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Od 1990r. ﬁrma SUPRON 1 skupia swoje wysiłki
na zapewnieniu kompleksowych dostaw sprzętu
ratowniczego, sprzętu strażackiego oraz artykułów
BHP. Od początku swojego istnienia koncentrujemy się
na potrzebach naszych klientów, służąc doradztwem
specjalistycznym oraz starając się dopasować ofertę do
oczekiwań klientów.
Za każdym razem gwarantujemy naszym
klientom najwyższe standardy jakości, potwierdzone
certyﬁkatem ISO 9001:2009. Wielokrotnie byliśmy
wyróżniani jako wiarygodny partner w biznesie, m.in.
certyﬁkatem Rzetelna Firma oraz Certyﬁkatem
Wiarygodności Biznesowej Dun&Brandsted.
Stale rozwijamy naszą produkcję, obejmującą
m.in. namioty ratownicze pneumatyczne, kabiny
dekontaminacyjne, namioty dekontaminacyjne,
zbiorniki elastyczne na wodę. Nasza oferta jest na
bieżąco aktualizowana o produkty dostępne na rynkach
polskim i zagranicznych.
Główna siedziba ﬁrmy SUPRON 1 mieści się w
Olkuszu (woj. małopolskie). Posiadamy także oddziały
terenowe zlokalizowane w Krakowie, Katowicach
i Gliwicach. Swoim zasięgiem działania obejmujemy
obszar całej Polski oraz terytorium Unii Europejskiej
i Europy Wschodniej.

Certyﬁkat Wiarygodności
Biznesowej

Zapory

Zapory przeciwpowodziowe

Zapora przeciwpowodziowa o przekroju okrągłym
Zapory przeciwpowodziowe napełniane wodą stanowią alternatywę dla zapór budowanych przy zastosowaniu worków
z piaskiem.
Przykładowo: Zapora o długości 15 metrów i wysokości 0,8 m zastępuje ok. 300 worków z piaskiem.
Zapory wykonane są z 3 warstwowej tkaniny wodoszczelnej o gramaturze 650 g/m², bardzo odpornej na rozerwania
i przetarcia, co jest bardzo istotne przy wodzie płynącej, niosącej różnego rodzaju konary, gałęzie, itp. Tkanina zastosowana
do produkcji wałów jest specjalnie zbrojona siatką wewnątrz co daje jest wytrzymałość na takie sytuacje.
Parametry te dają nam możliwość użytkowania zapory w naprawdę ciężkich warunkach.
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Trapezowa zapora przeciwpowodziowa
Trapezowa Zapora Przeciwpowodziowa jest efektem połączenia naszego wieloletniego doświadczenia w produkcji
przenośnych zapór przeciwpowodziowych oraz współpracy z użytkownikami zapór napełnianych wodą o przekroju okrągłym
podczas powodzi w Polsce w 2010r. i podczas lokalnych zalań i podtopień w kolejnych latach.
3-4 minuty*

napełniona powietrzem

Od wyciągnięcia zapory z
pokrowca do jej pełnej
gotowości

do 9 minut*

napełniona wodą

przy spiętrzeniu słupa
wody do 0,7 m

Kliknij i zobacz ﬁlm

* Więcej informacji na www.supron1.com.pl

www.supron1.com.pl

Bariera AQUASTOP ALU

OCHROŃ SWÓJ BUDYNEK ZA POMOCĄ AQUASTOP ALU
Aquastop ALU jest lekką barierą przeciwpowodziową do natychmiastowego
montażu, gdy tylko zaistnieje ryzyko podtopień lub zalań budynków.
KAŻDY JEST W STANIE ZAINSTALOWAĆ AQUASTOP ALU
Bariera jest montowana w trzech krokach:
1. Usadowienie bariery w otworze drzwiowym.
2. Nacisk na rączkę zamykającą, która blokuje ruchomą część bariery.
3. Wyciągnięcie rączki zamykającej.
Trzy kroki do twojego bezpieczeństwa!
SZYBKA INSTALACJA
Barierę Aquastop ALU instaluje się bez żadnego wysiłku w ciągu kilku sekund!

Kliknij i zobacz ﬁlm

ROZMIARY STANDARDOWE
Poniższa tabela określa standardowe rozmiary Aquastop ALU

Latarka kątowa

waga: 17.5 kg/m2
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Zapory

WindoorSTOP

Główne zalety WindoorSTOP:
·Szybki i łatwy w montaż.
·Nie wymaga dużego nakładu pracy przez użytkowników.
·Wykonany z lekkiego materiału.
·Łatwy do magazynowania, nie wymaga dużej
powierzchni magazynowej.
·Możliwość wielokrotnego użycia.
·Stabilność i odpowiednia forma gwarantowana dzięki
specjalnej wewnętrznej strukturze oraz ciśnieniu
wewnętrznemu.

Wnętrze wykonane ze wzmocnionych włókien

Produkcja szyta na miarę
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Wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo!

Sprzęt dla
straży pożarnych
Ratownictwo
i dekontaminacja

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO, RATOWNICZEGO I BHP

Siedziba rmy
Polska
32-300 Olkusz, Ul. Kluczewska 3,
tel./fax +48 (32) 645 52 22, wew. 33
e-mail: zapory@supron1.com.pl

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

