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Armatec to prężnie rozwijająca się firma, której początki sięgają 2013 roku. Tworzy ją zespół profesjonalistów 

współpracujący z wiodącymi producentami sprzętu dedykowanego służbom ratowniczym oraz przemysłowi.  

Firmę tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni pasjonaci, śledzący najnowsze trendy na światowych rynkach.

 

Naszym kluczem do sukcesu jest bieżąca analiza potrzeb polskich strażaków i oferowanie jedynie najlepszych  

i sprawdzonych rozwiązań.

 

Na Państwa ręce przekazujemy katalog z ofertą naszej firmy. Znajdziecie w nim tylko sprawdzone rozwiązania, 

oparte na najnowszych technologiach, opracowanych przez światowych liderów branży. 

Zapraszam
y

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej  

w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami brutto.

SPIS 

TREŚCI

164 18

20 26 32

SPRZĘT GAŚNICZY 
I RATOWNICZY

COLDCUT COBRA KAMERY TERMOWIZYJNE

OŚWIETLENIE PRANIE  
I DEKONTAMINACJA

 ŚRODKI OCHRONY  
INDYWIDUALNEJ
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SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

TIPSA

TIPSA to hiszpański producent prądownic i węży pożarniczych z wieloletnim doświadczeniem. W swojej ofercie ma 

szeroki wachlarz produktów spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Prądownice TIPSA 

w całości produkowane są w Katalonii z najwyższej jakości europejskich komponentów. 

 

Prądownice TIPSA z serii Blue Devil i Viper Attack wyposażone są w innowacyjny system Rylstatic (brak turbinki): 

• 5 lat gwarancji;

• Jednolita mgła wodna z mniejszymi kroplami;

• Brak pierścienia obrotowego i wyłamywania zębów;

• Łatwa konserwacja.

PRĄDOWNICE DO POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH

BLUE DEVIL 3012 

• Regulacja wydajności 
115-230-360-470 l/min.

• Trzy charakterystyczne 
nastawy kształtu 
strumienia wyróżnione 
“klikiem”. 
 
1 800 PLN 

VIPER ATTACK 3012 

• Regulacja wydajności 
115-230-360-475 l/min.

• Trzy charakterystyczne 
nastawy kształtu 
strumienia wyróżnione 
“klikiem”. 
 
2 000 PLN 

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



PRĄDOWNICE WYSOKOCIŚNIENIOWE DO MONTAŻU NA LINIACH SZYBKIEGO NATARCIA 

BLUE DEVIL 1560 BLUE DEVIL 550 VIPER ATTACK 1560

• Ciśnienie robocze max. 40 bar,

• Regulacja wydajności 50-100-160-210 l/min.

 
1 750 PLN 

• Ciśnienie robocze max. 40 bar,

• Regulacja wydajności 25-50-125-175 l/min.

 
1 750 PLN 

• Ciśnienie robocze max. 40 bar,

• Regulacja wydajności 50-100-160-210 l/min.

 
1 850 PLN 

VIPER ATTACK 550 NAKŁADKA DO PIANY CIĘŻKIEJ

• Ciśnienie robocze max. 40 bar,

• Regulacja wydajności 25-50-125-175 l/min.

 
1 850 PLN 

• Dedykowana do wszystkich modeli Blue 

Devil i Viper Attack.

 
550 PLN 

PRĄDOWNICE DO POŻARÓW TRAW I LASÓW

Do prądownic wysokociśnieniowych polecamy zastosowanie szybkozłączy hydraulicznych (s.9), umożliwiających szybką  

i łatwą wymianę oraz pracę  z lancami mgłowymi DAFO.

info

FOREST VIPER SG 540 VIPER STI 30 PV 

• Regulowana wydajność 37-115 l/min, 

• Regulowany strumień  

(zwarty-rozproszony-parasol).

 
500 PLN 

• Wydajność 19-37-90-150 l/min, 

• Ciśnienie robocze maks. 16 bar.

 
 
1 000 PLN 

• Prądownica o stałej wydajności 114 l/min.

• Regulowany strumień (zwarty- 

rozproszony-parasol) 
 
850 PLN 
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SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

PRĄDOWNICE PROSTE TIPSA VIPER BORE

• Niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzeba „dużej wody”;

• Szeroki wybór pyszczków i zaworów;

• Wydajności już od 114 l/min, aż do 1756 l/min;

• Pyszczki wykonane z kutego aluminium, radełkowane elementy dla pewnego chwytu nawet  

w mokrej rękawicy;

• Zawory objęte 5-letnią gwarancją producenta.

ZAWÓR VIPER 25 
 
 
640 PLN 

Średnica pyszczka
Wydajność

3,4 bar 5,2 bar 5,5 bar 6,9 bar

mm Cale l/min l/min l/min l/min

9,5 ³/₈ 114 136 140 159

ZAWÓR VIPER 52 
Z RĄCZKĄ 
 
650 PLN 

ZAWÓR VIPER 52 
BEZ RĄCZKI 
 

1 150 PLN 

Średnica pyszczka
Wydajność

3,4 bar 5,2 bar 5,5 bar 6,9 bar

mm Cale l/min l/min l/min l/min

12,7 ¹/₂ 200 242 250 280

15,9 ⁵/₈ 310 382 394 439

19,1 ³/₄ 447 549 564 632

22,2 ⁷/₈ 609 746 768 852

23,8 ¹⁵/₁₆ 700 856 886 988

PYSZCZKI 
 
 
240 PLN

Pyszczki dedykowane powyższemu zaworowi

Pyszczki dedykowane powyższym zaworom

z zabudowanym pyszczkiem 7/8”.

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



ZAWÓR PLAY PIPE  
VIPER 75 
 
1 650 PLN 

GŁOWICA TURBO VIPER 
DO ZAWORU PLAY PIPE 
 
1 150 PLN

Średnica pyszczka
Wydajność

3,4 bar 5,2 bar 5,5 bar 6,9 bar

mm Cale l/min l/min l/min l/min

25,4 1 795 973 1007 1124

27,0 1 ¹/₁₆ 897 973 1136 1238

28,6 1 ¹/₈ 1007 1234 1272 1423

31,8 1 ¹/₄ 1242 1522 1571 1756

Możliwość doposażenia w demontowalną głowicę typu turbo 

• Wydajność 550-700-850-1000 l/min;  

• Ciśnienie robocze maks. 16 bar.

• Regulowany strumień (zwarty-rozproszony-parasol).

VIPER CAFS 52 
 
950 PLN 

• Prądownica do podawania piany sprężonej CAFS; 

• Średnica wewnętrzna pyszczka wylotowego 25,4 mm;

• Zawór oraz pyszczek wykonane z kutego aluminium;

• Możliwość zmiany pyszczka i stosowania jako prądownicy prostej.

Pyszczki dedykowane powyższemu zaworowi
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SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

DAFO

LANCE MGŁOWE FOGNAIL 

Służą do chłodzenia gazów pożarowych. Dzięki niskiej wydajności ich użycie nie powoduje zalania pomieszczenia. 

Lance mgłowe z powodzeniem sprawdzają się nie tylko w pomieszczeniach szczelnych, ale i tam gdzie jest już otwór 

wentylacyjny np. wybite okno. 

• Wykonane ze stali nierdzewnej;

• Możliwość stosowania na liniach nisko- i wysokociśnieniowych w zależności od wykorzystanego łącznika;

• Wydajność 70 l/min przy 6 barach;

• Masa - 1,1 kg;

• Długość - 52 cm;

• Zawór kulowy umożliwia wygodne aplikowanie mgły wodnej.

LANCA ATAK / OBRONA 

• Prąd mgłowy o kształcie stożka/ Prąd mgłowy w kształcie parasola;
• Zasięg poziomy strumienia ATAK to 8 m/ Powierzchnia strumienia OBRONA to 10 x 2 m.
 
1 400 PLN / 1 400 PLN

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



LANCE PROSZKOWE POWDERNAIL 

Dedykowane są do szybkiego tłumienia pożaru. W sytuacji kiedy liczy się każda sekunda, użycie gaśnicy z lancą 

oszczędza wiele czasu w porównaniu z budową linii gaśniczej. Ponadto, uniwersalne zastosowanie gaśnic proszkowych, 

umożliwia zwalczanie pożarów grup A,B,C. 

LANCA ATAK / OBRONA 

• Lanca tworzy strugę stożka/ 
Lanca tworzy strugę okręgu.

 
1 460 PLN / 1 460 PLN 

WĄŻ Z ADAPTEREM 

Zastosowanie lanc  
proszkowych, wymaga 
węża z adapterem do 
gaśnicy.
 
740 PLN 

MŁOT Z PRZEBIJAKIEM 
FOGNAIL 

Służy do wykonywania 
dostępu dla lancy mgłowej 
np. w poszyciu dachowym, 
framudze okna.
 
699 PLN 

SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE / 
SZYBKOZŁĄCZE ŻEŃSKIE 

70 PLN / 230 PLN

Lance mgłowe FOGNAIL mogą być stosowane na liniach szybkiego natarcia.  

W tym celu zalecamy zastosowanie szybkozłącza hydraulicznego.

info
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• Rewolucyjne rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność kilku urządzeń;

• Podstawową funkcją jest wentylacja przy użyciu rozproszonego strumienia wody;

• Umożliwia jednoczesne podawanie prądu wodnego w strefę sufitową pomieszczenia;

• Dodatkowe funkcje:  Prądownica turbo, Prądownica prosta, Lanca gaśnicza. 

• Wydajności: Dysza oddymiająca: 360 l/min , Dysza gaśnicza: 360 l/min 

ZAPYTAJ O CENĘ

HYDROVENT

SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

HydroVent to innowacyjny system umożliwiający prowadzenie skutecznej wentylacji przy pomocy rozproszonego 

strumienia wody. Pozwala także na stłumienie pożaru, poprzez możliwość podania wody w strefę podsufitową.  

Oba te działania prowadzone są w bezpiecznej strefie poza pomieszczeniem, które objęte jest pożarem - HydroVent jest 

w stanie skutecznie wentylować od 1 do 3 połączonych ze sobą pomieszczeń.

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



ZAPYTAJ O CENĘ

ICONOS

SYSTEM WĘŻOWYCH KURTYN WODNYCH ICONOS to innowacyjny i opatentowany sposób na błyskawiczne 

stworzenie kurtyny wodnej o dużej powierzchni – nawet do 300m2 i wysokości nawet do 12-15 m. System oparty jest 

na gumowych wężach pożarniczych i specjalnie zaprojektowanych stalowych dyszach. Iconos oferuje kurtyny oparte 

na wężach - od DN25 do DN150 z różnymi rodzajami dysz, dzięki czemu możliwe jest stworzenie kurtyn wodnych  

o różnych parametrach.

10_ 
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SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

SUPERVAC

• Kompaktowe, lekkie - już od 16 kg, niezawodne, z płynną regulacją obrotów;

• Regulacja 180o - umożliwia skierowanie przepływu powietrza praktycznie w każdym kierunku;

• Odporny na działanie wody.

• Opcjonalnie zasilany z akumulatorów lub z napięcia 230V

SuperVac to amerykańska firma - światowy lider  

w produkcji wentylatorów oddymiających.  

 

SuperVac intensywnie rozwija gamę wentylatorów 

napędzanych silnikiem elektrycznym, zasilanym  

z akumulatorów marki DeWalt lub Milwaukee.  

 

Dzięki zastosowaniu uniwersalnej platformy

akumulatorowej, produkt daje możliwość  

zredukowania ilości i rodzajów akumulatorów  

używanych przez straż pożarną.

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SUPERVAC - 16 CALI

V16 BD / V 16 BD-SP

Najbardziej kompaktowy i najlżejszy wentylator akumulatorowy dostępny na rynku.

ZAPYTAJ O CENĘ

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



DANE TECHNICZNE V16 – BD V16 – BD-SP

WYDAJNOŚĆ NOMINALNA 31 264 m³/h

WYDAJNOŚĆ WG AMCA 240 16 677 m³/h

ŚREDNICA WIRNIKA 16”

SILNIK DC o zmiennej prędkości moc: 735 W

ZASILANIE
2 szt. uniwersalnych akumulatorów  
De Walt®Flexvolt lub Milwaukee®  
REDLITHIUM HIGH OUTPUT

Prąd zmienny o napięciu 120-240 V  
lub/i 2 szt. uniwersalnych akumulatorów 
De Walt®Flexvolt lub Milwaukee®  
REDLITHIUM HIGH OUTPUT

CZAS PRACY Przy akumulatorach – do 45 minut w zależności od modelu

WYMIARY (szer. x wys. x gł.) 591 mm x 572 mm x 298 mm

MASA 16 kg

DANE TECHNICZNE V18 – BD V18 – BD-SP

WYDAJNOŚĆ NOMINALNA 34 530 m³/h

WYDAJNOŚĆ WG AMCA 240 18 417 m³/h

ŚREDNICA WIRNIKA 18”

SILNIK DC o zmiennej prędkości moc: 735 W

ZASILANIE
2 szt. uniwersalnych akumulatorów  
De Walt®Flexvolt lub Milwaukee®  
REDLITHIUM HIGH OUTPUT

Prąd zmienny o napięciu 120-240 V  
lub/i 2 szt. uniwersalnych akumulatorów 
De Walt®Flexvolt lub Milwaukee®  
REDLITHIUM HIGH OUTPUT

CZAS PRACY Przy akumulatorach – do 45 minut w zależności od modelu

WYMIARY (szer. x wys. x gł.) 654 mm x 654 mm x 298 mm

MASA 21 kg

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SUPERVAC - 18 CALI

V18 BD / V 18 BD-SP

Wentylator o wyjątkowo dużej wydajności i długim czasie pracy, wyposażony w  zestaw kółek 

umożliwiających jego łatwy transport w każdych warunkach. 

• sztywny rękaw do kierowania powietrza w określone miejsce,

• dysza mgłowa,

• drążek do podwieszania wentylatora pod futryną lub w oknie,

• siatka pianowa do wytwarzania piany lekkiej,

• pas transportowy,

• adapter do bezpiecznego i wygodnego montażu w zabudowie.

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego:

ZAPYTAJ O CENĘ
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SPRZĘT GAŚNICZY I RATOWNICZY

WĘŻE POŻARNICZE

HABERKORN RIBBFLEX KONTRAST 

Ribbflex Kontrast to najwyższej jakości węże tłoczne austriackiego producenta Haberkorn®. Specjalnie 

żebrowana powierzchnia zwiększa odporność mechaniczną, a także ułatwia przemieszczanie linii – 

zmniejszając tarcie węża o podłoże. Dodatkowo, węże Haberkorn wyróżnia osłona miejsc taśmowania.                                         

• Wykonany ze splotu ukośnego, okrągły, tkany;

• Wnętrze: kauczuk EPDM odporny na wilgoć, wysokie obciążenia termiczne;

• Cechy: 

• Węże zachowują swój pierwotny kształt i są łatwe w zwijaniu,

• Bardzo wysoka odporność na ciśnienie przy zachowanej elastyczności;

• Bardzo wysoka odporność na ścieranie; 

• Mały opór przy przemieszczaniu;

• Odporność na chemikalia i gnicie.

• Spełnia wymagania DIN 14811-L3.

• Wąż wyposażony w kute łączniki typu STORZ, dodatkowo w miejscu taśmowania ochronna 

nakładka.

ZAPYTAJ O CENĘ

Średnica nominalna Długość odcinka Masa Ciśnienie  
robocze

Ciśnienie  
testowe

Ciśnienie  
rozrywające

mm Cale m kg/m bar bar bar

C42 1 ⅔ 20 0,20 16 24 60

C42 1 ⅔ 30 0,20 16 24 60

C52 2 20 0,26 16 24 60

B75 3 20 0,42 16 24 60

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



WĘŻE POŻARNICZE PROMETEUS 

WĘŻE POŻARNICZE ARMTEX

 

Węże słowackiego producenta, które wyróżniają się gumową wkładką EPDM- DUNLOP oraz ciśnieniem 

roboczym 16 bar. 

• Podwójny splot; 

• Lekki i elastyczny;

• Zachowuje pierwotny kształt; 

• Doskonała odporność termiczna, chemiczna oraz na przetarcia;

• Łączniki aluminiowe typu STORZ;

• Materiał: 100% poliester;

• Wkładka uszczelniająca: Guma EPDM – Dunlop;

• Temperatura pracy: od -30ºC do +80ºC;

• Spełnia normy: DIN 14811, EN 1924-1 EN 14540:2003, ČSN 80 8711,  

certyfikowany zgodnie z STN 80 871.

Gumowe pożarnicze węże tłoczne TIPSA wyróżniają się wysoką wytrzymałością  na przetarcia  

i rozerwania oraz odpornością na zabrudzenia i wilgoć. Ponadto cechuje je bardzo duża  

wytrzymałość na wysokie temperatury (wąż wytrzymuje temp. powierzchni 600oC przez 2 minuty przy 

ciśnieniu wew. 7 bar). Cechy te sprawiają, że węże chętnie stosowane są w środowisku, w którym panu-

ją najtrudniejsze warunki pracy np. w rafineriach. 

ZAPYTAJ O CENĘ

ZAPYTAJ O CENĘ

Średnica nominalna Długość odcinka Masa Ciśnienie  
robocze

Ciśnienie  
testowe

Ciśnienie  
rozrywające

mm Cale m kg/m bar bar bar

D25 1 20 0,12 16 24 49

C38 1 ½ 20 0,24 16 24 49

C42 1 ⅔ 20 0,25 16 24 49

C42 1 ⅔ 30 0,25 16 24 49

C52 2 20 0,27 16 24 49

B75 3 20 0,42 16 24 49

A110 4 20 0,50 16 24 49

Średnica nominalna Długość odcinka Masa Ciśnienie  
robocze

Ciśnienie  
testowe

Ciśnienie  
rozrywające

mm Cale m kg/m bar bar bar

D25 1 20 0,20 40 80 120

C38 1 ⅔ 20 0,32 21 42 63

C45 1 ¾ 20 0,35 21 42 63

C52 2 20 0,47 18 35 52

B75 3 20 0,67 15 30 45

A110 4 20 1,05 12 20 30
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COLDCUT COBRA

COLDCUT COBRA

ColdCut Cobra to znane na całym świecie urządzenia służące do przebijania ścian i chłodzenia gazów pożarowych. 

Szeroki wachlarz modeli, umożliwia montaż urządzenia zarówno na lekkim pick-upie, samochodzie gaśniczym, jak  

i jako oddzielne urządzenie. COBRA zapewnia możliwość bezpiecznego zwalczania pożarów z wykorzystaniem wysokiej 

jakości mgły wodnej. 

Urządzenia gaśniczo-tnące Cold Cut Cobra spełniają wymagania punktu: 7.5.3 wykazu wyrobów z Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń COBRA w Polsce. Prowadzimy również autoryzowany serwis oraz  

sprzedaż części zamiennych. Wykonujemy przeglądy i naprawy urządzeń COBRA. Po szczegółowe informacje  

zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 22 428 29 02.

info

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Urządzenie do montażu na  

podwoziach samochodów lekkich, 

napędzane silnikiem benzynowym. 

Standardowe wyposażenie stanowi  

lanca tnąca oraz uniwersalna  

prądownica MPN, dzięki której 

urządzenie staje się jeszcze bardziej  

uniwersalne (gaszenie samochodów,  

dogaszanie zarzewi ognia etc.)  

dodatkowo,  prądownica ma opcję  

podawania piany.

• Wydajność urządzenia – do 30 l/min;

• Ciśnienie pompy – do 300 bar;

• Masa bez zbiornika wodnego:  

ok. 280 kg.

Urządzenie do montażu na podwoziach 

z możliwością napędu pompy poprzez 

przystawkę odbioru mocy. Największy 

model który charakteryzuje się  

najwyższym ciśnieniem oraz największą 

wydajnością

• Wydajność urządzenia - 58 l/min;

• Ciśnienie pompy - 300 bar;

• Masa bez zbiornika ok. 230 kg. 

Urządzenie zasilane własnym,  

benzynowym silnikiem o mocy 31 KM. 

Standardowo wyposażone w lance 

tnącą oraz prądownicę MPN, dzięki 

której urządzenie staje się jeszcze 

bardziej uniwersalne (gaszenie  

samochodów, dogaszanie zarzewi ognia 

etc.). Dodatkowo, prądownica ma opcję 

podawania piany. Urządzenie posiada 

własny silnik, dlatego może być  

montowane na podwoziach bez  

możliwości zastosowania przystawki 

odbioru mocy, a także na specjalnych 

przyczepach, które z łatwością mogą być 

przemieszczane np. po terenie zakładu.

• Wydajność urządzenia 37-42 l/min;

• Ciśnienie pompy  180-200 bar;

• Masa bez zbiornika ok. 375 kg.

COLDCUT C 330 P SKID COLDCUT COBRA C 360COLDCUT COBRA COMPACT 

ZAPYTAJ O CENĘ ZAPYTAJ O CENĘZAPYTAJ O CENĘ

ŚCIERNIWO 

Dedykowane do wyłącznego stosowania w urządzeniach COBRA. Gwarantuje najwyższe parametry przebijania i niezawodną 

pracę urządzenia. Opakowanie zawiera 10 kg ścierniwa. 

110 PLN
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KAMERY TERMOWIZYJNE

KAMERY TERMOWIZYJNE

WYDAJNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ   

• Gwarancja najwyższej jakości!

• Do 5 lat na kamerę,

• Do 10 lat na detektor,

• Do 2 lat na baterię;

• Dożywotnia na obudowę w wybranych modelach (QXT, LDX)

• Krótki czas uruchamiania – ok. 4 sekund;

• Wysoka jakość obrazu dzięki technologii X Factor;

• Unikalna funkcja ELECTRONIC THERMAL THROTTLE®  

ułatwiająca lokalizację punktów zapalnych;

• Odporne na upadek z 2 m.

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



KAMERA TERMOWIZYJNA QXT  

• Czas pracy 7-8 godzin;
• Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
• Rozdzielczości: 320x240 lub 240x180;
• Masa: 1.08 kg;
• Wyświetlacz 3.5”.
 
ZAPYTAJ O CENĘ 

KAMERA TERMOWIZYJNA ECOX  

• Czas pracy: 2 godziny; 
• Częstotliwość odświeżania obrazu: 30 Hz;
• Rozdzielczość:  240x180; 
• Masa: 0,86 kg;
• Wyświetlacz: 2,75” 

ZAPYTAJ O CENĘ 

KAMERA TERMOWIZYJNA LDX  

• Czas pracy 2 godziny;
• Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
• Rozdzielczości: 320x240 lub 240x180;
• Masa: 0.89 kg;
• Wyświetlacz 3.5”. 
 
ZAPYTAJ O CENĘ

KAMERA TERMOWIZYJNA T3X

• Czas pracy 5 godzin;
• Częstotliwość odświeżania obrazu 60 Hz;
• Rozdzielczości: 320x240;
• Masa: 1,1 kg;
• Wyświetlacz 3.5”. 
 
ZAPYTAJ O CENĘ 

18_ 
19

 (+48) 22 428 29 02   |   www.armatec.pl     |     www.dlastraży.pl     |     facebook@armatecfire



OŚWIETLENIE

NIGHTSTICK

NIGHTSTICK® jest globalną marką profesjonalnych 

produktów oświetleniowych, takich jak latarki, reflektory  

i iskrobezpieczne rozwiązania oświetleniowe.  

 

Produkty NIGHTSTICK® są zawsze o krok przed 

konkurencją - wyprzedzają branże pod względem 

wydajności, jakości, bezpieczeństwa i niezawodności.  

Na wiele swoich produktów NIGHTSTICK® oferuje 

dożywotną gwarancję. 

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



• Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: EX I M1 Ex ia op is I Ma 
oraz EX II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga;

• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
• 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®;
• 3 stopnie pracy diody światła skupionego: wysoki/średni/niski oraz tryb 

stroboskopowy;
• 3 stopnie pracy diody światła rozproszonego: wysoki/średni/niski - tzw. survival mode;
• Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
• Metalowy klips mocujący wraz z oczkiem;
• Wodo- i pyłoszczelność IP67;
• Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych;
• Zasilana z ładowalnego akumulatora litowo-jonowego lub 3 bateriami typu AA;
• Czas ładowania akumulatora - 4 h;
• Dożywotnia gwarancja producenta*.

* Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. 
Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: 
ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria 
dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. 
Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania 
spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia 
piorunem, również nie podlegają gwarancji.

INTRANT XPR-5568R

750 PLN
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OŚWIETLENIE

VIRIBUS XPR-5580R 

• Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX:  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga;
• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
• Tylne zielone diody światła pozycyjnego z dwoma trybami pracy - ciągły i zmienny;
• Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
• Wodo- i pyłoszczelna IP67;
• Odporna na upadek z 2 m oraz działanie środków chemicznych;
• Możliwość rozbudowania o dodatkowe 2 akumulatory;
• Dożywotnia gwarancja producenta*.

INTEGRITAS XPR-5582RX  

• Certyfikowana wg wymogów cETLus potwierdzających iskrobezpieczność;
• Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h;
• Obrotowa głowica – od 0º do 180º;
• Tylne zielone diody światła pozycyjnego;
• Wytrzymała wstrząsoodporna obudowa, latarka odporna na upadek z wysokości 2 m oraz 

działanie środków chemicznych;
• Wodo- i pyłoszczelność IP67;
• Spełnia wymagania NFPA-1971-8.6 (2013);
• Dożywotnia gwarancja producenta*.

XPP-5418GX  

• Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX:  II 1 G Ex ia o pis IIC T3 Ga;
• Technologia CREE®LED o żywotności diody +50 000 h;
• Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości nylonu;
• Współpracuje z uchwytami do hełmów MSA, KZPT, DRÄGER;
• Dożywotnia gwarancja producenta*.

* Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz 
powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: 
diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: 
ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy 
elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie 
objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie 
dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte 
gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania 
spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, 
montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie 
podlegają gwarancji.

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Typ Model Zasilanie Rodzaj 
światła

Liczba 
diod

Masa 
(g)

Tryb pracy – wysoki/średni/niski
Cena 
(PLN)Moc  

(lm)
Czas pracy 

(h)
Zasięg  

(m)

INTRANT
XPP-5566RX/GX

3 baterie AA 
(opcjonalnie 
akumulator 

litowo-jonowy)

LED 2 315 200/110/60 11/18/33 401/250/187 425

INTRANT
XPR-5568RX/GX

Akumulator 
litowo-jonowy 
(opcjonalnie 3 
baterie AAA)

LED 2 301 200/110/60 7/15/27 401/250/187 750

VIRIBUS
XPR-5580R/G Akumulator 

litowo-jonowy LED 2 936 210/100/30 12/19/65 384/251/164 1 250

INTEGRITAS 
XPR-5582RX Akumulator 

litowo-jonowy LED 1 1219 1750/600 5/-/11 552/-/325 1 590

XPP-5414GX 2 baterie AA LED 2 116 120 24 111 145

XPP-5418RX/GX 3 baterie AA LED 1 153 200 10,5 143 145

DICATA 
XPP-5462GX/RX 3 baterie AA LED 2 265 275/250 6h45min/7 120 390

XPP-5460GX 3 baterie AAA LED 2 166 200/180/100 3,5 106 310

XPP-5452G 3 baterie AAA LED 1 99 180/90 6/19 93/62 175

XPP-5454G 3 baterie AAA LED 2 94 160/150/60 3,5/5/16 94/82/60 225

NSP-4604B 3 baterie AAA LED 2 101 100 7 93 106

NSP-4610B 3 baterie AAA LED 1 104 210/110 4,5/8,5 97/67 175

USB-4708B Akumulator 
litowo-jonowy LED 1 170 1000/600/ 

250
2h15min/ 

3h15min/6 - 350

NSR-1514 Akumulator 
litowo-jonowy LED 1 1496 1000/500 4/8 - 480

XPR-5592GCX Akumulator 
litowo-jonowy LED 1 1928 1000/500 6/17 - 2 950
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OŚWIETLENIE

SONLUX

SONLUX – niemiecki producent profesjonalnego oświetlenia dużych mocy typu LED. W swojej ofercie posiada gamę 

produktów dedykowaną służbom ratunkowym. Seria Power Tube i Power Disc oraz Power Case to wysokoefektywne, 

bezobsługowe źródło światła zamknięte w solidnej obudowie. Producent oferuje również szeroką gamę statywów  

i akcesoriów. 

MODEL 
NAJAŚNICY

POWER TUBE II
POWER DISC POWER CASE

S M L

Zdjęcie

Moc 9 500 lm (95 W) 20 000 lm (200 W) 41 500 lm (400 W) 50 000 lm (400 W) 83 500 lm (630 W)

Masa (kg) 9,7 10 16 16 19

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65 IP66

Odporność  
mechaniczna IK08 IK08 IK08 IK10 IK08

Gwarancja 3 lata 3 lata 3 lata 5 lat 5 lat

Dodatkowe opcje

Sterowanie jasnością;
Sterowanie przy pomocy smartfona,
Statywy,
Torby i skrzynie transportowe.

Cena (PLN) 2 800 4 150 5 750 7 850 9 800

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



FLARY OSTRZEGAWCZE LED– FLD-2C 

• Bardzo mocne światło, które zapewnia widoczność w nocy do 900 m;
• Wyposażone w magnez, dzięki któremu można je zamocować do karoserii;
• 3 tryby świecenia: stroboskopowe światło czerwone oraz białe lub czerwone światło ciągłe;
• Odporne na uderzenia;
• Wodo- i pyłoszczelne – stopień ochrony IP66;
• Czas pracy do 36 h;
• Zasilanie: 2x3 szt. baterii AAA (zestaw nie zawiera baterii).

75 PLN 

FLARY OSTRZEGAWCZE Z WI-FI (FLD-6C-WIFI)  

• 6 flar wraz z walizką dokującą i ładowarką;
• Sterowanie zestawem flar przy pomocy Wi-Fi;
• Możliwość pracy synchronicznej w postaci fali świetlnej lub niezależnie;
• Diody są rozmieszczone na obwodzie oraz na górze flary, dzięki czemu są lepiej widoczne 

z powietrza;
• 9 trybów pracy,
• Odporne na uderzenia i najechanie samochodu;
• Wodo- i pyłoszczelność IP66;
• Czas pracy do 100 h;
• Widoczność w nocy: do 800 m.

680 PLN 

TARCZA DO KIEROWANIA RUCHEM LED– BATERYJNY (LDK-2)  

• Dwustronna tarcza wyposażona w 9 czerwonych i 7 zielonych diod;
• Tryb: stroboskopowy oraz światło stałe;
• Zasilanie: 2 x bateria R14;
• Widoczność do 300 metrów;
• Atrakcyjna cena.

100 PLN 

PRODUKTY RB LED 
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Pierwsza w Europie i druga na świecie, w pełni profesjonalna linia produktów do prania i dekontaminacji dedykowana 

straży pożarnej. Środki od KTH zostały opracowane w ścisłej współpracy naukowców i strażaków z Komendy Miejskiej  

w Pradze, gdzie również były testowane. 

Seria F to zestaw środków służących do prania i konserwacji odzieży ochronnej oraz czyszczenia pozostałego wyposażenia, 

takiego jak hełmy, maski czy aparaty oddechowe oraz mycia pojazdów i narzędzi wykorzystywanych podczas działań.

PRODUKTY DO DEKONTAMINACJI Z SERII „F” 

PRANIE I DEKONTAMINACJA

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Produkt Przeznaczenie Pojemność Zdjęcie Cena 
(PLN)

F5 - płyn do prania 
ubrań specjalnych

Środek do prania i czyszczenia odzieży specjalnej o działaniu  
dekontaminacyjnym. Do stosowania na mokro w pralce - nawet  
„domowej”, w temperaturze prania od 15°C do 60°C. 

• Usuwa nawet ekstremalne zabrudzenia,
• Wykazuje się właściwościami odkażającymi, w tym neutralizacją 

nieprzyjemnych zapachów;
• Stopniowo przywraca przepuszczalność pary przez membranę;
• Nadaje się do stosowania zarówno w pralkach przemysłowych,  

jak i pralkach domowych.

1 litr 55

F5 - płyn do prania 
ubrań specjalnych 10 kg 450

F15 - płyn do  
czyszczenia hełmów  

i masek

Profesjonalny środek do precyzyjnego czyszczenia i konserwacji  
sprzętu ratunkowego i pożarniczego takiego jak maski aparatów 
ODO, hełmy strażackie, kaski ratunkowe oraz wnętrza butów 
i rękawic specjalnych.

• Silne właściwości czyszczące;
• Nie wpływa negatywnie na działanie filtrów  

antymgłowych stosowanych w maskach lub  
na wizjerach.

F15 można również stosować do czyszczenia wstępnego odzieży  
specjalnej, kamer termowizyjnych, cylindrów, pasków, lamp itp.

1 litr 55

F3 odplamiacz do 
ubrań specjalnych

Przeznaczony do czyszczenia ubrań specjalnych oraz innych  
materiałów tekstylnych po akcjach, podczas których doszło do  
zanieczyszczenia trudno usuwalnymi substancjami ropopochodnymi 
np. olejem napędowym oraz tłuszczami pochodzenia naturalnego.

Można stosować również do wstępnej dekontaminacji odzieży,  
sprzętu, czy wyposażenia, uwalniając je od większości plam  
ze smaru i oleju.

1 litr 55

F4 emulsja do  
czyszczenia  
odblasków

Profesjonalny środek do czyszczenia elementów odblaskowych  
z sadzy oraz produktów spalania. Do stosowania przed praniem.  
Skutecznie usuwa zabrudzenia za pomocą drobnego i miękkiego 
materiału ściernego na bazie kredy.

Emulsja F4 sprawdza się  doskonale podczas czyszczenia kurtek, 
spodni, kasków ratunkowych oraz innych powierzchni wyposażonych 
w elementy odblaskowe.

500 ml 15

NEODEKONT - mydło  
dekontaminacyjne

NEODEKONT doskonale sprawdza się przy dekontaminacji skóry, 
sprzętu, narzędzi, budynków i powierzchni roboczych narażonych  
na ryzyko działania zanieczyszczeń powstałych przy pożarze. 
 
• Doskonały środek do oczyszczania ciała i twarzy  

natychmiast po akcji gaśniczej;
• Gwarantuje wysoką wydajność i skuteczność.

Zawsze używaj go na sucho!

500 ml 20

NEODEKONT - mydło  
dekontaminacyjne 5 litrów 160

F1 - aktywna piana do  
mycia karoserii

Wysokopieniący środek do mycia karoserii np. pojazdów ratowniczych, 
który doskonale usuwa brud i wszelkie zanieczyszczenia, nawet resztki 
smoły i asfaltu. 

• Nie zawiera agresywnych składników czyszczących, dzięki  
czemu nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych  
lub malowanych, działa również nabłyszczająco;

• Aktywna piana myjąca F1 to prosty i niezawodny sposób  
na usunięcie nawet najbardziej uporczywego brudu.

5 litrów 130

26_ 
27

 (+48) 22 428 29 02   |   www.armatec.pl     |     www.dlastraży.pl     |     facebook@armatecfire



PRALNICA DANUBE  
WPR 10 E V/P 

• Wsad: 10 kg – mieści  
maksymalnie 2 komplety 
ubrań specjalnych;

• Moc całkowita – 6,25 kW;
• Masa – 150 kg

SUSZARKA DANUBE DPR 10 

• Wsad: 10 kg – mieści  
maksymalnie 2 komplety 
ubrań specjalnych;

• Moc całkowita – 6,75 kW;
• Masa – 93 kg

PRANIE I DEKONTAMINACJA

Właściwa dekontaminacja po akcji gaśniczej jest bardzo ważna, dotyczy to również odzieży specjalnej. Aby nie narażać 

się na dodatkowe działanie szkodliwych substancji rakotwórczych, należy prać ubranie specjalne po każdej akcji. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, rozszerzyliśmy nasz asortyment o profesjonalne pralnice, suszarki i szafy suszące 

do zastosowania w dekontaminacji i konserwacji ubrań specjalnych wraz z innymi środkami ochrony osobistej. 

Oferowany przez nas sprzęt, to produkty od światowych liderów w swojej branży – firm Electrolux, Girbau oraz Danube.

DANUBE to francuski producent profesjonalnego sprzętu pralniczego. W naszej ofercie posiadamy pralnice  

z możliwością indywidualnego programowania i pełnej automatyzacji procesu prania oraz suszarki o wsadach od 10 do 

27 kg (max 5 kompletów odzieży specjalnej). 

• W pełni programowalne;

• Wiele konfiguracji programowania: temperatura, czas prania, cykle, dozowanie środków piorących;

• Pralnice o sile wirowania 450G, wyposażone w system amortyzatorów, które nie wymagają kotwiczenia pralnic  

do podłoża;

• Bęben suszarek został wykonany w technologii Soft Touch dla wydłużenia żywotności tkanin,

• Powietrze rozprowadzane osiowo i promieniowo, w celu zwiększenia wydajności suszenia,

• Suszarki mają możliwość zasilania gazowego w przypadku zbyt słabej instalacji elektrycznej lub 

uwzględniając duże zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Największą popularnością wśród zestawów cieszą się  pralnica DANUBE WPR 10 E/V/P wraz z suszarką DANUBE DPR 10 

oraz pompami dozującymi.

ZAPYTAJ O CENĘ ZAPYTAJ O CENĘ 

PRALNICE I SUSZARKI

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



PRALNICA DANUBE  
WED-14 ET2  

• Wsad: 14 kg – mieści  
maksymalnie 3 komplety 
ubrań specjalnych;

• Moc całkowita – 9,4 kW
• Masa – 250 kg

SUSZARKA DANUBE DD-16 

• Wsad: 18 kg – mieści 
maksymalnie 4 komplety 
ubrań specjalnych;

• Moc całkowita – 18,55 kW
• Masa – 187 kg

ZAPYTAJ O CENĘ ZAPYTAJ O CENĘ 

SUSZARKA ELECTROLUX myPROXL

 
Profesjonalna suszarka bębnowa zbudowana z komponentów prawie sześć razy trwalszych  
niż suszarki domowe;
• Umożliwia wykonanie ponad 15 000 cykli suszenia;
• Osiowy przepływ powietrza, skracający czas suszenia; 
• Prosta w obsłudze;
• Dane techniczne:
• Zużycie energii 7,21 kWh;
• Maksymalna pojemność – 12 kg (max 2 kpl. odzieży specjalnej);
• Masa - 70 kg.

Electrolux to jeden z globalnych liderów produkcji profesjonalnych urządzeń pralniczych. Szwedzka firma obsługuje 

szeroką gamę klientów na całym świecie, gwarantując najwyższą jakość produktów. Electrolux koncentruje się 

na rozwiązaniach, które są odpowiedzią, na zapotrzebowanie na wysoce wydajny, niezawodny sprzęt, spełniający 

oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

ZAPYTAJ O CENĘ 

PRALNICA ELECTROLUX myPROXL 

• Profesjonalna pralnica zbudowana z komponentów prawie sześć razy trwalszych niż pralki 
domowe; 

• Umożliwia wykonanie ponad 15 000 cykli prania;
• 7 zróżnicowanych programów: Zimny/Ciepły/Gorący/Delikatny/Dezynfekcja/Eco40°C/Eco60°C;
• Prosta w obsłudze;
• Nie wymaga kotwiczenia do podłoża;
• Dane techniczne:

• Maksymalna pojemność – 12 kg (max 2 kpl. odzieży specjalnej);
• Współczynnik G 300;
• Masa - 136 kg. ZAPYTAJ O CENĘ 
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PRANIE I DEKONTAMINACJA

MYJKA DO ŚOI

PRALNICA GIRBAU HS - 6013 

• Wsad: 14 kg – mieści  
maksymalnie 3 komplety 
ubrań specjalnych;

• Moc całkowita – 12,4 kW;
• Masa – 344 kg.

MYJKA LP3 FIRE 

Dane techniczne:
• Wymiary: szer x wys x głęb – 990 x 1790 x 885
• Masa: ok 221 kg
• Moc: ok 13.5 kW

SUSZARKA GIRBAU ED - 260 

• Wsad: 10,5-14,5 kg – mieści 
maksymalnie 3 komplety 
ubrań specjalnych;

• Masa – 249 kg

GIRBAU to hiszpański producent profesjonalnych pralnic i suszarek bębnowych o zastosowaniu przemysłowym  

dla najbardziej wymagających użytkowników. 

• W pełni programowalne pralnice;

• Pralnice posiadają system amortyzatorów, dzięki któremu nie ma konieczności kotwiczenia pralnicy,  

nawet podczas wirowania osiągającego 450G; 

• Suszarki wyposażone są w system Translow, który maksymalnie przenika tkaniny i wykorzystuje wysoką 

temperaturę bez jej strat cieplnych;

• Heat Capture Technology dla maksymalnej izolacji i zatrzymania ciepła wewnątrz suszarki,

• Sterowanie wilgotnością dla optymalnego wysuszenia (przesuszenie ubrania specjalnego powoduje jego 

szybsze niszczenie).

Myjka LP3 Fire – profesjonalna automatyczna myjka do czyszczenia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej 

strażaka. W skład zestawu oprócz myjki wchodzi zestaw specjalnie zaprojektowanych stojaków umożliwiających 

bezpieczne i skuteczne czyszczenie butów, rękawic, hełmów oraz masek i aparatów powietrznych.

ZAPYTAJ O CENĘ 

ZAPYTAJ O CENĘ 

ZAPYTAJ O CENĘ 

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Strażacka odzież specjalna, to odzież wyjątkowa – z membranami, specjalistycznymi tkaninami chroniącymi przed 

niesprzyjającymi warunkami. Dlatego tak ważna jest właściwa jej konserwacja, a co się z tym łączy odpowiednie suszenie. 

Najlepszym i najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem są szafy suszące. Nie tylko mają szerszy zakres zastosowania, 

umożliwiający suszenie obuwia specjalnego, czy innych tekstylnych elementów wyposażenia. Przede wszystkim 

jednak dają gwarancję najwyższej dbałości o odzież specjalną. Podczas suszenia w szafie, ubrania nie są narażone na 

uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku wirowania i ich struktura pozostaje w nienaruszonym stanie.  

SZAFY SUSZĄCE ELECTROLUX

Szafy suszące sprzedajemy wyłącznie w kompletach z pralnicami.  

Nie prowadzimy indywidualnej sprzedaży szaf suszących.

info

SZAFA SUSZĄCA S1 

• Załadunek 4 kg (max 1 komplet ubrania specjalnego);
• Maksymalny czas suszenia – 105 minut;
• Moc – 1,5 kW;
• Temperatura – 60oC do suszenia.

SZAFA PODWÓJNA S2 

• Załadunek 15 kg (do 4 kompletów ubrań specjalnych);
• Maksymalny czas suszenia – 95 minut;
• Moc – 6,2 kW;
• Temperatura – 75oC do impregnacji, 60oC do suszenia.

ZAPYTAJ O CENĘ 

ZAPYTAJ O CENĘ 
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

KOMINIARKI

• Wyposażona w barierę PU, która chroni również przed przenikaniem rakotwórczych cząstek, 
uwalniających się podczas pożaru;  

• Membrana paroprzepuszczalna PU została przetestowana na przenikalność cząstek od 0,1 μm;
• Komfortowa, łatwa w zakładaniu, kompatybilna z powszechnie stosowanymi maskami; 

W mniejszym stopniu tłumi dźwięki dochodzące z zewnątrz w porównaniu z kominiarkami  
wyposażonymi w membranę PTFE;

• Wyprodukowana z wysokowytrzymałej przędzy aramidowej z dodatkiem trudnopalnej wiskozy 
Lenzing FR oraz włókien antystatycznych;

• Dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze;
• Została przetestowana na zgodność z normą EN 13911:2017.

COMAZO PROTECT BARRIER

OCHRONA
PRZED
RAKIEM

280 PLN

ŚRODKI OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



• Wykonana z tkaniny Pbi 
Gold zapewniającej  
wytrzymałość i wysoką 
ochronę termiczną:

• PBI Gold (warstwa  
zewnętrzna) 170g/m2,

• Kermel (warstwa 
wewnętrzna) 220g/m2,

• Uniwersalny rozmiar;
• Wyprodukowano zgodnie  

z BS EN13911: 2004. 

• Wykonana  
z dwuwarstwowej  
mieszanki włókien  
karbonizowanych/ 
mieszanki para-aramidowej 
– 220 g/m2;

• Uniwersalny rozmiar;
• Wyprodukowano zgodnie  

z BS EN13911: 2004.

BRISTOL PBI GOLD BRISTOL NOMEX BLACK 

OCHRONA
PRZED
RAKIEM

OCHRONA
PRZED
RAKIEM

199 PLN 149 PLN

PRODUKTY BRISTOL 

• Wykonana z Nomex i Kevlar 
z wiskozą/modakrylem 
pikowanym za pomocą 
Nomex NanoFlex; 

• Wysoka odporność  
termiczna, doskonała  
oddychalność i słyszalność, 
jak w tradycyjnej  
kominiarce;

• Wyprodukowano zgodnie 
z EN ISO 11092: 2014 oraz 
EN13911: 2017.

• Wykonana  
z dwuwarstwowej  
mieszanki włókien  
karbonizowanych/ 
mieszanki para-aramidowej 
– 220 g/m2;

• Uniwersalny rozmiar;
• Wyprodukowano zgodnie  

z BS EN13911: 2004.

BRISTOL NANOFLEX NOMEX BRISTOL NANOFLEX PBI 

249 PLN 349 PLN

Kominiarki Bristol z barierą NanoFlex zatrzymują do 99,8% szkodliwych cząstek stałych. NanoFlex jest barierą trudnopalną,  

nie wpływa negatywnie na oddychalność kominiarki oraz nie ogranicza przenikania dźwięku. Jest gwarancją  

bezpieczeństwa i komfortu bez kompromisów. 

Kominiarki Bristol z barierą NanoFlex zostały wykonane zgodne z najnowszymi wytycznymi NFPA 1971:2018.

info

32_ 
33

 (+48) 22 428 29 02   |   www.armatec.pl     |     www.dlastraży.pl     |     facebook@armatecfire



ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OBUWIE  
SPECJALNE

YDS to jeden z największych producentów 

butów w Europie. Od kiedy połączył siły ze 

znanym brytyjskim producentem obuwia 

strażackiego Goliath, na rynku pojawiła się 

zupełnie nowa jakość - seria profesjonalnego 

obuwia dedykowana straży pożarnej. Buty 

YDS to wytrzymałość, nadzwyczajny komfort 

użytkowania oraz gwarancja bezpieczeństwa 

nawet w najtrudniejszych warunkach.

YDS jako jeden z niewielu producentów, jest partnerem technologicznym GORE. Oznacza to, że YDS nie tylko posiada 

licencję na produkcję butów strażackich z membraną GORE-TEX, ale także współtworzy najnowsze rozwiązania 

technologiczne zapewniające wodoodporność, wiatroszczelność i oddychalność.

 

Obuwie strażackie YDS na rynku wyróżnia system DDR (Dual Density Rubber). To wyjątkowy sposób produkcji 

dwukomponentowej podeszwy oraz łączenia jej ze skórzanym korpusem buta bez użycia kleju. Guma jest formowana 

w długie pasma i wtryskiwana do podeszwy za pomocą najnowszych robotów technologii DESMA.Midsole. Dzięki temu, 

obuwie charakteryzuje się niedoścignionymi na rynku parametrami - materiał jest odporny na wysoką temperaturę - 

nawet do 300oC, a ich okres użytkowania jest znacznie dłuższy, niż konkurencji. 

Buty YDS mogą być wyposażone we wkładki Ortholite®AIR – jest to system wentylacji odprowadzający wilgoć, z pianką 

wspierającą łuk i amortyzującą wstrząsy.

YDS produkowane są według najwyższych standardów opartych na wieloletnim doświadczeniu.

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



BUTY STRAŻACKIE HADES GTX  

BUTY STRAŻACKIE TALOS GTX  

• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych;
• Zalety:

• Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
• Potrójne szwy,
• Zamek błyskawiczny YKK z przodu, 

• Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
• Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

1 050 PLN 

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Membrana GORE-TEX® oddychająca i wodoodporna;
• Zalety:

• Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka ze stali nierdzewnej o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
• Zamek błyskawiczny YKK z przodu;

• Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
• Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

850 PLN 
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Membrana CROSSTECH® oddychająca i wodoodporna, chroniąca przed przenikaniem cieczy, krwi i płynów ustrojowych;
• Zalety:

• But wciągany,
• Nosek ze stali nierdzewnej, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki, system pozycjonowania stopy i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne;

• Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3; 
• Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

950 PLN 

• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Membrana GORE-TEX® oddychająca i wodoodporna;
• Zalety:

• Aluminiowy nosek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
• Zamek błyskawiczny YKK z przodu;

• Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
• Kategorie: F2A HI3 CI AN SRC. S3 CR WR HI CI HRO SRC.

900 PLN 

BUTY STRAŻACKIE PLUTO GTX  

BUTY STRAŻACKIE PYROS GTX  

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Zalety:

• Aluminiowy nosek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Wnętrze buta pokryte trudnopalną tkaniną Tencate®,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
• Niska waga;

• Spełniają normy EN ISO 15090:2012, EN ISO 20345:2011 S3;
• Kategorie: F2A HI3 P T CI AN SRC, CI HI HRO WR SRC.

700 PLN 

• Materiał: najwyższej jakości bydlęca skóra licowa – hydrofobowa, trudnopalna, wodoodporna o grubości 2,5-2,7 mm;
• Polecane dla ratowników medycznych;
• Zalety:

• Aluminiowy nosek, dodatkowo wzmocniony gumą - chroni przed uderzeniem do 200J, 
• Wkładka Tex® o wytrzymałości na przebicia min. 1100 J,
• Odporność podeszw na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne,
• Odporne na przecięcie ostrymi przedmiotami, 
• Ochrona kostki i specjalne strefy uginania buta, zwiększające komfort,
• Niska waga 720 g;

• Opcjonalnie dostępny również model wyposażony w membranę CROSSTECH®;
• Spełniają normę EN ISO 20345:2011 S3;
• Kategorie HI CI HRO SRC.

450 PLN 

BUTY STRAŻACKIE APOLLO – DO POŻARÓW TRAW I LASÓW  

BUTY OCHRONNE DLA RATOWNIKÓW ALPINA  

TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA
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RĘKAWICE  
POŻARNICZE

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

KOMFORT   |   JAKOŚĆ   |   NIEZAWODNOŚĆ

 

SEIZ to niemiecki producent rękawic klasy premium - pionier produkcji tekstylnych rękawic strażackich. Jest  

partnerem technologicznym GORE, efektem tej współpracy jest unikalny system łączenia warstw rękawicy – 

Senso Touch. Dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym oraz materiałom najwyższej jakości, rękawice 

SEIZ cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie. 

• Mocne i trwałe połączenie warstw w technologii Senso Touch.

• Doskonała chwytność.

• Ergonomiczny kształt.

• Wysokie parametry ochronne.

• Rękawice wykonane z materiału PBI 
połączonego z Nomexem i Kevlarem;

• Membrana Gore-Tex®;
• Komfort i doskonała chwytność;
• Wysoki poziom ochrony termicznej.

• Wykonane z impregnowanej skóry 
bydlęcej; 

• Podszewka wykonana z Kevlaru®;
• Paroprzepuszczalna i wodoodporna 

membrana Aqrotex®;
• Chwytność i wygoda noszenia;
• Długi mankiet.

• Wykonane z impregnowanej skóry 
bydlęcej;

• Podszewka wykonana z Kevlaru®;
• Paroprzepuszczalna i wodoodporna 

membrana Aqrotex®;
• Chwytność i wygoda noszenia;
• Krótki mankiet.

FIRE-FIGHTER PREMIUM S PBI FIRE-WORKER FIRE-WORKER S

465 PLN 175 PLN 170 PLN

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



RĘKAWICE 
TECHNICZNE

• Doskonała chwytność;
• Wytrzymałe i bezpieczne;
• Najpopularniejsze rękawice  

techniczne na rynku.

• Zapewniają dodatkową ochronę 
przed zagrożeniami termicznymi;

• Wysokie parametry ochronne;
• Mankiet z wszytym ściągaczem  

na nadgarstku. 

• Wodoodporne z membraną  
OutDRY®; 

• Doskonała chwytność i czucie;
• Podszewka antyprzecięciowa  

wykonana z Kevlaru na  
powierzchni całej rękawicy.

• Rozmiary przystosowane dla dzieci i młodzieży:
• Wyjątkowo wysoka zręczność i komfort;
• Napis „MDP” na grzbiecie rękawicy. 

• Rękawice doskonałe nawet dla 
najdrobniejszych dłoni;

• Wyjątkowy design;
• Podszewka antyprzecięciowa 

z Kevlaru na powierzchni całej 
rękawicy.

MECHANIC 185

S-RESCUE

EXTRICATION

RĘKAWICE OCHRONNE SEIZ DEDYKOWANE 
MŁODZIEŻOWYM DRUŻYNOM POŻARNICZYM 

KEEP COOL

85 PLN

160 PLN

195 PLN

65 PLN

170 PLN

3433C

4X43C 4141X

4343 3434D
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rękawice amerykańskiej firmy Cestus® charakteryzują się wysokim poziomem zręczności i ochrony. Wykorzystanie 

opatentowanych materiałów i ergonomicznej konstrukcji sprawia, że rękawice Cestus® są  bardzo wygodne i niezwykle 

wytrzymałe.

• Pewny i bezpieczny chwyt dzięki 
wodo- i olejoodpornemu materiałowi 
Skid-X®;

• Jaskrawa kolorystyka dla poprawy 
bezpieczeństwa;

• Gumowe wstawki dla ochrony  
grzbietu dłoni;

• Korzystny stosunek ceny do jakości.

• Rękawice dla najbardziej  
wymagających użytkowników;

• Opatentowany  system ochrony 
grzbietu dłoni CestusAero™ TPR;

• Wysoka oddychalność rękawic;
• Anatomiczny kształt rękawic dla 

poprawienia komfortu.

• Wodoodporna membrana Hipora® 
dla dodatkowej ochrony, również 
przed patogenami i krwią;

• Rozbudowana ochrona grzbietu 
dłoni;

• Anatomiczny kształt rękawic dla 
poprawienia komfortu;

• Pewny i bezpieczny chwyt dzięki 
wodo- i olejoodpornemu materiałowi 
Skid-X®.

DEEP GRIP DEEP III PRO DEEP III PRO BARRIER

150 PLN 189 PLN 229 PLN

4342 3x44EP 3x44FP

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Hexarmor to producent rękawic do ratownictwa technicznego, które nie bez przyczyny zyskały sławę  

najbezpieczniejszych. Opatentowana wkładka z tkaniny SUPERFABRIC nadaje im niedoścignioną odporność na 

przecięcia. 

• Jedne z najbezpieczniejszych  
rękawic na rynku;

• SuperFabric® - wkładka  
antyprzecięciowa;

• Specjalny system Impact  
Exoskeleton™ z osłonami IR-X® 
chroniący przed uderzeniami;

• Wytrzymały materiał TP-X™ -  
zastosowany, aby zapewnić  
odporność na przetarcie  
i zagwarantować pewny chwyt.

• Membrana H2X™dla ochrony przed wodą, patogenami i krwią;
• SuperFabric® - wkładka antyprzecięciowa;
• Materiał wewnętrzny TP-X™ dla ochrony przed przetarciami;
• Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni.

• Bezpieczeństwo połączone  
z najwyższym komfortem  
użytkowania;

• SuperFabric® - wkładka  
antyprzecięciowa;

• Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni 
przed uderzeniami;

• Mankiet zapinany na rzep, dla  
lepszego dopasowania.

• Bezpieczeństwo połączone  
z trwałością;

• Specjalnie wzmocnione boki palców; 
• SuperFabric® - wkładka  

antyprzecięciowa;
• Dodatkowa ochrona grzbietu dłoni;
• Ściągacz SplitFit® chroniący przed 

przedostaniem się odłamków szkła.

EXT 4011

EXT 4014

EXT 4012 EXT 4013

269 PLN

329 PLN

229 PLN 239 PLN

4x43FP

4x42FP

4x41FP 4x41FP
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OCHRONA DRÓG  
ODDECHOWYCH 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

INTERSPIRO od blisko 100 lat zaopatruje straż pożarną na całym świecie w najwyższej jakości aparaty  

oddechowe - wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwaniom profesjonalistów. W swojej długiej historii 

INTERSPIRO wielokrotnie stawało się pionierem rozwiązań technologicznych, które wpisały się w historię jako 

obowiązujące powszechnie standardy, jak np. aparat nadciśnieniowy.

 

Sprzęt do oddychania INTERSPIRO zapewnia ratownikom bezpieczeństwo i „głęboki” oddech w najbardziej 

ekstremalnych warunkach – nie tylko spełnia wymagania strażaków, ale często przekracza również ich 

wyobrażenia! 

APARATY ODDECHOWE

• Zredukowana do minimum ilość elementów tekstylnych;
• Lekki i łatwy w konserwacji; 
• Cztery rozmiary regulowane od środka pasa biodrowego, bez konieczności zdejmowania  

aparatu oddechowego;
• Maksymalna mobilność: pasy biodrowy i naramienne poruszają się niezależnie od siebie;
• Reduktor ciśnienia o dużej wydajności, umożliwiający stosowanie kapturów ewakuacyjnych;
• Duży uchwyt ratowniczy;
• Uproszczona obsługa serwisowa;
• Przegląd podstawowy co 2 lata, główny co 10 lat.

APARAT ODDECHOWY INCURVE

ZAPYTAJ O CENĘ

NIEZAWODNA OCHRONA NA EKSTREMALNE SYTUACJE

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



MASKI DO APARATÓW ODDECHOWYCH

• Maksymalna mobilność – pasy biodrowy i naramienne poruszają się niezależnie;
• Łatwe dopasowanie do rozmiaru ciała użytkownika;
• Dodatkowe elementy amortyzujące dla zwiększenia komfortu użytkowania oraz optymalny 

rozkład ciężaru ciała;
• Wiele punktów mocowania akcesoriów;
• Reduktor ciśnienia o dużej wydajności, umożliwiający stosowanie kapturów ewakuacyjnych;
• Uproszczona obsługa serwisowa;
• Przegląd podstawowy co 2 lata, główny co 10 lat. 

APARAT ODDECHOWY QS II

ZAPYTAJ O CENĘ

• Wyposażona w wyjątkowy system 
Ambient Air Hatch – umożliwiający 
oddychanie powietrzem z zewnątrz 
bez potrzeby odłączania maski od 
aparatu oddechowego;

• Ergonomiczna uprząż z łatwymi  
w obsłudze klamrami;

• Standardowo paski mocujące  
wykonane z naturalnej gumy,  
opcjonalnie siatka tkaninowa;

• Sygnalizacja wizualna systemu  
Air Hatch;

• Fabrycznie przygotowana do  
instalacji modułu komunikacji 
głosowej;

• Maska wykonana z naturalnej 
gumy, doskonale doszczelniająca 
również twarz z zarostem.

• Wyposażona w wyjątkowy system 
Ambient Air Hatch – umożliwiający 
oddychanie powietrzem z zewnątrz 
bez potrzeby wypinania zaworu 
oddechowego;

• Zawór oddechowy zamyka się 
automatycznie, po odłączeniu od 
maski;

• Fabrycznie przygotowana do  
instalacji modułu komunikacji 
głosowej;

• Ergonomiczna uprząż z łatwymi  
w obsłudze klamrami;

• Standardowo paski mocujące  
wykonane z naturalnej gumy,  
opcjonalnie siatka tkaninowa;

• Maska wykonana z naturalnej 
gumy, doskonale doszczelniająca 
również twarz z zarostem.

• Zawór oddechowy zamyka się  
automatycznie, po odłączeniu  
od maski;

• Fabrycznie przygotowana do  
instalacji modułu komunikacji 
głosowej;

• Ergonomiczna uprząż z łatwymi  
w obsłudze klamrami;

• Maska wykonana z naturalnej 
gumy. 

INSPIRE-S-H INSPIRE-H INSPIRE-A

ZAPYTAJ O CENĘ ZAPYTAJ O CENĘ ZAPYTAJ O CENĘ

PN-EN 136 PN-EN 136 PN-EN 136
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

KAPTURY EWAKUACYJNE

• Prosta i niezastąpiona w działaniu pomoc podczas akcji ewakuacyjnych – łatwe zakładanie;
• Do stosowania z dowolnym aparatem, który ma dodatkowe przyłącze powietrza;
• Nadmuchiwany automatycznie kołnierz, uszczelnia kaptur na szyi;
• Zapewnia dobre pole widzenia, ułatwiając ewakuację.

• Umożliwia ewakuację osób poszkodowanych z silnie zadymionych pomieszczeń;
• Po założeniu na głowę, kaptur samoczynnie się uszczelnia;
• Wyposażony w cichy automat powietrzny oraz unikalny zawór, który otwiera się w momencie 

odcięcia dopływu powietrza;
• Specjalnie opracowana maska wewnętrzna, która ogranicza straty powietrza;
• Czytelny manometr ciśnienia w butli.

KAPTUR EWAKUACYJNY EVAC

KAPTUR EWAKUACYJNY SPIROSCAPE EEBD WRAZ  Z BUTLĄ KOMPOZYTOWĄ 3L/200BAR

ZAPYTAJ O CENĘ

ZAPYTAJ O CENĘ

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



ZESTAWY KOMUNIKACJI RADIOWEJ 

SPIROCOM to innowacyjny system komunikacji głosowej, który 

dzięki certyfikatowi Ex-ATEX może być stosowany w strefach 

zagrożonych wybuchem. System aktywuje się głosowo, a dla 

lepszej słyszalności może być wyposażony również w głośnik 

zewnętrzny. Istnieje możliwość sterowania poziomem głośności, 

a także zmianą grup w przypadku systemów oferujących opcję 

Teamtalk. Zaprojektowany tak, aby jako priorytetowe słyszalne 

były komunikaty z radiostacji, natomiast przycisk PTT służył do 

komunikacji na kanale ogólnym lub ratowniczo-gaśniczym. 

Spirocom można w łatwy sposób wypiąć z maski, co ułatwia 

czyszczenie. Zasilany jest przez 3 baterie typu AAA.

SPIROCOM BT 

• Kompaktowy system komunikacji 
głosowej z PTT; 

• Teamtalk (rozmowy grupowe);
• Zastosowanie bezprzewodowej 

technologii Bluetooth - umożliwia 
bezpośrednie łączenie się maski  
z radiotelefonem wyposażonym  
w Bluetooth.

 
ZAPYTAJ O CENĘ 

SPIROCOM XL 

• Kompaktowy system komunikacji 
głosowej z PTT;

• Teamtalk (rozmowy grupowe);
• Przewodowe połączenie radiowe.

ZAPYTAJ O CENĘ 

SPIROCOM L 

• Kompaktowy system komunikacji 
głosowej z PTT; 

• Przewodowe połączenie radiowe.
 
ZAPYTAJ O CENĘ

SPIROCOM XXL

• Kompaktowy system komunikacji 
głosowej z PTT;

• Teamtalk (rozmowy grupowe); 
• Bezprzewodowe połączenie radiowe.
 
ZAPYTAJ O CENĘ 
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ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



BUTLE DO APARATÓW ODDECHOWYCH

POKROWCE DO BUTLI

ZAWORY DO BUTLI 

• Zawór liniowy z pokrętłem liniowym;
• Zawór 90° EPV z pokrętłem bocznym i manometrem;
• Zawór 90° z pokrętłem bocznym; 
• Zawory nadmiarowe EFV oznakowane są niebieskim kolorem posiadają dodatkowe  

zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem zaworu oraz zbyt szybkim wypływem powietrza.;
• Zawór z szybkozłączem umożliwia bardzo szybką i wygodną wymianę butli w bezpieczny sposób. 

Szybkozłącze jest odporne na naciski i wysoką temperaturę. Specjalny pierścień  
uniemożliwia wypięcie otwartej butli, w której znajduje się powietrze.

BUTLA KOMPOZYTOWA Z LINEREM PET  

• Pojemność 6,8 l lub 9,0l;
• Nieograniczona żywotność;
• Masa butli: 3,1 kg lub 4,3 kg;
• Spełnia normę EN 12245.
 
ZAPYTAJ O CENĘ

POKROWIEC

• Posiadamy szeroki wachlarz róznorodnych pokrowców  
np. nomexowy z wyściółką.

 
ZAPYTAJ O CENĘ 

ZAPYTAJ O CENĘ 46_ 
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Najwyższa skuteczność już 
po jednorazowym przetarciu 
skóry! 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA
PRZED
RAKIEM

CHUSTECZKI STRAŻACKIE  

HERO WIPES

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



Używaj do dekontaminacji 
bezpośrednio po pożarze!
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• Najskuteczniejsze na polskim rynku chusteczki dekontaminacyjne dedykowane strażakom!
• Skuteczność potwierdzona laboratoryjnie.
• Wyjątkowa, skoncentrowana formuła już po pierwszym przetarciu usuwa związki rakotwórcze 

występujące w sadzy.
• 99%  metali ciężkich (np. ołowiu),
• 90% benzopirenu (BaP),
• 69% substancji toksycznych TCEP.

• Dostępne w opakowaniach zbiorczych – 48 szt. lub w pojedynczych saszetkach.
 
OPAKOWANIE  48 SZT. - 65 PLN
POJEDYNCZA SASZETKA - 2 PLN

Więcej naszych produktów znajdziesz na stronie: armatec.pl



W razie potrzeby, użyj więcej niż jednej chusteczki.
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ARMATEC S .C .
ul .  Bokserska 1/208
02-682 Warszawa 

 
biuro@armatec .pl    |    (+48) 22 428 29 02

Nie znalazłeś produktu ? Chcesz zasięgnąć porady lub zapoznać się  

z naszą pełną ofertą ? Skontaktuj się z nami.

 www.armatec.pl          www.dlastrazy.pl          facebook@armatecfire


