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Standardowe modele  
punktów ochronnych

Mocowania

Wymienne 
poliuretanowe 
panele 
termoizolacyjne

Miejsca do zamontowania 
podnośnika w celu szybkiego 
przemieszczenia

Zabezpieczony 
właz umożliwiający 
bezpieczne 
przekazanie 
dokumentów 
niejawnych

Ocynkowana  
rama

Punkt 
ratowniczy 
(URF)

Drzwi skrzydłowe 
z kuloodporną 
szybą 
do obserwacji

Zawiasy o dużej 
wytrzymałości

Otwory 
wentylacyjne

Zewnętrzny 
system 
głośnomówiący

Ochrona 
kuloodporna 
otworów 
wentylacyjnych

Osłona przewodów

Otwory 
strzelnicze 
(opcjonalnie)

Mobilne punkty ochronne

Reflektory 
zewnętrzne

Szyby 
kuloodporne

Zewnętrzna kuloodporna  
osłona klimatyzatora 
(opcjonalnie)

Współczesne zagrożenia placówek infrastruktury krytycznej i rządowej, w tym przede 
wszystkim funkcjonariuszy i personelu ochrony, wymagają adekwatnych rozwiązań i koncepcji 
infrastruktury bezpieczeństwa. 

Wysunięte placówki ochronne z osłonami balistycznymi i niezależnym, awaryjnym zasilaniem,
systemem opcjonalnej filtrowentylacji wraz z możliwością zamontowania uzbrojenia defensywnego, 
stanowią kompleksowe rozwiązanie dla całego spektrum potencjalnych zastosowań.

Zastosowań dla mobilnych punktów ochronnych jest wiele, ale wszystkie one służą zawsze tej 
samej głównej idei: maksymalnej ochronie personelu i funkcjonariuszy służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa danego obszaru czy placówki. Najważniejsze obszary zastosowań:
• Ochrona granic
• Ochrona banków
• Punkty policyjne
• Ochrona VIP
• Ochrona placówek dyplomatycznych
• Bezpieczeństwo placówek rządowych (ambasady, konsulaty, ministerstwa
• Ochrona dostępu do obiektów wojskowych
• Ochrona infrastruktury krytycznej
• Mobilne magazyny amunicji
• Ochrona lotnisk, portów, dworców kolejowych i autobusowych
 

Produkt Wymiary (m)

Kf1 1.5x1.5x2.25 (wys.)

Kf2 1.5x2.4x2.25 (wys.)

Kf3 1,5x3.0x2.25 (wys.)

Kf4 2.0x4.0x2.25 (wys.)

Kf6 2.4x6.0x2.25 (wys.)

Kf Aero 1.5x3.5x2.25 (wys.)

Wolnostojący 
punkt ochrony 2.0x4.0x2.25 (wys.)

Poziom ochrony balistycznej

NIJ Poziom III
UL 752 Poziom 5
EN 1063 BR6
(7,62mm x 51mm FMJ)

NIJ Poziom IV UL 752 Poziom 9
EN 752 BR7
(7.62mm x 51mm AP)

Kibo Poziom IV+ UL 752 Poziom 10
EN 752 BR7
(12,7 x 99mm FMJ)

Wymiary (m)

1.5x1.5x2.25 (wys.)
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Punkt ochronny Kf2

Punkt ochronny Kf4 Wymiary (m)

2.0x4.0x2.25 (wys.)

Punkt ochronny Kf6

Wymiary (m)

2.4x6.0x2.25 (wys.)

Punkt ochronny Kf Areo

Wymiary (m)

1.5x2.4x2.25 (wys.)

Punkt ochronny Kf3 Wymiary (m)

1,5x3.0x2.25 (wys.)

Wymiary (m)

1.5x3.5x2.25 (wys.)
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Instalacje na świecie

Schrony w użytkowaniu przez następujące podmioty:
• policję szwajcarską
• marynarkę wojenną USA
• siły powietrzne Wielkiej Brytanii
• indyjską policję
• armię francuską
• grecką policję
• Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych w 

Europie
• E.on w Niemczech
• armię malezyjską
• armię włoską
• omański przemysł petrochemiczny
• policję wietnamską
• policję iracką
• policję cypryjską
• belgijski parlament
• rosyjski przemysł wydobywczy
• armię izraelską
• kanadyjskie placówki dyplomatyczne
• nigeryjski przemysł petrochemiczny
• polską armię
• armię rumuńską 

 

Wolnostojący punkt ochronny

Wymiary (m)

2.0x4.0x2.25 (wys.)

Schron mobilny to wzmocniona konstrukcja, którą można umieścić 
obok domu lub biurowca w celu zapewnienia mieszkańcom 
ochrony przed potencjalnym zagrożeniem.

SPECYFIKACJA:
Rodzaj: schron mobilny 
Wymiary: 2m x 4m x 2,25m(wys.)
Masa: 7.500 kg
Pojemność: 6 osób
Zasilanie awaryjne: Generator Hyundai D7000EMS PETROL
Klimatyzacja: 9.000 btu Sendo
Instalacja elektryczna: ochrona przed piorunami
Światła awaryjne: 2 świetliki dachowe z czasem autonomii 1h
Ściany przeciwbalistyczne: UL 752 poziom 5
Szyby przeciwbalistyczne: UL 752 poziom 10
Odporność na wybuch: co najmniej 3 psi/100ms
Wentylacja fizyczna: poprzez filtr przeciwwybuchowy
Drzwi ewakuacyjne: 1 drzwi otwierane na zewnątrz + 2 drzwi 
otwierane do wewnątrz
Instrukcja ewakuacji: na drzwiach
Umiejscowienie schronu: płyta betonowa o grubości 20cm
Czujniki: dymu i tlenku węgla
Akcesoria awaryjne: grupa A
Zbiornik na wodę: 100l
Lodówka: 50l
Toaleta: chemiczna

Osłona generatora  
i klimatyzatora

Strona B wyjścia 
ewakuacyjnego

Strona A wyjścia 
ewakuacyjnego

Wejście Wejście 

Osłona 
generatora  
i klimatyzatora

Klimatyzator Generator

Strona A wyjścia 
ewakuacyjnego

Strona B wyjścia 
ewakuacyjnego

Wejście 

Klimatyzator Aneks 
kuchenny Zbiornik  

na wodę

Toaleta



J. Posmyk Mil-Sys Sp. k.

Czerniowiecka 9/27
02-705 Warszawa
NIP: 525-258-7272
REGON: 147232541
KRS: 0000507428

tel.: +48 662 721 408
biuro@paramedica-milsys.pl

www. paramedica-milsys.pl

Paramedica Mil-Sys rozpoczęła działalność w 2014 roku. 

Powstała z myślą o obsłudze handlowej służb mundurowych oraz 

zapewnieniu najwyższego poziomu doradztwa merytorycznego 

w zakresie doboru sprzętu medycznego i logistycznego.

Głównymi odbiorcami sprzętu oferowanego przez spółkę są 

jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa 

farmaceutyczne, jednostki medyczne. Posiadamy doświadczenie 

w dostawach sprzętu medycznego i logistycznego dla jednostek 

organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji czy na potrzeby Rezerw 

Państwowych. Wyróżnia nas szerokie doświadczenie, liczne 

referencje i doskonała współpraca z wieloma podmiotami.

Jesteśmy otwarci na doświadczenia naszych klientów i partnerów, 

zawsze starając się dobierać rozwiązania sprawdzone  

i dedykowane do działania w najtrudniejszych warunkach.


