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Przedsiębiorstwo Specjalistyczne SPRZĘT-POŻ jest firmą handlową, zajmującą się dystrybucją artykułów
branży przeciwpożarowej oraz BHP, oferującą wyroby czołowych producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie oferowane przez nas towary posiadają stosowne dopuszczenia oraz świadectwa jakości. Zajmujemy
się kompleksowym zaopatrzeniem zakładów przemysłowych, jednostek ochrony przeciwpożarowej w: sprzęt
przeciwpożarowy, węże pożarnicze, umundurowanie straży pożarnych, hydranty, odzież roboczą i ochronną,
obuwie ochronne i robocze, sprzęt do prac na wysokości, rękawice ochronne, znaki bezpieczeństwa i
ostrzegawcze, instrukcje BHP. inne. Jesteśmy w czołówce firm związanych z tą branżą - jednocześnie
pracując bezpośrednio z dostawcami uzyskaliśmy wysoką jakość oferowanych produktów, szeroki asortyment
towarowy, a przede wszystkim konkurencyjne ceny. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy.
Profesjonalizm i szybkość działania to nasza dewiza, dlatego też problem naszego klienta jest naszym
problemem, który jako wyspecjalizowana jednostka zawsze rozwiążemy. Asortyment dla straży pożarnych
(pilarki spalinowe, przecinarki do stali i betonu, sprzęt ratownictwa drogowego, turbopompy,
turbowentylatory oddymiające, wentylatory, armatura, węże i sprzęt pożarniczy, sorbenty, środki
pianotwórcze, sprzęt oświetleniowy, syreny, umundurowanie strażaka, aparaty powietrzne, sprzęt łączności,
gadżety) Agregaty prądotwórcze (Agregaty Honda, Agregaty Eisemann, Agregaty FOGO) Motopompy
(Motopompy Honda, Motopompy pożarnicze, MOTOPOMPY FOGO, Motopompy Subaru, Motopompy
pływające, POMPA POWODZIOWA) Artykuły BHP (Obuwie ochronne i robocze, Odzież ocieplana, Odzież
ostrzegawcza, Odzież ochronna i robocza, Rękawice robocze, Ochrona głowy, Ochrona oczu i twarzy,
Ochrona słuchu, Ochrona dróg oddechowych, Wyroby elektroizolacyjne, Szafy metalowe) Sprzęt
przeciwpożarowy (Gaśnice, Hydranty wewnętrzne, Szafki ochronne i stojaki) Sprzęt do prac na wysokości
(Zestawy do prac na dachach spadzistych, Amortyzatory bezpieczeństwa, Linki bezpieczeństwa, Pas do pracy
w podparciu, Poziome liny kotwiczące, Statywy, systemy ewakuacyjne, Stałe systemy asekuracji pionowej,
Szelki bezpieczeństwa, Słupołazy drzewołazy, Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy, Urządzenia
samohamowne, Urządzenia samozaciskowe przesuwne, Urządzenia zaczepowe, Zatrzaśniki nierozłączalne,
Zatrzaśniki rozłączalne, Ławki do pracy na wysokości BA) Sprzęt medyczny (Apteczki, Defibrylatory,
Fantomy, Myjki do oczu, Punkty Pierwszej Pomocy, Ratownictwo medyczne, Środki higieny osobistej,
Systemy ochrony biologicznej, Torby medyczne, etui, plecaki, Transport poszkodowanego, Zestawy na
oparzenia, Zestawy Ratownictwa Medycznego) Detektory gazu (jednogazowe, wielogazowe) Sprzęt
oświetleniowy (balony oświetleniowe i inne, latarki) Drabiny, rusztowania (do mycia okien, strażackie) Sprzęt
wodny (dla straży, Honda Marine). Wysoka jakość produktów za przystępną cenę.
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