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Realizacje
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O nas

Pakiet korzyści SUPRON 1  

Gwarantujemy najwyższą jakość w rozsądnej cenie!
Sprawdź nas!

Składy 
fabryczne

Dostęp 
od ręki

25 lat 
doświadczenia

Optymalny
 stosunek 

cen do jakości

Bezpieczny 
transport 
w miejsce 
inwestycji

Krótki czas 
realizacji 

nietypowych 
zamówień

 Od ponad 25 lat jesteśmy czołowym producentem i dystrybutorem sprzętu 
przeciwpożarowego dedykowanego obiektom budowlanym.

 Naszą ofertę kierujemy zarówno do inwestorów budowlanych,jak i �rm zajmujących się 
instalowaniem i serwisowaniem sprzętu przeciwpożarowego.

 Pragnąc kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych klientów, powierzyliśmy obsługę 
inwestycji budowlanych oraz �rm wykonawczych i pośredniczących w zaopatrywaniu inwestycji, 
najbardziej doświadczonym pracownikom, którzy oferują Państwu obsługę na najwyższym 
poziomie.



Hydranty wewnętrzne SUPRON 3  

�t�t

Hydranty  produkcji SUPRON 3 zapewniają:

- prosta zamiana tego samego hydrantu z podłączenia prawego na lewe, tylko przez obrót o 180°
- łatwość podłączenia do sieci zasilającej (sześć możliwości podłączeń), 
- łatwość corocznego sprawdzania przy minimalnym czasie,
- łatwość zaadoptowania do wystroju wnętrz (kolorystyka wg wymagań klienta, 
   różnorodność materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych drzwi i innych elementów),

- prowadzenie kontroli poszczególnych elementów wchodzących w skład hydrantów,
- innowacyjne zakucie węża z prądownicą i osią wodną,
- pięć lat gwarancji na kompletny hydrant,

- przypisanie indywidualnego numeru identy�kacyjnego dla każdego hydrantu 

   (blachy, farby, wody, energii elektrycznej) co bezpośrednio wpływa na ochronę środowiska,

- metoda zakuwania prądownicy, węża półsztywnego, osi wodnej gwarantuje niezawodność tych połączeń, łatwość użycia oraz bezpieczeństwo, 
- innowacyjne rozwiązanie zabezpieczenia kluczyka do otwierania hydrantu,
- wykonanie szafek hydrantowych z krytymi zawiasami i zespołem zamka,
- hydranty FIT do ciągów pieszych
- hydranty z osobnym montażem frontu

- możliwość podłączenia wszystkich typów do jednej sieci zasilającej (2,5 MPa)
- regulator siły rozwijania węża 

Produkcja w oparciu o polskie i unijne materiały.
Ciągła praca nad ulepszaniem rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
Dostawy w krótkim terminie.

- zapewnienie bezpieczeństwa w ciągach pieszych

Niezawodność i wysoka jakość gwarantowana przez:
- wdrożenie certy�katu ISO przy projektowaniu, produkcji i serwisie,

Q const

- najmniejsze rozmiary hydrantów produkowanych w Polsce a tym samym mniejsze zużycie materiałów i czynników energetycznych 

Uniwersalność i funkcjonalność:

- posiadanie wszystkich niezbędnych i aktualnych certy�katów wystawionych przez CNBOP w Józefowie,

Minimalne rozmiary i waga: 

- najlżejsze hydranty w Polsce a co za tym idzie łatwość i prostota montażu

Innowacyjne rozwiązania chronione wzorami użytkowymi i przemysłowymi: 

Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne:
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach



Możliwości wykonań hydrantów

ZESPÓŁ ZAMKAPATENTEURO

Rodzaj zamka

KOŁNIERZ ZAOKRĄGLONY KOŁNIERZ PROSTY

ROP - Ręczny Ostrzegacz PożarowySygnalizator otwarcia drzwi hydrantu Sygnalizator otwarcia zaworu

INOX FRONT INOXSTANDARD

Rodzaje drzwi 
Szyba bezpieczna matowa 
lub przeźroczysta

Wyposażenie dodatkowe

Rodzaje kołnierza maskującego

OCYNK OSOBNY FRONT

proszkową poliestrową-epoksydową 
wg palety RAL.

Blacha nierdzewna szlif 240.
W środowisku agresywnym 
(np. pływalnie) stosujemy stal 
chirurgiczną.

Front szafki ze stali nierdzewnej, 
korpus szafki w wykonaniu standard. 

Blacha stalowa ocynkowana malowana 
farbą fasadową. Rozwiązanie odporne 
na warunki atmosferyczne 
oraz promieniowanie UV.

Kołnierz i drzwi hydrantu montowane po Blacha stalowa lakierowana farbą 
pracach wykończeniowych



System krytych zawiasów.
Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to 
gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, 
gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością 
otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia 
spełnienie wysokich standardów wykończenia wnętrz.

Innowacyjne mocowanie kluczyka.
Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy 

zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych 
z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant 

jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności 
stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk 

Zwijadło węża.
Występuje tylko w kolorze czerwonym (RAL 3000) 
zgodnie z PN-EN 671-1. Wychylne o 180° z osią wodną 
mosiężną i regulatorem siły rozwijania. Nawinięty wąż 
tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m 
zgodny z normą PN-EN 694.

Najmniejsze rozmiary i masa. 
Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 
SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi 
hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to 
sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. 
Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne 
ograniczenie zanieczyszczenia.

Prądownica hydrantowa PWh-25. 
Prądownica naszej produkcji zgodna z normą 
PN-EN-671-1 i posiada najlepsze parametry pracy. 
W trosce o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy 
jako pierwszy występuje strumień rozproszony, który 
zapewnia izolację termiczną podczas gaszenia.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.
Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. 

Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że 
połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od 
upływu czasu. Dzięki temu znacząco skraca się czas 

corocznych przeglądów hydrantów. 

Podłączenie do zaworu 
Standardem jest połączenie gwintowane. Istnieje 

możliwość połączenia za pomocą nasady i łącznika - 
połączenie to w zasadniczy sposób skraca czas przeglądu 

hydrantu. 

Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo 
łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory 

przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie 
do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferując sześć możliwości 

podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. Rozwiązanie stosowane 
tylko przez SUPRON 3

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

HYDRANTY 25 standardowo wyposażone są w zawór 25 mosiężny 



Głębokość 160mm!
Oferujemy poszerzenie możliwości projektowania ścian 
działowych, łatwość wymiany hydrantów 52 na 25, 
prostotę montażu przy minimalnych gabarytach. 

System krytych zawiasów.
Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to 

gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, gładkie 
drzwi na całej powierzchni z możliwością otwarcia 

o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia spełnienie 
wysokich standardów wykończenia wnętrz.

Innowacyjne mocowanie kluczyka.
Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy 
zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych 
z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant 
jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności 
stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk. 

Ciągi piesze FIT CP
Minimalna głębokość oraz zastrzeżone rozwiązanie szafy 

hydrantowej sprawiają, że zapewniamy wysokie 
bezpieczeństwo w ciągach pieszych. Jednocześnie bogate 

możliwości wykonawstwa powodują, że w każdym 
wnętrzu hydrant FIT wygląda doskonale!

Wykonanie FIT

Najmniejsze rozmiary i masa. 
Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 
SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi 
hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to 
sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. 
Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne 
ograniczenie zanieczyszczenia.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.
Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. 

Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że 
połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od 
upływu czasu. Dzięki temu znacząco skraca się czas 

corocznych przeglądów hydrantów. 

 160 mm

Prądownica hydrantowa PWh-25. 
Prądownica naszej produkcji zgodna z normą 
PN-EN-671-1 i posiada najlepsze parametry pracy. 
W trosce o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy 
jako pierwszy występuje strumień rozproszony, który 
zapewnia izolację termiczną podczas gaszenia.

Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo 
łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory 

przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie 
do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferując sześć możliwości 

podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. Rozwiązanie stosowane 
tylko przez SUPRON 3

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

HYDRANTY 25 standardowo wyposażone są w zawór 25 mosiężny



System krytych zawiasów.
Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to 
gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, 
gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością 
otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia 
spełnienie wysokich standardów wykończenia wnętrz.

Innowacyjne mocowanie kluczyka.
Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy 

zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych 
z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant 

jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności 
stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk 

Zwijadło węża.
Występuje tylko w kolorze czerwonym (RAL 3000) 
zgodnie z PN-EN 671-1. Wychylne o 180° z osią wodną 
mosiężną i regulatorem siły rozwijania. Nawinięty wąż 
tłoczny półsztywny φ33mm o długości 20 lub 30m 
zgodny z normą PN-EN 694.

Najmniejsze rozmiary i masa. 
Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 25 
SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi 
hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to 
sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. 
Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne 
ograniczenie zanieczyszczenia.

HWO-33 - Hydrant ocieplany. 
Na życzenie klientów wykonujemy również hydranty 
ogrzewane. Hydrant ocieplony jest materiałem 
izolacyjnym o przewodności cieplnej 0,0235[W/(m*K)] 
dodatkowo wyposażony w grzałkę z termostatem.
Dzięki temu hydrant chroniony jest przed przemarzaniem 
i może być stosowany tam gdzie istnieje ryzyko ujemnych 
temperatur.

Zakucie prądownicy i osi wodnej.
Rozwiązanie chronione wzorem użytkowym. 

Wyeliminowanie opasek zaciskowych sprawia, że 
połączenia są gwarantem szczelności niezależnie od 
upływu czasu. Dzięki temu znacząco skraca się czas 

corocznych przeglądów hydrantów. 

Podłączenie do zaworu. 
Hydranty 33 muszą być zasilane rurą DN 50. 

W związku z tym standardem jest w zawór 52 z redukcją 
skośną SUPRON 3, co w zasadniczy sposób skraca czas 

corocznego badania hydrantów. 

Opcjonalnie wyposażamy hydrant w zawór kulowy 32.

Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo 
łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory 

przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie 
do instalacji zasilającej 2”, oferując sześć możliwości 

podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. 

Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

Hydranty 33 wykonane są standardowo z blachy ocynkowanej 
malowanej farbą fasadową



System krytych zawiasów.
Chroniony wzorem użytkowym. Rozwiązanie to 
gwarantuje bardzo wysoką estetykę wykonania, 
gładkie drzwi na całej powierzchni z możliwością 
otwarcia o kąt 180°. Tylko takie rozwiązanie zapewnia 
spełnienie wysokich standardów wykończenia 
wnętrz.(Szafka wysokości 520 - zawias listwowy)

Innowacyjne mocowanie kluczyka.
Chronione wzorem przemysłowym. Dzięki temu możemy 

zastosować zamek Patent w wykonaniach specjalnych 
z szybą czy lustrem. Rozwiązanie to sprawia, że hydrant 

jest zamknięty na zamek i nie ma konieczności 
stosowania dodatkowej skrzynki na kluczyk 

Połączenie prądownicy z wężem tłocznym.
- prądownica połączona za pomocą nasady 
- prądownica zakuta tuleją 

Najmniejsze rozmiary i masa. 
Innowacyjność rozwiązań sprawia, że hydranty 52 
SUPRON 3 są najmniejszymi gabarytowo i najlżejszymi 
hydrantami dostępnymi w Polsce. Rozwiązanie to 
sprawia, że montaż jest łatwy i bezproblemowy. 
Niebagatelny jest też wpływ na środowisko i znaczne 
ograniczenie zanieczyszczenia.

Prądownica hydrantowa PWh-52. 
Jako jedyna w Polsce posiada certy�kat zgodności. 
Prądownica produkcji SUPRON 3 zgodnie z normą 
PN-EN-671-2, o najlepszych parametrach pracy. W trosce 
o bezpieczeństwo po otwarciu prądownicy jako pierwszy 
występuje strumień rozproszony, który zapewnia izolację 
termiczną podczas gaszenia.

Wąż hydrantowy
Produkcji SUPRON 3 zgodny z normą: 

PN-EN 14540:2005(U). Innowacyjna technologia łączenia 
węża z łącznikiem eliminuje przeciekanie i przecieranie 

węża na końcu tulei łącznika, poprawia ergonomię 
i estetykę - rozwiązanie chronione prawem ochronnym.

Wykonanie z podwójnym koszem.
Hydranty 52 z koszem (3) możemy wyposażyć 

w podwójny wspornik węża (zgodnie z rozp. MSWiA). 
Dzięki temu powierzchnia chroniona zwiększa się o 15 lub 

20m - w zależności od użytego węża.

Pełna uniwersalność montażu hydrantów oraz bardzo 
łatwa zmiana strony podłączenia prawa-lewa. Otwory 

przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie 
do instalacji zasilającej 2”, oferując sześć możliwości 

podłączeń: z boku, z tyłu i z góry. 
Rozwiązanie stosowane tylko przez SUPRON 3 

(Szafka wysokości 520 - 4 możliwości podłączenia)

Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym



Hydranty zasilane są z ogólnej sieci wodociągowej lub z własnych stacji pomp przez co trudno jest spełnić 
wszystkie wymagania zapisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Jeszcze trudniej jest spełnić 
te wymagania w wysokich budynkach biurowych posiadających własną pompownię i konieczność 
zainstalowania wszystkich typów hydrantów wewnętrznych. Dodatkowo w obiektach występują instalacje 
tryskaczowe, gdzie ciśnienie znacznie przekracza dopuszczalne ciśnienia dla hydrantów wewnętrznych 
(0,7MPa dla hydrantów 33 i 52 oraz 1,2MPa dla hydrantów 25).

Rozwiązaniem są hydranty o stałej wydajności i możliwości pracy w instalacjach 
o ciśnieniu zasilającym do 2,5 MPa.

Hydranty o stałej, nastawialnej wydajności niezależnej od wielkości ciśnienia zasilającego posiadają 
urządzenie sterująco - regulacyjne ciśnienia i umożliwiają utrzymanie zadanej stałej wydajności niezależnie 
od ciśnienia zasilającego hydrant. 

W hydrantach tych mierzone ciśnienie statyczne równe jest ciśnieniu dynamicznemu co pozwala 
określić wydajność hydrantu znając jego charakterystykę. Ciśnienie statyczne jest pokazywane na 
manometrze i umożliwia stałą kontrolę gotowości hydrantu wewnętrznego do poprawnego zadziałania 
w sytuacjach zagrożenia pożarem.

Rozporządzenie MASWiA mówi, że najniższe ciśnienie zasilające nie może być mniejsze niż 0,2 MPa 
a natężenie przepływu przy tym ciśnieniu nie może być mniejsze niż:
- Hydrant z wężem półsztywnym o średnicy 25 – 60 l/min.
- Hydrant z wężem półsztywnym o średnicy 33 – 90 l/min.
- Hydrant z wężem płasko składanym o średnicy 52 – 150 l/min.

Hydranty serii Qconst zostały przebadane przez CNBOP, protokół z badań nr 203/BS/13. 

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-1[Z25/30] Qconst
przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-1[Z33/30] Qconst
przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Wyniki badań hydrantu PN-EN 671-2C-1-52/20 Qconst
przy stałej nastawie ciśnienia wyjściowego (ustawienie fabryczne)

Nazwa: KOD: Wymiary: 
(Wysokość/Szerokość/Głębokość)

PN-EN 671-1[Z25-30] Qconst HW25QC-Z-30 900x700x250mm
PN-EN 671-1[Z25-20] Qconst HW25QC-Z-20 900x700x250mm

PN-EN 671-1[Z25-30] Qconst - Wersja wertykalna HW25QC-ZGW-30 900x700x250mm
PN-EN 671-1[Z25-20] Qconst - Wersja wertykalna HW25QC-ZGW-20 900x700x250mm

PN-EN 671-1[Z33-30] Qconst HW33QC-Z-30 1100x800x250mm
PN-EN 671-1[Z33-20] Qconst HW33QC-Z-20 1100x800x250mm

PN-EN 671-1[Z33-30] Qconst - Wersja wertykalna HW33QC-ZGW-30 1300x800x250mm
PN-EN 671-1[Z33-20] Qconst - Wersja wertykalna HW33QC-ZGW-20 1300x800x250mm

PN-EN 671-2C-3-52/20 Qconst HW52QC-2C3-20 650x700x250mm

PN-EN 671-2C-3-52/20 Qconst - Wersja wertykalna HW52QC-2C3GW-20 1100x800x250mm

PN-EN 671-2C-1-52/20 Qconst - Wersja wertykalna HW52QC-2C1GW-20 1100x800x250mm

Q const

52
Ø

33
Ø

25
Ø

25
Ø

33
Ø

52
Ø

Q const

Q const

Q const

Hydranty wewnętrzne o stałej wydajności



Zawieszane: SP400Z  SP520Z SP550Z
Wnękowe: SP400W  SP520W SP550W

suchego/nawodnionego pionu w budynkach wysokich, na każdym piętrze.

Szafki SP400 i SP520 wykonane są w wersji uniwersalnej: możliwość wyboru strony przyłącza 
z lewej lub prawej, lub od góry szafki, zamiany strony dokonujemy jedynie poprzez obrót 
szafki o 180°.  Kolor czerwony (RAL 3000) lub biały (RAL 9003).

ZH

SP400Z SP520Z SP550Z

SP400W SP520W SP550W

Szafki wyposażone są w specjalny zamek otwierany 
i zamykany za pomocą dzioba głowicy topora strażackiego 
lekkiego wykonanego wg PN-85/M-51501, co jest zgodne 
z wymaganiami normy PN-B-02861 

Typy szafek:

Zawieszane: SP400Z

SP520Z

SP550Z

Wnękowe SP400W

SP520W

SP550W

Wymiary

400 x 320 x 220mm

520 x 390 x 240 mm

550 x 550 x 250 mm

400 x 320 x 220mm

520 x 390 x 240 mm

550 x 550 x 250 mm
 (Wysokość/Szerokość/Głębokość)

1 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

2 szt.

Szafki służą do zabudowania zaworów hydrantowych, które są zakończeniem rury wznośnej suchego/nawodnionego pionu w budynkach wysokich, na każdym piętrze. 
Umożliwiają podłączenie do sieci hydraulicznej zasilającej instalację tryskaczową.  Przystosowane do pracy w sieci zasilającej o ciśnieniu roboczym od 0,2MPa do 2,5MPa

Szafki wyposażone są w specjalny zamek otwierany 
i zamykany za pomocą dzioba głowicy topora 
strażackiego lekkiego wykonanego 
wg PN-85/M-51501, co jest zgodne z wymaganiami
normy PN-B-02861  

Typy szafek:
Zawieszane: SP QC 650Z-1 

SP QC 650Z-2 
Wnękowe SP QC 650W-1 

SP QC 650W-2 

Wymiary
650 x 700 x 250mm
650 x 700 x 250mm
650 x 700 x 250mm
650 x 700 x 250mm

 (Wysokość/Szerokość/Głębokość)

1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.

Szafki na zawór hydrantowy 

ZH
Q const

SP520Z

Szafki z zaworem hydrantowym - o stałej wydajności

Ilość zaworów:

Ilość zaworów:

Szafki służą do zabudowania zaworów hydrantowych, które są zakończeniem rury wznośnej 



Znaki bezpieczeństwa SUPRON 1

Znaki Ewakuacyjne wg PN92/N-01256/02

Znaki Ochrony PPOŻ. wg ISO 7010

Techniczne Środki Ochrony Przeciwpożarowej wg PN-97/N-01256/04

Znaki Bezpieczeństwa; Ewakuacja, Przeciwpożarowe, Techniczne środki 
przeciwpożarowe posiadają świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB 
w Józefowie.

Znaki fotoluminescencyjne

Dostępne materiały:

F - folia samoprzylepna

Dostępne formaty znaków:
A 10 x 10
B 10 x 30
C 15 x 15

D 15 x 30
E 20 x 20
F 20 x 40

Klucz do wyjścia
ewakuacyjnego

 - płyta twarda (PCV)



Pozostałe znaki bezpieczeństwa

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie wykonać niestandardowe formaty oraz 
spełnić indywidualne wymagania co do treści znaków.

Pełna oferta znaków PHP i PPOŻ.

Instrukcje przeciwpożarowe Instrukcje BHP

Tablice budowlane

Znaki niestandardowe

Znaki ostrzegawczeZnaki zakazu Znaki nakazu



Sprzęt przeciwpożarowy

Gaśnice KZWM Ogniochron

Typy gaśnic: Symbol:

Gaśnice GZWM S.A.

Typy gaśnic: Symbol:

Gaśnica proszkowa  2 kg  

GS-5 X / EGaśnica śniegowa (do 123 kV) 5 kg
GS-5 XGaśnica śniegowa (do 1 kV) 5 kg 
UGS-2 XUrządzenie gaśnicze układów elektronicznych 2 kg
GWF-3XGaśnica pianowa gastronomiczna  3 L

Gaśnica proszkowa  6 kg GP-6 X/Q ABC
Gaśnica proszkowa  (do 123 kV)  6 kg GP-6 X ABC / E
Gaśnica proszkowa  bez stopy pcv (do 123 kV)  6 kg GP-6 X ABC / E

GP-6 X ABCGaśnica proszkowa  (do 1 kV)  6 kg
GP-6 X ABCGaśnica proszkowa  bez stopy pcv (do 1 kV)  6 kg

Gaśnica proszkowa  4 kg GP-4 X/Q ABC
Gaśnica proszkowa  4 kg GP-4 X ABC
Gaśnica proszkowa  bez stopy pcv 4 kg GP-4 X ABC

GP-2 X/Q ABC
GP-2 X ABC

Gaśnica proszkowa  2 kg 

Kupując u autoryzowanego dystrybutora mają Państwo gwarancję pewności 
i niezawodności sprzętu przeciwpożarowego

AP / AS / AWP
GSE-2x

 GS-2x B
GS-5x B
GPN-9z AB

 GPN-6z AB
GPN-6x AB/MP
GWG-2x ABF
GP-6z ABC/E
GP-6x ABC
GP-4x ABC
GP-2x ABC
GP-2x ABC/PM
GWM-6x AF
GWM-3x AF

Gaśnice przewoźne 

Gaśnica wodna mgłowa 3l 

Urządzenie gaśnicze 2kg
Gaśnica śniegowa 2kg 
Gaśnica śniegowa 5kg  
Gaśnica pianowa 9l  
Gaśnica pianowa 6l 
Gaśnica pianowa 6l 
Gaśnica pianowa 2l 
Gaśnica proszkowa 6kg  
Gaśnica proszkowa 6kg
Gaśnica proszkowa 4kg 
Gaśnica proszkowa 2kg
Gaśnica proszkowa 2kg
Gaśnica wodna mgłowa 6l 



Sprzęt przeciwpożarowy

Apteczki metalowe

Typy apteczek: Wymiary:

P40
P45
E30
E40
E45

320 mm / 220 mm / 110 mm
390 mm / 240 mm / 110 mm
430 mm / 280 mm / 110 mm
320 mm / 220 mm / 110 mm
390 mm / 240 mm / 110 mm
430 mm / 280 mm / 110 mm

P30

Szafki służą do przechowywania leków i środków opatrunkowych. Produkowane 
są w wersji do zawieszania na ścianie oraz w wersji przenośnej z uchwytem.

Wykonane są z blachy stalowej o grubości 1 mm i malowane farbą proszkową 
poliestrowo-epoksydową w kolorze białym wg RAL 9003. Apteczki posiadają 
zamek EURO lub PATENT.

Szafki na gaśnice i apteczki

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)

Szafki na gaśnice

Typy szafek:
SG430-UNI

SG550-UNI

SG650-UNI

SG750-UNI250x250

SG750-UNI

SG550-UNIx2

SG650-UNIx2

SG750-UNIx2

SG550-UNIx3

SG650-UNIx3

SG750-UNIx3

Wymiary
430 / 200 / 200 mm

550 / 250 / 250 mm

650 / 250 / 250 mm

750 / 250 / 250 mm

750 / 300 / 300 mm

550 / 500 / 250 mm

650 / 500 / 250 mm

750 / 500 / 250 mm

550 / 750 / 250 mm

650 / 750 / 250 mm

750 / 750 / 250 mm 

• drzwi z okienkiem plexi
• szafki o wysokości 650 mm - drzwi mogą być wykonane z szyby hartowanej
• narożne do montażu w narożach ścian

(Wysokość/Szerokość/Głębokość)

Wykonane są z blachy o grubości 1 mm. Mogą być wyposażone w zamek euro 
/możliwość założenia plomby/ lub zamek patent /kluczyk/. Przy zamku patent 
kluczyk do otwierania szafki znajduje się za szybką, którą w nagłych wypadkach 
użycia gaśnicy zbijamy i wyjmujemy kluczyk do otwierania. Przy 
dużej ilości szafek jednym kluczykiem można otwierać wszystkie szafki.
Szafki są wykonane w kolorze czerwonym RAL 3000 i odpowiednio oznakowane 
znakiem "gaśnica".

Na życzenie klienta wykonujemy szafki w innych kolorach.
Metalowe szafki na gaśnice służą do przechowywania oraz zabezpieczenia gaśnic.



De�brylatory AED

De�brylator półautomatyczny LIFELINE z baterią o żywotności 7 lat. 
Urządzenie wyróżnia się m.in. niezwykle kompaktową i prostą konstrukcją 
dzięki której jest bardzo łatwy w użyciu. W przeprowadzonym rankingu wśród 
najbardziej popularnych de�brylatorów AED - LIFELINE zajął pierwszej 
miejsce ze względu na szybkość użycia.

De�brylator AED Lifeline z 7-letnią baterią

Lifeline View jest pierwszym i jedynym de�brylatorem, który przedstawia 
algorytm ERC w pełnym ruchu, z pełnowymiarową postacią dzięki 
kolorowemu wyświetlaczowi LCD. De�brylator był wielokrotnie nagradzany 
za design, trwałość i wytrzymałość.

De�brylator Lifeline VIEW z kolorowym wyświetlaczem LCD

Szafka metalowa na AED .Konstrukcja odporna na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, kurz), wykonana zgodnie z 
procedurą obowiązującą przy produkcji szafek o szczelności IP 65. Część 
frontowa wykonana z PLEXIGLASU w części odsłaniającej urządzenie, 
wzmocniona listwami metalowymi. 

Wymiary szafki : 
565mm (wysokość) x 460mm (szerokość) x 160mm (głębokość).

Szafka metalowa, ścienna na de�brylator AED Lifeline

Szafka metalowa na AED. Konstrukcja odporna na działanie zewnętrznych 
warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, kurz), wykonana zgodnie z 
procedurą obowiązującą przy produkcji szafek o szczelności IP 65. 

Wymiary szafki:
565mm (wysokość) x 460mm (szerokość) x 160mm (głębokość). 

Szafka z alarmem na de�brylator Lifeline- zewnętrzna

Automatyczne de�brylatory zewnętrzne (AED) stosowane są do przywracania 
krążenia i oddychania. Przeznaczone są do montażu w budynkach 
użyteczności publicznej, obiektach komercyjnych i mieszkalnych.



Oprawy ewakuacyjne

PI22 PI23 PI24

PI25 PI26 PI27

PI15 PI17 PI18 PI21PI05 PI06

Zamienniki według normy PN-EN ISO 7010:2012

Pełna oferta opraw ewakuacyjnych certy�kowanych przez CNBOP-PIB

ALU
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  widocznością z dużej odległości
ź  trwałą konstrukcją z aluminium
ź  łatwym montażem

CRYSTAL
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  wieloma typami podwieszenia
ź  niską ceną
ź  łatwym montażem

PROFIL
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  wieloma typami podwieszenia
ź  trwałą konstrukcją z aluminium

PRYMAT
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  IP53
ź  niską ceną
ź  łatwym montażem SPARK

oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  niewielkimi wymiarami
ź  estetyką konstrukcji/budowa
ź  łatwym montażem

PROFILIGHT
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź  wieloma typami podwieszenia
ź  trwałą konstrukcją z aluminium

PRIMOS LED
oprawa ewakuacyjna z modułem 
awaryjnym charakteryzująca się:
ź IP65
ź estetyczną konstrukcją
ź łatwym montażem



Klapy rewizyjne

Pełna paleta kolorów
Standardowo klapy produkowane są w kolorach: białym i szarym.

Klapy INIF-60 spełniają warunki stawiane przez polską normę dla klap o odporności ogniowej 
nie mniejszej niż EI 60, zostały sklasy�kowane, według kryteriów normy PN-EN 13501-2:2008, 
w klasie EI2 60/EI1 20 odporności ogniowej.

Estetyczny wygląd
Klapy wykonane są jako gotowe drzwiczki rewizyjne. Dzięki temu nie wymagają 
dodatkowych prac wykończeniowych. Całość pomalowana jest w lakierni proszkowej, 
co nadaje im estetyczny wygląd.

Łatwość montażu
Ościeżnice klap wyposażone są w blachy stabilizacyjne ułatwiające i skracające czas montażu w 
otworach technologicznych. Elastyczny dobór miejsc kotwienia, przy zachowaniu wytycznych 
zawartych w aprobacie technicznej ITB, umożliwia ominięcie istotnych elementów ścian 
(spoina, zbrojenie). Klapy rewizyjne INIF-60 można montować, jako prawe lub lewe 
(skrzydło razem z ościeżnicą).

Elastyczność wymiarów

[mm, szer. x wys.]
300 x 300
300 x 350
350 x 400
400 x 500
500 x 600
600 x 600
600 x 800

Produkt polski
Wszystkie elementy pochodzą od polskich producentów.

Atrakcyjna cena
Dla �rm handlowych, instalacyjnych oraz inwestorów przygotowaliśmy wyjątkowe warunki zakupu klap.

Oprócz standardowych wymiarów 
istnieje możliwość wyprodukowania klap 
o innych wymiarach, na zamówienie klienta.

Klapy rewizyjne INIF-60



Części zamienne dla Serwisów sprzętu PPOŻ.

Części zamienne do gaśnic KZWM Ogniochron i GZWM S.A.

Prądownice hydrantowe

Węże hydrantowe

PWh-25 PWh-52/D13-150 PWh-33

Pełna oferta części do gaśnic, kontrolek, etykiet na gaśnice oraz środków gaśniczych.

Części zamienne do hydrantów

Armatura hydrantowa



www.supron1.pl
www.facebook.com/Supron1olkusz

Oddział Gliwice:

44-121 Gliwice, ul. Karolinki 58

tel. +48 (32) 331 37 13, tel.kom. 530 693 220, 
e-mail: gliwice@supron1.com.pl

tel./fax +48 (32) 331 36 13

Oddział Katowice:

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 B

tel. +48 (32) 256 92 94, tel. kom. 530 689 240,
e-mail: katowice@supron1.com.pl

 tel./fax +48 (32) 256 81 71

Oddział Kraków:

tel. +48 (12) 415 64 15, tel. kom. 530 693 402,
e-mail: krakow@supron1.com.pl

31-564 Kraków, al. Pokoju 81
tel./fax +48 (12) 415 40 55,

Siedziba główna

32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 3
  tel./fax +48 (32) 645 52 22, 
e-mail: biuro@supron1.com.pl

sprzęt 
przeciwpożarowy


