
Defender dla firmy ANDROPOL S.A 
  
Firma Andropol S.A. otrzymała prestiżową nagrodę Defender podczas XVII 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. To pierwsza od 
17 lat tego typu nagroda przyznana w kategorii przedmiotów mundurowych.  
      
Kielecki Salon to jedne z największych targów militarnych w Europie. Spółka 
Andropol SA, lider w produkcji tkanin dla służb mundurowych, uczestniczyła  
w nich po raz kolejny, prezentując projekty nowatorskich tkanin dla armii i 
innych służb mundurowych. Jej oferta zyskała uznanie nie tylko licznych 
zwiedzających ale także jurorów prestiżowego konkursu DEFENDER. To 
nagroda  przyznawana wystawcom najlepszego sprzętu dla wojska i służb 
policyjnych, za wyroby wyróżniające się oryginalnością, nowatorstwem myśli 
technicznej oraz walorami eksploatacyjnymi. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a udział w nim daje 
możliwość prezentacji i promocji wyrobów wobec najbardziej kompetentnego 
grona decyzyjnego jakim jest Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi 
m.in. kierownicza kadra logistyki wojska polskiego i służb resortu spraw 
wewnętrznych i administracji. 
Komisja doceniła technologię wykończenia hydrofilowo-hydrofobowego 
autorstwa Andropol SA . Ten rodzaj wykończenia decyduje o komforcie 
użytkowania tkaniny. Wykończenie hydrofilowe zastosowane po jej lewej 
stronie powoduje, że bardzo szybko wchłaniana jest wilgoć ze skóry. 
Rozprowadzana jest ona na dużą powierzchnię w ciągu zaledwie 2-3 sekund. 
Wyrób nie posiadający takiego wykończenia wchłania wilgoć w czasie ponad 30 
sekund. 
Wykończenia hydrofobowe znajdujące się po prawej stronie tkaniny sprawia, że 
jest ona odporna na wodę, deszcz i śnieg dzięki czemu tkanina zawsze pozostaje 
sucha zarówno z prawej jak i lewej strony. 
Wyrób jest paroprzepuszczalny (podobnie jak tkaniny membranowe typu Gore-
tex) i oddychający. Paroprzepuszczalność sprawia, że pot jest łatwo 
odtransportowywany z wnętrza na zewnątrz ubioru nie czyniąc zawilgocenia po 
prawej stronie. Wykończenie można stosować na wszystkich tkaninach 
mundurowych i koszulowych. 
- Ta nagroda jest kolejnym potwierdzeniem wysokiego poziomu innowacyjności 
naszych technologii, porównywalnych z największymi światowymi 
osiągnięciami, stosowanymi  we włókiennictwie – mówi Romuald Klimiuk, 
kierownik produktu tkanin mundurowych w Andropolu. – Nasi technolodzy 
stanęli na wysokości zadania, a efektem ich pracy jest zupełna nowość:  
wykończenie tkaniny o podwójnych właściwościach - z jednej strony 
błyskawicznie pochłaniającym  wilgoć, a  z drugiej odpornym na warunki 
zewnętrzne. To unikatowe rozwiązanie, które  zaspokoi wymagania najbardziej 
wymagających, zyskało uznanie konkursowej komisji.  



 
Tegoroczny XVII  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego trwał od 31 
sierpnia do 3 września. Udział w tej jednej z największych imprez branżowych 
w Europie wzięli przedstawiciele polskich i zagranicznych firm związanych z 
branżą militarną, wojskowi i osoby reprezentujące instytucje związanych z 
obronnością kraju. O wysokiej randze Salonu świadczy między innymi 
obecność przedstawicieli polskiego rządu, dyplomatów i wojskowych z krajów 
NATO. W kieleckim centrum wystawienniczym swoje wyroby, zdolności 
technologiczne i możliwości integracyjne prezentowało ponad 300 spółek, w 
tym 98 przedsiębiorstw zagranicznych z 25 państw. Ekspozycja objęła ponad 20 
000 m2 . W Kielcach wystawiali się m.in. największe na świecie korporacje 
globalne: BAE Systems, Boeing, MBDA, Raytheon, czy Thales.  
 
 


