
KAMIZELKA NA OPORZADZENIE - TAKTYCZNA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kamizelki – 6 sztuk w rozmiarze XL- ( wzrost-180-195 obwód klatki piersiowej 
110-125) 
W komplecie z emblematami POLICJA – 2szt (odblaskowy napis podszyty 
rzepem w kolorze srebrnym lub białym, boki napisu wzmocnione haftem) o 
wymiarach 27,5x10cm i 15x5cm. 
 
Prawa strona: 

kieszeń na opatrunek osobisty  

futerał RMG, 

futerał magazynka do broni krótkiej ( jedno i dwurzędowe), 

Kieszeń na dokumenty, zamykana na zamek, 

kieszeń transportowa mała - naszyty rzep, do mocowania naszywki POLICJA 

kieszeń transportowa średnia. 

Lewa strona: 

uchwyt latarki osobistej, z możliwością regulacji jego położenia w pionie w 
zależności od potrzeby użytkownika 



uchwyt do mocowania pałki tonfy  

futerał radiotelefonu, z podwójnym zapięciem (nap + rzep) 

futerał na kajdanki z podwójnym zapięciem (nap + rzep) umożliwiający 
przenoszenie kajdanek jednorazowych 

kieszeń transportowa duża, 

etui na rękawiczki jednorazowe, maseczkę 

Na plecach kamizelki rzep do umieszczenia dużej naszywki POLICJA. 

  

Korpus kamizelki oparty został na wytrzymałej siatce, dzianinie 100% poliester, o 
gramaturze 310g/mkw w kolorze czarnym, z odpornością na ścieranie 70 000 cykli.  

Kieszenie oraz pozostałe elementy wykonano z materiału warstwowego, tkaniny 
poliestrowej 600Dx300D o gramaturze 360gm/mkw wykończonej PVC, ze średnim 
wydłużaniem względnym przy sile maksymalnej : 982N - kierunek wzdłużny 37,0 +/- 
0,5%, oraz 650N - kierunek poprzeczny 26,5 +/- 1,0 %, dodatkowo wzmocnionej 
włókniną, metodą klejenia na zimno. 

Dodatkowo kieszeń na kajdanki, oraz kieszeń na pałkę zostały wykonane z klejonych 
na zimno materiałów, tworzących materiał kompresyjny, aby odpowiednio 
zabezpieczać przenoszone oporządzenie. 

Kieszeń na magazynek, radiostację oraz kieszeń na RMG wykonane w taki sposób, 
aby umożliwiały przenoszenie oporządzenia bez możliwości jego przemieszczania 
się wewnątrz kieszeni. 

Kieszeń na opatrunek osobisty posiada specjalnie przystosowane miejsce do 
umieszczenia legitymacji służbowej. 

Kieszeń transportowa mała posiada naszyty rzep, do mocowania naszywki 

Plisa kryjąca zamek, posiada podwójne zabezpieczenie (napy + rzep) 

W kamizelce zastosowano napy YKK, oraz wszelkie krawędzie wykończono taśmą 
lamówkową w kolorze czarnym.. 

Kamizelka posiada system regulacji wysokości oraz obwodu. Regulacja wysokości 
odbywa się dzięki systemowi rzepów wewnątrz naramienników, natomiast regulacja 
objętości za pomocą bocznych pasów. Dodatkowo zastosowano bojówki do pasa 
głównego zapinane na nap. 
 

Gwarancja 24 miesiące  

Termin dostawy w ciągu 14 dni o daty złożenia zamówienia 

 


