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Namioty INTERVENT Survival są wykorzystywane jako:

Punkty udzielania I pomocy ∙
Szpital polowy ∙
Przenośne kostnice ∙
Centra dowodzenia ∙
Biura polowe ∙
Powierzchnie magazynowe ∙

Garaż serwisowy ∙
Punkt segregacji dowodów na miejscu zbrodni ∙
Namiot socjalny ∙
Namiot dekontaminacyjny ∙
Wielozadaniowe do wielu, wielu innych zastosowań ∙

Mniejsze namioty mogą być przenoszone tylko przez 2 osoby, po napompowaniu mogą być zakotwiczone zarówno na podłożu twardym jak i miękkim. 
Namioty INTERVENT Survival dostarczane są stale do sił zbrojnych, marynarki wojennej, sił powietrznych, ratownictwa, policji i innych grup szybkiego 
reagowania na całym świecie a także do, akcji humanitarnych i zastosowań cywilnych. Namioty występują w szerokiej gamie rozmiarów i kolorów,  
jesteśmy także gotowi dostarczyć namiot pod zamówienie klienta. 

Namioty mogą być połączone ze sobą a także z samochodami oraz kontenerami dekontaminacyjnymi, socjalnymi, logistycznymi, itd. Namioty 
INTERVENT survival nie wymagają ciągłego dopompowywania powietrza. W produkcji zastosowano technologię zarówno klejenia jak i spawania. 
Spawane namioty są ekonomiczne i lekkie, natomiast klejone zapewniają najbardziej niezawodne i trwałe stosowanie.

Namioty INTERVENT Survival są dostarczane do służb ratunkowych i sił zbrojnych na całym 
świecie. Dostępne w różnych, rozmiarach i kolorach. Wszystkie namioty posiadają wbudowane 
unikalne rozwiązanie do kompensacji ciśnienia, co zapewnia stabilność konstrukcji oraz stałą 
strukturę przy zmianach temperatury otoczenia.
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Nadmuchiwany namiot INTERVENT Survival rozstawi się automatycznie w kilka 
minut, więc wyjątkowo szybko i bezproblemowo będzie gotowy do akcji. 
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Namioty Pneumatyczne INTERVENT Survival

Typ namiotu
Zewnętrzne 

wymiary 
(cm)

Wewnętrzne 
wymiary

 (cm)

Powierzchnia 
podłogi

 (m2)

Wymagana ilość 
powietrza
 (w litrach)

Ciśnienie robocze 
(bar)

Wymiary torby 
(cm)

Waga
(kg)

9 300x300x240 300x260x220 9 900 0,2 120x66x41 40

12 400x300x240 400x260x220 12 1600 0,2 130x66x50 60

16 400x400x270 400x355x245 16 2150 0,2 140x60x60 75

20 500x400x300 500x355x275 20 2700 0,2 140x80x66 100

25 500x500x300 500x455x275 25 3300 0,2 150x80x66 115

36 600x600x300 600x550x275 36 4250 0,2 160x66x80 140

51 850x600x300 850x550x275 51 6500 0,2 160x91x80 170
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Producentem namiotów jest firma Survival MFC, która powstała w 1959 roku, w Południowej Walii. Początkowo firma zajmowała się produkcją 
kamizelek i tratw ratunkowych dla Royal Navy i portów handlowych Południowej Walii, ale po pewnym czasie przestawiono się na projektowanie 
i produkcję nadmuchiwanych urządzeń pneumatycznych, koncentrując się na obronie i ratowaniu przemysłu. 

Survival MFC szybko stała się szanowaną firmą w dziedzinie produktów nadmuchiwanych, dostarczając swoje produkty do takich firm jak PARATECH, 
RFD, Manfred Vetter, Hughes prysznice czy Holmatro.
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Standardowe wyposażenie wszystkich modeli

Części opcjonalne dla wszystkich modeli

Szkielet z materiału opóźniającego palenie  ∙
Szkielet: Neopren - powlekany nylonem. ∙
Podłoga: wysokiej jakości PVC powlekana nylonem ∙
Czasza namiotu: Neopren - powlekany nylonem, P. U.  ∙
powlekany nylonem
Jednostka wyrównująca ciśnienie zainstalowana na stałe przy  ∙
każdym modelu
Zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu  ∙
nadmuchaniu, maksymalne ciśnienie 0.2 bara
regulowane rozpinane wejście frontowe i tylne ∙
usuwalne drzwi ∙
panele wentylacyjne ∙
linki namiotowe z regulacją ∙
torba ułatwiająca przenoszenie ∙
komplet stalowych tyczek zabezpieczających na zamówienie  ∙
klienta
haki do zawieszania (rynny itp.) ∙
zestaw do naprawy ∙
pomocnicze liny ∙
manualna pompka do nadmuchiwania ∙

benzynowy generator 2 kVA ∙
240V sprężarka ∙
ręczny cylinder powietrzny z regulatorem ∙
oddzielny obwód z wyłącznikiem różnicowoprądowym  ∙
zapewniający zasilanie
wymienna podłoga ∙
ogrzewanie na zamówienie klienta ∙
system oświetlenia na zamówienie, Oświetlenie LED lub  ∙
świetlówki z poliwęglanową obudową
znak firmowy, lotnicza identyfikacja ∙
okna na zamówienie klienta ∙
wewnętrzne komory ∙
wewnętrzna wykładzina ∙
zewnętrzny tropik  ∙
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