Příloha č. 6 - Seznam prodejen ochranných prostředků v Moravskoslezském kraji
DRÄGER SAFETY S.R.O.
SERVISNÍ STŘEDISKO A PROTIPLYNOVÁ SLUŽBA VÍTKOVICE
•
•
•
•

Adresa: Kotkova 4A, 706 02 Ostrava - Vítkovice
Telefon: 595 953 622, 595 956 272
Fax: 595 956 272
Sortiment prodeje: Kompletní sortiment ochranných pomůcek - respirátory, polomasky, celoobličejové masky,
filtry
o Detekční technika - detekční trubičky, přenosné a stacionární detektory plynů, nebezpečných, toxických i
bojových látek
o Dýchací technika - izolační vzduchové a kyslíkové dýchací přístroje
o Sebezáchranné prostředky - únikové masky, kukly, dýchací přístroje, apod.
o Alkotesty - přenosné přístroje pro přesné měření alkoholu v dechu
o Termokamery - pro záchranářské i průmyslové využití
o Ochranné obleky - protichemické, protižárové, proti hořlavinám, páře, i přetlakové
o Vyskotlaké vzduchové kompresory, kyslíkové plničky, zařízení pro míchání nitroxových směsí,
vysokotlaké rozvody, plnící stanice (na klíč)
o Kompletní vybavení dílen chemicko-technické služby na klíč, včetně zkušebních a měřících zařízení
(dynamické zkušební stolice, měřící skříňky, ...)
o Přetlakové filtroventilační systémy pro ochranné kryty, stany, kontejnery, vozidla
o Profesionální komunikační systémy „Hands free“
o Zásahová obuv, ochranné přilby a příslušenství
o Trenažéry a cvičné polygony pro výcvik uživatelů dýchací techniky (na klíč)
o Kvalifikovaný servis se středisky v Praze a Vítkovicích

DISAM SAFETY S.R.O
•
•
•
•
•

Adresa: Výstavní 13, Ostrava
Telefon: 596 624 947
Fax: 596 624 600
Webové stránky: www.disamsafety.cz
Sortiment prodeje: Osobní ochranné pracovní pomůcky včetně ochranných polomasek a masek, dýchacích
přístrojů a souprav na tlakový vzduch

CANIS SAFETY A.S.
•
•
•
•
•

Adresa: Poděbradova 46, 701 00 Ostrava
Telefon: 596 111 027,596 529 130
Fax: 596 121 207
Webové stránky: www.canis.cz
Sortiment prodeje: Ochranné pracovní pomůcky, masky a polomasky včetně ochranných a fitrů

CHIRONAX FRÝDEK-MÍSTEK S.R.O.
•
•
•
•
•

Adresa: Revoluční 1280, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon ústředna: 558 638 711, linka 710, 728
Fax: 558 624 970
Webové stránky: www.chironax.com
Sortiment prodeje: Celoobličejové ochranné masky s panoramatickým zorníkem a kombinovaným filtrem, který
chrání obličej a dýchací orgány před účinky toxických plynů, par a aerosolů, biologických škodlivin a
radioaktivního prachu.

PRODEJNA S OCHRANNÝMI A PRACOVNÍMI POTŘEBAMI FIRMA ŠIMA
•
•
•
•

Adresa: Ostravská 161, Český Těšín - Mosty
Telefon: 558 732 413
Mobil 777 722 436
Sortiment prodeje: Pracovní oděvy, poloobličejové ochranné masky a filtry na objednávku
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PRODEJNA OCHRANNÝCH POTŘEB GRADO
•
•
•
•

Adresa: Ostravská Karviná - Fryštát v objektu zimního stadionu
Telefon: 596 321 321
Webové stránky: www.grand.cz
Sortiment prodeje: Pracovní oděvy a ochranné prostředky pro BOZP, poloobličejové ochranné masky a filtry na
objednávku

TREND NOVA S.R.O.
•
•
•
•
•

Adresa: Krnovská 71/216, 747 07 Opava
Telefon: 553 625 767, 553 625 650
Fax : 553 624 676
Webové stránky: www.trend-oopp.cz
Sortiment prodeje: Ochranné pracovní pomůcky včetně ochranných masek a filtrů
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