
 KAMIZELKA KAMUFLOWANA 

„MARS” 

 
 

 

Charakterystyka: 

− Kamizelka „MARS” przeznaczona do użytkowania przez funkcjonariuszy Policji lub w innych służbach 

mundurowych. 

− Kamizelka w szczególności przeznaczona do skrytego noszenia pod odzieżą. 

− Unikalna konstrukcja zapewnia maksymalną swobodę ruchów przy zachowaniu jak największego 

obszaru chronionego. 

− Wyposażona w wewnętrzny, elastyczny pas stabilizujący poprawiający komfort noszenia. 

− Posiada możliwość regulacji wysokości za pomocą naramiennych zapięć rzepowych. 

− Regulacja boczna realizowana za pomocą trzypunktowych bocznych zapięć rzepowych, które 

gwarantują pewne mocowanie i dopasowanie do sylwetki użytkownika. 

− Rozmieszczenie oraz konstrukcja zapięć nie powodują uszkadzania odzieży wierzchniej. 

− Wysoki komfort użytkowania zapewniają najlepszej jakości materiały m.in. wewnętrzna dzianina 

dystansowa zapewniająca odpowiednią wentylację i odprowadzenie potu. 

− Sprawdzona jakość dzięki zastosowanym materiałom odpornym na przetarcia i niebarwiącym odzieży 

zewnętrznej, a także nie wywołującym reakcji alergicznych, nowoczesny design. 

− Pro lowane, wykończone tkaniną gumowaną zapięcia naramienne ułatwiające zakładanie 

/ zdejmowanie kamizelki. 

− Kieszeń na miękkie wkłady balistyczne zapinana za pomocą ukrytego zamka błyskawicznego. 

− Trzypunktowe zapięcie boczne zapewniające pewne stabilizowanie/dopasowanie kamizelki. 

− Pro lowana dolna część kamizelki dopasowująca się do sylwetki użytkownika oraz ułatwiająca 

przyjmowanie pozycji siedzącej. 

− Odporność balistyczna: K2-O3 wg. PN-V-87000:2011. 

− Poziom odporności 1 wg NIJ0115.00: 

• Chroni przed uderzeniem noża bojowego P1/S1 o energii 24J / 36J. 

• Chroni przed uderzeniem szpikulca SP1 o energii 24J / 36J. 

− Niska waga: ok. 2,38 kg dla rozmiaru L. 

 

Kamizelka kamuflowana „MARS” dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wkładów balistycznych tekstylnych 

oraz systemowi zapięć rzepowych, pozwala na płynną regulację oraz doskonałe dopasowanie do sylwetki 

użytkownika w zakresie rozmiarów. 

 

Parametry techniczne 

Rozmiar M L XL XXL XXXL XXXXL 

Klatka piersiowa 92 – 100 [cm] 100 - 108 [cm] 108 - 116 [cm] 116 - 124 [cm] 120 - 130 [cm] 128 - 140 [cm] 

Wzrost 164 - 170 [cm] 170 - 176 [cm] 176 - 182 [cm] 182 - 188 [cm] 186 - 194 [cm] 192 - 200 [cm] 

 
 


