gdy decydował pan o powołaniu firmy
specjalizującej się w skrzyniach transportowych?
– Kierunki strategiczne, które obraliśmy
w 2012 r., kiedy powstała firma, są w zasadzie niezmienne. Już wtedy wiedzieliśmy,
że w opakowanie to tylko jeden z elementów niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia towaru. Kiedy zacząłem się przyglądać dużym graczom rynkowym z branży,
zauważyłem, że na rynkach wschodnich,
w tym w Polsce, brakuje producentów,
którzy byliby w stanie np. ciąć pianki. Od
tego czasu rynek się rozrósł i zwiększyła
się konkurencja, ale mimo to mamy silną
pozycję. Dlaczego? Zawsze powtarzam, że
nie sprzedajemy skrzyń, lecz rozwiązania.
Około 85 proc. naszej produkcji stanowią
skrzynie z wkładami indywidualnymi. Wykorzystujemy do tego gotowe obudowy
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– Jakość to dla mnie również gotowość
podejmowania walki z napotykanymi problemami i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Nawet jeśli stąpamy
po krawędzi, to ta krawędź musi być dobrze
wyliczona, żeby zawsze zachować bezpieczeństwo. Tylko tak można zbudować silną
markę. Jeśli chce się być w czymś dobrym,
kluczem jest też wąska specjalizacja kojarzona z daną firmą. W Polsce mamy ciekawe,
często nowatorskie, przyszłościowe pomysły, ale cały czas kuleje sfera organizacyjna.
Brakuje nam uporządkowania procedur i poważnego stosunku do harmonogramów.
Czym wyróżniają się rozwiązania zastosowane w państwa skrzyniach transportowych?
– Żeby oferować wartościowy produkt,
trzeba znaleźć stabilnego dostawcę materiału, który zagwarantuje wysoką jakość i dobrą cenę. Metodą prób i błędów
znaleźliśmy solidnych partnerów. Pod tym
względem jesteśmy bardzo rygorystyczni
i staroświeccy. W biznesie nie ma miejsca
na sentymenty i dawanie wielu szans. Je-

Czy zakładając firmę, celowali państwo
w branżę obronną?
– Przede wszystkim. Wszystkie nasze
skrzynie mają certyfikaty wojskowe. Ponadto bazują na indywidualnych rozwiązaniach, co w obszarze bezpieczeństwa – jak
pokazuje doświadczenie – okazuje się nader
słusznym rozwiązaniem. Przy okazji zmierzamy do tego, żeby przyciągnąć do Polski
nowe technologie dostępne na rynkach obcych. Znaleźliśmy też firmę, która jako jedyna na świecie już od lat 50 oferuje skrzynie „carbonowe”, ale nie tylko. Przez 2 lata
prowadziliśmy z nimi negocjacje w zakresie
współpracy i dostępu do nowych technologii. W kwietniu podpisaliśmy umowę współpracy, która pozwala nam realizować indy-

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Choć zaczynaliśmy od dostaw dla sektora obronnego, z czasem nasza oferta
zaczęła trafiać do innych odbiorców, m.in.
służb medycznych i cywilnych. W obrębie
przemysłu obronnego naszymi odbiorcami są głównie jednostki zaangażowane
w produkcję wojskową i ich kooperanci. Teraz doszły też firmy spoza tego środowiska,
ale większość klientów była lub jest związana z obronnością. Nasi klienci rozumieją, że
obudowa jest sprawą drugorzędną, najważniejsze jest wyposażenie skrzyni. Niekiedy
jesteśmy też poddostawcą rozwiązań do
dużych systemów zabezpieczeń. Dla wielu
firm zachodnich, np. z Włoch, Wielkiej Brytanii, jesteśmy partnerem w opracowywaniu innowacyjnych technologii. Robimy też
organizery ukryte w wieku skrzyni.
Jak podsumowałby pan 7 lat działalności firmy i jakie ma pan dziś plany i oczekiwania związane z firmą?
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– Lata 2012–2013 były bardzo trudne, ale
spodziewaliśmy się tego. W tym okresie obserwowaliśmy rynek i analizowaliśmy bardzo dokładnie, czy obrana przez nas strategia jest właściwa. Wielu nie podjęło z nami
współpracy, bo bało się przyszłości naszej
firmy. W drugiej połowie 2014 r. zaczęły się
powroty tych, którzy wcześniej bali się nam
zaufać , a w 2015 r. mieliśmy do czynienia
z lawiną, która trwała przez kolejne lata.
W 2017 r. musieliśmy wręcz wyhamowywać
tę dynamikę. Martwi mnie, że w Polsce jest
słaby rynek pracy. Brak specjalistów jest
poważnym problemem gospodarczym. Kiedy ja zaczynałem, chciałem wiedzieć tyle,
ile mój przełożony. Dziś nowi pracownicy na
starcie chcą zarabiać tyle, ile ich kierownik.
Niestety coraz rzadziej idą za tym kompetencje. Czego chciałbym dla firmy? Żeby
ciągle była niepokorna, bo to nie pozwala
spocząć na laurach. Jednocześnie trzeba
pamiętać, że zlecenia same nie przyjdą.
O klienta trzeba zabiegać, zachęcić go do
rozmów o wspólnych projektach, przekonać,
że warto nam poświęcić czas i zaufać. Obecnie jesteśmy przygotowani do uruchomienia własnej produkcji.
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Czy
świadomość
użytkowników
w zakresie roli dobrego
zabezpieczenia towaru
w transporcie rośnie?
– Rośnie i to do kwadratu. W 2010 r. szacowałem, że rozwój świadomości konsumenckiej w obszarze skrzyń transportowych
z tworzyw nastąpi w latach 2019–2020.
Trochę się pomyliłem, bo nastąpił 3 lata
wcześniej. Kiedyś powszechna była teoria,
że do transportu najlepsze jest drewno.
Teraz wojsko nie chce słyszeć o drewnie.

Wbrew pozorom
liczy się również design
i estetyka wykonania. Czasem klient
zwraca uwagę na rzeczy, które nas zaskakują, bo nie podejrzewalibyśmy, że uzna je
za ważne. To wszystko szczegóły, o których
mówiłem – niekiedy decydujące. Projektant
nie może myśleć o tym, żeby jemu było łatwiej, tylko jak zrobić produkt wygodny dla
klienta.

Cellco
Communications

Rozmawiali Jarosław Dudek i Mariusz Gryżewski

Technologia Światłowodowa w zastosowaniu militarnym
Cellco Communications jest wiodącym
producentem rozwiązań światłowodowych.
24-letnie doświadczenie na rynku, umożliwiło firmie obsługę projektów militarnych zarówno w Polsce jak i w Europie. Aktualnie firma Cellco bierze udział w przedsięwzięciach
o strategicznym znaczeniu dla polskiej armii
zapewniając klientom najlepszą jakość usług
w zakontraktowanych terminach. Nasze procedury są spójne z Systemem Zarządzania Jakością
ISO 9001 oraz wymaganiami NATO - AQAP 2110
Nasza oferta to m.in.:
• Polowe kable światłowodowe i hybrydowe
na bębnach od 100m do 5km (z możliwością
montażu na plecakach bądź samochodach)
• Wiązki światłowodowe ze złączami wojskowymi i cywilnymi (od 0,5m do 100m) ze
złączami typu QBeam, MFM, 38999 , ST, SC,
E2000 i innymi.
• Wiązki hybrydowe (światłowodowo-elektryczne) od 0,5m do 100m

Castelior Sp. z o.o.
ul. Jerzmanowska 107
54-530 Wrocław
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Serwis Militarny
Cellco oferuje opiekę i pomoc techniczną
w czasie badań zakładowych i kwalifikacyjnych systemów militarnych
Firma zapewnia serwis oraz dostarczanie
dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia mechanicznej, elektrycznej i elektronicznej integracji systemów zgodnie z wymogami
Inspektoratu Uzbrojenia.
Nasz doświadczony zespół projektowy R&D,
oferuje:
•w
 ykonywanie dedykowanych projektów
w zakresie przełącznic, wiązek kablowych,
bębnów oraz innych innowacyjnych produktów
• koncentracja na wymaganiach klientów
– projektowanie zgodne z normami militarnymi
Opracowaliśmy ścieżkę szybkiego prototypowania, co znacznie skraca proces walidacji
produktu finalnego.

Złącza soczewkowe QBeam
- Kompatybilne z CTOS
- Zgodne z normą NO-58-A208:2016.
-Konstrukcja szczelna ,zgodna z IP 68,
-System bezstykowego połączenia zwiększa
żywotność połączeń do 5000 cykli.
-Soczewki osłonięte oknem ochronnym
-Złącze hermafrodyczne, umożliwiające łączenie złącz bez konieczności używania specjalistycznych adapterów
Specjalistyczne kable polowe
Kable światłowodowe zakończone złączami soczewkowymi QBeam uzyskały pozytywny wynik badań zgodności z założeniami normy obronnej NO-58-A208.
To zintegrowane rozwiązanie jest niezwykle wytrzymałe, cienkie i lekkie charakteryzując się jednocześnie wysoką odpornością na
trudne warunki środowiskowe. Dostępne jest
także w wersji wiązek burtowych do montażu
w urządzeniach, panelach lub pojazdach

Cellco Communications
castelior.pl

zamowienia@castelior.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Szczecińska 30 E,
73-108 Kobylanka

cellco.com.pl
runfiber.eu

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 91 460 00 75

info@cellco.com.pl
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System
System
System
Budownictwa
Budownictwa
Budownictwa
Modułowego
Modułowego
Modułowego
www.climatic.pl

Wiodący Lider dostawców pasywnych komponentów
sieci światłowodowych

KABLE ŚWIATŁOWODOWE | SYSTEMY FTTX | ROZWIĄZANIA DLA
DATA CENTER | PATCH PANELS | SPLITERY I PATCHORDY |
PIGTAILE I ROZWIĄZANIA DLA WOJSKA

www.climatic.pl
www.climatic.pl

Przyszłość
Przyszłość budownictwa
budownictwa
tkwi
w
modułach
Przyszłość
budownictwa
tkwi w modułach
tkwi w modułach

Climatic Sp. z o.o. Sp.k.
Climatic Sp. z o.o. Sp.k.
Climatic
Sp.
z o.o.
Sp.k.kapitału krajowego, która
Jesteśmy ﬁrmą
z 100%
udziałem

Cellco Communications | Szczecińska 30 E, 73-108 Kobylanka |
e-mail: info@cellco.com.pl | tel: 91 460 00 75

cellco.com.pl | runfiber.eu
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Jesteśmy ﬁrmą z 100% udziałem kapitału krajowego, która
od blisko 20 lat działa w branży budowlanej na rynku
od bliskoﬁrmą
20 lat
działaudziałem
w branży
budowlanej
na rynku
Jesteśmy
z 100%
kapitału
krajowego,
która
krajowym oraz zagranicznym. Nasze przedsiębiorstwo
krajowym
oraz
Nasze
przedsiębiorstwo
od
blisko 20
lat zagranicznym.
działa w branży
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dostarcza rozwiązania w systemie zaprojektuj i zbuduj
dostarcza rozwiązania
w systemie
zaprojektuj
i zbuduj
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oraz zagranicznym.
Nasze
przedsiębiorstwo
głównie dla budynków użyteczności publicznej. Dzięki
głównie dla
budynków wużyteczności
publicznej.i zbuduj
Dzięki
dostarcza
rozwiązania
systemie zaprojektuj
równoczesnemu prowadzeniu faz prefabrykacji oraz
równoczesnemu
prowadzeniu
faz prefabrykacji
oraz
głównie
dla budynków
użyteczności
publicznej. Dzięki
przygotowania budowy, czas budowy staje się znacznie
przygotowania budowy,
czas budowy
staje się znacznie
równoczesnemu
prowadzeniu
faz prefabrykacji
oraz
krótszy, niż w przypadku wykorzystania technologii
krótszy, niż wbudowy,
przypadku
technologii
przygotowania
czas wykorzystania
budowy staje się
znacznie
tradycyjnej. To wszystko odbywa się w pełnej koordynacji
tradycyjnej.
odbywa
się w pełnej koordynacji
krótszy,
niżTowwszystko
przypadku
wykorzystania
technologii
oraz przy minimalnej uciążliwości dla otoczenia. System
oraz przy minimalnej
uciążliwości
System
tradycyjnej.
To wszystko
odbywa siędla
w otoczenia.
pełnej koordynacji
modułowy pozwala na tworzenie różnorodnych układów
modułowy
pozwala nauciążliwości
tworzenie różnorodnych
oraz
przy minimalnej
dla otoczenia.układów
System
przestrzennych i funkcjonalnych, dzięki temu Klient może
przestrzennych
i funkcjonalnych,
temu Klient
może
modułowy
pozwala
na tworzeniedzięki
różnorodnych
układów
w dowolny sposób kształtować zamówione obiekty.
w dowolny sposób
kształtować
zamówione
obiekty.
przestrzennych
i funkcjonalnych,
dzięki
temu Klient
może
Zaprojektuj i wybuduj to prosty sposób na budynki
Zaprojektuj
wybudujkształtować
to prosty zamówione
sposób na budynki
w
dowolny isposób
obiekty.
mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, hotele oraz
mieszkalne, budynki
użyteczności
hotele
oraz
Zaprojektuj
i wybuduj
to prostypublicznej,
sposób na
budynki
obiekty o przeznaczeniu socjalnym.
obiekty o przeznaczeniu
socjalnym.publicznej, hotele oraz
mieszkalne,
budynki użyteczności
obiekty o przeznaczeniu socjalnym.
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Przewaga dzięki technologii
Przewaga dzięki technologii
Przewaga dzięki technologii

Oszczędność
Oszczędność
Mała uciążliwość prac
Mała
uciążliwość
pracakustyczna
Oszczędność
Wysoka
izolacyjność
Wysoka
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uciążliwość
Możliwe skrócenieprac
czasu
realizacji inwestycji o 50%
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Zgodność z warunkami
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Ekologiczne materiały
Ekologiczne
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Prefabrykacja
na montaż
poziomie 90%
Szybki i sprawny
Szybki
i
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materiały
Wysoka jakość
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Szybki
i sprawny
montaż
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Gwarancja
terminowości
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Funkcjonujący obiekt w trakcie prac np. nadbudowy
Funkcjonujący
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Gwarancja
terminowości
Rozwiązanie
zeobiekt
wszystkimi
dopuszczeniami
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Rozwiązanie zeobiekt
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Funkcjonujący
w trakcie
prac np. nadbudowy
Rozwiązanie ze wszystkimi dopuszczeniami na rynku
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drewnianą jest dużo wyższa odporność stali na korozję
biologiczną. U podstaw systemu modułowego Climatic
leży budowa obiektów użyteczności publicznej w pełni
zgodnych z aktualnymi uwarunkowaniami, w czasie i jakości
nie osiągalnej dla budownictwa tradycyjnego. System
Climatic obala wszystkie mity dotyczące prefabrykowanych
modułów stalowych - odporność ogniowa przegród –
REI120, standardowa wartość współczynnika U dla ścian
zewnętrznych <0,17 W/(m2.K), wysokość pomieszczeń od
podłogi do suﬁtu nawet do 3,5 m w zależności od potrzeb.

Moduły, dzięki stosowanej konstrukcji stalowej,
mają o połowę mniejszy ciężar, niż taki sam
fragment budynku wybudowany w technologii
tradycyjnej, co znacząco zwiększa możliwości
nadbudowy.

Moduły w Polsce i Europie
Zalety budownictwa modułowego dobrze znają już
inwestorzy na zachodzie i północy Europy. Nasi sąsiedzi
budują modułowo m.in. biura, hotele, obiekty specjalne,
biura czy sewerownie. Za wyborem systemu modułowego
przemawia przede wszystkim krótki czas realizacji zadań,
mała uciążliwość budowy, a najbardziej wysoka jakość
budynku powstającego w kontrolowanych warunkach
produkcyjnych. Jeszcze kilka lat temu, kiedy nasi zachodni
sąsiedzi w technologii modułowej budowali około miliona
metrów kwadratowych rocznie, nasz rodzimy rynek
generował zaledwie kilka tysięcy metrów. Od roku 2016
rynek budownictwa modułowego rozwija się w Polsce
bardzo dynamicznie i sama ﬁrma Climatic produkuje około
20 000 m² rocznie na potrzeby naszego kraju.

Te wszystkie czynniki decydują o tym, że stalowe
budownictwo modułowe jest tak chętnie wybierane dla
obiektów publicznych. W ciągu kilku miesięcy z modułów
o wysokim stopniu prefabrykacji można wybudować
szpitalny
oddział
kilkudziesięciołóżkowy,
średniej
wielkości poradnię, w pełni wyposażony blok operacyjny,
kilkuoddziałowe przedszkole, szkołę lub biurowiec
dla setki osób. A to wszystko w stabilnych warunkach
certyﬁkowanego przedsiębiorstwa, pod okiem zakładowej
kontroli produkcji.

Dostosowanie do wymagań funkcjonalnych
Niebagatelne znaczenie ma w tym przewaga systemu
Climatic nad innymi technologiami dostępnymi na rynku.
Budownictwo panelowe gdzie prefabrykowane są w
zakładzie ściany i stropy, nie umożliwia prefabrykacji
robót wykończeniowych, i generuje duże koszty robocizny
na budowie, mogłoby się wydawać, że budownictwo
kontenerowe sprosta tym wymaganiom lecz ograniczenia
wynikające z konstrukcji i rozmiarów kontenerów, nie
pozwalają na budowę obiektów zgodnych z warunkami
technicznymi i zachowujących wszystkie wymagania
funkcjonalne. Tylko wielkogabarytowe moduły przestrzenne
spełniają te kryteria.

Budynek jako produkt
Jeszcze kilka lat temu, kiedy ceny robocizny nie grały aż
tak istotnej roli w wartości projektów, pomimo swoich
zalet budownictwo modułowe przegrywało cenową
walkę z budownictwem tradycyjnym (koszty transportu,
utrzymanie zakładu, materiały wyższej jakości), jednakże
obecna sytuacja na rynku powoduje, że te ceny bardzo
się zbliżyły, a nierzadko mamy sytuację, kiedy budynek
modułowy jest tańszy. Jeżeli trend na rynku pracy się
utrzyma to budownictwo modułowe nie będzie alternatywą
dla budownictwa tradycyjnego lecz naturalną ewolucją.
Tylko w modułach możemy rozwijać automatyzację procesu
w budownictwie tak, by maksymalnie zoptymalizować
prace i sprowadzić roboty budowlane do produkcji, gdzie
każdy budynek nie będzie prototypem jak to ma się w
przypadku tradycyjnej budowy, lecz produktem seryjnym o
powtarzalnych parametrach i zoptymalizowanych kosztach
wytworzenia.

System ściany osłonowej
Autorska Technologia Climatic opiera się na zastosowaniu bezmostkowego kompozytu konstrukcyjnego
przy budowie ścian osłonowych. Zastosowanie technologii BKK pozwala wyeliminować mostki cieplne w
przegrodzie, dzięki czemu, jesteśmy w stanie spełnić
rygorystyczne wymogi warunków technicznych 2021.
Zachowanie właściwej termiki w obrębie konstrukcji budynku wpływa przede wszystkim na jego energooszczędność, a co za tym idzie na niskie koszty jego utrzymania.

Wymagania pożarowe i odporność na korozję
Kolejnym problem, z którym świetnie sobie radzi
system Climatic są wymagania pożarowe.
Każda
przegroda, która stanowi oddzielenie pożarowe powinna
być wykonana wyłącznie z materiałów niepalnych,
co determinuje całkowite wykluczenie konstrukcji
drewnianych z budynków, gdzie występują strefy lub
wydzielenia pożarowe (czyli w zasadzie wszystkie budynki
użyteczności publicznej). Sporą przewagą nad konstrukcją

16

Dzięki systemowi Ściany Osłonowej Climatic otrzymujemy możliwość wymiany istniejących ścian z azbestem niespełniających aktualnych wymagań termicznych,
na gotowe, energooszczędne i
ekologiczne
rozwiązania oparte na prefabrykowanych elementach.
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
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CS Veterans

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

s.c.

Szanowni Państwo,

O

Oferujemy środki ochrony osobistej (ceny
do negocjacji w zależności od ilości).

ochrony indywidualnej dla Konsorcjum
szpitali woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Posiadamy status Dostawcy Strategicznego na czas pandemii COVID-19 środków

Zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani
przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządza-

nia Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
jako dostawca środków ochrony osobistej dla sieci Szpitali w woj. KujawskoPomorskim.

modułowe
Budownictwo
modułowe
Budownictwo
modułowe

efabrykacja budynku
Montaż i
Prefabrykacja budynku
wykończenie
Prefabrykacja budynku
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lenie
owę

amenty

Montaż i
Fundamenty
wykończenie
Projektowanie
Projektowanie

Oszczędność nawet do 50%

Montaż
i do 50%
Oszczędność nawet
wykończenie
Montaż i

Pozwolenie
Pozwolenie
na budowę
na budowę

wykończenie

adycyjne

Rękawiczki

Gogle
i przyłbice

Środki
dezynfekujące

Pozostałe

Fartuchy

Oszczędność
nawet
50%
Oszczędność
nawet
dodo
50%

Wznoszenie budynku
Pozwolenie
Pozwolenie
na budowę
na budowę

Fundamenty
Wznoszenie
budynku
Fundamenty

Wznoszenie budynku
Wznoszenie budynku

Budownictwo
tradycyjne
Budownictwo
tradycyjne

o kontaktu
Zapraszamy
kontaktu
u
Zapraszamy
dodo
kontaktu
Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
Reguły, ul. Żytnia 6
Reguły, ul. Żytnia 6
05-816 Michałowice
05-816
Michałowice
www.climatic.pl
+48 500 027 622
+48 500 027 622
www.climatic.pl
climatic@climatic.pl
climatic@climatic.pl

www.climatic.pl
www.climatic.pl

[czepki, pościele, prześcieradła, namioty barierowe]

• Posiadamy dostęp do pełnej oferty firmy 3M.
• Informacje oraz certyfikaty na temat naszego asortymentu znajdą Państwo na stronie internetowej csvmed.pl.

p. k.
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Maski

Fundamenty
Fundamenty

Fundamenty
Projektowanie
Projektowanie

Kombinezony

Autoryzowany Partner:
FORMEDIS DESIGN Sp. z o.o.
ul. Św. Marcin 8/6, 61-803 Poznań
tel. +48 61 673 53 59
www.formedisdesign.pl
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

CS Veterans Sp. z o.o.
Pod Skarpą 79,
85-796 Bydgoszcz

csvmed.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 570 222 570

zamowienia@csvmed.pl
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DRX Group

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Sp. z o.o.

Sp. z o.o.

Ś

Światłowodowy system monitoringu wykorzystuje światłowód
(zakopany w ziemi lub zainstalowany na ogrodzeniu dzięki czemu
możliwy jest montaż mieszany jednego systemu) do wykrywania,
śledzenia przy pomocy kamer/monitoringu i klasyfikacji w czasie
rzeczywistym różnego rodzaju zagrożeń. System za pomocą ana-

lizy wzoru akustycznego (detekcja wibracji) pozwala na wczesne
wykrywanie w pobliżu światłowodu takich zagrożeń jak: przechodząca osoba, przejeżdżający samochód, kopanie dołów, strzały
z broni, wspinanie się na ogrodzenie, wchodzenie na ogrodzenie
za pomocą drabiny, przecinanie/przepiłowanie ogrodzenia, itp.

Zakres działania jednego systemu to światłowód o długości do 50 km,
przy dokładności wykrywania do 10m.

Wykresy akustyczne zagrożeń

Wykresy alarmowe

- wysoki wskaźnik detekcji
- minimalny współczynnik fałszywych alarmów
- integracja z dowolną platformą zarządzania bezpieczeństwem
- informacją o dość dokładnym położeniu intruza oraz ewentualnej
drodze przemieszczania
- dzięki informacji o położeniu, system może współpracować z dronami oraz innymi urządzeniami np.: samochody samobieżne
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J

Jesteśmy pierwszą firmą w Europie, która już od 7 lat pod marką System EGP
promuje i wykorzystuje nanotechnologię
w kompleksowej, profesjonalnej profilaktyce ochrony zdrowia oraz dezynfekcji. Technologie, urządzenia oraz preparaty System
EGP sprawdzają się wszędzie tam, gdzie
wymagana jest maksymalna czystość oraz
wysokie standardy higieniczne. Zagrożenia mikrobiologiczne, wzrost alergizacji
społeczeństwa, obniżenie wrażliwości na
antybiotyki, niekorzystne działanie chemii
gospodarczej oraz chęć zachowania równowagi ekologicznej w środowisku człowieka
sprawiają, iż technologie System EGP są
niezwykle perspektywiczne. Nigdy wcześniej to, co małe nie miało takiego wpływu na to, co duże, dzięki temu pionierskie
technologie wytyczają nowe standardy dla
naszego zdrowia.

nanotechnologii w połączeniu z wiedzą osób
tworzących SYSTEM EGP daje świetne rezultaty i sprawia, że powstałe produkty są
niesamowicie skuteczne. Stosowane przez
nas produkty oraz urządzenia stworzone
zostały we współpracy z renomowanymi
polskimi oraz światowymi laboratoriami, co
gwarantuje ich doskonałą jakość, wykorzystanie materiałów wysokiej klasy oraz bezpieczeństwo stosowania.

Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm, wysoką jakość oraz dbałość o każdy
szczegół. Świadczymy usługi na najwyższym
poziomie. System EGP ® tworzony jest przez
ambitnych ludzi z pasją. To dynamicznie rozwijające się przedsięwzięcie. Wykorzystanie

Wyniki naszych badań, wiedzę o procesach technologicznych wykorzystujemy
w skali przemysłowej. Dostosowujemy ofertę do potrzeb technologicznych i możliwości
ekonomicznych inwestorów. Ofertę kierujemy również do mniejszych przedsiębiorstw

Nanoszenie ultra cienkich, funkcjonalnych
powłok wymaga dodatkowo wiedzy o strukturach powierzchni, pewnych umiejętności
manualnych oraz technicznego zrozumienia.
Dlatego też stawiamy na odpowiednio wyszkolony personel. Organizujemy regularne
szkolenia, w trakcie których zwracana jest
szczególna uwaga na kwestie bezpieczeństwa.

oraz klienta indywidualnego. Podejmujemy
się nietypowych zleceń. Zachęcamy Państwa
do zapoznania się z naszą szeroką ofertą,
a szczególnie do współpracy z System EGP®.
Nasza marka System EGP powstała
z chęci propagowania metod oraz produktów zapewniających poprawę jakości życia
i ochronę zdrowia. Stąd pomysł połączenia nowoczesnych technologii produkcji
powłok hydrofobowych, nakładania innowacyjnych powłok o właściwościach przeciwpatogennych, zamgławiania na zimno
oraz ozonowania z technologiami produkcji
i zastosowań pierwiastków rozdrobnionych
do wielkości nano od 1-100nm (nanometr
– jedna milionowa część milimetra). Produkty EGP System odznaczają się szerokim
zastosowaniem, szczególnie w zakresie profilaktyki zdrowia, udogodnień związanych
z życiem codziennym, poprawy walorów estetycznych oraz dezynfekcji. W trosce o zdrowie oraz środowisko są w pełni ekologiczne.
Wszystkie preparaty, urządzenia, stosowane
technologie w ramach Systemu EGP posiadają wymagane badania, certyfikaty i dopuszczenia.

Lao Tse

ECO – ZDROWIE SYSTEM EGP
Prosty model systemu

DRX Group Sp. z o.o.
drxgroup.pl

NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE

„Najważniejsze jest to czego nie widać.”

Powyższy system charakteryzuje:

ul. Jałowcowa 17
05-410 Józefów

Eco-Tech

+48 784 000 339

+48 535 525 578

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

IINNOWACYJNA FORMUŁA – AKTYWNE POWŁOKI OCHRONNE
NAKŁADANE NA TEKSTYLIA, ODZIEŻ, SAMODEZYNFEKUJĄCE
POD WPŁYWEM ŚWIATŁA
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
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wojowi i namnażaniu patogenów na powierzchni powłoki maseczki
2. MASECZKI SYSTEM EGP HELLO NANO
ZE SREBREM JONOWYM (+Ag)
III POZIOMY ZABEZPIECZEŃ
3. MASECZKI SYSTEM EGP HELLO NANO
ZE SREBREM JONOWYM, SREBREM METALICZNYM ORAZ ZŁOTEM METALICZNYM (Ag+, Ag, Au)
IV POZIOMY ZABEZPIECZEŃ

MASECZKI SYSTEM EGP Z POWŁOKAMI OCHRONNYMI
1. MASECZKI PREMIUM SYSTEM EGP HELLO NANO
Z AKTYWNĄ POWŁOKĄ SAMODEZYNFEKUJĄCĄ
POD WPŁYWEM ŚWIATŁA
VI POZIOMÓW ZABEZPIECZEŃ
Wspomagają wielopoziomową ochronę mikrobiologiczną przed wirusami, bakteriami,
grzybami, Lotnymi związkami Organicznymi
oraz alergenami. Maseczki wielokrotnego użycia
i prania.
Pokryte są aktywną powłoką fotokatalityczną, samoodkażające się pod wpływem światła.
Proces aktywacji maseczki do pełnego unieszkodliwiania patogenów i substancji organicznych następuje w ciągu kilkudziesięciu sekund
od wystawiania maseczki na światło. Trwałe
chemiczne wiązanie nanocząstek minerałów
oraz metali zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania.

Funkcjonalna warstwa SYSTEM EGP HELLO
NANO działa we wszystkich rodzajach światła,
najbardziej aktywna jest w świetle dziennym,
wzmocniona promieniowaniem UVa i UVb. Proces fotokatalizy zachodzi również w ciemności,
reakcja taka jest możliwa dzięki zastosowaniu
innowacyjnej technologii pochłaniania energii
świetlnej za dnia i powolnego oddawania jej w
ciemności. Powłoka poprzez swoją ekspozycję
wytwarza wiele form aktywnego tlenu, dzięki
czemu następuje utlenianie, degradacja substancji organicznych do najprostszych nieszkodliwych związków. Zastosowanie przez Spółkę
Eco-tech innowacyjnej formuły aplikacji próżniowej powłok SYSTEM EGP HELLO NANO zapewnia
ich równomierne rozłożenie na całej powierzchni maseczki. Dodatkową ochronę zapewnia Ag
nano srebro jonowe SYSTEM EGP oraz Ag nano
srebro metaliczne SYSTEM EGP, które wspiera
proces fotokatalizy - eliminuje i zapobiega roz-

Maseczki o właściwościach przeciwpatogennych o przedłużonej formule
działania.
4. POWŁOKI NAKŁADANE NA MATERIAŁY OCHRONNE, UBRANIOWE I OBICIOWE
SAMODEZYNFEKUJĄCE POD WPŁYWEM
ŚWIATŁA O PRZEDŁUŻONEJ FORMULE
DZIAŁANIA.
Powłoki samodezynfekujące o właściwościach antyalergicznych oraz antydezodoryzujących (usuwają nieprzyjemne
zapachy). Unikalna formuła System EGP
nakładania powłok gwarantuje ich równomierne rozłożenie i oczekiwaną penetrację materiału na który są nakładane.
Świadczymy usługi nakładania powłok
na różnego rodzaju materiały wykorzystywane do produkcji i szycia np. mundurów, opatrunków, ubiorów medycznych, ubiorów roboczych, pościeli, koców,
materiałów obiciowych

NANOKOLOIDY SYSTEM EGP
Produkty notyfikowane w bazie danych Cosmetic Products Notification Portal w Brukseli
oraz
przewodnictwo
nanocząstek złota, srebra, miedzi i platyny
w profilaktyce i ochronie
zdrowia.

Wyjątkowe właściwości nanokoloidów złota,
srebra , miedzi, i platyny.
Wykorzystujemy właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe
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Nanokoloidy System
EGP są otrzymywane
metodą fizyczną, przez
co określane są jako
niejonowe, co oznacza,
że silnie zdyspergowana
faza metaliczna takich
koloidów nie zawiera
chemicznie przyłączonych, ujemnych grup
anionowych, zaś samo srebro, miedź, złoto
oraz platyna nie występują tutaj w postaci
dodatniego kationu (metoda fizycznego uzyskiwania nanokoloidów jest całkowicie ekologiczna i bezodpadowa),

- wysokie
50 ppm,

stężenie

nanocząstek:

- ultra mała średnica nanocząstek:
2-6 nm (kilkadziesiąt atomów) - dostrzec je można dopiero pod mikroskopem elektronowym, są 10 razy mniejsze od najmniejszych wirusów i około
200 razy mniejsze od najmniejszych
bakterii,
- Zastosowanie Koloidów System
EGP przedstawiamy na naszej stronie
www.egp-system.com

- nanocząstki są czyste chemicznie
(wytwarzane z czystego metalu), wolne od
zanieczyszczeń powierzchniowych,
- odznaczają się bardzo wysoką stabilnością fizykochemiczną, nie ulegają procesowi
sedymentacji - nie wymagają wstrząsania
przed użyciem,
- wydajne, wystarczają na kilkumiesięczne,
codzienne stosowanie,
- nanocząstki nie reagują ze światłem,
preparaty ani pokryte nimi powierzchnie
nie ciemnieją pod wpływem światła, z tego

- Oferowane preparaty znajdują się
w przezroczystych butelkach, nigdy nie
zmienią barwy, co świadczy o ich wysokiej
jakości,
- zawarte cząstki metali szlachetnych
w skali nono są o wiele bardziej efektywne
w działaniu oraz aktywnym penetrowaniu
skóry w porównaniu z preparatami wykonanymi na bazie mikrocząstek metali szlachetnych.

- zawarte nanocząstki nie wchodzą w reakcje chemiczne, są neutralne chemicznie,
nie reagują z kwasami organicznymi i nieorganicznymi, stanowiącymi typowe składniki
obecne wewnątrz ludzkiego lub zwierzęcego
układu trawiennego,
- odznaczają się wyjątkową skutecznością i długotrwałością,
- niejonowe nanocząstki nie kumulują się
w organizmie, ich nadmiar jest wydalany,
nie tworzą groźnych dla życia azotanów, azotynów oraz chlorków, nie istnieje zagrożenie zachorowania na srebrzycę,

OCHRONA MIKROBIOLOGICZNA
I. WIELOFUNKCYJNA SZAFA DEZYNFEKUJĄCA I DEZODORYZUJĄCA SYSTEM EGP
Wielofunkcyjne, zdalnie sterowalne urządzenie podnoszące komfort i bezpieczeństwo
pracy przez zapewnienie czystości mikrobiologicznej poprzez dezynfekcję i dezodoryzację

przedmiotów, ubrań, obuwia oraz wyposażenia osobistego. Adresowane do szerokiego
grona odbiorców: służb mundurowych, opieki
zdrowotnej, przemysłu oraz rolnictwa.

PROFESJONALNA DEZYNFEKCJA
1. SMKA AWCK
Preparat do dezynfekcji wszystkich
powierzchni - mających i niemających
kontaktu z żywnością. Do zastosowań
profesjonalnych,
o działaniu bakteriobójczym wirusobójczym,
grzybobójczym. Produkt do stosowania metodą
fumigacji – zamgławiania ULV. Unikalna formuła o wydłużonej formule działania, synergia aktywnego tlenu H2O2, złota Au oraz
srebra Ag.
2. SMKA EGP Eco-touch
Preparat do dezynfekcji rąk.
Aplikacja poprzez naniesienie
na suchą powierzchnie dłoni.
O działaniu bakteriobójczym
wirusobójczym, grzybobójczym.
Unikalna formuła o wydłużonej formule działania syner-

- nanocząstki cechują się wysoką jednorodnością pod względem struktury
i wielkości,

Eco-Tech Sp. z o.o.

- nanocząstki posiadają naturalne
właściwości metali szlachetnych,

ul. Floksów 7
04-686 Warszawa
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względu nie muszą być przechowywane
w ciemnych butelkach.

gia aktywnego tlenu H2O2, złota Au oraz
srebra Ag.

rowany jest na generator ultradźwiękowy,
przez co wytworzona mgła uzyskuje zawirowanie oraz przyspieszenie.

3. GENERATORY ZIMNEJ MGŁY SYSTEM EGP
Generator ULV System EGP jest urządzeniem do profesjonalnej aplikacji metodą
fumigacji (zamgławiania) płynnych preparatów ochronnych w tym dezynfekcyjnych.
Technologia ta pozwala na kontrolowane
rozprzestrzenianie aplikowanego preparatu.

Pojęcie ULV stało się w ostatnich latach
synonimem możliwości wytworzenia i rozpylenia kropel o średnicy nieprzekraczającej
20 µm. Dla zobrazowania pojęcia - kropla
deszczu ma średnicę ok. 4000 µm, a średnica
ludzkiego włosa ok. 70 µm.

Do wytwarzania zimnej mgły (subtelnego
rozdrabniania cieczy) Generatory ULV System EGP (Ultra Low Volume),wykorzystują
fale ultradźwiękowe. Niebywałą zaletą tej
technologii jest wykorzystywanie do zabiegu
ultra małej objętości preparatu w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Opracowany i skonstruowany przez System EGP Generator ultradźwiękowy powoduje rozbicie cieczy do wielkości mikrometrycznych kropel unoszących się w powietrzu
(aerozol). W generatorze zimnej mgły źródłem prądów powietrza jest wysokoobrotowy kompresor. Strumień powietrza skie-

egp-system.com

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 792 928 467

biuro@egp-system.com
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40mm GRANATNIK PODWIESZANY DO KBK MSBS-GROT

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Fabryka Broni
„Łucznik” – Radom Sp. z o.o.

5

5,56 mm KARABINEK MSBS-GROT

5,56 mm karabinek standardowy (podstawowy) jest modułową automatyczną bronią
indywidualną, przeznaczoną do niszczenia siły
żywej. Po zamocowaniu granatnika podwieszanego kal. 40 mm karabinek może zostać

wykorzystany do zwalczania pojazdów lekko
opancerzonych. Do karabinka stosuje się naboje 5,56x45 mm NATO oraz ich krajowe odpowiedniki. Karabinek korzysta z magazynków
łukowych, zamiennych z magazynkami od

karabinków M-16 (AR-15) o pojemności 30 lub
opcjonalnie 20 nabojów. Konstrukcja karabinka jest całkowite przystosowanie do użytku
przez strzelców prawo- i leworęcznych.

Produkt jest wdrożony do produkcji.

7.62 mm SAMOPOWTARZALNY
KARABIN WYBOROWY MSBS-GROT
Samopowtarzalny karabin wyborowy MSBSGROT kalibru 7,62 mm to nowoczesna, oryginalna, polska konstrukcja, zasilana amunicją
karabinową 7,62x51 mm NATO (.308 Win.), opracowana w dwóch wersjach z lufami długości
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406 mm (16”) oraz 508 mm (20”). Jest efektem
współpracy Fabryki Broni „Łucznik”-Radom Sp.
z o.o. i Wojskowej Akademii Technicznej. Karabin
bazuje na ogólnym schemacie konstrukcyjnym
karabinka standardowego (podstawowego)

MSBS-GROT kalibru 5,56 mm i zawiera wszystkie jego najlepsze cechy, tj.: bezpieczeństwo
i niezawodność działania oraz wysoką modułowość, ergonomię i estetykę techniczną.

Produkt jest wdrożony do produkcji.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

40 mm granatnik podwieszany jest bronią indywidualną, nieautomatyczną, jednostrzałową przeznaczoną m.in. do: zwalczania i obezwładniania siły żywej, niszczenia
urządzeń technicznych, budynków, środków
ogniowych, pojazdów lekko opancerzo-nych,
stawiania zasłon dymnych, oświetlania terenu
itp. Granatnik jest podwieszany do 5,56 mm
karabinka standardowego (podstawowego) za
pośrednictwem łoża i składa się z następują-

cych modułów: moduł lufy, moduł szkieletu,
moduł komory spustowej, moduł celownika
mechanicznego. Granatnik jest dostosowany
zarówno dla strzelców prawo- jak i leworęcznych, poprzez symetryczne rozmieszczenie
ma-nipulatorów. Broń ma mechanizm uderzeniowy z układem iglicznym oraz mechanizm spustowy wyłącznie z samonapinaniem
(DAO). Przed strzałem przypadkowym chroni
bezpiecznik skrzydełkowy nastawny, którego

skrzydełka umieszczono po obu stronach komory spustowej. W położeniu „broń zabezpieczona” blokowany jest me-chanizm spustowy.
Bezpieczeństwo broni podczas użytkowania
zapewnia ponadto bezpiecznik samoczynny,
umożliwiający napięcie iglicy tylko przy ściągniętym języku spustowym. Do strzelania
z granatnika stosuje się naboje granatnikowe
40x46 mm (LV) produkcji krajowej lub zagranicznej.  Produkt jest wdrożony do produkcji.

5.56 mm SUBKARABINEK MSBS - GROT
5.56 mm subkarabinek MSBS-GROT, to skrócona odmiana karabinka szturmowego przeznaczona dla żołnierzy potrzebujących broni
o porównywalnej sile ognia, ale mniejszych
wymiarach. Jest to konstrukcja niezawodna,
trwała, celna i odporna na wpływ niekorzyst-

nych warunków środowiska. Dzięki małym rozmiarom jest łatwy do przenoszenia i wygodny
w walce w terenie zurbanizowanym. Subkarabinek MSBS-GROT zasilany jest nabojami
5,56x45 mm NATO oraz ich krajowym odpowiednikiem. Karabinek korzysta z magazyn-

ków łukowych, zamiennych z magazyn-kami
od karabinków M-16 (AR-15) o pojemności 30
lub opcjonalnie 20 nabojów. Konstrukcja karabinka jest całkowite przystosowana do użytku
przez strzelców pra-wo- i leworęcznych.

Produkt jest wdrożony do produkcji.

PISTOLET SAMOPOWTARZALNY PISTOLET SAMOPOWTARZALNY
VIS 100
WALTHER P99
Pistolet samopowtarzalny VIS 100 kal. 9 x 19 PARA jest bronią osobistą, przezna-czoną dla wojska, służb mundurowych, służb ochrony
mienia. Służy do walki i samoobrony na krótkich odległościach (do ok.
50 m). Działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, a zamek ryglowany
jest poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pio-nowej w oknie wyrzutowym zamka (system Browninga). Pistolet może być używany zarówno przez strzelców prawo-, jak i leworęcznych. Posiada ergonomiczny
chwyt, umożliwiający dopasowanie do ręki użytkownika, poprzez zastosowanie wymiennych nakładek w dwóch rozmiarach. Szkielet broni
wyposażony jest w szynę Picatinny wg MIL STD 1913, przeznaczoną do
mocowania laserowego wskaźnika celu lub oświetlenia taktycznego, co
zwiększa funkcjonalność broni. Produkt jest wdrożony do produkcji.

Pistolet samopowtarzalny P99 kal. 9 x 19 PARA jest przeznaczony zarówno dla służb mundurowych, jak i do ochrony osobistej. Wyróżnia się
ergonomicznym kształ-tem, niezawodnym działaniem, możliwością błyskawicznego naprowadzania przy-rządów celowniczych (kontrastowych
i nocnych) na cel oraz dużą pojemnością ma-gazynka. P99 jest dostosowany dla strzelców prawo- i leworęcznych. Zastosowanie technologii tenifer na częściach metalowych zapewnia maksymalną odporność
powierzchni na ścieranie, ochronę przed korozją oraz atrakcyjny wygląd
broni. Szkielet pistoletu wykonany z polimeru posiada szynę Picatinny,
co umożliwia zamontowanie oświetlenia taktycznego lub laserowego
wskaźnika celu. Pistolet P99 posiada mechanizm spustowy SA, DA, AS.

Produkt jest wdrożony do produkcji.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o.
ul. Grobickiego 23
26-617 Radom

fabrykabroni.pl
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+48 48 38 99 155

handel@fabrykabroni.pl
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AITECH Systems

Forcepol

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Sp. z o. o.

Firma Forcepol to renomowany dostawca sprzętu dla
przemysłu cywilnego i wojskowego. Rozpoczęliśmy działalność
w 2015 roku i od tego czasu dostarczamy naszym klientom
wyspecjalizowane urządzenia.
To właśnie u nas w nowoczesne produkty wielu uznanych
na świecie marek, takie jak
superkomputery GPGPU, automatyczne stacje pogodowe,
siedzenia do pojazdów woj-

skowych, szeroka gama masztów teleskopowych, klawiatury
i monitory w wykonaniu wojskowym i morskim, zaopatrują się integratorzy systemów
obronnych dla wojsk lądowych,

sił powietrznych, marynarki wojennej, wojsk specjalnych, jak
również służby bezpieczeństwa
publicznego, zakłady przemysłowe oraz instytuty badawcze i naukowe. Sprzedajemy

asortyment wysokiej klasy dzięki współpracy z wieloma wiarygodnymi partnerami, którzy
zajmują się produkcją sprzętu
wojskowego i przemysłowego.
Należą do nich między innymi:

IRDAM
Dzięki współpracy ze szwajcarskim koncernem Irdam jesteśmy dostawcą automatycznych stacji meteorologicznych.
Światowy lider z ponad 30-letnim doświadczeniem i najlepszy
w swojej klasie, opracowuje i produkuje najwyższej klasy sondy pogodowe stosowane w celu poprawy wydajności operacji
wojskowych. IRDAM, dzięki sprawdzonej technologii, dostarcza
podstawowe dane pogodowe do centrów dowodzenia, czołgów, programów obrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej (CBRN), bezzałogowych pojazdów naziemnych
UGV i powietrznych UAV, jak również do wielu innych zastosowań na całym świecie. Czołowe światowe armie i integratorzy
na całym świecie wybrali IRDAM, aby ulepszyć swoje aktywa
oraz polepszyć swoje zdolności np. o korekcję balistyczną.
IRDAM jest bezsprzecznie najlepszym rozwiązaniem stosowanym przez wiodących i najbardziej znanych na całym świecie
czołowych producentów platform mobilnych.

jednopłytowe SBC, moduły przejściowe i nośniki PMC i XMC, obudowy, płyty: wideo/graficzne, we/wy, pamięci, przełączniki Ethernet,
zintegrowane komputery typu COTS. Lista klientów Aitech Systems
jest również imponująca, to m.in.: Boeing, General Dynamics, Rafael,
Raytheon, BAE Systems, Aselsan, IAI, Lonardo, NASA, …

VITAL SEATING & SYSTEMS (VSS)
Współpracująca z nami firma VSS oferuje fotele do pojazdów
wojskowych, służb mundurowych i komercyjnych. Renomowany
producent foteli wojskowych dla załogi, dowódcy, kierowcy czy
operatorów, absorbujących na sobie energię wybuchu przy najechaniu
na miny, jednocześnie chroni pasażerów i zapewnia im bezpieczny
i komfortowy transport. Gwarantem jakości są bez wątpienia
zastosowane opatentowane technologie oraz zgodność ze standardami
STANAG 4569 poziom 2-4 i zagrożeniami IED. Siedzenia są lekkie, nieduże, a
przez to bardzo funkcjonalne. Mogą być również modyfikowane na potrzeby
konkretnych pojazdów. Istnieje możliwość zamówienia egzemplarzy
z podnóżkami, podłokietnikami, zagłówkami, regulacjami wysokości czy
ustawieniami przód-tył, brotem w lewo i prawo. Ponad 3500 siedzeń VSS
jest już użyciu w armiach na całym świecie, zapewniając bezpieczeństwo
żołnierzom i niejednokrotnie ratując ich zdrowie oraz życie.

FIRECO

Przykładowi użytkownicy stacji pogodowych IRDAM to Nexter,
LECLERC, Leopard , Arjun Mk1 i Mk2, Altay, K2 Black Panther, Striker,
VABRECO, FOX, CMI Cockerill, T-72, HSW, Rosomak, Jobaria, Piranha 3...
26

Dla przemysłu cywilnego, wojskowego oraz kosmicznego dostarczamy superkomputery GPGPU wyprodukowane przez ceniony na
rynku koncern Aitech Systems – to izraelski producent solidnych
wojskowych i lotniczych systemów wbudowanych i superkomputerów
GPGPU dla szeregu prestiżowych projektów, w tym wielu programów
obronnych i kosmicznych na całym świecie. Superkomputery to
urządzenia o wielokrotnie większej wydajności i mocy obliczeniowej
niż zwykłe komputery. Współczesne superkomputery opierają się na
pracy połączonych ze sobą tysięcy procesorów, co z kolei pozwala
na szybsze dokonywanie równoległych obliczeń i przetwarzanie wielu procesów jednocześnie, czyli po prostu lepszą wydajność. Właśnie
na takiej zasadzie działa technika GPGPU w superkomputerach, która umożliwia procesorom graficznym GPU zajmowanie się nie tylko
obliczeniami związanymi z grafiką komputerową, ale również
dotyczącymi ogólnego przeznaczenia. Wysoce wytrzymałe wyroby,
działające w zakresie temperatur -55°C do +85°C, zgodnie z normą
MIL, zapewniające maksimum funkcjonalności w ciężkich warunkach
pracy. Oferta Aitech obejmuje superkomputery GPGPU, komputery
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Dostarczamy maszty teleskopowe o 1 do 40 m wysokości,
wyprodukowane przez włoskiego wiodącego światowego
producenta masztów Fireco. Oferowane przez nas maszty
pneumatyczne i elektromechaniczne charakteryzują się bardzo
dużą stabilnością i sztywnością. Wykorzystywane są przede
wszystkim w wojsku, służbach porządkowych, pożarniczych,
policyjnych oraz wielu branżach przemysłu. Na ich szczycie można
montować anteny, radary, kamery, aparaty, najaśnice, stacje
meteorologiczne oraz wiele innych. Używa się ich w systemach
obserwacyjnych, telekomunikacji oraz fotografii, czy też
wszędzie tam, gdzie niezbędne jest zainstalowanie oświetlenia.
Oferujemy najszerszy zakres modeli masztów dostępnych na
rynku, posiadających przyjazny interfejs użytkownika w panelu
sterowania, wysoką dokładność ruchu obrotowego, mały pobór
mocy oraz łatwość konserwacji. Maszty FIRECO spełnią wymogi
europejskich standardów i wytycznych, a także posiadają
certyfikaty MIL. Są używane przez armie całego świata, straż
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graniczną, straż pożarną a przykładowymi klientami są Thales, Sagem,
Elbit, Leonardo, Airbus, General Dynamics, Indra, Rohde i Schwarz,
Rafael, WB Electronics, Rosomak i wielu innych.
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Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Metali Nieżelaznych

I

Instytut Metali Nieżelaznych, będący od 2019r.
instytutem Sieci Badawczej Łukasiewicz, od
prawie 70 lat buduje i modernizuje polski
przemysł metali nieżelaznych. Łukasiewicz
- IMN wykonuje m.in. prace z obszaru obronności i bezpieczeństwa obejmujące zagadnienia takie jak: technologie baterii rezerwowych
i baterii specjalnego przeznaczenia; hybrydowe układy zasilania pojazdów specjalnych;
źródła zasilania załogowych i bezzałogowych
statków powietrznych, autonomicznych plat-

HATTELAND TECHNOLOGY
Oferujemy pełną gamę sprzętu i infrastruktury
dla
przemysłu
morskiego
i przybrzeżnego norweskiego potentata
Hatteland Technology:
• monitory do aplikacji morskich od 8” do 55”
• stoły taktyczne
• komputery panelowe, serwery
• klawiatury, trackballe, kamery
• przełączniki Ethernet

Wszystkie produkty Hatteland są testowane oraz badane w celu spełnienia następujących norm: DNV, ATEX, IEC 60945, MIL
-STD-461E/G, MIL-STD-810F, MIL-STD-167-1,
DO160F, MIL-STD-901D (grade A/B, Class
1 (Hard mounted)), Extended IEC 60945,
EN60945 4th, EN60529, EN61174 (IEC1174)
(on selected models), TEMPEST SDIP-27 Level B (on selected models), EU-RO-MR (Re-

cognised Organisations Mutual Recognition)
(Covers ABS - BV - DNV - GL - NK - LRS).
Ponadto Hatteland oferuje również kombinacje technologii, takich jak ECDIS, Optical
Bonding oraz Multitouch. Baza klientów,
którzy nieustanie korzystają z rozwiązań
Hatteland to między innymi takie firmy jak:
Wärtsilä, Northrop Grumman, Kongsberg,
CAT, THALES, VALMET,…

AVALEX Technologies
Jesteśmy dostawcą awioniki pokładowej, którą oferujemy we
współpracy z amerykańskim producentem Avalex Technologies.
Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla cywilnych i wojskowych statków
powietrznych. Pokładowe systemy awioniki z naszej oferty są wykorzystywane w przemyśle zbrojeniowym, przedsiębiorstwach o charakterze
komercyjnym, ratownictwie, policji i w pracach wielu służb. Współpraca
z Avalex Technologies umożliwia nam dostawę takich urządzeń jak:
• systemy mapowania cyfrowego,
• inteligentne wyświetlacze wielofunkcyjne i tablety
• cyfrowe rejestratory wideo
• jednostki zarządzania komunikacją
• procesory misji
• systemy ostrzegania o ciśnieniu i poziomie tlenu w kokpicie statku itp.

Forcepol Sp. z o.o.
ul. Modlińska 190
03-119 Warszawa
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lifikowana kadra naukowo-badawcza
Łukasiewicz IMN realizuje prace związane z przeróbką rud metali nieżelaznych
i innych surowców mineralnych, piroi hydrometalurgicznymi metodami odzysku metali z rud i koncentratów, przeróbką i utylizacją odpadów, inżynierią materiałową, przetwórstwem metali i stopów,
ochroną środowiska, chemią analityczną
metali oraz magazynowaniem energii
i elektromobilnością.

Seria baterii termicznych BTR
w technologii proszkowej do amunicji inteligentnej
Baterie termiczne stosowane są do
zasilania układów sterowania i systemów samonaprowadzających rakiet, bomb, pocisków sterowanych
i torped oraz w systemach bezpieczeństwa.
Seria dotychczas opracowanych
baterii termicznych, opartych na
technologii proszkowej powstała
we współpracy Łukasiewicz - IMN
oraz MESKO S.A. Baterie termiczne cechują się wysoką (niemal
stuprocentową) niezawodnością,
długim (kilkunastoletnim) okresem
przechowywania, bez utraty parametrów eksploatacyjnych, bezobsługowością - brak konieczności
konserwacji i doładowywania przy
jednoczesnej ciągłej gotowości do

Zapraszamy do kontaktu

form bezzałogowych, systemów bezpieczeństwa oraz układów sterowania obiektów
rakietowych i amunicji precyzyjnego rażenia;
technologie elastycznych pokryć fotowoltaicznych; nowe technologie lekkiego opancerzenia modularnego; modyfikowane stopy
ciężkie do amunicji przeciwpancernej; technologie wykorzystania druku przyrostowego
3D do produkcji uzbrojenia.
Oprócz działalności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, wykwa-

użycia i możliwości natychmiastowej aktywacji – pozwala to zamontować baterię na stałe w urządzeniu wyższego rzędu.
Posiadana przez Łukasiewicz
- IMN własna technologia produkcji baterii termicznych pozwala na
dalszy rozwój tej unikatowej na
skalę światową dziedziny przemysłu obronnego oraz uniezależnienie rodzimego przemysłu od
zagranicznych dostaw tego krytycznego podzespołu systemów
precyzyjnego rażenia. Możliwe
jest opracowanie i podjęcie seryjnej produkcji kolejnych typów
baterii termicznych o zastosowaniach zarówno artyleryjskich, jak
i rakietowych.

Grupę opracowanych baterii tworzą
następujące
wyroby:

BTR-06 - Zestaw
Rakietowy PIORUN
BTR-07 - Zestaw
Rakietowy PIORUN

Możliwość zastosowania w projektowanym
zestawie rakietowym
BŁYSKAWICA

BTR-10 - Amunicja
Precyzyjnego Rażenia
APR-120

Możliwość zastosowania
w przeciwpancernym
zestawie rakietowym
PIRAT

BTR-11 - Amunicja
Precyzyjnego Rażenia
APR-155

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych

+48 506 502 900

office@forcepol.com

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

ul. Sowińskiego 5
44-100 Gliwice

imn.gliwice.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 32 238 02 00

imn@imn.gliwice.pl
imn@imn.lukasiewicz.gov.pl

29

PRODUKTY I FIRMY - Innowacyjna gospodarka na rzecz bezpieczeństwa państwa

PRODUKTY I FIRMY - Innowacyjna gospodarka na rzecz bezpieczeństwa państwa

LABORATORIUM BADAŃ WYROBÓW
BARWIONYCH I BARWOMETRII

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź Tel.: +48 42 25 36 146; E-mail: barwometria@ips.lodz.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Przemysłu Skórzanego

Laboratorium przeprowadza m.in. badania:
• charakterystyk widmowych wyrobów • instrumentalne pomiary barwy i współczynnika luminancji świetlnej pow zakresie 350-2100 nm (np. wyrowierzchni fluorescencyjnych
by o własnościach kamuflażowych
• instrumentalne pomiary barw bezpiei maskujących)
czeństwa i barw rozpoznawczych

• odporności wybarwień wodę, pranie,
bielenie, rozpuszczalniki, pot, tarcie,
prasowanie, suchą obróbkę termiczną,
światło

LABORATORIUM GARBARSTWA

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź Tel.: (+48) 42 25 36 133/132/138; Kom.: 517 056 343
E-mail: lab_garbarstwa@ips.lodz.pl
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Laboratorium wykonuje badania fizyczne, chemiczne, odpornościowe, higieniczne i wytrzymałościowe niżej wymienionych materiałów:
podeszwy, itp.), na tapicerkę meblową • materiałów włókienniczych oraz
• skór miękkich i twardych, naturalnych,
tkanin powlekanych przeznaczonych:
i samochodową, artykuły ochronne,
wtórnych, sztucznych, futerkowych,
na elementy obuwia np. wierzchy,
odzież, rękawiczki, galanterię i wyroby
wet-blue i crust; przeznaczonych na
podszewki, kołnierze, języki, podpokaletnicze
elementy obuwia (np. wierzchy, poddeszwy, wyściółki itp.
szewki, kołnierze, wstawki, języki, pod-

I

Instytut ma wieloletnie doświadczenie pracy dla różnych służb mundurowych. Instytut ma charakter interdyscyplinarny i działa kompleksowo dla potrzeb przemysłu:
skórzanego, obuwniczego, futrzarskiego,
wyrobów medycznych, barwnikarskiego,
włókienniczego, meblarskiego, tworzyw
sztucznych, biotechnologii, ochrony środowiska, a także przemysłu spożywczego.

Laboratoria posiadają akredytacje
Obronności i Bezpieczeństwa

w zakresie

Laboratoria badawcze w zakresie akredytacji OiB badają m.in. Środki ochrony
indywidualnej i zbiorowej: kamizelki kuloodporne, kuloodporne zintegrowane,
ochronne, ratunkowo-desantowe; Materiały przeznaczone do ich konfekcjonowania:
Przedmioty zaopatrzenia mundurowego:
Pozostałe przedmioty umundurowania
i wyekwipowania oraz tkaniny, dzianiny,
skóry produkowane według WDTT, WTU,
PW. Całość oferty laboratoriów posiadają-

cych akredytację OiB dostępna na stronie
instytutu www.ips.lodz.pl .

Certyfikowanie jakości odzieży, obuwia
i sprzętu ochronnego - kluczem do jego
bezpieczeństwa.
Ośrodek Certyfikacji (akredytowana jednostka, posiadając status jednostki notyfikowanej nr 1439 w zakresie Rozporządzenia
(UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony
indywidualnej) certyfikuje wyroby takie ja
obuwie, odzież, rękawice, w tym odzież, obuwie i sprzęt ochronny, sprzęt specjalistyczny
dla zawodów podwyższonego ryzyka.

Zakłady naukowe kreują innowacje
również poprzez rozwiązywanie
problemów technologicznych
konkretnych przedsiębiorstw

Zakłady naukowe w Łodzi i w Krakowie
realizują krajowe oraz międzynarodowe projekty badawcze, rozwojowo-wdrożeniowe,

również współfinasowane z środków UE,
we współpracy z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz przedsiębiorcami.

Sieć Badawczą Łukasiewicz zrzesza ponad 30 instytutów naukowo-badawczych.
To trzecia pod względem wielkości sieć
badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania
technologiczne z obszarów badawczych:
Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa or Zrównoważona gospodarka i energia. Oferuje biznesowi unikalny
system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu
grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15
dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie
skutecznego rozwiązania wdrożeniowego.
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu
na prace badawcze. Kontakt poprzez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.
pl/biznes bądź bezpośrednio z wybranym
instytutem sieci.

Jednostka notyfikowana nr 1439 w zakresie Rozporządzenia (UE) 2016/425

Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
w służbie SŁUŻB MUNDUROWYCH
Akredytowane Laboratoria | Ośrodek Certyfikacji | Zakłady Naukowe
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LABORATORIUM OBUWIA

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź Tel.: (+48) 42 25 36 136, 42 25 36 135, 42 25 36 134,
Kom.: 517 056 373,
E-mail: lab_obuwia@ips.lodz.pl
Laboratorium bada następujące wyroby:
• elementy obuwia i materiały na
• materiały spodowe i wierzchnie
elementy obuwia - ochrony palców
- gumy pełne i mikrokomórkowe, plastopy, wkładki antyprzebiciowe, podestyfikaty polichlorku winylu, kauczuki
szwy, zamki błyskawiczne
termoplastyczne, poliuretany lite
i spienione, kopolimery EVA

LABORATORIUM BADAŃ
ŚRODOWISKA I ŻYWNOŚCI

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź, tel.: +48 42 25 36 121;
Laboratorium analizuje produkty pod
kątem wykrycia zafałszowań barwnikami niedopuszczonymi do zastosowania
oraz obecności barwników alergennych
i kancerogennych. Oznacza zawartość
barwników syntetycznych i naturalnych

w produktach spożywczych. Określa
tożsamość barwników stosowanych
do żywności. Oznacza substancje
niebezpieczne w wyrobach przeznaczonych do użytku konsumenta. Wykonuje
oznaczenia zgodnie z limitami dla nie-

58 /MON/2020

• obuwie do użytku w pracy - badania
zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
ISO 20344 ÷ 20347 i PN-EN 15090

43/MON/2017

bezpiecznych chemikaliów określonymi
w załączniku XVII do rozporządzenia
REACH.
Przedmiotem badań jest: skóra
i wyroby skórzane; wyroby włókiennicze;
wyroby z polichlorku winylu, żywność.

Pełen folder ofertowy dostępny w Dziale Komercjalizacji i Marketingu, tel.: 42 253 61 05; 517 056 332; email: k.paszyn@ips.lodz.pl

Sieć Badawcza Łuksiewicz. Instytut Przemysłu Skórzanego
ul. Zgierska 73,
91-463 Łódź

ips.lodz.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 42 25 36 108

sekretariat@ips.lodz.pl
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Instytut Transportu
Samochodowego
Instytut Transportu Samochodowego to
nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, który od blisko 70 lat kompleksowo
zajmuje się problemami transportu samochodowego.

Oferta naukowo-badawcza Instytutu dotyczy obszarów, które są szczególnie istotne
dla planowania i realizacji polityki państwa,
a których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia m.in. bezpieczeństwa publicznego

oraz poprawy jakości życia obywateli. Instytut dysponuje akredytowanymi laboratoriami, które wykonują badania przy użyciu
nowoczesnego sprzętu i wykwalifikowanej
kadry.

Badania płynów i badania mechaniczne
Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego zajmuje się badaniami następujących wyrobów:
• płynów eksploatacyjnych tj.:
- płyny niskokrzepnące do chłodzenia silników spalinowych,
- płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych i reflektorów,
- płyny hamulcowe do pojazdów silnikowych,
• tablic rejestracyjnych wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz
norm: ISO 7591, DIN 74069-07,
• tablic wyróżniających: pojazdy ciężkie i długie oraz pojazdy wolno poruszające się, a także tablic ostrzegawczych,
• urządzeń odblaskowych oraz trójkątów ostrzegawczych,
• specjalnych lamp ostrzegawczych,
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• odzieży o intensywnej widzialności,
• urządzeń świetlnych - ostrzegających i zabezpieczających.
A także badaniami:
• detali wg norm VW 80200-2, BMW GS 90011:2010-05, PV 1303, MBN
10494-5, GMW 14872, GMW 14671, VCS 1027 itp.,
• "in situ" procesów elektrochemicznych przebiegających na obszarach
wielkości rzędu mikrometrów,
• mikro oraz nanotwardości gumy,
• odporności korozyjnej materiałów, w tym między innymi opracowywaniem charakterystyk właściwości korozyjnych w oparciu o metody
elektrochemiczne,
• odporności urządzeń na działanie atmosfery przemysłowej, tj. SO2.
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Badania emisji spalin
Badania mechaniczne testów trwałościowych
wielkogabarytowych podzespołów pojazdów
Instytut Transportu Samochodowego realizuje
również badania mechaniczne testów trwałościowych wielkogabarytowych podzespołów
pojazdów. Spośród obiektów badań, które mogą
być poddawane ocenie trwałościowej wymienić
można: platformy najazdowe pojazdów pomocy
drogowej, ramy stałe oraz wychylne holowników ciągników siodłowych i dostawczych oraz
inne podzespoły robocze. Próby realizowane są
na platformie wibroizolowanej, której wymiary
dają możliwość zamocowania obiektu badań
o gabarytach 9×2.5 [m].
W badaniach wykorzystuje się siłowniki mobilne, które mogą być ustawiane w wytypowanych strefach działania obciążenia i pracować
synchronicznie, asynchronicznie lub przy wykorzystaniu dowolnego sygnału wymuszenia
do sterowania każdym z nich oddzielnie.
Dzięki wychylnemu mocowaniu siłownika
w stojanie istnieje możliwość stosowania
siły pod kątem. Badania mogą być realizowane w trybie ciągłym do uzyskania określonej liczby cykli.
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Do zadań Centrum Ochrony Środowiska Instytutu Transportu Samochodowego należy
opracowywanie i badanie urządzeń, metod
i systemów ograniczających emisję zanieczyszczeń z pojazdów drogowych oraz ich
silników, opracowywanie zasad i trybu kon-

trolowania pojazdów drogowych i ich silników pod względem emisji zanieczyszczeń
oraz zużycia paliwa, kontrolowanie spełniania wymagań ustalonych przepisami odnośnie emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa
przez pojazdy drogowe i ich silniki. Badane

są metody określania wskaźników emisji zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy
drogowe, a także inwentaryzowania tych
zanieczyszczeń w skali mikro i makro.

Możliwości pomiarowe
Centrum Ochrony Środowiska obejmują:
• badania stanowiskowych pojazdów samochodowych o maksymalnym nacisku na oś napędową do 3500 kg,
• badania stanowiskowe motocykli, mopedów, pojazdów trójkołowych i czterokołowych,
• badania stanowiskowe silników spalinowych o mocy maksymalnej do 460 kW,
• badania pojazdów kategorii M, N i L oraz NRMM w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego,
• badania „on board" w rzeczywistych warunkach ruchu,
• kontrolowanie spełniania przez pojazdy kat. M, N i L i silniki
spalinowe wymagań, ustalonych przepisami odnośnie emisji
zanieczyszczeń i zużycia paliwa, w tym w szczególności wykonywanie badań homologacyjnych typu oraz kontroli produkcji
i w eksploatacji pojazdów, ich silników i wyposażenia zgodnie
z regulaminami i rozporządzeniami EKG ONZ i dyrektywami
oraz rozporządzeniami UE,
• pomiary zużycia paliw płynnych i gazowych oraz energii elektrycznej w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego.

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

its.waw.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 22 43 85 400

info@its.waw.pl
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Instytut Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich

W ramach międzynarodowego projektu,
opracowano technologię produkcji mat wykonanych z włókien naturalnych lnu i konopi.
Maty nasączane mogą być różnego rodzaju
środkami czynnymi (np. dezynfekcyjnymi
jako produkt barierowy w transporcie, gdzie
następuje ciągłe przemieszczanie się ludzi,
zwierząt i towarów). Wysokie właściwości
absorpcyjne mat zapobiegają łatwemu wyciskaniu i spływaniu roztworu pod wpływem

ciężaru przejeżdżających pojazdów (1 kg
włókna absorbuje ok. 3 - 4 l roztworu).
Włókniny barierowe służyć mogą powstrzymaniu rozprzestrzeniania się zagrożeń biologicznych (np. choroby zakaźne,
wąglik, patogeny), chemicznych etc. Produkowane są techniką igłowania z zastosowaniem naturalnych surowców roślinnych. Cechuje je duża wytrzymałość i odprężność.

Z prowadzonych badań wynika, że
maty wykonane z włókien naturalnych
cechują się dużą łatwością eksploatacji, stabilnością utrzymywania i wysokim
poziomem nasycenia roztworem dezynfekcyjnym, a po zużyciu maty takie
w przeciwieństwie do mat syntetycznych
można poddać biodegradacji poprzez kompostowanie. Produkt objęty jest ochroną
patentową.

Kompozyt ogniozaporowy do zabezpieczeń
przeciwpożarowych

Działalność Instytutu na rzecz bezpieczeństwa

O

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich jest interdyscyplinarną jednostką
badawczą, zajmującą się kompleksowymi
badaniami nad pozyskiwaniem i przetwarzaniem naturalnych surowców włóknistych
oraz zielarskich.
Instytut realizuje szereg krajowych
i międzynarodowych projektów badawczych, zarówno indywidualnie jak i w konsorcjach międzynarodowych. Działalność
naukowa IWNIRZ, zarówno w aspekcie
zaawansowanych, funkcyjnych tekstyliów,
innowacyjnych kompozytów i materiałów
konstrukcyjnych, jak i pozyskania i wykorzystania ekstraktów ziołowych, choć nie
związana bezpośrednio z sektorem militarnym, może być odpowiedzią na potrze-

by sektora bezpieczeństwa i obronności.
Prowadzone prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie inżynierii materiałowej, kreują
nowe technologie pozyskania, przetwarzania i modyfikacji włókien naturalnych oraz
służą opracowaniu metod wytwarzania
zaawansowanych,
wysokojakościowych
materiałów, przyjaznych dla środowiska,
np. biopolimerów.
Nowoczesne technologie wytwarzania
funkcyjnych tekstyliów z włókien naturalnych, w połączeniu z zaawansowaną nanotechnologią, dają szerokie pole dostosowania bioaktywności (np. przyspieszenie
gojenia, działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe) wyrobu do potrzeb odbiorcy
(działanie miejscowe, permanentne lub ak-

tywowane bodźcem zewnętrznym: uderzenie, upadek, uraz mechaniczny).
Nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
opracowane przez IWNiRZ, chronione są
prawami własności intelektualnej. Niektóre
z tych rozwiązań stają się obszarem współpracy między Instytutem a partnerami przemysłowymi. Zakres prac i projektów realizowanych przez IWNiRZ, niesie potencjał dla
rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i życia człowieka oraz obronności kraju (w tym przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi i mechanicznymi)
– przy zachowaniu zasad zrównoważonego
rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, co w aspekcie obowiązującej polityki
światowej nabiera dodatkowej wagi.

Biodegradowalne maty z włókna konopnego

Kompozyt jest lekkim niepalnym materiałem odpornym na długotrwałe działanie
temperatur do 1200oC przeznaczonym do
ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczania
termoizolacyjnego budynków przemysłowych, użyteczności publicznej i wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych.
Szczególną zaletą kompozytu są znakomite parametry izolacyjności termicznej,
przy bardzo niskiej jak na tej klasy materiały
gęstości od 360 kg/m3.
W szczególności może być on stosowany
jako materiał wypełniający do drzwi prze-

ciwpożarowych, w klasie odporności ogniowej EI 30 do EI 120, zależnie od grubości
zastosowanego kompozytu, a także jako
wypełnienie przegród, ścianek działowych.
Ponadto może być stosowany w miejscach
gdzie przechowywane są rzeczy szczególnie wrażliwe na działanie wysokich temperatur np.: w ochronie dzieł sztuki, ochronie
sejfów, w odgrodzeniu pomieszczeń z materiałami niebezpiecznymi i łatwo palnymi oraz jako bariery ogniowe w środkach
transportu np. wagony kolejowe i autobusy. Stosowany warstwowo np. z rdzeniem
elastycznym z wełny mineralnej lub maty
ceramicznej łączy bardzo dobre właściwo-

ści wełny mineralnej - niska masa, ochrona
przeciwpożarowa, termoizolacyjność, izolacja akustyczna, z bardzo dobrymi właściwościami kompozytu - wysoka odporność
ogniowa, odporność na działanie wilgoci
i pęcznienie w wodzie.
Prezentowany kompozyt jako sztywna
płyta, łatwo poddaje się obróbce stosując
typowe narzędzia stolarskie. Szeroki zakres
grubości płyt umożliwia wybór najbardziej
ekonomicznego kompozytu dla określonej
klasy odporności ogniowej. Krawędzie kompozytu na długości są profilowane co umożliwia ich dokładne składanie.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71b,
60-630 Poznań, Polska
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iwnirz.pl

+48 61 84 55 800

sekretariat@iwnirz.pl
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Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa
Państwa
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Margo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

W

Jesteśmy polską firmą,
posiadającą 30-letnie doświadczenie
w produkcji odzieży ochronnej.

Wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 uruchomiliśmy produkcję odzieży barierowej, która stanowi skuteczną ochronę do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się grzybów, bakterii i wirusów (w tym COVID-19). Przeznaczona jest dla osób pracujących w bezpośrednim
zagrożeniu epidemicznym.

W naszej ofercie znajdują się m.in.:
- CERTYFIKOWANE KOMBINEZONY BARIEROWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU
- CERTYFIKOWANE FARTUCHY BARIEROWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU.

Nasze kombinezony i fartuchy zostały docenione i zakupione przez Agencję Rezerw
Materiałowych w Warszawie.
Nasza odzież barierowa została zakupiona przez m.in. duże spółki energetyczne, np.:
PGE Dystrybucja, ENEA, Zakłady Karne, Domy Pomocy Społecznej, szpitale i przychodnie
medyczne oraz prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne.
Uzupełnieniem oferty są OCHRANIACZE NA OBUWIE WIELOKROTNEGO UŻYTKU, które
wykonane są z tej samej tkaniny co w/w kombinezony i fartuchy.
Dzięki stosowanej przez nas specjalnej technologii uszczelniania szwów,
oferowana przez nas odzież barierowa DOŻYWOTNIO zachowuje swoje właściwości ochronne, co przede wszystkim z ekonomicznego i ekologicznego
punktu widzenia jest jej wyjątkowym
atutem. Kolejną zaletą jest także możliwość natychmiastowego odkażania przede
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wszystkim poprzez pranie w temperaturze
do 70°C. Oprócz tego można odkażać nasze
ubrania za pomocą środków aktywnych
i powierzchniowo-czynnych poprzez rozpylanie bezpośrednio na powierzchnie odzieży
lub sterylizację parową.
Odzież jest paroprzepuszczalna, wodoodporna, dzięki czemu zwiększa się

komfort użytkowania. Odzież barierowa
spełnia normę PN-EN 14126:2005 i posiada Certyfikaty badań typu UE, wydany na
okres 5 lat.
Nasze kombinezony i fartuchy barierowe
wielorazowego użytku są produkowane
z tkaniny medycznej SANMED C-460. Tkanina została przebadana na odporność

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Odzież barierowa

wielorazowego, dożywotniego użytku
chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi zgodnie z normą PN-EN 14126:2005
• Posiada Certyfikat badania typu UE na
zgodność z normą PN-EN 14126:2005 wydany na
okres 5 lat
• Posiada Certyfikat OEKO-TEX Standard 100
• Przebadana na odporność na przenikanie krwi
syntetycznej i cząstek fagowych

• Wykazuje odporność na czynniki chemiczne
• Może być odkażana:
- praniem wodnym w temp. 70oC
- ś rodkami aktywnymi
i powierzchniowo-czynnymi
- sterylizacją parową

Zachowuje swoje właściwości ochronne dożywotnio
na przenikanie krwi syntetycznej i cząstek
fagowych. Ponadto przeszła badania na
zgodność z normą PN-EN 14126:2005. Materiał jest bezpieczny dla człowieka i posiada
certyfikat OEKO-TEX Standard 100.
Dodatkowo jesteśmy producentem
MASECZEK BAWEŁNIANYCH WIELOKROTNEGO UŻYTKU. Proponowane przez nas

maseczki wielokrotnego użytku są zgodne z wytycznymi Konsultanta Krajowego
ds. chorób zakaźnych. Maseczki wykonane są z tkaniny 100% bawełnianej firmy
Andropol przeznaczonej do produkcji
odzieży dla personelu medycznego, posiadającej Certyfikat Oeko-Tex oraz zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie bezpieczeństwa i znakowania

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

produktów włókienniczych. Posiadają
wzmocnienie umożliwiające dopasowanie
maseczki do nosa zapewniające szczelność
przylegania.
Maseczki są wielokrotnego użytku dzięki możliwości odkażania w wysokiej temperaturze do 60-95°C (np. zalanie wrzątkiem).
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„Margo”, mieszczące się w Toruniu przy
ulicy Krasińskiego 97, to zakład o wieloletniej tradycji, działający na rynku już
od 1992 roku. Przez cały ten czas zajmujemy się produkcją produktów takich jak
odzież robocza i odzież ochronna, wy-
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tworzona z tkanin o wysokich walorach
użytkowych.
Stale rozwijamy zarówno swoje umiejętności, jak i naszą bogatą ofertę, wychodząc
naprzeciw potrzebom naszych Klientów.
Produkujemy odzież tylko z tkanin atestowanych, o wysokiej jakości. Stale dbając

o wizerunek naszej firmy, i mając na uwadze
zadowolenie Klienta. Dotarliśmy do tego
miejsca, w którym wysoka jakość naszych
ubrań potwierdzona została przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Główny
Instytut Górnictwa, a także przez naszych
klientów.

Nasza główna specjalizacja, to produkcja
wysokiej jakości odzieży ochronnej:
specjalistycznej odzieży multiochronnej

2

1

antyelektrostatycznej

5

W 2013 roku powstała Spółka Komandytowo-Akcyjna, która działa na rynkach Afryki, Bliskiego
Wschodu, oraz Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji i Azerbejdżanu.

3

W zakres działalności podstawowej firmy wchodzą:
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Zakres działalności podstawowej opiera się na współpracy
techniczno-technologicznej
z firmami amerykańskimi I kanadyjskimi zajmującymi się zagadnieniami inhibitorów aktywnych
tworzących na drodze chemicznej
powierzchniowe warstwy smar-

ne w materiale konstrukcyjnym,
odporne na wyciskanie, temperaturę, wodę, duże obciążenia,
samoistnie się regenerujące,
zabezpieczające
powierzchnie
przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych, kilkukrotnie redukujące tarcie.

z ochroną dla pilarzy

Margo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
margo.torun.com.pl

- centralne układy smarowania
tj. Projektowanie, wykonawstwo,
nadzór eksploatacyjny,
- technologie zagospodarowania odpadów organicznych
- produkcja środków smarnych
aktywnych powinowatych do metali – 70oC do 1100oC

4

Ponadto jesteśmy producentem odzieży taktycznej, takiej jak, kurtki, polary,
softshelle, spodnie bojowe oraz zajmujemy się dystrybucją obuwia ochronnego,
zawodowego i taktycznego, a także Środków Ochrony Indywidualnej.

ul. Krasińskiego 97
87-100 Toruń

Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
Przedsiębiorstwo „MIND” działa na rynku usług
techniczno-eksploatacyjnych w zakresie gospodarki
smarowniczej od 1987 r., jako firma prywatna, a po
przekształceniach w 1993 r. jako Sp.z o.o..

chroniącej przed termicznymi skutkami
działania łuku elektrycznego,

trudnopalnej
antyelektrostatycznej,
chemoodpornej

PUPH MIND

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

+48 56 654 03 37

biuro@margo.torun.com.pl
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Odbiorcami naszych technologii są:
- kopalnie węgla kamiennego i brunatnego
- kopalnie soli I miedzi
- e nergetyka zawodowa (elektrownie węglowe,
wodne i na mazut)
- hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych
- przemysł drzewny I papierniczy
- przemysł chemiczny
- przemysł spożywczy

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Opracowanie, wdrożenie i zastosowanie w branżach surowcowych,
przetwórstwa i produkcji materiałowej nowych technologii i środków
eksploatacyjnych opartych na komponentach aktywnych powinowatych do metali (tribologia).
Efekty:
- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne maszyn i urządzeń (węzły tribologiczne);
- zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn;
- obniżenie poziomu głośności (eliminacja pewnych częstotliwości
-drgań).
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W latach 2001- 2006
powstał zakład i infrastruktura, która umożliwiła
uruchomienie produkcji
środków eksploatacyjnych
na bazie komponentów
aktywnych powinowatych
do metali.

Zakłady Chemiczne

Własnością firmy jest około 38 technologii i procedur eksploatacyjnych oraz narzędzi
do ich realizacji (produkcja w firmie).

Przez okres 20 lat Spółki wykonaliśmy kilkadziesiąt układów smarowania, poprzez modernizację istniejących rozwiązań lub zaprojektowanie
i wykonawstwo od podstaw nowych układów centralnego smarowania.

1

Wybrane projekty
Opracowanie konstrukcji i wykonanie form aluminiowych do produkcji rękawic elektroizolacyjnych
ELSEC, oraz technologii do regeneracji tych form.
Opracowanie: 2003-2005 Wdrożenie: 2005-2006.

2

Obecnie Spółka realizuje projekt: “Technologia ekologicznej mineralizacji stałych I półstałych odpadów organicznych komunalnych
I przemysłowych z równoczesnym odzyskiem ciepła z gazów poreakcyjnych wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej I cieplnej”

Od 2006 roku, posiadamy
koncesję na obrót technologią
o przeznaczeniu wojskowym
i policyjnym.

PUPH MIND Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
Łochowice, ul.Nakielska 1A,
86-005 Białe Błota
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+48 52 5828606

Nitro–Chem S.A.

E

Elaboracja amunicji artyleryjskiej
pierwszą polską małowrażliwą kompozycją
wybuchową K-43

Elaboracja amunicji artyleryjskiej małowrażliwą kompozycją
wybuchową K-43 została wdrożona w Zakładach Chemicznych
„NITRO-CHEM” S.A. w Bydgoszczy w ramach projektu „Małowrażliwe materiały wybuchowe

komandytowa@mind.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

do elaboracji amunicji artyleryjskiej”. Przedmiotowy projekt
zakończył się w IV kwartale 2017
roku i polegał na opracowaniu
technologii produkcji materiału wybuchowego o obniżonej
wrażliwości na bodźce termiczne

i mechaniczne oraz uruchomieniu nowych linii produkcyjnych
i wykonaniu partii prototypowej oraz przeprowadzeniu badań poligonowych. W ramach
projektu opracowana została
pierwsza polska małowrażliwa

kompozycja przeznaczona do
elaboracji amunicji artyleryjskiej
pod nazwą K-43, nowa linia do
elaboracji oraz technologia i instalacja dla dotychczas nie produkowanego w kraju składnika
- nitrotriazolonu.

Kompozycja K-43 opracowana została przez „NITRO-CHEM”
wspólnie z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii
w Wojskowej Akademii Technicznej.
Pod nazwą K-43 kryje się
mieszanina m.in. trotylu, nitrotriazolonu i aluminium, która
dzięki swej charakterystyce
jest znacznie bezpieczniejsza
w przetwórstwie, magazynowaniu i gotowym wyrobie (pocisku)
w porównaniu do trotylu, z jednoczesnym zachowaniem jego
parametrów energetycznych.

Od 2006 roku, posiadamy
koncesję na obrót technologią
o przeznaczeniu wojskowym
i policyjnym.

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Od 2013 r. Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.

wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną prowadziły
prace badawczo rozwojowe
pod przewodnictwem prof. dr
hab. inż. Waldemara Trzcińskiego. Badania wykazały, że
optymalna kompozycja składa
się z nitrotriazolonu o specjalnej kulistej formie kryształów,
trotylu jako topliwej matrycy,
aluminium o precyzyjnie dobranym rozdrobnieniu oraz
innych dodatków.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

Następnie w ramach kooperacji w Grupie PGZ wykonano
elaborację pierwszych prototypów korpusów amunicji
artyleryjskiej 120 mm z wykorzystaniem materiału K-43.
Przeprowadzone w latach
2017-2019 w WITU pełne testy,
zgodnie z wymaganiami STANAG 4439 potwierdziły małą
wrażliwość ładunku K 43 w prototypie pocisków 120 mm. Było
to nie lada wyzwanie, bowiem

podobnych procedur, sprzętu
oraz stanowisk badawczych nie
stosowano dotychczas w kraju.
Efekty tego działania zostały docenione w 2019 na XXVII
MSPO w Kielcach nagrodą Defender za pierwszy polski małowrażliwy ładunek wybuchowy elaborowany w prototypie
pocisku artyleryjskiego wraz ze
stanowiskiem badawczym oraz
kompletem badań zgodnych
z wymaganiami STANAG 4439.
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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Detonacja częściowo
zagłębionego w ziemi
ładunku K-43 o masie 5 kg.

Korzyści elaborowania amunicji małowrażliwym
materiałem wybuchowym K-43
Własna technologia elaboracji amunicji małowrażliwej
oznacza pełną niezależność
od dostawców zagranicznych
w tej kategorii środków bojowych. Wybudowanie nowej linii do elaboracji amunicji mało
wrażliwej, podnosi krajowe
zdolności produkcyjne amunicji

artyleryjskiej. Amunicja małowrażliwa jest bezpieczniejsza
w wytwarzaniu, transporcie
oraz magazynowaniu jak również podczas jej szkoleniowego
jak i bojowego wykorzystania.
Dzięki temu, w przypadku potencjalnego konfliktu zbrojnego
zmniejszeniu ulegną straty sił

własnych w tym w szczególności bezpowrotne straty w sprzęcie oraz w sile żywej. Stworzenie krajowej bazy surowcowej
w postaci wytwórni nitrotriazolonu oraz nabyte doświadczenia
umożliwiają samodzielne opracowanie innych kompozycji małowrażliwych przeznaczonych

dla różnych rodzajów amunicji
zarówno mniejszych jak i większych kalibrów. Podsumowując
opracowana technologia zwiększa zdolność obronną RP dzięki
jej wpływowi na redukcję potencjalnych strat bojowych oraz
powiększanie zdolności produkcyjnej amunicji.

O

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. to unikalna w skali kraju placówka badawczorozwojowa i naukowa.
W OBRUM powstają sprawdzone i bezpieczne produkty przeznaczone przede

wszystkim dla Sił Zbrojnych RP. Głównym
adresatem prac są wojska lądowe, w tym
zmechanizowane, pancerne, radiolokacyjne oraz inżynieryjne.
Spółka jest liderem w zakresie mostów
mobilnych i czołgów saperskich. OBRUM

to także systemy autonomii dla pojazdów
bezzałogowych oraz symulatory i trenażery zwiększające poziom wyszkolenia
i bezpieczeństwa żołnierzy, wspierające eksploatację, serwisowanie i obsługę
sprzętu.

OBRUM - tworzymy innowacje
dla bezpieczeństwa

Przeznaczenie małowrażliwego materiału wybuchowego K-43
W pierwszej kolejności elaboracja małowrażliwą kompozycją
wybuchową K-43 przeznaczona
jest dla amunicji z pociskiem
burząco–odłamkowym kaliber
120 mm do moździerza samobieżnego RAK. W dalszej perspektywie są to inne rodzaje
amunicji burząco-odłamkowej,
dla której określony zostanie
obowiązek spełniania wymagań
STANAG4439 w tym np. 120 mm
i 125 mm do czołgu Leopard 2 czy
T-72 / PT-91, 155 mm do armatochaubic KRAB i KRYL, 152mm
do armatochubic DANA, potencjalnie nawet 122 mm do haubic 2S1 czy 122 mm do wyrzutni
rakiet WR-40 / RM-70 / BM-21.
Dla innych rodzajów amunicji

oprócz elaboracji kompozycją
K-43 niezbędne dla osiągniecia
wymagań STANG4439 jest też
dostosowanie konstrukcji pocisku tj. zastosowanie urządzenia
wentylującego oraz odpowiedni
dobór pobudzacza.

W VIII edycji
ogólnopolskiego konkursu
„Lider Bezpieczeństwa
Państwa – 2020” Usługa
elaboracji amunicji
artyleryjskiej pierwszą
polską małowrażliwą
kompozycją wybuchową
K-43 zdobyła nagrodę w
kategorii „PRODUKT”

Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 kr. „DAGLEZJA”
do pokonywania przeszkód terenowych/wodnych o szerokości do 20 m.

Zakłady Chemiczne Nitro–Chem S.A.
Theodora Wulffa 18
85-862 Bydgoszcz
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nitrochem.com.pl

+48 52 374 76 60

nitrochem@nitrochem.com.pl
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MS-20 jest urządzeniem o przeznaczeniu wojskowym dla pododdziałów
inżynieryjno-drogowych oraz pełnego
wykorzystania do celów ratownictwa kry-

zysowego. MS-20 zapewnia wszystkim
pojazdom będącym na wyposażeniu SZ
RP i państw NATO szybkie pokonywanie
naturalnych i sztucznych przeszkód tere-

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

nowych o szerokości do 20m. Wypełnienie przęsła pozwala na pokonanie przeszkody także przez jednoślady i przez
pieszych.
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Wirtualny trenażer 3D

Most szturmowy na
podwoziu gąsienicowym
MG-20 kr. DAGLEZJA-G
do pokonywania przeszkód
terenowych/wodnych
o szerokości do 20 m.

Przeznaczony jest do szkolenia z zakresu obsługi i napraw armaty sprzętu wojskowego.
Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych czynności obsługowych i napraw
oraz zwiększenie efektywności szkolenia przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów. Umożliwia przeprowadzenie szkolenia wstępnego lub przypominającego (okresowego), bez konieczności dostępu do oryginalnych podzespołów.

Wirtualny trenażer silnika pojazdu
Rozwiązanie wysoko zunifikowane z projektem
MS-20 w obszarze układacza i przęsła. Podwozie
przystosowane jest do przewożenia przęsła mostu,
jego zdejmowania, układania na przeszkodzie oraz
odłączania układów hydraulicznego i elektrycznego
przęsła od kadłuba bez konieczności wychodzenia
członków załogi na zewnątrz pojazdu.
Pojazd wyposażony jest w urządzenia przeznaczone do
ochrony przed działaniem broni masowego rażenia.

Umożliwia realizację zadań szkoleniowych obejmujących m.in. kompleksową naukę budowy poszczególnych zespołów, podzespołów/części urządzenia oraz zapoznanie z procedurami
demontażu oraz montażu, rozkładania i składania poszczególnych zespołów, podzespołów
oraz części. Umożliwia także trening umiejętności oraz ich ocenę w wersji udokumentowanej
i zarchiwizowanej.

Symulatory proceduralne mostów MS-20 i MG-20

Maszyna Inżynieryjno
– Drogowa MID
(Czołg saperski)

Symulatory umożliwiają przeszkolenie z zakresu wszystkich procedur związanych z przygotowaniem do przeprawy, przeprawą i jej zwinięciem, wiernie odtworzonych w środowisku komputerowym z wykorzystaniem wirtualnej technologii oraz rzeczywistego kontrolera stosowanego
w warunkach normalnej pracy urządzenia.

IRTS Interaktywny symulator działania zespołu
ratownictwa medycznego
Aplikacja do nauki oraz doskonalenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla
wojska, służb mundurowych i użytkowników cywilnych. IRTS jest rozwiązaniem przeznaczonym do nauki
oraz doskonalenia umiejętności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego.
Użytkownik stawiany jest w roli prowadzącego akcję ratowniczą w sytuacjach zagrożenia życia. Jego
głównym zadaniem jest podejmowanie właściwych decyzji, spośród wielu sugerowanych, jednocześnie
obserwując funkcje życiowe poszkodowanego. Wykonano we współpracy z Future Processing.

MID to spełniający warunki współczesnego pola walki, szybkobieżny opancerzony pojazd gąsienicowy przeznaczony do
wykonywania zadań inżynieryjnych zabezpieczających działania bojowe wojsk m.in. prace ziemne, przedsięwzięcia ratunkowo-ewakuacyjne, mechanizacja prac przeładunkowych,
uwalnianie i holowanie pojazdów bojowych. Działania mogą
być prowadzone w terenie zurbanizowanym i niezurbanizowanym oraz w sytuacji zagrożenia bronią bakteriologiczną,
chemiczną i atomową.

Oprogramowanie do kompleksowego symulatora
załogi czołgu T-72 (BESKID-2 M/K)
Symulator przeznaczony do szkolenia załóg czołgów T-72 w zakresie posługiwania się wyposażeniem czołgu, poruszania się po polu walki, wykrywania i rozpoznawania celów, prowadzenia skutecznego ognia. System umożliwia także integrację z innymi symulatorami pozwalając m. in. na szkolenie
plutonu załóg poprzez połączenie ze sobą 4 symulatorów BESKID-2M/K. Możliwa jest również integracja z innymi systemami symulacji kompatybilnymi z protokołem DIS HLA.

Platforma stacji
radiolokacyjnych w wersji
zmodyfikowanej

Symulator-trenażer kierowcy czołgu Leopard 2A4
Platforma jest nowoczesnym nośnikiem dostosowanym do aktualnych wymogów dla platform stacji
radiolokacyjnych.
Zapewnia aparaturze radaru właściwe warunki
klimatyczne. Pozwala na sprawne rozwijanie systemu antenowego gwarantując realizację jego stabilnych obrotów.
Umożliwia także wypoziomowanie całego wyrobu
w pozycji pracy.
Dodatkową zaletą platformy jest możliwość jej
transportowania na różnych podwoziach.
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Symulator stanowiska kierowcy to całkowicie nowe urządzenie szkolno-treningowe zapewniające realizację szerokiego zakresu szkolenia i nauki jazdy czołgiem Leopard 2A4. Platforma ruchu
o 6 stopniach swobody umożliwia symulowanie ruchów podwozia czołgu podczas jazdy, a moduł
stanowiska instruktora pozwala na kontrolę i weryfikację przebiegu szkolenia.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.
ul. Toszecka 102,
44-117 Gliwice

obrum.gliwice.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 32 301 92 09

info@obrum.gliwice.pl
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PRODUKTY I FIRMY - Innowacyjna gospodarka na rzecz bezpieczeństwa państwa

Partner
Systems Sp. z o.o.

PCO

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Spółka Akcyjna

Modułowy Zestaw Noktowizyjny
MZN-1 PCO S.A.

7DEOHWNLGRSU]\JRWRZDQLDUR]WZRUXGRGH]\QIHNFML
SRZLHU]FKQLPDWHULDãyZLZ\SRVDŧHQLD

Opis produktu
Tabletki rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do
GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL PDWHULDãyZ L Z\SRVDŧHQLD
ZRELHNWDFKSU\ZDWQ\FKSXEOLF]Q\FKLSU]HP\VãRZ\FK
GR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL L XU]ćG]Hĸ PRJćF\FK PLHþ
NRQWDNW]ŧ\ZQRŋFLć3URGXNWZ\ND]XMHG]LDãDQLHEDNWHULREyMF]H[1][2]JU]\EREyMF]H[3][4]LZLUXVREyMF]H[5][6]

'RVWĕSQHRSDNRZDQLD

3U]\NãDGRZHREV]DU\VWRVRZDQLD
PHEOHNXFKHQQHSyãNLVWRã\
NDV\EODW\ODG\
V]\E\LSRZLHU]FKQLHV]NODQH
7DEOHWNLGRSU]\JRWRZDQLDUR]WZRUXGRGH]\QIHNFML
VRODULD
SRZLHU]FKQLPDWHULDãyZLZ\SRVDŧHQLD
7DEOHWNLGRSU]\JRWRZDQLDUR]WZRUXGRGH]\QIHNFML
QDF]\QLDLXU]ćG]HQLDGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLć
SRZLHU]FKQLPDWHULDãyZLZ\SRVDŧHQLD

M

Modułowy Zestaw Noktowizyjny to najnowszy wyrób PCO S.A. Jest przeznaczony
dla indywidualnego żołnierza i powstał
w oparciu o uwagi dotychczasowych użytkowników noktowizorów produkowanych
przez Spółkę. W jego skład wchodzą monokulary noktowizyjne, mostek do łączenia ich
w gogle oraz flip-up do montażu na hełmie.

przy jednoczesnym automatycznym wyłączeniu zasilania monokulara, utrudnia wykrycie go przez przeciwnika.
Ponadto monokular za pomocą uchwytu
z zasilaczem może być montowany na broni
i współpracować z celownikami kolimatorowymi.
Co odróżnia MZN-1 od dotychczas stosowanych rozwiązań?

Twórcy gogli największy nacisk położyli
na ergonomię. Każdy z monokularów może
być niezależnie odchylany bez zawadzania
o hełm, a także położony na hełmie w sposób minimalizujący sylwetkę żołnierza, co

7DEOHWNLGRSU]\JRWRZDQLDUR]WZRUXGRGH]\QIHNFML
SRZLHU]FKQLPDWHULDãyZLZ\SRVDŧHQLD

Opis produktu

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

6SRVyEXŧ\FLD

Tabletki rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do
Opis produktu
7DEOHWNLGRSU]\JRWRZDQLDUR]WZRUXGRGH]\QIHNFML
GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
PDWHULDãyZ
L Z\SRVDŧHQLD

produktu
Tabletki rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do
ZRELHNWDFKSU\ZDWQ\FKSXEOLF]Q\FKLSU]HP\VãRZ\FK
Tabletki Opis
rozpuszczalne
w
wodzie,
przeznaczone
do
dezynfekcji
po: FHOX
X]\VNDQLD
UR]WZRUX
G]LDãDQLX
ELREyMF]\P
 opakowania
GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
PDWHULDãyZ R
L Z\SRVDŧHQLD
'RVWĕSQHRSDNRZDQLD
Dostępne
GR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
L XU]ćG]Hĸ PRJćF\FK PLHþ
ZRELHNWDFKSU\ZDWQ\FKSXEOLF]Q\FKLSU]HP\VãRZ\FK
Opis
produktu
WDEOHWNĕUR]SXŋFLþZOZRG\:ZRG]LHRWHPSSRNR'RVWĕSQHRSDNRZDQLD
wierzchni,
materiałów
i
wyposażenia
w
obiektach
prywatnych,
publiczNRQWDNW]ŧ\ZQRŋFLć3URGXNWZ\ND]XMHG]LDãDQLHEDNWHGR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
L XU]ćG]Hĸ PRJćF\FKdo
PLHþ
Tabletki rozpuszczalne
w wodzie,
przeznaczone
Tabletki rozpuszczalne w wodzie, przeznaczone do
[1][2]
[3][4]
[5][6] PDWHULDãyZ L Z\SRVDŧHQLD
NRQWDNW]ŧ\ZQRŋFLć3URGXNWZ\ND]XMHG]LDãDQLHEDNWHGH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
ULREyMF]H
JU]\EREyMF]H
LZLUXVREyMF]H
MRZHMWUZDWRRNPLQ
nych i przemysłowych,
dezynfekcji
powierzchni
i urządzeń
mogących
LZLUXVREyMF]H
ULREyMF]H JU]\EREyMF]H
ZRELHNWDFKSU\ZDWQ\FKSXEOLF]Q\FKLSU]HP\VãRZ\FK
GH]\QIHNFML do
SRZLHU]FKQL
PDWHULDãyZ
L Z\SRVDŧHQLD
'RVWĕSQHRSDNRZDQLD
GR GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL L XU]ćG]Hĸ PRJćF\FK PLHþ
NRQWDNW]ŧ\ZQRŋFLć3URGXNWZ\ND]XMHG]LDãDQLHEDNWHmieć kontakt
z
żywnością.
ZRELHNWDFKSU\ZDWQ\FKSXEOLF]Q\FKLSU]HP\VãRZ\FK
ULREyMF]H JU]\EREyMF]H LZLUXVREyMF]H
3U]\NãDGRZHREV]DU\VWRVRZDQLD
3U]\NãDGRZHREV]DU\VWRVRZDQLD
: SU]\SDGNX GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL QDOHŧ\ XWU]\P\- 'RVWĕSQHRSDNRZDQLD
GR GH]\QIHNFML
SRZLHU]FKQL
LPHEOHNXFKHQQHSyãNLVWRã\
XU]ćG]Hĸ
PRJćF\FK
PLHþ
Skuteczność
tabletek PHEOHNXFKHQQHSyãNLVWRã\
została potwierdzona
badaniami
wykona3U]\NãDGRZHREV]DU\VWRVRZDQLD
NDV\EODW\ODG\
ZDþMHZVWDQLHZLOJRWQ\PSU]H]FDã\F]DVNRQWDNWX
PHEOHNXFKHQQHSyãNLVWRã\
V]\E\LSRZLHU]FKQLHV]NODQH
nych wgNRQWDNW]ŧ\ZQRŋFLć3URGXNWZ\ND]XMHG]LDãDQLHEDNWHnorm: PN-EN NDV\EODW\ODG\
13697:2015, PN-EN
1276:2010/AC:2010,
PN-EN
NDV\EODW\ODG\
VRODULD
V]\E\LSRZLHU]FKQLHV]NODQH
[3][4]QDF]\QLDLXU]ćG]HQLDGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLć
[5][6]
V]\E\LSRZLHU]FKQLHV]NODQH
ULREyMF]H[1][2]JU]\EREyMF]H
LZLUXVREyMF]H
VRODULD
1650:2008+A1:2013-08.
Produkt
uzyskał
pozwolenie
na
obrót
nr
7992/20
GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL L XU]ćG]Hĸ
VRODULD: SU]\SDGNX QDF]\QLDLXU]ćG]HQLDGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLć
QDF]\QLDLXU]ćG]HQLDGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLć
6SRVyEXŧ\FLD
wydane przez Prezesa Urzędu
Produktów
Leczniczych,
Wyrobów MedyczSU]H]QDF]RQ\FKGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLćSR]DNRĸF]H6SRVyEXŧ\FLD
: FHOX X]\VNDQLD
UR]WZRUX
G]LDãDQLX
ELREyMF]\P
 
: FHOX
X]\VNDQLDRUR]WZRUX
R G]LDãDQLX
ELREyMF]\P
QLXGH]\QIHNFMLQDOHŧ\VSãXNDþMHZRGćSLWQć
nych i Produktów
Biobójczych.
WDEOHWNĕUR]SXŋFLþZOZRG\:ZRG]LHRWHPSSRNRWDEOHWNĕUR]SXŋFLþZOZRG\:ZRG]LHRWHPSSRNR3U]\NãDGRZHREV]DU\VWRVRZDQLD
MRZHMWUZDWRRNPLQ
6SRVyEXŧ\FLD MRZHMWUZDWRRNPLQ
Aqua Partner Tablets były używane podczas ogólnopolskiego
projektu
: SU]\SDGNX GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL QDOHŧ\ XWU]\P\: FHOX X]\VNDQLD UR]WZRUX
RGH]\QIHNFML
G]LDãDQLX
ELREyMF]\P
: SU]\SDGNX
SRZLHU]FKQL
QDOHŧ\
XWU]\P\ZDþMHZVWDQLHZLOJRWQ\PSU]H]FDã\F]DVNRQWDNWX
PHEOHNXFKHQQHSyãNLVWRã\
ZDþMHZVWDQLHZLOJRWQ\PSU]H]FDã\F]DVNRQWDNWX
Pakowanie
#SekcjaDezynfekcja
oraz WDEOHWNĕUR]SXŋFLþZOZRG\:ZRG]LHRWHPSSRNRpodczas
akcji organizowanej
w
Siemianowicach
: SU]\SDGNX GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL L XU]ćG]Hĸ
NDV\EODW\ODG\
SU]H]QDF]RQ\FKGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLćSR]DNRĸF]HMRZHMWUZDWRRNPLQ
: SU]\SDGNX
GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
QLXGH]\QIHNFMLQDOHŧ\VSãXNDþMHZRGćSLWQć
Śląskich przez Fundację GROT
przy
współpracy
z Urzędem
Miasta LwXU]ćG]Hĸ
SieSU]H]QDF]RQ\FKGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLćSR]DNRĸF]H7DEOHWNLRIHURZDQHVćZRSDNRZDQLDFK
V]\E\LSRZLHU]FKQLHV]NODQH
QLXGH]\QIHNFMLQDOHŧ\VSãXNDþMHZRGćSLWQć
PakowanieQDOHŧ\
: SU]\SDGNX
GH]\QIHNFML
SRZLHU]FKQL
XWU]\P\- użymianowicach polegającą na
zdezynfekowaniu
obiektów,
elementów
1 litr roztworu
VãRLF]HN
WDEOHWHN
7DEOHWNLRIHURZDQHVćZRSDNRZDQLDFK
VRODULD
ZDþMHZVWDQLHZLOJRWQ\PSU]H]FDã\F]DVNRQWDNWX
VãRLF]HN
WDEOHWHN
tecznościQDF]\QLDLXU]ćG]HQLDGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLć
publicznej takich jak wiaty
przystankowe,
poręcze,
place zabaw.
1l
VãRLN
 Pakowanie WDEOHWHN
VãRLN 
WDEOHWHN
odkażającego
7DEOHWNLRIHURZDQHVćZRSDNRZDQLDFK
ZLDGHUNR
WDEOHWHN
: SU]\SDGNX
GH]\QIHNFML
1 l roztworu
ZLDGHUNR
WDEOHWHN
1 tabletka
VãRLF]HN SRZLHU]FKQL
WDEOHWHN L XU]ćG]Hĸ
1l

• bardzo łatwa konfiguracja gogli ze
wzmacniaczami obrazu 18 mm, 16 mm
lub detektorem termowizyjnym w układzie mono- lub binokularowym;

• konstrukcja oparta o szerokie wykorzystanie wysokoudarowych tworzyw
sztucznych, stopów aluminium, tytanu;
• wspólne zasilanie i sterowanie przeniesione z monokulara lub gogli do mostka;
• unikalna funkcja automatycznego wyłączania monokularów;
• otwarta architektura gogli pod przyszłe
akcesoria i aplikacje (np. wyświetlania
danych, fuzja obrazów itp.)
Zaletą MZN jest jego niewielka waga.
Gogle ważą mniej niż 600g, a dodatkowy
uchwyt do montażu na broni 90 g.

SRZLHU]FKQLPDWHULDãyZLZ\SRVDŧHQLD

[1][2]

[3][4]

[1][2]

= 10 x
= 300 x
= 1500 x

[5][6]

[3][4]

[5][6]

1 tabletka =

1 tabletka

1l

1 l roztworu
RGNDŧDMćFHJR

RGNDŧDMćFHJR
SU]H]QDF]RQ\FKGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLćSR]DNRĸF]HVãRLN 
WDEOHWHN
ZLDGHUNR
WDEOHWHN
QLXGH]\QIHNFMLQDOHŧ\VSãXNDþMHZRGćSLWQć
Produkt skuteczny
zwalczaniu
1 l roztworu
* przywzakupie
opakowania
1500
tabletek,
1 tabletka
[3][4]
[5][6]
bakterii[1][2], grzybów
i wirusów
!
RGNDŧDMćFHJR
** p
 rzy zakupie
pojemnika
300 tabletek cena
wynosi 26 groszy za litr , opakowanie 10 tabletek to cena 2 zł za

Cena 6SRVyEXŧ\FLD
1 litru płynu juz od 21 groszy*

Pakowanie
(cena za litr uzależniona jest od wielkości
pojemnika**) Produkt skuteczny wjeden
litr środka do dezynfekcji
zwalczaniu

Produkt skuteczny w zwalczaniu
bakterii , grzybów i wirusów[5][6]!

OLWUSõ\QXMXĢbRGJURV]\
: FHOX X]\VNDQLD
UR]WZRUXbakterii
R G]LDãDQLX
ELREyMF]\P
!
[1][2]
[3][4]
7DEOHWNLRIHURZDQHVćZRSDNRZDQLDFK
, grzybów
i wirusów[5][6]
VãRLF]HN
WDEOHWHN 6XEVWDQFMHF]\QQHQLHEH]SLHF]QH
WDEOHWNĕUR]SXŋFLþZOZRG\:ZRG]LHRWHPSSRNRVãRLN 
WDEOHWHN
[1][2]
[3][4]
MRZHMWUZDWRRNPLQ
ZLDGHUNR
WDEOHWHN
OLWUSõ\QXMXĢbRGJURV]\

Partner Systems Sp. z o.o.

3URGXNW]DZLHUD
WURNOR]HQVRGX&$6  
NZDVDG\SLQRZ\&$6 

1l

1 l roztworu
1 tabletka
6XEVWDQFMHF]\QQHQLHEH]SLHF]QH
RGNDŧDMćFHJR
: SU]\SDGNX GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL
QDOHŧ\ XWU]\P\3URGXNW]DZLHUD
WURNOR]HQVRGX&$6
 
ZDþMHZVWDQLHZLOJRWQ\PSU]H]FDã\F]DVNRQWDNWX
Produkt5d
skuteczny
w zwalczaniu
ul. Jerzego z Dąbrowy
Biuro
handlowe: uL. Grażyny 15 Pok. 220
NZDVDG\SLQRZ\&$6 
SU]\]DNXSLHRSDNRZDQLDWDEOHWHN&HQD]DOLWUUR]WZRUXX]DOHŧQLRQDMHVWRGZLHONRŋFLSRMHPQLND3U]\]DNXSLHRSDNRZDQLX
WDEOHWHNFHQD]DOLWUUR]WZRUXZ\QRVLJURV]\SU]\RSDNRZDQLXWDEOHWHNFHQD]DOLWUUR]WZRUXZ\QRVL]ã

OLWUSõ\QXMXĢbRGJURV]\
77-300 Człuchów
02- 548 Warszawa,
bakterii
, grzybów i wirusów
!
3RGPLRWRGSRZLHG]LDOQ\MAH
3DUWQHU6\VWHPV6S]RR
XO-HU]HJR]'ćEURZ\G
&]ãXFKyZ3RODQG

[1][2]

[3][4]

7HOHIRQ
)D[
$GUHVHPDLOELXUR#SDUWQHUV\VWHPVSO
6WURQDZZZZZZSDUWQHUV\VWHPVSO

[5][6]

w w w. a p t a b s . p l

: SU]\SDGNX GH]\QIHNFML SRZLHU]FKQL L XU]ćG]Hĸ
SU]H]QDF]RQ\FKGRNRQWDNWX]ŧ\ZQRŋFLćSR]DNRĸF]H6XEVWDQFMHF]\QQHQLHEH]SLHF]QH
OLWUSõ\QXMXĢbRGJURV]\
QLXGH]\QIHNFMLQDOHŧ\VSãXNDþMHZRGćSLWQć

Nr pozwolenia na obrót: 7992/20

SU]\]DNXSLHRSDNRZDQLDWDEOHWHN&HQD]DOLWUUR]WZRUXX]DOHŧQLRQDMHVWRGZLHONRŋFLSRMHPQLND3U]\]DNXSLHRSDNRZDQLX
WDEOHWHNFHQD]DOLWUUR]WZRUXZ\QRVLJURV]\SU]\RSDNRZDQLXWDEOHWHNFHQD]DOLWUUR]WZRUXZ\QRVL]ã
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3RGPLRWRGSRZLHG]LDOQ\MAH
3DUWQHU6\VWHPV6S]RR
XO-HU]HJR]'ćEURZ\G
&]ãXFKyZ3RODQG

3URGXNW]DZLHUD

7HOHIRQ
)D[
$GUHVHPDLOELXUR#SDUWQHUV\VWHPVSO
6WURQDZZZZZZSDUWQHUV\VWHPVSO

>@5DSRUWQU5% ]JRGQLH]QRUPć(1$
>@=DãQUGRVSUDZR]GDQLD]EDGDĸQU&*'$ ]JRGQLH]31(1
>@5DSRUWQU5% ]JRGQLH]QRUPć(1
>@=DãQUGRVSUDZR]GDQLD]EDGDĸQU&*'$ ]JRGQLH]31(1$
>@62%6(<0')8-,7DQG6+,(/'63$,QDFWLYDWLRQRI+HSDWLWLV$9LUXVDQG0RGHO9LUXVHVLQ:DWHUE\)UHH&KORULQHDQG
0RQRFKORUDPLQH:DWHU6FL7HFK
>@/,82&6(5$,&+(.$6+5DQG&2//5HODWLYHUHVLVWDQFHRIWZHQW\+XPDQHQWHULFYLUXVHVWRIUHHFKORULQHLQSRWRPDFZDWHU

w w w. a p t a b s . p l

Zakres ogniskowania okularów - -5 ÷ +2 dioptrii
Zakres ogniskowania obiektywów - 25 cm ÷ ∞
Zasilanie - 1 bateria AA lub CR123

PCO Spółka Akcyjna

Nr pozwolenia na obrót: 7992/20

>@5DSRUWQU5% ]JRGQLH]QRUPć(1$
>@=DãQUGRVSUDZR]GDQLD]EDGDĸQU&*'$ ]JRGQLH]31(1
>@5DSRUWQU5% ]JRGQLH]QRUPć(1
>@=DãQUGRVSUDZR]GDQLD]EDGDĸQU&*'$ ]JRGQLH]31(1$
>@62%6(<0')8-,7DQG6+,(/'63$,QDFWLYDWLRQRI+HSDWLWLV$9LUXVDQG0RGHO9LUXVHVLQ:DWHUE\)UHH&KORULQHDQG
0RQRFKORUDPLQH:DWHU6FL7HFK
>@/,82&6(5$,&+(.$6+5DQG&2//5HODWLYHUHVLVWDQFHRIWZHQW\+XPDQHQWHULFYLUXVHVWRIUHHFKORULQHLQSRWRPDFZDWHU

Podstawowe parametry:
Powiększenie układu optycznego - 1x
Kąt pola widzenia - 40°

aptabs.pl
partnersystems.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

pcosa.com.pl

pco@pcosa.com.pl
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Twój

„REWIS” Leszczyńskie
Przedsiębiorstwo Przetwórcze Sp. z o.o.

produkt

Szanowni Państwo,
innego źródła energii, lub możliwości wzniecenia ognia.

Nasze

(prądu, gazu, ognia). Oferowany przez nas produkt, jest jedynym tego typu produktem z systemem samopodgrzewającym w Europie.

Mamy przyjemność polecić Państwu stałe dostawy gotowych dań, wyposażonych
w chroniony patentem międzynarodowym
system samopodgrzewający. Jest to produkt w szczególności przydatny w bardzo
trudnych warunkach terenowych, pozbawionych dostępu energii elektrycznej, lub

Zastosowana innowacyjna technologia, wykorzystująca reakcję egzotermiczną, w rezultacie której konsument otrzymuje gorący posiłek
bez dostępu do zewnętrznego źródła energii

Jedna porcja samo podgrzewającego się
dania o wadze łącznej 850 gram, zawiera
400 gram produktu spożywczego.

W chwili obecnej oferowane przez nas dania
samopodgrzewające produkowane są w sześciu różnych smakach oraz zawartościach.

1. Fasolka w sosie pomidorowym
2. Fasolka z kiełbasą w sosie pomidorowym
3. Kurczak w sosie węgierskim

4. Kurczak w sosie grzybowym
5. Wieprzowina w sosie węgierskim
6. Wołowina w sosie pomidorowym

bezpieczeństwo!
Patronat honorowy
IX Uroczystej Gali wręczenia
nagród:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii
Prezydenta RP - Paweł Soloch
Na życzenie Klienta do powyższych dań możemy dołączyć zestaw składający się z łyżki,
pieprzu, soli (bądź innych przypraw), papierowej chusteczki oraz chusteczki nawilżonej.
W przypadku dostaw specjalnych, w ramach
dodatkowych uzgodnień, możliwa jest również
dostawa dań według receptury Klienta.

Jesteśmy skłonni również, dostarczać produkty w etykietach według projektów zaproponowanych przez Klienta.
Minimalna ilość zamówienia to 1.400 opakowań (2 palety). Sposób pakowania: karton
- 10 puszek, paleta – 70 kartonów tj. 700 puszek, TIR – 22.400 puszek.

Cena 4,99 EUR/1 puszkę (netto).
Z uwagi na specjalistyczny charakter produktu niezbędne jest dokonanie przedpłaty,
bezpośrednio na konto producenta w wysokości 20-40% wartości zamówienia, lub poszczególnej partii dostaw.

Zapytania ofertowe oraz zamówienia, wyłącznie w formie pisemnej, prosimy kierować na adres: gdc1.rewis@protonmail.com

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Przetwórcze „REWIS” Sp. z o.o.
ul. Wilkowicka 29,
64-100 Leszno
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rewis.pl

+48 572 838 631

zarzad@rewis.pl
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Uroczysta Gala wręczenia nagród
podczas XXIX Międzynarodowego
Salonu Przemysłu Obronnego „MSPO”
w Kielcach, w dniu 7-10.09.2021

Zgłoś produkt
do Konkursu
Lider Bezpieczeństwa Państwa 2021
Niech Cię widzą inni!

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
Biuro Konkursu – ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/29, 85-030 Bydgoszcz
www.wojsko.media.pl ; e-mail: biuro@wojsko.media.pl ; tel. 52 525 19 20 i 660 487 342
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Spartaqs

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Sp. z o.o.

System Tarczy
Antybalistycznej
ANTARES

S

Spartaqs Sp. Z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów bezzałogowych.
Zespół ekspercki Spartaqs wraz z Głównym Konstruktorem, współwłaścicielem
firmy i architektem całej technologii Spartaqs Panem Sławomirem Huczałą, tworzą
projektanci i konstruktorzy z wieloletnim
doświadczeniem w opracowywaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych technologii.
Firma projektuje konstrukcje mechaniczne,
oprogramowanie i elektronikę. Posiada
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Spółka Spartaqs opracowała efektywną
kosztowo technologię tarczy antybalistycznej z wykorzystaniem specjalistycznych,
dedykowanych systemów bezzałogowych
pracujących w roju.
autorskie rozwiązania, które pozwalają jej
oferować technologię na unikalnym w skali
światowej poziomie. Spartaqs wyróżnia się
tym, że wszystkie projekty i rozwiązania
technologiczne tworzone są od podstaw
przez własne biuro konstrukcyjne. Firma
przy swoich projektach wykorzystuje głównie materiały i zasoby pochodzące z rynku
krajowego.
Spartaqs przez wiele lat swojej działalności uczestniczył w rozwoju rynku systemów bezzałogowych, oferując technologię

daleko wykraczającą poza obowiązujące
standardy. Ponadto Spartaqs zaproponował wprowadzenie nowej kategorii i nazewnictwa dla zautomatyzowanych, wysoko
wyspecjalizowanych urządzeń zdolnych do
wykonywania zadań w całkowicie skomputeryzowanym locie BVLOS. Aby nazwać
je w zastosowaniach cywilnych i profesjonalnych, Spartaqs użył nazwy „DRONOIDY”.
Nazwa ta ma na celu odróżnienie profesjonalnych urządzeń od zabawek i wszelkich
innych amatorskich konstrukcji latających
dronów.

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

System może współpracować z istniejącą siecią radarową wczesnego wykrywania zagrożeń lub z rozwiązaniem własnym
uwzględniającym zaawansowany kalkulator
balistyczny. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu mobilne wyrzutnie rakietowe zaj-

mują pozycję startu w miejscu wskazanym
na podstawie danych z kalkulatora balistycznego. Każda z wyrzutni mieści 30 jednostek BSP wyposażonych w silniki rakietowe, umożliwiające błyskawiczne osiągnięcie
zadanej pozycji w powietrzu na dystansie
15km.
Platformy BSP osiągając zadany pułap
zwalniają napęd rakietowy oraz stożek
nosowy – elementy wielokrotnego użycia
wyposażone w indywidualne spadochrony.

Po uruchomieniu napędów elektrycznych
jednostki pracują autonomicznie w roju, wykorzystując algorytmy genetyczne, formując
zaporę antybalistyczną korygującą swoją
pozycję w sposób automatyczny.
Prezentowane rozwiązanie przewyższa
swoja skutecznością każde z dotychczas
stosowanych środków w zakresie obrony
powietrznej, stanowiąc doskonałe zabezpieczenie przed zagrożeniem każdego w monitorowanej przestrzeni powietrznej.

SPARTAQS Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 29/9
40-019 Katowice

spartaqs.com

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 533 232 575

biuro@spartaqs.com
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FUNDACJA WETERANI DZIECIOM
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MHGQHJR]IXQGDWRU°ZSR]ZROLÿ\QDP]HEUDÄZLHG]ÖRSRWU]HEDFKRSLHNXQ°ZNW°UHPRJÂ
SRMDZLDÄVLÖZWUDNFLHOHF]HQLDF]\KRVSLWDOL]DFMLLFKSRFLHFK
Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa
Państwa
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Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

SZCZĘŚNIAK

Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

S
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Teldat

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

Sp. z o. o. sp.k.

T

TELDAT jest jedyną polską firmą z zakresu
wojskowego ICT (w tym rozległych zautomatyzowanych systemów zarządzania
walką i działaniami kryzysowymi) od 25
lat dynamicznie i efektywnie działającą w
obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa
i obrony, która posiada w tej dziedzinie:
największy narodowy i liczący się w świecie wysoko wyspecjalizowany potencjał
(także inżynierski), szerokie kompetencje
i zdolności oraz kompleksowe i zunifikowane, w niektórych płaszczyznach unikalne, referencyjne, rekomendowane przez
NATO, cenione w kraju oraz za granicą
rozwiązania sprzętowe i programowe,
w tym zautomatyzowane systemy zarządzania walką.
Spółka ta jest podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
dysponuje jednymi z najwyższych i najszerszych uprawnień w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony
informacji niejawnych. Specjalizuje się
głównie w skutecznej realizacji prac ba-
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Były i są nimi m.in.: Combined Endeavor,
NATO CWID – Coalition Warrior Interoperability Demonstration, NATO CWIX – Coalition Warrior Interoperability eXercise
(rozgrywane w wielu państwach europejskich), BOLD QUEST (realizowane głównie w
USA), ALLIED SPIRIT i COMBINED RESOLVE
(rozgrywane w Niemczech), SABER STRIKE
oraz ANAKONDA (szczególnie edycje realizowane w ostatnich latach m.in. w Polsce).
W wielu tych przedsięwzięciach rozwiązania i usługi TELDAT były wykorzystywane
jako referencyjne oraz jedyne polskie;

dawczo-rozwojowych, projektowaniu, produkowaniu, rozwijaniu, a także wdrażaniu
i utrzymaniu (w tym rzadko spotykanym
w wojskowych rozwiązaniach IT zdalnym
serwisowym nadzorze) specjalistycznych
produktów teleinformatycznych, dedykowanych zwłaszcza dla podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa
i obrony narodowej oraz sojuszniczej (dla
których zawsze wykonuje umowy/zadania
w tym zakresie przed terminem i bez uwag
z ich strony). Posiada również niezbędne
świadectwa, certyfikaty, inne uprawnienia
oraz wyjątkowo liczne i znaczące nagrody
oraz wyróżnienia, uzyskane w Polsce i za
granicą m.in. za opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań (były one
przyznane np. przez Prezydenta RP, MON
i Ministra NiSW RP). Całość ww. atrybutów
pozycjonuje TELDAT w czołówce projektantów i producentów zintegrowanych (kompleksowych) systemów wsparcia (w tym
automatyzacji) dowodzenia, działań wojsk
i łączności, także określanych systemami
systemów.

Wyroby oraz świadczone usługi bydgoskiej
spółki (jak żadne inne polskie tego typu)
były i są w dużym asortymencie, dużej ilości, szerokim zakresie oraz z sukcesem wykorzystywane, a także badane i testowane,
m.in. w:
• większości jednostek i instytucji Wojska
Polskiego, Siłach Zbrojnych wielu państw
sojuszniczych (również pozostają w fazie
wdrażania w kolejnych armiach koalicyjnych) oraz na najważniejszych międzynarodowych teatrach działań wojskowych
(w tym wojennych), zdyslokowanych
zwłaszcza w: Afganistanie, Pakistanie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kongo, Czadzie, krajach nadbałtyckich, na Bałkanach,
Kuwejcie oraz kontyngentach na Łotwie,
w Rumunii i we Włoszech, Iraku, Bośni
i Hercegowinie oraz Libanie;
• kolejnych edycjach największych militarnych ćwiczeń organizowanych przez Siły
Zbrojne RP, USA oraz NATO, w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i łączności.
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• międzynarodowych projektach i programach o zasięgu globalnym, np.: realizowanych w coraz szerszym zakresie dla
Raytheon z USA oraz w ramach Wielostronnego Programu Interoperacyjności
MIP (Multilateral Interoperability Programme), w którym TELDAT oraz jego produkty
występują od lat także jako jedyne tego
typu polskie i będące jednymi z tych nielicznych, które przeszły najwyższy poziom
wspomnianych sprawdzeń;
• polskich, NATO-wskich, europejskich i amerykańskich laboratoriach badawczych.
W tych ostatnich były one sprawdzane (w
tym w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego) przez ponad rok. Pozytywne
rezultaty m.in. tego procesu zdecydowały,
że wojskowe rozwiązania produkowane
przez TELDAT są dedykowane na rynek globalny do nowej generacji systemu Patriot.
25-letnia aktywna i efektywna działalność
TELDAT w omawianej dziedzinie istotnie
przyczyniła się do rozwoju zautomatyzowanych systemów dowodzenia, wspar-

cia działań wojsk i łączności, również
w wymiarze sojuszniczym. Pozwoliło to na
usytuowanie Polski w niniejszym zakresie
w czołówce państw NATO, co wcześniej nigdy nie miało miejsca. Rozsławiło także
nasz kraj w świecie i przyczyniło się do promocji polskiej marki.
Flagowym i zarazem innowacyjnym zbiorem produktów TELDAT jest Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna
JAŚMIN (SPT JAŚMIN) – unikalny, a także
kompleksowy Zautomatyzowany System
Systemów: dowodzenia, wsparcia działań
wojsk i łączności. Jest on szerokim zbiorem
specjalistycznych narodowych systemów,
urządzeń i oprogramowań, na bazie których
sprawnie (jak z klocków) można budować
i rozwijać zautomatyzowane, w pełni zintegrowane oraz rozlegle działające systemy
zarządzania walką itp., czego nie umożliwiają żadne inne, zwłaszcza polskie produkty.
W skład ww. platformy JAŚMIN wchodzi
wiele również unikalnych zwłaszcza w skali Polski systemów funkcjonalnych, którymi
są m.in.:
• SWD C3IS JAŚMIN – oprogramowanie
/ Zautomatyzowany System Systemów
Zarządzania Walką na wszystkich poziomach dowodzenia i działań wojsk z jego
zasadniczymi systemami / modułami: HMS
C3IS JAŚMIN (w tym jego funkcjonalnościami BFT dedykowanymi do żołnierza włącznie), BMS C3IS JAŚMIN, DSS C3IS JAŚMIN,
JFSS C3IS JAŚMIN i SZK C3IS JAŚMIN.
Innowacyjną i pierwszorzędną cechą tego
kompleksowego oprogramowania jest to,
że pracuje ono w warunkach stacjonarnych
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i mobilnych z wykorzystaniem środków
radiowych oraz zawiera szeroką gamę gotowych rozwiązań (systemów) bazujących
na uniwersalnym zestawie usług tego wyrobu techniki wojskowej. Jest to unikalne
rozwiązanie istotnie wspierające (w tym
automatyzujące) procesy: dowodzenia i zarządzania działaniami na wszystkich poziomach struktur wojskowych / ratowniczych,
do żołnierza spieszonego lub np. ratownika włącznie. Tworzy i istotnie zwiększa
świadomość sytuacyjną wojsk oraz służb
ratowniczych, w tym ich dowództw i sztabów, a także umożliwia m.in. tworzenie
Połączonego Obrazu Sytuacji Operacyjnej/
Kryzysowej. To wysoce specjalistyczne
oprogramowanie, także jako jedyne polskie, m.in.: posiada rekomendacje, certyfikaty oraz potwierdzenia interoperacyjności
i referencyjności wydane m.in. przez NATO
i WP, jest wpisane na sojuszniczą listę zaufanych produktów AFPL (Approved Fielded Product List), na najwyższym poziomie
przeszło testy z systemem referencyjnym
NATO – MTRS (MIP Test Reference System),
było wielokroć nagradzane (również przez
Prezydenta RP i MON), jest wdrożone i od
wielu lat z powodzeniem eksploatowane
w SZ RP w nieograniczonej ilości licencji,
zwłaszcza w ukompletowaniu HMS C3IS
JAŚMIN (Zautomatyzowanego Systemu
Zarządzania Walką Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, głównego komponentu
ww. SWD C3IS JAŚMIN). W 2020 r. to kompleksowe rozwiązanie zostało ocenione
przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds.
Transformacji ACT (Allied Command Transformation) jako najbardziej zaawansowane
i referencyjne dla innych koalicyjnych wyrobów tego typu;
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• HMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką
i Łączności Poziomu Operacyjnego/Taktycznego) – stanowi innowacyjną mobilną
infrastrukturę teleinformatyczną stanowisk dowodzenia szczebla: korpusu, dywizji, brygady, pułku i batalionu. W przypadku
sił zbrojnych niniejszy SpW przeznaczony
jest głównie do budowy nowoczesnych
systemów wsparcia dowodzenia, działań
wojsk i łączności na poziomach: operacyjnym i taktycznym. W zależności od potrzeb
oraz posiadanego ukompletowania może
być również wykorzystany autonomicznie
i występować w różnych wersjach wykonań:
kontenerowej
(zabudowanej
w aparatowni / kontenerze m.in. 15 lub 20stopowym) oraz przenośnej (przeznaczonej do eksploatacji głównie w budynkach,
namiotach oraz kontenerach). Oba te wykonania składają się z urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa ZOBT500A dla poziomu TPZU-2 - odpowiednik
NATO SDIP-27 Level B oraz specjalistycznego oprogramowania. Te rozwiązania są
globalnie wdrożone i w dużych ilościach
eksploatowane w SZ RP. Ważnym ich wyposażeniem – tak jak większość rozwiązań
JAŚMINa – jest na ogół także ww. HMS
C3IS JAŚMIN - oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką
Poziomu Operacyjnego/Taktycznego, który
również jest jedynym tego typu programowym SpW działającym rozlegle w warunkach stacjonarnych i mobilnych (też
z wykorzystaniem środków radiowych),
posiada zasadnicze funkcjonalności ww.
SWD C3IS JAŚMIN i w przypadku potrzeby może natychmiast dodatkowo wykorzystać / zaimplementować jego pozostałe usługi wchodzące w skład systemów
omawianych w niniejszym dokumencie:
BMS, DSS, JFSS i SZK JAŚMIN;
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• WTi (Węzły Teleinformatyczne) JAŚMIN
w wersjach kontenerowej i przenośnej
– najnowszej generacji wysokowydajne
i innowacyjne wojskowe rozwiązania ICT
(sprzętowe i programowe) zapewniające
nowoczesną, mobilną, sieciocentryczną
i bezpieczną infrastrukturę teleinformatyczną dla systemu dowodzenia i łączności
Sił Zbrojnych RP na poziomach: operacyjnym i taktycznym. Zostały opracowane
na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia zdobytego w trakcie wdrażania,
eksploatacji (także na teatrach działań
wojennych) i doskonalenia Węzłów Teleinformatycznych JAŚMIN (HMS JAŚMIN,
w których w najnowszych wydaniach mogą
też występować omawiane WTi), a także
w oparciu o najnowsze wymagania MON.
WTi umożliwiają m.in. rozwijanie i funkcjonowanie wydajnego militarnego systemu
ICT (dowodzenia i łączności) w federacyjnej
przestrzeni operacyjnej, zgodnej z bieżącymi oraz przyszłymi wymogami iteracji FMN
(Federated Mission Networking), np. Polish
Mission Network 2.0, zapewniających przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli TAJNE lub NATO SECRET włącznie. Jest to
możliwe poprzez zapewnienie wysokiego
poziomu bezpieczeństwa w zakresie: przetwarzanych informacji, m.in. zastosowanie
urządzeń sieciowych spełniających wymagania ZOBT-500A dla poziomu TPZU-2
– odpowiednika NATO SDIP-27 Level B,
a także zawarte w najnowszej wersji profilu
bezpieczeństwa „collaborative Protection
Profile for Network Devices v. 2.2e” zgodnie z międzynarodowym porozumieniem
Common Criteria Recognition Arrangement
(CCRA). Ponadto zapewniają wysoki poziom
również w zakresie cyberbezpieczeństwa,
potwierdzony testami penetracyjnymi
i podatnościowymi (zgodnymi z metodyka-

mi pozytywnie zaopiniowanymi przez SKW
i NCBC);
• BMS JAŚMIN (System Zarządzania Walką
i Łączności Batalionu, Kompanii, Plutonu
i Drużyny) – służy do budowy innowacyjnych i kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działań wojsk
i łączności szczebla taktycznego/niższego,
dedykowanych dla wszelkich pojazdów,
jednostek pływających oraz ich załóg,
a także obiektów latających w siłach zbrojnych, służbach publicznych i organizacjach
cywilnych. Istotnymi komponentami tego
rozwiązania – podobnie jak większość systemów wchodzących w skład JAŚMINa – są:
ww. BMS C3IS JAŚMIN (oprogramowanie
/ Zautomatyzowany System Zarządzania
Batalionu, Kompanii, Plutonu i Drużyny)
oraz najnowszej generacji urządzenia, stanowiące VIS JAŚMIN, omówiony poniżej;
•V
 IS JAŚMIN – System Komunikacji Pokładowej (SuperINTERKOM) – rozwiązanie
innowacyjne i bardzo proste w obsłudze,
wykonane w technologii IPv6. Stanowi wielousługową platformę sprzętową
i programową, zapewniającą niezawodną
komunikację i niezbędne usługi istotnie
usprawniające pracę załóg wszelkich pojazdów, jednostek pływających, a także obiektów latających w siłach zbrojnych, służbach
publicznych oraz organizacjach cywilnych.
Posiada najnowszej generacji urządzenia,
które: mają najmniejsze gabaryty, wagę
i zużycie energii oraz zapewniają ochronę
informacji niejawnych, wysoką odporność
na uszkodzenia i warunki klimatyczne;
•D
 SS JAŚMIN (System Zarządzania Walką
i Łączności Żołnierza) – także innowacyjne
i autonomiczne rozwiązanie zabezpiecza-
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jące potrzeby teleinformatyczne żołnierza
bądź ratownika, głównie poprzez integrację i zarządzanie ich wyposażeniem.
Umożliwia również efektywne zarządzanie
walką żołnierza / zespołu spieszonego,
w tym wymianę informacji o położeniu wojsk
/ jednostek, otrzymywanie i wydawanie
rozkazów oraz zgłaszanie i obrazowanie
napotkanych zagrożeń. Ważnym komponentem tego rozwiązania – tak jak większości systemów wchodzących w skład
JAŚMINa – jest ww. DSS C3IS JAŚMIN –
oprogramowanie / Zautomatyzowany System Zarządzania Walką Żołnierza;
• JFSS JAŚMIN (System Wymiany Danych
dla Połączonego Wsparcia Ogniowego)
– kompleksowe rozwiązanie zapewniające efektywną i automatyczną wymianę
danych pomiędzy podmiotami i obiektami
(w tym statkami powietrznymi) biorącymi
udział w ww. wsparciu ogniowym, a także
zwiększa precyzyjność wskazywania celów,
w tym naprowadzania na nie wspomnianych obiektów latających. Przeznaczone
jest m.in. dla Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego – TZKOP, w tym
Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania
Lotnictwa (FAC – Forward Air Controller
i JTAC – Joint Terminal Attack Controller),
Obserwatorów Ognia Połączonego (JFO –
Joint Fires Observer) i oficerów łącznikowych dla sił powietrznych (ALO – Air Liaison
Officer). Jako jedyny tej klasy polski produkt wraz z nielicznymi tylko amerykańskimi tego typu rozwiązaniami, pozytywie
przeszedł testy zrealizowane przez USAF
Operations Chief Joint Staff, J6 Joint Deployable Analysis Team (JDAT) i otrzymał
rekomendację do praktycznego wykorzystania. Istotnym komponentem tego rozwiązania – podobnie jak większości syste-

mów wchodzących w skład JAŚMINa – jest
ww. JFSS C3IS JAŚMIN – oprogramowanie
/ Zautomatyzowany System Wymiany Danych dla Połączonego Wsparcia Ogniowego, w tym TZKOP;
• CID JAŚMIN – Serwer Identyfikacji Bojowej, który stanowi kolejne innowacyjne
rozwiązanie, pełniące rolę wyspecjalizowanego integratora, istotnie podnoszącego
świadomość sytuacyjną wojsk w trakcie
działań połączonych, głównie poprzez:
identyfikację obiektów wojsk własnych
i sojuszniczych, wymianę danych w tym
zakresie między rodzajami sił zbrojnych, co
zwłaszcza znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa wojsk i tym samym podnosi
efektywność ich działań;
• BFT C3IS JAŚMIN – funkcjonalność BFT
(Blue Force Tracking) jest jedną z podstawowych zdolności systemów wchodzących
w skład SWD C3IS JAŚMIN, zapewniającą
zautomatyzowane śledzenie pozycji wojsk
własnych (zwłaszcza na poziomie taktycznym i w zależności od potrzeb operacyjnym) do wykorzystania przede wszystkim
na mobilnych stanowiskach / punktach
dowodzenia;
• Zautomatyzowany System Bezpiecznej
Wymiany Informacji (SBWI) – najnowsza
wersja Systemu Alarmowania Resortu
Obrony Narodowej (SARON), zintegrowanego, kompleksowego, rozległego i z powodzeniem od wielu lat eksploatowanego już
m.in. w SZ RP, dedykowanego dla różnych
służb publicznych i firm realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa, obrony narodowej, wynikające z PMG (Programu Mobilizacji Gospodarki) itp. Wykorzystywany jest
w określonych jednostkach i instytucjach
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sektora publicznego, zwłaszcza w zakresie wyjątkowo specjalistycznej wymiany
informacji, w tym: grupowego (instytucjonalnego oraz osobowego) powiadamiania
i/lub alarmowania (np. o aktualnych zagrożeniach) oraz raportowania o działaniach
podejmowanych w tym zakresie i ich rezultatach. Jest funkcjonalnym komponentem
Zintegrowanych Węzłów Teleinformatycznych KTSA (w wersjach stacjonarnych) oraz
ZWT JAŚMIN (w wersjach polowych);
• Zautomatyzowany System Zarządzania
Kryzysowego JAŚMIN – innowacyjne oraz
rozlegle działające rozwiązanie, dedykowane dla struktur krajowego systemu zarządzania kryzysowego, NATO i UE. Zapewnia
kompleksowe wsparcie działań organów
administracji publicznej oraz Sił Zbrojnych
RP (w tym dla jednostek Obrony Terytorialnej) podczas sytuacji ratowniczych i/lub
kryzysowych oraz działań prewencyjnych.
System ten wspiera procesy zarządzania, planowania, dowodzenia, kierowania,
a także monitorowania (obrazowania) rzeczywistych zagrożeń o charakterze niemilitarnym oraz polityczno-militarnym;
• Information Exchange Gateway JAŚMIN
(IEG JAŚMIN) – prekursorskie rozwiązanie programowe i sprzętowe, stanowiące
bramę bezpiecznej wymiany informacji.
Zapewnia zwłaszcza zautomatyzowany
i bezpieczny transfer informacji pomiędzy
systemami o różnej klasyfikacji danych.
Stanowi także znormalizowane rozwiązanie w zakresie ochrony tajemnicy w sieciach, zgodne z koncepcją NATO Network
Enabled Capability;
• Battlefield Replication Mechanism (BRM) –
również innowacyjny protokół przeznaczo-
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
TELDAT (w tym jego rozwiązania) był także wyjątkowo wiele razy wyróżniany, również nagrodą Lidera Polskiego Przemysłu Obronnego. Liczne z tych nobilitacji uzyskał za najbardziej
zaawansowane technologicznie i służące bezpieczeństwu żołnierzy wyroby techniki wojskowej – inne rozwiązania z tej dziedziny nie uzyskały takowych wyróżnień. Tylko w 2019 i 2020 r.
bydgoska spółka i jej produkty zostały uhonorowane:

ny do wymiany danych poprzez nisko przepustowe środki łączności radiowej. Jest
to protokół klasy RRM (Radio Replication
Mechanism), zapewniający automatyczną
wymianę danych w systemach klasy C4ISR
i jest kluczowym rozwiązaniem programowym usprawniającym ten proces;
• MIP Gateway B2/B3 – pierwsze tego typu
w świecie rozwiązanie opracowane przez
TELDAT, które eliminuje problem braku
kompatybilności i współpracy pomiędzy
systemami dowodzenia wielu krajów, opartymi na różnych systemach bazodanowych
(różne modele baz danych MIP – Multilateral Interoperability Programme). Autorskie
rozwiązanie MIP Gateway B2/B3, zaimplementowane w Systemie Wspomagania
Dowodzenia C3IS JAŚMIN, stanowi system
pośredniczący pomiędzy wspomnianymi
systemami i zawiera w sobie mechanizmy konwersji danych pomiędzy modelami
C2IEDM (starszym – MIP Baseline 2) oraz
JC3IEDM (obecnym – MIP Baseline 3 i 3.1).
Należy zaznaczyć, że SWD C3IS JAŚMIN
jest właśnie oparty na modelu JC3IEDM;
• System Zarządzania JAŚMIN (SZJ) – zbiór
specjalistycznych i kompleksowych narzędzi programowych, przeznaczonych do pełnej obsługi, zarządzania, monitoringu oraz
konfiguracji wszystkich komponentów ww.
Systemu Systemów Zarządzania Walką
i Łączności JAŚMIN, w tym jej urządzeń
i oprogramowania, a także ich pozostałych
elementów funkcjonalnych, np.: usług, systemów operacyjnych oraz urządzeń końcowych. Każdy moduł programowy wchodzący w skład przedmiotowego systemu,
może również pracować samodzielnie. SZJ
to sprawdzony, dojrzały i stale rozwijany
system, który jest wdrożony i od wielu lat
z powodzeniem szeroko eksploatowany
w SZ RP m.in. w Zintegrowanych Węzłach
Teleinformatycznych JAŚMIN (ZWT JAŚMIN) oraz ich najnowszej generacji Węzłach Teleinformatycznych (WTi) aktualnie
dostarczanych i wdrażanych do SZ RP. To
rozwiązanie programowe zapewnia również wysoki poziom w zakresie cyberbez-
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pieczeństwa, potwierdzony testami penetracyjnymi i podatnościowymi (zgodnymi
z metodykami pozytywnie zaopiniowanymi
przez SKW i NCBC);
• kompleksowa gama (duży zbiór, na pewno niespotykany w kraju) uniwersalnych
i zunifikowanych militarnych urządzeń
teleinformatycznych platformy JAŚMIN
wraz z wzajemnie spójnym oprogramowaniem, dedykowanych na wszystkie szczeble dowodzenia – wykonane w technologii
militarnej, m.in. o zwiększonej odporności: mechaniczno-klimatycznej i na emisję ujawniającą, zakłócającą, zaburzenia
elektromagnetyczne, wyładowania elektrostatyczne, spełniające normy np.: MILSTD-461G, MIL-STD-1275E, MIL-STD-810G,
IP67 oraz TEMPEST (SDIP-27 Level A, B, C).
Badania potwierdziły m.in. ich odporność
na udary mechaniczne (w tym wstrząsy
i upadek z wysokości) oraz oddziaływanie:
niskich i wysokich temperatur, wysokiej
wilgotności (w tym próby w wodzie) oraz
zasolenia. Zdolności do zrealizowania tego
zadania TELDAT zdobywał latami (także za
granicą) i jest w tym przedmiocie liderem
i ekspertem. Dodatkowym walorem tych
urządzeń jest możliwość ich eksploatowania jako rozwiązań autonomicznych;
• Terminale Taktyczne – jedne z najnowocześniejszych i najodporniejszych w świecie militarnych terminali przeznaczonych
do zastosowania w siłach zbrojnych lub
innych służbach publicznych. Zaprojektowane do działania w najtrudniejszych warunkach środowiskowych bez straty mocy
obliczeniowej i zdolności wyświetlania obrazu. Zapewniają obsługę oprogramowania wsparcia dowodzenia i działań wojsk,
a także dedykowane usługi sieciowe dla
wszystkich mobilnych rozwiązań klasy
C4ISR. Są wyposażeniem dla: platform
mobilnych, w tym pojazdów lądowych,
obiektów latających, sieciowych środków
walki, a także żołnierza i ratownika. Rodzina tych terminali występuje w następujących wersjach wykonania: Komputerowe
Terminale Taktyczne T15” / T12” / T10” oraz

Indywidualne Terminale Taktyczne T8”
/ T7” / T5” / T4”;
• Militarne Routery do Systemu Patriot
– nowoczesne wojskowe urządzenia teleinformatyczne przeznaczone do zastosowania w nowo utworzonych jednostkach
ogniowych systemu zintegrowanej obrony
przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
na całym świecie. Rozwiązania te przystosowane są do działania w najtrudniejszych
warunkach środowiskowych bez wpływu
na dostarczane funkcje. Zostały zaprojektowane i wykonane na zlecenie koncernu
Raytheon. Ich jakość oraz terminowość dostaw zostały już trzykrotnie nagrodzone.
Powyższe rozwiązania cieszyły się i cieszą uznaniem Zamawiających, Gestorów,
Organizatorów oraz Użytkowników wojskowych systemów teleinformatycznych, w tym
z: Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i USA. Ich walory, niezawodność
i wysoka interoperacyjność zostały udokumentowane m.in. licznymi: nagrodami,
certyfikatami, potwierdzeniami i opiniami, w tym sygnowanymi przez Agencję
NCI (NATO Communications and Information Agency) / NATO C3 Agency. Tego typu
ważnymi nobilitacjami, w tym Sojuszu
Północnoatlantyckiego, nie dysponują
zwłaszcza żadne inne polskie tej klasy
wyroby techniki wojskowej. Nie mają one
także np. referencji eksploatacyjnych Akademii Sztuki Wojennej (wcześniej AON),
które posiada ww. główny, kompleksowy
i w wielu zakresach też unikalny komponent
programowy JAŚMINa – SWD C3IS JAŚMIN
(Zautomatyzowany System Systemów Zarządzania Walką na wszystkich poziomach
dowodzenia i działań wojsk), z którego uniwersalnego i także Unikalnego Zestawu
Usług (co jest pierwszorzędną cechą tego
rozwiązania) zbudowane są jego wskazane
powyżej zunifikowane / wzajemnie spójne
moduły programowe, dedykowane dla następujących zasadniczych wspomnianych
już systemów funkcjonalnych, w tym: HMS
JAŚMIN, BMS JAŚMIN, DSS JAŚMIN, JFSS
JAŚMIN, CID JAŚMIN oraz SZK JAŚMIN.
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• nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi w ramach kolejnych edycji konkursu
Lider Bezpieczeństwa Państwa pod
patronatem honorowym Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego:
- Grand Prix w kategorii „Innowacyjny
Produkt” za najnowszej generacji
Węzły Teleinformatyczne (WTi)
w wersji kontenerowej,
- nagrodą specjalną – pierścieniem
Bene de Patria Meritus „Dobrze Zasłużony Ojczyźnie” przyznanym dla
Prezesa naszej spółki - śp. Pana dr.
inż. Henryka Kruszyńskiego,
- Złotymi Gwiazdami oraz Złotym
Medalem Lider Bezpieczeństwa
Państwa dla prezesów TELDAT za

innowacyjność i wieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa
i obronności państwa;
•n
 agrodą DEFENDER otrzymaną podczas
MSPO 2019 za omówione powyżej
Węzły Teleinformatyczne (WTi) w wersji przenośnej;
•u
 zyskaniem rekomendacji NATO przez
HMS C3IS JAŚMIN, JFSS JAŚMIN oraz
Serwer Identyfikacji Bojowej CID JAŚMIN (w tym ich oprogramowanie JFSS
C3IS JAŚMIN oraz CID C3IS JAŚMIN,
wchodzące w skład ww. nagrodzonego
DEFENDEREM w 2018 r. SWD C3IS
JAŚMIN). Są to również jedyne innowacyjne i dojrzałe polskie rozwiązania
z tej dziedziny, które otrzymały te
bardzo ważne nobilitacje sojusznicze;

• k olejnymi nagrodami Raytheon Integrated Defense Systems – IDS (4-Star
Supplier Excellence Award), otrzymanymi głównie za wzorcowe zrealizowanie wspomnianych następnych już
dostaw specjalistycznych rozwiązań
teleinformatycznych do systemów
Patriot. To już łącznie trzy tego typu
nobilitacje, które zostały również po
raz pierwszy przyznane polskiej firmie
obronnej;
• nagrodą AIR FAIR 2019 uzyskaną
podczas międzynarodowej wystawy
o tej samej nazwie za ww. Sieciocentryczny System Wspomagania
Dowodzenia C3IS JAŚMIN, zapewniający m.in.: integrację, zobrazowanie
i wymianę informacji ze statkami
powietrznymi;

TELDAT Sp. z o.o. sp.k.
ul. Cicha 19-27
85-650 Bydgoszcz

www.teldat.com.pl

Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

+48 52 341 97 00

teldat@teldat.com.pl
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Szpital posiada możliwość rozszerzenia (tzw „otwarta” architektura)
o moduł zachowawczy 12-24 łóżek

Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa

• Uniwersalny, zewnętrzny system rozładunku i załadunku
• Stałe, zamontowane wyposażenie w części centralnej podłogi z możliwością mocowania wyposażenia na ścianach
• Gotowy do działania natychmiast po rozłożeniu.
• Opcja z ochroną balistyczną, radiologiczną, elektromagnetyczną

Wypożyczalnia KONTENER
Zbigniew Wiktorski
SZPITAL W KONTENERACH 20’ ROZKŁADANYCH
(na 48 łóżek podstawowych)

P

Kontener 20’ „3in1“ typu 1CC z certyfikatem CSC, uprawniającym do transportu morskiego, drogowego, kolejowego
i lotniczego.
Konstrukcja kontenera z kształtowników stalowych, przegrody z płyt kompozytowych. Płyty według własnego projektu
i technologii.
Zalety kontenera:

Kontenery rozkładane wg Pat.Nr 223965 na bazie płyt kompozytowych

Polska myśl techniczna - szpital kontenerowy z możliwością rozwijania w warunkach przygodnych na bazie kontenera 20’ „3 in
1” typu 1CC z certyfikatem CSC, Patent Nr223965, z możliwością
transportu morskiego, kolejowego i lotniczego. Konstrukcja z
kształtowników stalowych o ścianach i przegrodach z płyt kompozytowych zmniejszających wagę do 70% w stosunku do rozwiązań
tradycyjnych. Odporny na korozję i warunki atmosferyczne. Doskonały w utrzymaniu warunków sanitarno- higienicznych.

Opis podstawowego modułu do budowy szpitala polowego

• Mniejszy do 70% ciężar kontenera w porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi.

• Okładziny płyt bez łączeń, gładkie, łatwe
do utrzymania warunków higieniczno-sanitarnych, odporne na korozję i warunki atmosferyczne.
• Uniwersalny zewnętrzny system rozładunku/załadunku.
• Podłoga w części środkowej umożliwia stałe zamontowanie wyposażenia.
• Możliwość mocowania wyposażenia na
ścianach rozsuwanych.
• Opcja przegród z ochroną antybalistyczną
lub przed promieniowaniem rtg
• Opcja przegród z materiałami o zastosowaniu medycznym.

• Możliwość wykonania kontenera szczelnego
elektromagnetycznie.
Zastosowanie kontenera:
Pojedynczy kontener może funkcjonować
jako samodzielny moduł:
• stanowisko dowodzenia,
• sala opatrunkowa,
• warsztat techniczny,
• pomieszczenie socjalne
• mobilna sala operacyjna.
lub być podstawowym modułem do budowy
większych oddziałów szpitalnych.

Szpital w wersji podstawowej 48 łóżek bez kontenerów technicznych z oddziałem chirurgicznym, ortopedii, SOR-em z kompleksową diagnostyką włącznie z TK oraz brudną salą operacyjno- opatrunkową i oddziałem OIOM. W kompleksie ponadto:
• bloki operacyjne
• sale intensywnego nadzoru
• dział sterylizacji

Sterylizacja

Oddział chirurgii
bez kontenerów technicznych

Oddział ortopedii
bez kontenerów technicznych

Bloki operacyjne

Sale intensywnego nadzoru

Prezentowany kontener 3in1 chroniony jest patentem nr 223965, a jedyną firmą posiadającą prawa do patentu jest:

Oddział ratunkowy
z kompleksową diagnostyką
po TK włącznie z brudną salą
operacyjno-opatrunkową
z 3-łóżkowym OIOM
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Wypożyczalnia KONTENER Zbigniew Wiktorski SPÓŁKA JAWNA
ul. Kostrogaj 8,
09-400 Płock
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+48 513 060 395

z.wiktorski@kontener.com.pl
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Laureat nagrody
Lider Bezpieczeństwa Państwa
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