
Słowa, które są podstawą naszej misji, 
są jednocześnie podstawą naszego działania.  

INSPIRUJE NAS 
CZŁOWIEK I JEGO 
BEZPIECZEŃSTWO



Wieloletnia historia firmy, wiedza przekazywana z pokolenia na poko-

lenie, ciągły rozwój technologii oraz najlepsi specjaliści – to wszystko 

pozwala nam tworzyć obuwie wyróżniające się na rynku. Inspiracje 

najnowszymi rozwiązaniami projektowymi i technologicznymi są siłą 

napędową, pozwalającą na ciągłe doskonalenie produktów i rozwój 

firmy. Dzięki temu idziemy z duchem czasu i jesteśmy w stanie konku-

rować z najlepszymi firmami na rynku polskim oraz europejskim. Kilka 

dekad doświadczenia w sztuce obuwia specjalistycznego to gwaran-

cja jakości, bezpieczeństwa i niezawodności. 

NASZA HISTORIA, 
NASZA PRZYSZŁOŚĆ
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Grupa Abeba specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji obuwia bezpieczne-

go i zawodowego, militarnego, a także przeznaczonego dla służb ratowniczych  

i policji. 

Obuwie bezpieczne i zawodowe dedykowane jest przede wszystkim do przemysłu  

lekkiego, przemysłu ciężkiego oraz do branż związanych z usługami. Oferowane  

obuwie wykorzystywane jest przez pracowników zatrudnionych w branży 

przemysłowej, przemyśle medycznym, budownictwie, transporcie i w magazy-

nach, a także w branży motoryzacyjnej, elektronicznej i związanej z produkcją 

żywności. Obuwie militarne przeznaczone jest dla wojska oraz pasjonatów  

militariów. 

KIM JESTEŚMY
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Produkty naszych marek  docierają do klientów na ponad 30 rynkach w Europie. Pro-

dukcja realizowana jest we własnych zakładach produkcyjnych w Polsce (Lublin)  

i dwie w Naddniestrzu (region Mołdawii ). Działalność handlowa prowadzona 

przez dwa biura handlowe w Polce oraz Niemczech. 

Dystrybucja

Produkcja

NASZ PRODUKT
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Grupa Abeba sprzedaje obuwie i maski wyłącznie pod własnymi markami. Obecnie  

Grupa Abeba posiada w swoim portfelu trzy marki własne, tj. Abeba i Protektor 

oraz Grom.

MARKI WŁASNE 
GRUPY ABEBA
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Wielopokoleniowa tradycja projektowania obuwia bezpiecz-

nego od 1988 roku zyskiwała coraz szersze grono zadowolo-

nych klientów.Początkowo na terenie Niemiec, w St. Ingbert, 

który spółka wybrała za swoją siedzibę, aż do dnia dzisiej-

szego, kiedy to obuwie ABEBA sprzedawane jest w ponad 30 

krajach.XXI wiek, przyniósł ABEBA Specialschuh-Ausstatter 

GmbH dynamiczny rozwój.

ABEBA

05



specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji obuwia 

bezpiecznego, zawodowego i militarnego, a także 

przeznaczonego dla służb ratowniczych i policji. 

Dodatkową, rozwijaną gałęzią jest sektor odzieży 

inteligentnej.

PROTEKTOR
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to marka stworzona z myślą o bezkompromisowości  

w zakresie wygody pokonywania długich dystansów. 

Obuwie przystosowane do trudnych warunków na-

wierzchni, o podwyższonych walorach bezpieczeństwa, 

początkowo miało przede wszystkim spełniać oczekiwania 

sektora taktycznego i wojskowego.

GROM
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KONTAKT 

PROTEKTOR S.A. 
ul. Vetterów 24a-24b
20-277 Lublin, Polska
e-mail: handel@protektorsa.pl
tel.: +48 81 532 22 31 

www.eprotektor.com
www.abeba.com

mailto:handel%40protektorsa.pl%20?subject=
http://www.eprotektor.com 
http://www.abeba.com
https://www.instagram.com/protektor_poland/
https://www.facebook.com/ProtektorSpolkaAkcyjna/
https://www.linkedin.com/company/protektor-s.a./

