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 Београд -- Компанија Тигар из Пирота саопштила је да ће на основу новог уговора са
пољском фирмом Intechplast извозити заштитну обућу за потребе НАТО алијансе.

  Своје производе пласираће у Немачку, Пољску, Ирак, Иран, Катар, Турску и Саудијску
Арабију,   

Генерални директор компаније Тигар Владимир Илић састао се у Београду са
представницима Интецхпласта и уговорио производњу заштитних чизама за тог купца,
посебно израду ватрогасних чизама за НАТО снаге.

  

За купца из Пољске се у Тигровој фабрици обуће ручно израдјују ватрогасне,
ватрогасно-шумарске и чизме под брендом "ФХР".

  

"Од недавно у Тигровој ватрогасној чизми корачају безбедно и НАТО јединице за
ванредне ситуације. Реч је специјалној обући отпорној на високе температуре и до 250
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степени са ватроотпорним и уљаноотпорним дјоном, које користе НАТО трупе у
интервенцијама спасавања", наводи се у компанијском саопштењу.

  

Тигар има потписане уговоре о производњи чизама специјалне намене за армију Финске
за 2020. годину, који подразумевају почетак производње у новембру ове године. У
компанији очекују да ће на основу дугорочне сарадње такав уговор порписати и за 2022.
годину.

  

Према речима Илића, Тигар има и уговор о извозу обуће за обуће за потребе војске
Шведске до 2022. године.

  

Он је најавио да ће ручна израда 4.000 пари обуће специјалне намене у пиротској
фабрици обуће стартовати од октобра и да ће расти обим производње.

  

У саопштењу Тигра се истиче да је та компанија трећа у свету, а друга у Европи, медју
производјачима-извозницима гумене обуће.

  

Компанија, већински у државном власништву, истакла је да се високо позиционира
захваљујући квалитету производа и великом извозном потенцијалу.

  

(Бета)
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