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TERMOPRÁDLO

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 70% PES micro, 30% POP

ź  ochranné prádlo s odvodem vlhkos� 
z povrchu těla 

ź  střih trička je speciálně anatomicky 
tvarovaný, schopný pokrýt maximální 
plochu těla pro nejvyšší možnou 
funkčnost

ź  s krátkým anatomicky tvarovaným 
rukávem

ź  průkrčník ve tvaru V zakončený 
dvojitým lemem ze základního 
materiálu

ź výrobek je sešitý plochými švy

ź  ochranné prádlo má termoregulační  vlastnos� a zabezpečuje 
odvod vlhkos� z povrchu těla

ź  střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź  s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem
ź  zadní díl je prodloužený opro� přednímu dílu ve středu 

cca o 5cm
ź  výrobek je sešitý plochými švy
ź průkrčník je zakončený dvojitým lemem ze základního 

materiálu – snížený stojáček

ź  ochranné prádlo má termoregulační  vlastnos� a zabezpečuje 
odvod vlhkos� z povrchu těla

ź střih kalhot je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź  výrobek je sešitý plochými švy

55301 TERMOPRÁDLO LETNÍ - TRIČKO

55200 TERMOPRÁDLO ZIMNÍ  - TRIČKO

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 95% PES, 5% elastan

55900 TERMOPRÁDLO ZIMNÍ – KALHOTY

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 95% PES, 5% elastan

detail



velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 100% polypropylen micro (česaný) s an�bakteriální úpravou

ź  ochranné prádlo má termoregulační  vlastnos� a zabezpečuje 
odvod vlhkos� z povrchu těla

ź střih kalhot je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź výrobek je sešitý plochými švy

30901 TERMOPRÁDLO ZIMNÍ – KALHOTY
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TERMOPRÁDLO

30202 TRIČKO CHLADIVÉ LETNÍ BÍLÉ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 92% PES, 8% elastan 

30401 TERMOPRÁDLO ZIMNÍ - TRIČKO

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 100% polypropylen micro (česaný) s an�bakteriální úpravou

ź slouží jako funkční spodní vrstva oblečení s odvodem potu 
pro letní období

ź krátký anatomicky tvarovaný rukáv
ź zadní díl je prodloužený opro� přednímu dílu ve středu 

cca o 5cm
ź výrobek je sešitý plochými švy
ź průkrčník do tvaru V

ź  ochranné prádlo má termoregulační  vlastnos� a zabezpečuje 
odvod vlhkos� z povrchu těla

ź střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem
ź zadní díl je prodloužený opro� přednímu dílu ve středu 

cca o 5cm
ź průkrčník je zakončený dvojitým lemem ze základního 

materiálu
ź výrobek je sešitý plochými švy

30201 TRIČKO CHLADIVÉ LETNÍ ČERNÉ



ź  výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu 
přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu

ź střih trička je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź s dlouhým anatomicky tvarovaným rukávem
ź zadní díl je prodloužený opro� přednímu dílu ve středu 

cca o 5cm
ź průkrčník je zakončený dvojitým lemem ze základního 

materiálu
ź výrobek je sešitý plochými švy

ź  výrobek je určen k ochraně nositele a k regulaci odvodu 
přebytečných par a udržení těla v teple a v suchu

ź střih kalhot je speciálně anatomicky tvarovaný, schopný pokrýt 
maximální plochu těla pro nejvyšší možnou funkčnost

ź výrobek je sešitý plochými švy

40200 TERMOPRÁDLO MERINO - TRIČKO

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20 % polypropylen micro

40900 TERMOPRÁDLO MERINO – KALHOTY

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 80% Merino vlna WOOLMARK, 20 % polypropylen micro

137/1  TRIČKO ČERNÉ S NÁPISEM MP

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100% bavlna

ź  unisexové tričko gramáž 200 g/m²
ź  úzký průkrčník s přídavkem 5% elastanu
ź  tubulární střih
ź  zpevňující ramenní páska
ź  silikonová úprava
ź  nápis na předním a zadním díle Městská policie
ź bez nápisu Městská policie 

137 TRIČKO ČERNÉ BEZ NÁPISU
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TERMOPRÁDLO
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TRIČKA

1645/3 KOŠILE POD BALISTICKOU/ TAKTICKOU VESTU

velikostní sor�ment: XS-3XL
materiál č.1: 45% PESh Coolmax fresh, 45% PESh Coolmax, 
                        10% an�sta�cké vlákno
materiál č. 2: 50% bavlna, 50% polyester

ź  košile navržená pod balis�ckou vestu
ź tělo je z funkčního materiálu velmi prodyšné
ź dobře odvádí pot a rychle schne
ź rukávy jsou z materiálu RIPSTOP
ź v rukávech a ramenou jsou kapsy na neoprenové vycpávky
ź  na každém rukávu jsou velké kapsy se zapínáním na suchý zip, 

na kapsách je našit suchý zip na domovenky
ź košile zapínaná na zdrhovadlo v průkrčníku

100/1 TRIČKO ČERNÉ S ELASTANEM S NÁPISEM MP

velikostní sortiment: XS-5XL
materiál: 95% bavlna, 5% elastan

ź  jednolícní hladký úplet černé barvy
ź  klínové rukávy
ź  v průkrčníku je všitý dvojitý pružný lem z vlastního materiálu 

trička
ź  ploché švy
ź nápis na předním a zadním díle Městská policie
ź bez nápisu Městská policie

100 TRIČKO ČERNÉ S ELASTANEM BEZ NÁPISU

102 TRIČKO ČERNÉ S ELASTANEM S DLOUHÝM RUKÁVEM

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 95% bavlna, 5% elestan

ź jednolícní hladký úplet černé barvy 
ź klínové rukávy 
ź v průkrčníku je všitý dvojitý pružný lem z vlastního materiálu 

trička 
ź ploché švy 
ź nápis na předním a zadním díle Městská policie 
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POLOKOŠILE

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě reflexní žluté 
ve shodě s normou ČSN EN ISO 20471 

ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě černé
ź  límec černé barvy, zapínání na 3 knoflíky černé barvy

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě reflexní žluté 
ve shodě s normou ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 
pro výstražné oděvy s vysokou viditelnos� tř. 2

ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě 
stříbrné retroreflexní

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě reflexní žluté 
ve shodě s normou ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 
pro výstražné oděvy s vysokou viditelnos� tř. 2

ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě 
stříbrné retroreflexní, retroreflexní pásy stříbrné barvy na 
předním, zadním díle a na konci rukávu, 2 retroreflexní pásy 
přes ramena

ź  límec černé barvy, zapínání na 3 knoflíky černé barvy
ź v bočních švech rozparky

855/126P/1 POLOKOŠILE REFLEXNÍ

855/126P/2 POLOKOŠILE REFLEXNÍ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

855/126P/4 POLOKOŠILE REFLEXNÍ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh   

Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.

805/126P/2 POLOKOŠILE REFLEXNÍ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna  
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POLOKOŠILE

855/126P/6 POLOKOŠILE REFLEXNÍ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě reflexní žluté 
ve shodě s normou ČSN EN ISO 20471 a ČSN EN 13 688 
pro výstražné oděvy s vysokou viditelnos� tř. 2

ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź retroreflexní pásy stříbrné barvy na předním, zadním díle 
a na konci rukávu

ź límec černé barvy, zapínání na 3 knoflíky černé barvy
ź v bočních švech rozparky
ź přední a zadní díl bez nápisu s možnos� aplikace Vámi 

zvoleného nápisu

Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.

855/5078P/2 POLOKOŠILE SV. MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě sv. modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě modré, 
retroreflexní pás stříbrné barvy na předním, zadním díle 
a na rukávech

ź límec v barvě tm. modré, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh 

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě sv. modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  retroreflexní pás stříbrné barvy na předním a zadním díle 
a na rukávech

ź límec v barvě tm. modré, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky
ź přední a zadní díl bez nápisu s možnos� aplikace Vámi 

zvoleného nápisu

855/5078P/4 POLOKOŠILE SV. MODRÁ

805/5078P/2 POLOKOŠILE SV. MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna
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POLOKOŠILE

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě bílé
ź límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě bílé, 
reflexní pásek v ramenním švu a v rukávu

ź límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky

855/5077P/3 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh

Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.

855/5077P/4 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh 

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě 
stříbrné retroreflexní, reflexní pásek v ramenním švu a v rukávu

ź límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky

855/5077P/1 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

805/5077P/1 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna

805/5077P/3 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna

805/5077P/4 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna
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POLOKOŠILE

1124/5077P POLOKOŠILE MODRÁ LETNÍ

velikostní sor�ment: XXS-5XL
materiál: 42% Polyester Coolmax Fresh, 22% Polyester Thermo Cool, 
                  18% Polyester, 9% Merino vlna, 9% Lycra    

ź polokošile zhotovená z  jednolícního hladkého úpletu v barvě 
modré 

ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, an�bakteriální vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, 
zdravotní nezávadnost 

ź nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě bílé 
ź límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky  

Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.

855/5077P/6 POLOKOŠILE MODRÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh

ź polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré
ź odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky
ź přední a zadní díl bez nápisu s možnos� aplikace Vámi 

zvoleného nápisu

805/5077P POLOKOŠILE MODRÁ DLOUHÝ RUKÁV

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě modré PESh lícní 
strana, bavlna rubní strana, materiál Doubleface

ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 
schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená an�bakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě bílé
ź  límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź  v bočních švech rozparky



ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě černé
ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená antibakteriální 
vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě bílé
ź  límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź v bočních švech rozparky

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě černé
ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená 
antibakteriální vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, 
zdravotní nezávadnost

ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle v barvě 
stříbrné retroreflexní, retroreflexní pásy stříbrné barvy 
na předním, zadním díle a na konci rukávu

ź  límec černé barvy, zapínání na 3 knoflíky černé barvy
ź  v bočních švech rozparky

855/SX914/1 POLOKOŠILE ČERNÁ

velikostní sortiment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh

855/SX914/3 POLOKOŠILE ČERNÁ 
velikostní sortiment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh

805/SX914/1 POLOKOŠILE ČERNÁ

velikostní sortiment: XS-5XL
materiál: 51% PESh, 49% Bavlna

855/SX914/4 POLOKOŠILE ČERNÁ

velikostní sor�ment: XS-5XL
materiál: PES 100% Thermocool fresh  

ź  polokošile zhotovená z pique úpletu v barvě černé
ź  odvádí vlhkost od pokožky, udržuje ji v suchu, velmi rychle 

schne, obsahuje ionty stříbra, čímž je zaručená 
an�bakteriální vlastnost materiálu, nezadržuje pachy, 
zdravotní nezávadnost

ź  límec v barvě polokošile, zapínání na 3 knoflíky 
ź  v bočních švech rozparky
ź  přední a zadní díl bez nápisu s možnos� aplikace Vámi 

zvoleného nápisu

POLOKOŠILE
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Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.



55100 KOŠILE DÁMSKÁ KRÁTKÝ RUKÁV
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KOŠILE

50100 KOŠILE KRÁTKÝ RUKÁV 

Hygienická a zdravotní nezávadnost 
materiálů na polokošile přicházejících 
dostyku s pokožkou je garantována 
cer�fikátem OEKO-TEX jejímž vlastníkem 
je výrobce úpletu.

50200 KOŠILE DLOUHÝ RUKÁV

velikostní sor�ment: 36-50
materiál: 55% bavlna, 45% PES

ź  přední a zadní díl je členěn sedlem
ź  nakládané náprsní kapsy s poutkem na odznak, kryté 

tvarovanými patkami se zapínáním knoflík
ź  v ramenním švu nárameníky
ź  límec dvoudílný
ź rukávy dvoudílné zakončené rozparkem a manžetou

51000 KOŠILE DLOUHÝ RUKÁV SLIM

velikostní sor�ment: 36-46
materiál: 55% bavlna, 45% PES

55200 KOŠILE DÁMSKÁ DLOUHÝ RUKÁV

ź přední a zadní díl je členěn sedlem a záševky 
ź nakládané náprsní kapsy s poutkem na odznak, kryté 

tvarovanými patkami se zapínáním knoflík 
ź v ramenním švu nárameníky 
ź límec dvoudílný 
ź rukávy dlouhé zakončené rozparkem a manžetou 

velikostní sortiment: 36-48
materiál: 55% bavlna, 45% PES

50500 KOŠILE KRÁTKÝ RUKÁV POLOSLIM

ź  přední a zadní díl je členěn sedlem
ź  nakládané náprsní kapsy s poutkem na odznak, kryté 

tvarovanými patkami se zapínáním knoflík
ź v ramenním švu nárameníky
ź límec dvoudílný

50900 KOŠILE KRÁTKÝ RUKÁV SLIM

velikostní sortiment: 36-46
materiál: 55% bavlna, 45% PES



MIKINY - ROLÁKY

velikostní sor�ment: S-3XL
materiál: 65% bavlna, 35% polyester

ź  mikina s hlavicovým rukávem
ź  spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrového 

úpletu 1:1 s 5% elastanu
ź možnost nápisu Městská policie na přední díl

ź  funkčního úpletu černé barvy
ź  středem stojáčku zapínání ke krku na zdrhovadlo
ź  nápis Městská policie na předním díle

ź  funkčního úpletu černé barvy
ź  rolák je dvojitý z vlastního materiálu
ź  nápis Městská policie na předním díle

40601 MIKINA 

80500 FUNKČNÍ MIKINA SE ZIPEM

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 94% polyester, 6% elastan

80400 FUNKČNÍ ROLÁK  
velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 94% polyester, 6% elastan

13

80500/1 FUNKČNÍ MIKINA SE ZIPEM BEZ NÁPISU
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MIKINY - ROLÁKY

At-JN 183 ROLÁK

velikostní sor�ment: S-4XL
materiál: 100% bavlna

18Z088 MIKINA FLEEC ČERNÁ

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100% PES + so�shell 100% PES

18Z087 MIKINA FLEEC ČERNO - ŽLUTÁ

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100% PES + so�shell 100% PES

ź  jednolícní hladký úplet černé barvy
ź  průkrčník, zakončení rukávů je zhotoveno z  dvojitého 

pružného úpletu s elastanem
ź  v levé přední čás� roláku může být nápis MĚSTSKÁ POLICIE 

formou výšivky

ź  vpíná se do zimní bundy 18Z075, nebo se používá 
samostatně

ź  sedlo z materiálu so�shell černé barvy
ź  zapnutá na zdrhovadlo do stojáčku
ź  náprsní kapsy pod légou sedla, 2 boční kapsy na zdrhovadlo
ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle stříbrný 

reflexní
ź  boční rozparky

ź  vpíná se do zimní bundy 18Z075, nebo se používá 
samostatně

ź  sedlo z materiálu so�shell žluté reflexní barvy
ź  zapnutá na zdrhovadlo do stojáčku
ź  náprsní kapsy pod légou sedla, 2 boční kapsy na zdrhovadlo
ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle stříbrný 

reflexní
ź  boční rozparky



MIKINY

velikostní sor�ment: S-4XL
materiál: 100% polyester an�pilingová úprava 

ź  celopropínací na zip
ź  rukávy do manžety s pruženkou
ź  ramena kryta  nepromokavou oděruvzdornou tkaninou 

Rip stop  s PU zátěrem
ź 2 boční kapsy na zdrhovadlo

ź  celopropínací na zip
ź  rukávy do manžety s pruženkou
ź  dolní okraj na stažení pruženkou
ź  2 boční kapsy na zdrhovadlo

ź  pletený výrobek
ź  výstřih do tvaru „ V“
ź  ramenní par�e jsou zpevněny látkovými aplikacemi
ź  nakládaná kapsa s patou a poutkem na znak MP 
ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle formou 

výšivky

50601 MIKINA FLEECE

50101 MIKINA FLEECE

velikostní sor�ment: S-4XL
materiál: 100% polyester an�pilingová úprava

0002 SVETR

velikostní sor�ment: XS-3XL
materiál: 100% akryl

15
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SVETRY

1884 SVETR MP ČERNÝ ZIP VE STOJÁČKU

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 50% bavlna, 50% acryl

ź  nakládaná kapsa s patkou na pravé straně předního dílu 
s poutkem na znak MP 

ź ramenní par�e a loketní část jsou zpevněny látkovými 
aplikacemi

ź kontrastní lemování sedla předního, zadního dílu a rukávů 
bílou barvou

ź na levé straně předního dílu nápis Městská policie – výšivka
ź límec stojáček se zipem
ź rukávy a dolní okraj zakončen manžetou a patentem 

20211 SVETR ZAPÍNANÝ NA ZIP S NÁPISEM MĚSTSKÁ POLICIE

velikostní sortiment: výška postavy / obvod hrudníku
materiál: 50% vlna merino / 50% akryl

ź kombinace jednolícní hladké pleteniny a žebrové pleteniny 
s oboulícními žebry tvořenými dvěma sloupky

ź zapínaný na jednocestné spirálové zdrhovadlo
ź ramenní partie a loketní část jsou zpevněny látkovými 

aplikacemi 
ź nakládaná kapsa s patou a poutkem na znak MP
ź nápis Městská policie na předním a zadním díle barva 

stříbrná reflexní technologií tisku
ź jednodílný stojáčkový  límec z žebrového úpletu, vnitřní 

strana límce podšitá smyčkovou pleteninou 

1893 SVETR MP ČERNÝ ZIP PO CELÉ DÉLCE PŘEDNÍHO DÍLU

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: 50% bavlna, 50 % acryl

ź nakládaná kapsa s patkou na pravé straně předního dílu 
s poutkem na znak MP 

ź ramenní partie a loketní část jsou zpevněny látkovými 
aplikacemi

ź kontrastní lemování sedla předního, zadního dílu a rukávů 
bílou barvou 

ź na levé straně předního dílu nápis Městská policie – výšivka
ź límec stojáček, zip po celé délce předního dílu 
ź rukávy a dolní okraj zakončen manžetou a patentem 



KALHOTY

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 50% polyamid, 48% bavlna, 2% Elastan 

ź kalhoty krátké ke kolenům
ź boční kapsy tvarované, zpevněné v krajích
ź na bočních švech všité naložené poloměchové kapsy kryté 

patkou zapínané na zdrhovadlo
ź zadní díl členěný v sedové čás� sedlem, kapsa krytá légou 

sedla zapínaná na zdrhovadlo
ź rozparek na zdrhovadlo
ź dolní záložka s podehnu�m
ź pasový límec z vlastního materiálu regulovatelný pruženkou 

a stahovacími pásky, zapnutý na druky, 7 poutek, podšitý 
fleece materiálem 

ź  letní so�shellové kraťasy vhodné i pro cyklo
ź  v sedové čás� předního a zadního dílu zesílení z vlastního 

materiálu
ź  klínové kapsy, zadní kapsa s patkou, 2 boční měchové kapsy 

s patkou
ź pasový límec v bočním švu stažen pruženkou

ź  letní so�shellová sukně
ź  klínové boční kapsy
ź  středový rozparek na zadním díle

12Z173 PRACOVNÍ KRAŤASY RIPSTOP 

12Z012 SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 94% PES, 6% elastan

29Z011 SOFTSHELLOVÁ DÁMSKÁ SUKNĚ

velikostní sor�ment: 36-56
materiál: 94% PES, 6% elastan

17
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KALHOTY

12Z105 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY SPOLEČENSKÉ

velikostní sor�ment: výška postavy/obvod pasu
materiál: 94% PES, 6% elastan

12Z105/1 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY LETNÍ

velikostní sor�ment: výška postavy / obvod pasu
materiál: 94% PES, 6% elastan

12Z054/3 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ZIMNÍ

ź  letní so�shellové kalhoty
ź  rozparek na zip
ź  klínové kapsy, zadní kapsa lištová zapínaná na knoflík
ź pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu

ź  letní so�shellové kalhoty
ź  rozparek na zip
ź klínové kapsy, zadní kapsa lištová zapínaná na zdrhovadlo
ź  pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu
ź v bočním švu všitý přerušovaný reflexní pásek
ź  na bočních švech kalhot poloměchové nakládané kapsy kryté 

patkou zapínané na velcro
ź nápisy Městská policie na patkách bočních kapes stříbrnou 

reflexní barvou

ź zimní so�shellové kalhoty 
ź rozparek na zip 
ź klínové kapsy, zadní kapsa lištová zapínaná na zdrhovadlo 
ź pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu
ź v bočním švu všitý přerušovaný reflexní pásek
ź na bočních švech kalhot poloměchové nakládané kapsy kryté 

patkou zapínané na velcro 
ź nápisy Městská policie na patkách bočních kapes stříbrnou 

reflexní barvou

velikostní sortiment: výška postavy / obvod pasu
materiál: 100% PES



12Z003 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY SPOLEČENSKÉ 

ź  bez podšívky
ź  v pase staženy pruženkou
ź  boční klínové kapsy, 2 zadní kapsy lištové zapínané na knoflík
ź  rozparek na zip

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: 94% PES, 6% elastan

ź  rozparek na zip
ź  v pase staženy pruženkou
ź  v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního 

materiálu
ź  klínové boční kapsy, zadní kapsa s patkou, boční měchové 

kapsy s patkou
ź záložka kalhot s regulací obvodu pomocí pruženky a brzdičky

ź  bez podšívky
ź  v pase staženy pruženkou
ź  boční klínové kapsy, 2 zadní kapsy lištové zapínané na knoflík
ź rozparek na zip

12Z004 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY PRACOVNÍ

12Z003/2 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY SPOLEČENSKÉ ZIMNÍ

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: 100 % PES

KALHOTY
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KALHOTY

velikostní sor�ment: výška postavy/obvod pasu
materiál: 78% bavlna, 21% PES, 1% elastan

ź  kalhoty riflového střihu
ź  přední tvarované riflové kapsy, 2 zadní nakládané
ź zapínání na zip a knoflík

63721 KALHOTY RIFLE

12601 SPOLEČENSKÉ AUTOKALHOTY

velikostní sortiment: výška postavy/obvod pasu
materiál: 45% vlna, 55 % PES

ź  kalhoty rovného střihu
ź  přední díly podšité podšívkou do úrovně kolen
ź  pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu
ź  boční klínové kapsy, zadní kapsa s patkou
ź  v bočních švech  všité výpustky 3 mm z vlastního materiálu

ź  rozparek na zip
ź  v pase staženy pruženkou
ź  v sedové části předního a zadního dílu zesílení z vlastního 

materiálu
ź  klínové boční kapsy, zadní kapsa s patkou, boční měchové 

kapsy s patkou
ź  záložka kalhot s regulací obvodu pomocí pruženky a brzdičky

12Z004/3 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY PRACOVNÍ ZIMNÍ

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: 100 % PES



KALHOTY

velikostní sor�ment: 36 – 48  zkrácená a prodloužená délka
materiál: 94% PES, 6% elastan

ź  letní so�shellové kalhoty dámského střihu
ź  rozparek na zip
ź  klínové kapsy na předním díle
ź  pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu

22Z051 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ
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velikostní sor�ment: 36 – 48  zkrácená a prodloužená délka
materiál: 94% PES, 6% elastan

ź  letní so�shellové kalhoty dámského střihu
ź  rozparek na zip
ź  klínové kapsy na předním díle
ź  pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu
ź  v bočním švu všitý přerušovaný reflexní pásek
ź na bočních švech kalhot poloměchové nakládané kapsy kryté 

patkou zapínané na velcro
ź nápisy Městská policie na patkách bočních kapes stříbrnou 

reflexní barvou

22Z055/1 SOFTSHELLOVÉ KALHOTY DÁMSKÉ

ź  zimní so�shellové kalhoty dámského střihu
ź  rozparek na zip
ź  klínové kapsy na předním díle
ź  pasový límec s autosponou pro regulací pasového obvodu
ź  v bočním švu všitý přerušovaný reflexní pásek
ź  na bočních švech kalhot poloměchové nakládané kapsy kryté 

patkou zapínané na velcro
ź nápisy Městská policie na patkách bočních kapes stříbrnou 

reflexní barvou

velikostní sor�ment: 36 – 48  zkrácená a prodloužená délka
materiál: 100 % PES

22Z055 DÁMSKÉ SOFT. KALHOTY ZIMNÍ
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PRACOVNÍ ODĚVY

18Z113 PRACOVNÍ BLŮZA

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna 

12Z035 PRACOVNÍ KALHOTY

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
                  

ź  zapnutá na zdrhovadlo kryté légou
ź  zadní díl s golfovými záhyby
ź  stojáček s kapucí
ź  poloměchové náprsní kapsy s patkou a poutkem, dvojitá 

poloměchová kapsa na rukávu zapínaná na zdrhovadlo
ź  rukávy do manžet
ź  odnímatelné nápisy Městská policie na přední a zadní díl 

na velcro

ź  v kolenní a sedové čás� zesílení z vlastního materiálu
ź  klínové kapsy, na bočních švech naložené měchové kapsy kryté 

patkou, 1 kapsa na zadním díle
ź  rozparek na zdrhovadlo
ź  záložka kalhot s regulací obvodupomocí pruženky a brzdičky

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 50 % polyester, 50 % bavlna

ź  zapnutá na zdrhovadlo kryté légou
ź  zadní díl s golfovými záhyby
ź  stojáček s kapucí
ź  poloměchové náprsní kapsy s patkou a poutkem, dvojitá 

poloměchová kapsa na rukávu zapínaná na zdrhovadlo
ź  rukávy do manžet
ź odnímatelné nápisy Městská policie na přední a zadní díl 

na velcro

18Z113/1 PRACOVNÍ BLŮZA RIPSTOP



PRACOVNÍ ODĚVY
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ź  v kolenní a sedové části zesílení z vlastního materiálu
ź  klínové kapsy, na bočních švech naložené měchové kapsy 

kryté patkou, 1 kapsa na zadním díle
ź  rozparek na zdrhovadlo
ź záložka kalhot s regulací obvodu pomocí pruženky a brzdičky

12Z035/3 PRACOVNÍ KALHOTY RIPSTOP

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: 50 % polyester, 50 % bavlna

ź  zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou 
do úrovně stehna

ź  přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu 
v oblas� průramku a spodní čás� zad pro umožnění 
komfortnějšího pohybu

ź  náprsní a šikmé boční dvouvýpustkové kapsy, zapínané 
na zdrhovadlo, nakládané měchové kapsy v oblas� kolen, 
v místě sedu jsou 2 dvouvýpustkové kapsy

ź  nohavice jsou v dolní čás� zakončené pruženkou a stahujícím 
páskem

ź  odnímatelné nápisy MP na přední a zadní díl na velcro
ź zimní kombinéza zateplená rounem a podšitá

velikostní sor�ment: výška postavy/obvod hrudníku/ obvod pasu
materiál: 50% bavlna, 50% PES

17Z045 PRACOVNÍ KOMBINÉZA JEDNODÍLNÁ RIPSTOP - ZIMNÍ

ź  zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou 
do úrovně stehna

ź přední i zadní díly jsou s členěním z pružného materiálu 
v oblasti průramku a spodní části zad pro umožnění 
komfortnějšího pohybu

ź náprsní a šikmé boční dvouvýpustkové kapsy, zapínané na 
zdrhovadlo, nakládané měchové kapsy v oblasti kolen, 
v místě sedu jsou 2 dvouvýpustkové kapsy

ź nohavice jsou v dolní části zakončené pruženkou a stahujícím 
páskem

ź odnímatelné nápisy MP na přední a zadní díl na velcro

velikostní sortiment: výška postavy/obvod hrudníku/ obvod pasu
materiál: 50% bavlna, 50% PES

17Z044 PRACOVNÍ KOMBINÉZA JEDNODÍLNÁ RIPSTOP – LETNÍ
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PRACOVNÍ ODĚVY

12Z034 PRACOVNÍ KALHOTY S LACLEM

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
                  Podšívka: 100 % polyester

12Z140 PRACOVNÍ KALHOTY  RIPSTOP - ZIMNÍ

velikostní sor�ment: výška postavy/obvod pasu
materiál: 50 %polyester, 50 % bavlna

ź  kalhoty jsou celovyteplené rounem a podšité
ź  v kolenní a sedové čás� zesílení z vlastního materiálu
ź  boční kapsy zapínané na zdrhovadlo kryté patkou, měchové 

kapsy v oblas� kolen
ź kalhoty mají prodlouženu zadní část v oblas� beder nositele 

s laclem
ź  rozparek na zdrhovadlo

ź  kalhoty zatepleny bavlněnou podšívkou
ź  v kolenní a sedové čás� zesílení z vlastního materiálu
ź  boční kapsy zapínané na zdrhovadlo kryté patkou, měchové 

kapsy v oblas� kolen, 2 zadní kapsy
ź  rozparek na zdrhovadlo

17Z034/1 KOMBINÉZA JEDNODÍLNÁ ZIMNÍ

velikostní sor�ment:  výška postavy / obvod hrudníku / obvod pasu
materiál: 65% polyester, 35% bavlna

ź  zapínaná na dvoucestné zdrhovadlo kryté a podložené lištou 
po celé délce

ź náprsní a boční kapsy, nakládané měchové kapsy v oblas� 
kolen

ź  nohavice a rukávy jsou v dolní čás� zakončené pruženkou 
a stahujícím páskem

ź  odnímatelné nápisy Městská policie na přední a zadní díl 
na velcro

ź  v pase pruženka a poutka na opasek
ź  zimní kombinéza zateplená rounem a podšitá

17Z033 KOMBINÉZA JEDNODÍLNÁ LETNÍ



velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 50% polyamid, 48% bavlna, 2% Elastan

ź  zapínaná na zdrhovadlo kryté légou
ź zadní díl členěný sedlem s odvětráváním
ź stojáčkový límec
ź poloměchové náprsní kapsy s patkou a poutkem na znak MP, 

boční kapsy lištové zapínané na zdrhovadlo
ź v bočních švech rozparky zapínané na zdrhovadlo
ź rukávy do manžet
ź nápisy Městská policie na předním a zadním díle bílá barva 

technologií �sku 

 

ź v kolenní čás� odšity  4 záševky, zpevněny našitou náložkou
ź boční kapsy tvarované, zpevněné v krajích
ź na bočních švech všité naložené poloměchové kapsy kryté 

patkou zapínané na zdrhovadlo 
ź zadní díl členěný v  sedové čás� sedlem, kapsa krytá légou 

sedla zapínaná na zdrhovadlo 
ź rozparek na zdrhovadlo 
ź dolní záložka s podehnu�m 
ź pasový límec z vlastního materiálu regulovatelný pruženkou a 

stahovacími pásky, zapnutý na druky, 7 poutek, podšitý fleece 
materiálem

ź  v kolenní čás� odšity  4 záševky pro volnost pohybu
ź boční kapsy tvarované, zpevněné v krajích
ź na bočních švech všité naložené poloměchové kapsy zapínané 

na zdrhovadlo
ź zadní díl členěn sedlem v  horní čás�, pod sedlem na pravé 

straně lištová kapsa zapínaná na zdrhovadlo
ź rozparek na zdrhovadlo
ź dolní záložka s podehnu�m
ź pasový límec z  vlastního materiálu regulovatelný pruženkou, 

zapnutý na dírku a knoflík, 7 poutek 

18Z228 PRACOVNÍ BLŮZA RIPSTOP

12Z172 PRACOVNÍ KALHOTY RIPSTOP

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 50% polyamid, 48% bavlna, 2% Elastan

12Z183 PRACOVNÍ KALHOTY RIPSTOP - OUTDOOR

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 95% Nylon, 5% Elastan

25

PRACOVNÍ ODĚVY
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BUNDY

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100 % polyester

ź  bunda zapínaná na zdrhovadlo kryté légou
ź  horní díl reflexní žlutý, přední a zadní díl podšitý síťovinou
ź  límec - stojáček
ź  dvě svislé náprsní kapsy, dvě boční kapsy, vnitřní svislá náprsní 

kapsa
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní

ź  bunda bez podšívky, zapínaná na zdrhovadlo kryté légou
ź  límec - stojáček
ź  dvě náprsní kapsy pod švem sedla a dvě svislé, dvě boční kapsy 

a vnitřní kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní

ź  bunda bez podšívky, zapínaná na zdrhovadlo kryté légou
ź  sedlo z reflexního materiálu
ź  límec - stojáček
ź  dvě náprsní kapsy pod švem sedla a dvě svislé, dvě boční kapsy 

a vnitřní kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní

18Z120 SOFTSHELLOVÁ BUNDA ŽLUTO - ČERNÁ

18Z009 SOFTSHELLOVÁ BUNDA ČERNÁ

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100 % polyester

18Z010 SOFTSHELLOVÁ BUNDA ŽLUTO - ČERNÁ

velikostní sor�ment: XS-4XL
materiál: 100 % polyester



BUNDY
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18Z252 BUNDA PŘECHODOVÁ ČERNÁ

velikostní sortiment: XS -3XL/ výška postavy
materiál: 61% polyester, 20% polyurethan, 19% polyamid

18Z253 BUNDA PŘECHODOVÁ FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

velikostní sortiment: XS -3XL/ výška postavy 
materiál: 61% polyester, 20% polyurethan, 19% polyamid

18Z194 BUNDA CYKLISTICKÁ FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

velikostní sortiment: XS -3XL/ výška postavy
materiál: 100% polyester / Podšívka: 100% polyester - síťovina

ź bunda zapínaná na zdrhovadlo
ź límec – stojáček, z rubní strany fleec materiál
ź dvě svislé náprsní kapsy, dvě boční kapsy zapínané na 

zdrhovadlo
ź v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky
ź nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné reflexní
ź přerušované reflexní výpustky v členících švech zadního dílu 

a rukávech 

ź  bunda zapínaná na zdrhovadlo
ź límec – stojáček, z rubní strany fleec materiál
ź dvě svislé náprsní kapsy, dvě boční kapsy zapínané na 

zdrhovadlo 
ź v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné reflexní 
ź přerušované reflexní výpustky v členících švech zadního dílu 

a rukávech, reflexní stříbrné pásy na předním, zadním díle 
a rukávech 

ź bunda zapínaná na zdrhovadlo
ź límec – stojáček, z rubní strany fleec materiál
ź dvě svislé náprsní kapsy, dvě boční kapsy zapínané na 

zdrhovadlo
ź v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky
ź nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné reflexní
ź přerušované reflexní výpustky v členících švech zadního dílu 

a rukávech, reflexní stříbrné pásy na předním, zadním díle 
a rukávech 
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BUNDY

14910 PLÁŠTĚNKA - BUNDA

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyamid

14905 PLÁŠTĚNKA KALHOTY

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyamid 

ź  bunda bez podšívky, zapínaná na zdrhovadlo kryté légou
ź  nepromokavý a pevný materiál
ź  sedlo z reflexní materiálu
ź  stahovací kapuce skrytá ve stojáčku
ź  dvě boční kapsy
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě černé

ź  kalhoty bez podšívky, barva černá
ź  střih upraven pro oblékání na vrchní oděv a boty
ź  nepromokavý a pevný materiál
ź  v pase pruženka na stažení a snadné oblékání
ź  v dolní části nohavic rozparky na zdrhovadlo

ź  celopodšitá zimní bunda s možností vyteplení vpínací vložkou 
nebo fleecovou mikinou

ź  sedlo z reflexního materiálu
ź  límec – stojáček s nadšitou kapucí
ź  dvě náprsní kapsy pod švem sedla, dvě boční kapsy, dvě vnitřní 

kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní, reflexní pásy na předním, zadním díle 
a rukávech

ź zatavené švy proti průsaku vody, vodní sloupec 8 000 – 10 000 
mm H2O

18Z075 ZIMNÍ BUNDA ŽLUTO - ČERNÁ

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: svrchní a podšívka – 100 % polyester



velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: svrchní a podšívka – 100 % polyester

ź  celopodšitá zimní bunda s pevnou vložkou z rouna, zapínaná 
na zdrhovadlo kryté 2 légami

ź  límec – stojáček s nadšitou kapucí
ź  dvě náprsní kapsy pod švem sedla, dvě svislé náprsní kapsy, 

dvě boční kapsy a vnitřní kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní, reflexní pásy na předním, zadním díle 
a rukávech

ź  zatavené švy proti průsaku vody, vodní sloupec 8 000 – 10 000 
mm H2O

ź  celopodšitá zimní bunda s pevnou vložkou z rouna, zapínaná 
na zdrhovadlo kryté 2 légami

ź  horní díl reflexní žlutý
ź  límec – stojáček 
ź  dvě svislé náprsní kapsy, dvě boční kapsy a vnitřní kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní, reflexní pásy na předním, zadním díle 
a rukávech

ź  zatavené švy proti průsaku vody, vodní sloupec 8 000 – 10 000 
mm H2O

18Z089 ZIMNÍ BUNDA ČERNÁ

18Z119 ZIMNÍ BUNDA

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: svrchní a podšívka – 100 % polyester
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18Z089/1 ZIMNÍ BUNDA ŽLUTO - ČERNÁ

velikostní sortiment: XS-4XL
materiál: svrchní a podšívka – 100 % polyester

ź  celopodšitá zimní bunda s pevnou vložkou z rouna, zapínaná 
na zdrhovadlo kryté 2 légami

ź  sedlo z reflexního materiálu
ź  límec – stojáček s nadšitou kapucí
ź  dvě náprsní kapsy pod švem sedla, dvě svislé náprsní kapsy, 

dvě boční kapsy a vnitřní kapsy
ź  v průramcích větrací otvory na zdrhovadlo, v bočních švech 

rozparky 
ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 

stříbrné retroreflexní, reflexní pásy na předním, zadním díle 
a rukávech

ź  zatavené švy proti průsaku vody, vodní sloupec 8 000 – 10 000 
mm H2O

BUNDY



ź ochranný prostředek s vysokou viditelností, vesta splňuje 
požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688

ź vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen 
a boků, dolní okraj černé barvy

ź kapsy na předním díle nakládané měchové kryté patkou 
zapínaná na velcro, kapsy na vysílačku kryté patkou zapínaná 
na velcro, 2 vnitřní prostorové kapsy zapínané na zdrhovadlo

ź po celém obvodu vesty, přes kapsy a klopy kapes jsou našity 
dva retroreflexní pruhy šířky 5 cm, přes horní zádovou část 
a ramena retroreflexní pruh šachovnice 

30

REFLEXNÍ VESTY

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční žlutá, 
                  osnovní filetový úplet
kapsový materiál: 60% polyester + 40% bavlna

20191 NOSNÁ VESTA FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ MP

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční žlutá, 
                  osnovní filetový úplet
kapsový materiál:  60% polyester + 40% bavlna

ź  ochranný prostředek s vysokou viditelností, vesta splňuje 
požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688

ź  vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků
ź  kapsa na předním díle nakládaná krytá patkou zapínaná 

na velcro, kapsa na vysílačku, 2 vnitřní prostorové kapsy 
zapínané na zdrhovadlo

ź  po celém obvodu vesty, přes kapsy a klopy kapes jsou našity 
dva retroreflexní pruhy šířky 5 cm, přes horní zádovou část 
a ramena

ź  odnímatelné nápisy MP na přední a zadní díl na velcro

20143 NOSNÁ VESTA DP FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ

20143/S NOSNÁ VESTA FLUORESCENČNÍ ŽLUTÁ MP 
SE SVĚTELNÝMI VLÁKNY

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyester micro

ź vesta opatřena světelným systémem, který zabezpečuje 
dostatečné osvětlení osoby nosící tento oděv v místech 
snížené viditelnosti, zhoršených povětrnostních podmínek

ź světelný systém zahrnuje světlovod připojený k zadnímu 
i přednímu dílu

ź Spouštění se provádí pomocí vodotěsného ovladače, který je 
opatřen elektronickou jednotkou pro volbu provozního režimu 
světlovodu a to trvalé svícení, pomalé blikání a rychlé blikání 
(stroboskopické)

ź Elektrickým zdrojem je powerbanka, která poskytuje 
dostatečnou energii světelnému systému pro osvětlení osoby 
po dobu 6 – 11 hodin, v závislosti na provozním režimu. 
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00190 REFLEXNÍ VESTA

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyester micro

ź  ochranný prostředek s vysokou viditelností, vesta splňuje 
požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688

ź  po obvodu vesty jsou nažehleny 2 retroreflexní sekané pásy 
5 cm široké

ź  nápisy Městská policie na předním a zadním díle v barvě 
stříbrné retroreflexní

ź  vesta se upíná v pase zápínkami
ź  oboustranné poutko pro služební odznak

REFLEXNÍ VESTY

ź vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen 
a boků, dolní okraj černé barvy

ź kapsy na předním díle nakládané měchové kryté patkou 
zapínaná na velcro, vnitřní kapsy na mobilní telefon, 2 vnitřní 
prostorové kapsy zapínané na zdrhovadlo

ź poutko na obušek
ź odnímatelné nápisy Městská policie na přední a zadní díl na 

velcro stříbrné reflexní nebo bílé barvě
ź poutko na znak MP 
ź na předním díle na pravé i levé straně MOLLE systém 

202115 NOSNÁ  VESTA ČERNÁ

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100 % polyesterové hedvábí, barva černá, 
                  osnovní filetový úplet 
kapsový materiál:  60% polyester + 40% bavlna

ź  ochranný prostředek s vysokou viditelnos�, vesta splňuje 
požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 a ČSN EN ISO 13688

ź  vesta je vybavena regulačním systémem v oblas�  boků
ź  kapsa na předním díle nakládaná krytá patkou zapínaná 

na velcro, kapsa na vysílačku
ź  po celém obvodu vesty, přes kapsy a klopy kapes jsou našity 

dva retroreflexní pruhy šířky 5 cm, přes horní zádovou část 
a ramena

ź  odnímatelné nápisy na přední a zadní díl na velcro

20167 NOSNÁ  VESTA HZS FLUORESCENČNÍ ORANŽOVÁ

velikostní sor�ment: XS-3XL
materiál: 100 % polyesterové hedvábí, barva fluorescenční oranžová, 
                  osnovní filetový úplet
kapsový materiál:  60% polyester + 40% bavlna
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CYKLO

velikostní sortiment: XS-3XL
materiál: 100% PES Coolmax fresh

ź  fluorescenční žlutá barva, opatřený stříbrnými retroreflexními 
pruhy a nápisy Městská policie

ź  plní normu ČSN EN 471 pro výstražné oděvy s vysokou 
viditelností min. tř. 1

ź  v přední části  je umístěn zip končící u horního okraje stojáčku
ź  dres je ukončen gumou u rukávů a trupové části
ź  materiál má výraznou prodyšnost a maximální odvod potu, 

je rychleschnoucí
ź  možnost aplikace domovenky na rukáv, znaku MP a služebního 

čísla

ź  kraťasy jsou vybaveny cyklistickou vložkou 
ź  kraťasy mají po bocích všité větrací díly 
ź  na spodku nohavic je protiskluzová guma, aby nohavice 

držely na svém místě a při jízdě se nevyhrnovaly 
ź  nápis Městská policie na boční straně

ź  z měkké 3vrstvé nepromokavé tkaniny
ź  overal je opatřen zipy pro snadné oblékání a to od kolen dolů 
ź  šle jsou vyrobeny z lehce perforovaného materiálu 
ź  reflexní prvky ze všech stran 
ź  overal je lehce kompresní 
ź na spodku nohavic je guma, aby nohavice držely na svém 

místě a při jízdě se nevyhrnovaly

1801 CYKLISTICKÝ DRES

21755 CYKLISTICKÉ ŠORTKY

velikostní sortiment: S-3XL
materiál: 82% polyamid, 18% spandex

21044 CYKLISTICKÝ OVERAL

velikostní sortiment: S-3XL
materiál: 87% polyamid, 13% spandex



14177 CYKLO BUNDA REFLEXNÍ

velikostní sortiment: S-2XL
materiál: 100% Pes micro

ATH01 CYKLO HELMA

ATR 19 CYKLO RUKAVICE

velikostní sortiment: S – 2XL 

ź  sportovní a rychleschnoucí bunda
ź  tato bunda je extrémně lehká: 90 gramů ve velikosti L
ź  slouží  jako ochrana proti větru, bunda se dá poskládat do 

malé kapsičky
ź  nápis Městská policie na předním a zadním díle

ź  je vyrobena technologií IN-MOLD, která zajišťuje nejvyšší 
bezpečností standard 

ź ventilačních otvorů
ź dokonalého usazení a aerodynamický tvar zaručuje vysoký 

komfort
ź antibakteriální odnímatelná podšívka se síťovinou proti 

hmyzu se postará o odvod potu 
ź praktický upínací systém, který se optimálně přizpůsobí tvaru 

a velikosti hlavy zajišťuje dokonalé usazení helmy na hlavě 

ź  gelové vycpávky
ź ruce jsou dokonale chráněny před otlačením
ź jsou vybaveny reflexními prvky a také speciálním suchým 

zipem
ź barva černá
ź protiskluzové 

velikostní sortiment: S-XL
materiál: 82% polyamid, 18% spandex 

ź  ochranné sluneční brýle

D8321 CYKLO BRÝLE

velikostní sortiment: S – L

33

CYKLO
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SPORTOVNÍ OBUV

velikostní sor�ment: UK 5,5 – 13 
materiál: tex�lie / synte�ka 

ź outdoorová obuv adidas TERREX AX3 díky použitým 
materiálům a technologiím dodají správný komfort 

ź špička boty je z materiálu TPU, který zaručuje odolnost 
a svršek se síťovinou zajis� prodyšnost

ź podešev CONTINENTAL vám poskytne bezpečný pohyb na 
různých nerovnoměrných místech 

ź klasické šněrování 

TERREX AX 3 

ź boty mají odolnost bojových bot a řadu funkčních detailů
ź vyznačují se svrškem z lícové usně s odolným nylonem 

CORDURA® v čás� boty 
ź mají oblast středního oblouku s velkým poloměrem 

a odolnou tak�ckou podešev TRAXION™

G62307 SPECIÁLNÍ BOTY ADIDAS PERFORMANCE

velikostní sor�ment: UK 5- až 13
materiál: kůže, synte�ka, tex�lie

ź  outdoorová obuv adidas TERREX je vhodná do náročného 
terénu 

ź svršek je vyroben z prodyšné síťoviny a membrány, díky které 
budete vždy v suchu 

ź velmi lehká podešev tlumí každý krok i v mokrém a kluzkém 
terénu 

ź klasické šněrování

TERREX EASTRAIL

velikostní sor�ment: UK 4 – 13
materiál: tex�lie / synte�ka

Aktuální nabídka sportovní obuvi 
dle výroby a dodávek výrobce. 



TO001/1 BARET SE ŠACHOVNICÍ

velikostní sor�ment: 53-62
materiál: 100% vlna, podšívka 100% bavlna
barva:  černá

ź  v koženkovém lemu je vložená stahovací tkanice pro regulaci 
obvodu

ź  v přední čás� umělohmotná výztuha pro odznak
ź  na pravé straně dva vzdušníky

TO001 BARET

TO002/5 BRIGADÝRKA KULATÁ SE ŠACHOVNICÍ CELOROČNÍ

velikostní sor�ment: 53-62
materiál: 55% polyester, 45% vlna, podšívka 100 % polyamid
barva: černá

ź brigadýrka černá se šachovnicí 
ź skládá se z dýnka, dvou bočních dílů, okolku, podšívky, 

lemovaného š�tku, podbradníku, knoflíků a vzdušníků
ź v čelní čás� je opatřena otvorem pro uchycení znaku
ź potní pásek colavel

TO003/5 BRIGADÝRKA ŠESTIHRANNÁ 

SE ŠACHOVNICÍ CELOROČNÍ

velikostní sor�ment: 53-62
materiál: 55% polyester, 45%
barva: černá

ź brigadýrka černá se šachovnicí
ź skládá se z dýnka, dvou bočních dílů, okolku, podšívky, 

lemovaného š�tku, podbradníku, knoflíků a vzdušníků 
ź v čelní čás� je opatřena otvorem pro uchycení znaku
ź potní pásek colavel 

ČEPICE
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ČEPICE

ź  určený jako doplněk k slavnostní uniformě
ź  v přední čás� boto kroužek pro odznak

TO005 DÁMSKÝ KLOBOUČEK SE ŠACHOVNICÍ

velikostní sor�ment: 53-58
materiál: 100% králičí srst
barva: černá

ź lodička v barvě tmavomodré, zdobená výpustkem žluté 
barvy 

ź skládá se z podélného dýnka a dvou postranních dílů
ź podšitá podšívkou 

TO002 ČEPICE LODIČKA

velikostní sor�ment: 51 – 62
materiál: 54% polyester/ 44% vlna/ 2% elastan

ź nepromokavý materiál (vodní sloupec 10 000 mm)

K16Z008 NEPROMOKAVÝ NÁVLEK NA BRIGADÝRKU 

                         NEBO NA BARET

barva: černá
materiál: 100% polyester



PL003/1 KULICH ČERNÝ BEZ NÁPISU 

ź  oboulícní žebrový úplet, který se vyznačuje výbornou 
hřejivostí, měkkostí a pružností

ź čepice v dolním okraji z vnitřní strany podšita podšívkou 
z fleec materiálu 

ź na přední straně nápis Městská policie formou výšivky / bez 
nápisu 

velikostní sortiment: S - L
materiál: 100 % acryl 
podšívka: 100% polyester - fleece

ź  měkký, vysoce stretchový materiál 
ź  úprava pro� plstnatění, lez prát 
ź  extrémně teplé
ź  gramáž 200 g/m² 
ź  s nápisem Městská policie nebo bez nápisu

RC 141X ČEPICE FLEECE 

velikostní sor�ment: S-L
materiál: Fleece
barva: černá

PL003/2 KULICH ČERNÝ S NÁPISEM MP

37

ČEPICE

ź  dvojitý, oboulícní žebrový úplet, který se vyznačuje výbornou 
hřejivos�, měkkos� a pružnos�. 

ź  čepice má jednou ohrnutý lem, tvarována čtyřmi záševky
ź  na přední straně nápis Městská policie formou výšivky

PL002/1  KULICH ČERNÝ

velikostní sor�ment: M-L
materiál: 100% acryl
barva: černá
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ČEPICE

CE001/1 KŠILTOVKA S NÁPISEM MĚSTSKÁ POLICIE

ź  čepice se štítkem černá se skládá z šesti dílků ze základního 
materiálu, štítku a zápinky s kovovou autosponou regulující 
velikost čepice

ź z rubu po obvodu čepice je našito podložené potítko
ź uprostřed každého dílku je vyšitý kulatý průdušník
ź dva čelní dílky jsou podlepeny z rubu výztuží
ź nápisy a znaky technologií výšivky
ź šachovnice - tkaná stuha našitá po obvodě čepice 

velikostní sortiment: uni
materiál: 100% bavlna kepr

CE001/3 KŠILTOVKA SE ZNAKEM

MP - modrobílý 

CE001/7 KŠILTOVKA SE ZNAKEM

MP - stříbrný 

CE001/2 KŠILTOVKA S NÁPISEM 

MĚSTSKÁ POLICIE A ŠACHOVNICÍ 

CE001/9 KŠILTOVKA SE ZNAKEM

MP A ŠACHOVNICÍ - stříbrný



DOPLŇKY
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KR001 KRAVATA

barva: černá
materiál: 100% polyester 

ź  možnost označení nápisem Městská policie
ź  varianta vázací nebo s gumičkou

52601 ŠÁLA FLEECE

ź  rozměr 155x25 cm
ź  okraje obšity řetízkovým stehem
ź  antipillingová úprava z vnější strany

velikostní sortiment: 53-62
materiál: fleece, 100 % polyester
barva: černá

B920 NÁKRČNÍK

ź  více účelné využití  
ź  díl z polyesteru Suprafleece™  
ź  rozměry: 50 x 25 cm  5 cm 
ź  prodyšná látka  
ź  praní v pračce 
ź  barva černá

velikostní sortiment: one size
materiál: 100% polyester Polyester - microfibre 
barva: černá
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DOPLŇKY

ź nerezová přezka
ź řezaná hrana je obroušena, zaleštěna a zabarvena
ź velikostní sortiment dle obvodu pasu 90 – 130 cm 

01569013 OPASEK CELOKOŽENÝ KALHOTOVÝ

materiál: hovězí useň, nerezová přezka 
šířka: 3,5 cm 

OP001 OPASEK CELOKOŽENÝ KALHOTOVÝ

materiál: kůže, nerezová přezka
šířka: 3 cm

ź  nerezová přezka
ź velikostní sortiment dle obvodu pasu 90 – 130 cm

OP004 OPASEK CELOKOŽENÝ KALHOTOVÝ

materiál: kůže 
                  přezka - zinková slitina s povrchovou úpravou starostříbro
šířka: 4 cm

ź  kovová přezka s ostře řezanými rysy obsahuje 3D motiv 
znaku MP 

ź povrchová úprava starostříbro 
ź zubový mechanismus přezky umožňuje velmi snadné 

zkrácení koženého opasku podle potřeby zákazníka 



DOPLŇKY

ź  kovová přezka s ostře řezanými rysy obsahuje 3D motiv 
znaku MP

ź povrchová úprava starostříbro
ź zubový mechanismus přezky umožňuje velmi snadné 

zkrácení koženého opasku podle potřeby zákazníka 

materiál: popruh - 100% polyamid 
                  přezka - zinková slitina s povrchovou úpravou starostříbro 
velikostní sortiment: uni 

OP597 TEXTILNÍ OPASEK MP – černý 

OP596 TEXTILNÍ OPASEK MP – šachovnice 

ź možnost dárkové plechovky o velikosti 10 cm, která je 
doplněna barevnou etiketou

ź otevírá se jako klasická konzerva 
ź vhodný jako dárek 

OP137 TEXTILNÍ OPASEK MP – DÁRKOVÉ BALENÍ

1350713 OPASEK CELOKOŽENÝ SLUŽEBNÍ 5 CM SE SPONOU

ź  kožený opasek šíře 5 cm s rychlosponou, slouží jako nositel 
zbraně a pracovních pomůcek strážníka

ź dostatečná pevnost materiálu v tahu 

velikostní sortiment: 85-130 cm 
materiál: 100% hovězí useň, nerezová přezka
barva: černá

41



42

DOPLŇKY

1662013 POUZDRO 

NA SLUŽEBNÍ PRŮKAZ 
S PENĚŽENKOU

104213 POUZDRO 

NA SLUŽEBNÍ PRŮKAZ

ź  kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně na služební 
průkaz, kovový znak MP

ź 2x odnímatelný průhledný 
slídový list na doklady

ź přihrádka na papírové 
bankovky

ź  kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně na služební 
průkaz, kovový znak MP 

ź  kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně na kovový znak 
MP

ź kovová spona pro uchycení 
pouzdra na poutko nebo 
opasek 

108213 POUZDRO 

NA SLUŽEBNÍ ZNAK KOŽENÉ 
SE SPONOU PRO UCHYCENÍ 
NA OPASEK

1648013 POUZDRO 

NA OPASEK KOŽENÉ

ź  kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně na doklady

ź zapínání na taškový zámek
ź rozměr 13 x 16 cm

1651013 POUZDRO 

NA OPASEK KOŽENÉ 
HORIZONTÁLNÍ

ź  kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně na doklady 

ź zapínání na taškový zámek
ź rozměr 16 x 13 cm

01350513 KOŽENÉ 

POUZDRO NA POUTA

ź kožené pouzdro z hladké 
hovězí usně

ź poutko pro uchycení pouzdra 
na opasek

ź zapínání na druk
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DOPLŇKY

ź barva černá
ź  antibakteriální
ź  rychlý odvod potu díky polypropylenu
ź  strečový materiál- zabraňuje posunu v obuvi
ź  brání otlakům
ź  froté vazba umožňující lepší ventilaci v uzavřené obuvi

CHR1002 ZIMNÍ PONOŽKY BARTOLINI

velikostní sortiment: 37-50
materiál: 40% bavlna, 40% modal, 18% polypropylen, 2% lycra

ź  v létě chladí, v zimě hřeje 
ź  není alergenní 
ź  neabsorbuje tělesné pachy 
ź  neškrábe, nepíchá, neplstnatí 

27001 ZÁTĚŽOVÉ PONOŽKY Z MERINO VLNY

velikostní sortiment: 36-49
materiál: 45% vlna, 34%  polyamid, 17%  polyester, 4% elastan

ź  antibakteriální
ź  antialergenní

K032 HLADKÉ CELOROČNÍ PONOŽKY BAMBOO

velikostní sortiment: 35-49
materiál: 85% bambus. viskóza, 12% antibakteriální polypropylén, 3% lycra

ź  vzdušné a lehké služební ponožky zkráceného střihu 
ź  vhodné pro pracovníky uniformovaných složek
ź  mat. složení zajišťuje příjemný pocit a komfort při nošení

26001 ZKRÁCENÁ SLUŽEBNÍ PONOŽKA

velikostní sortiment: 36-49
materiál: 73% bavlna, 24% syntetická vlákna, 3% elastan
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KO001 RUKAVICE FLEECE BARTOLINI

materiál: 100% polyester fleece THINSULATE
velikostní sortiment: S-2XL

ź  zateplené izolační 3M Thinsulate membránou
ź  měkká podšívka
ź  plastová karabinka
ź černá barva

HO1020 RUKAVICE KOŽENÉ

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál:
           hřbet: Cordura® s prodyšným PU povrstvením 
           dlaň: hovězí lícová useň s hydrofobní úpravou
výztuhy: hovězí lícovky s  protiúderovou výplní – ochrana kloubů 
                 výztuhy z hovězí lícovky v dlani, na špičkách prstů a palci
membrána: F R membrána Porelle® – 100% Waterproof
zateplení: P rimaloft® podšívka: P ES Thermolite®

ź  komfortní anatomický střih, vysoká odolnost vůči oděru
ź  antibakteriální ochrana
ź  vodě, oleji a nečistotám odolná úprava materiálu Cordura®
ź  výborné tepelně-izolační vlastnosti, optimální odvod potu
ź  stahovací pásek s velcro zapínáním na hřbetu rukavice

ź  větru a voděodolnost
ź  tepelná izolace
ź  vysoká citlivost, flexibilita, prodyšnost
ź  přiléhavý komfortní střih

HO1004 PARKERRUKAVICE 

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál: W ind & Waterproof – 3-vrstvý laminát
manžeta:  polyamidový úplet



DOPLŇKY

HO8506 LEHKÁ ZIMNÍ RUKAVICE INES

ź  Hlavním úkolem těchto rukavic je především ochrana rukou 
uživatele proti chladu, v kombinaci co nejlepší citlivosti 
i příjemného komfortu, při zachování vysoké hmatové 
citlivosti a všech užitných vlastností, potřebných při vedení 
taktických operací, zejména se zbraní či bojovými prostředky.

velikostní sortiment: 7-12
Hřbet, hřbetový palec a dlaňová manžeta: Softshell 3-vrstvý, 100% PES
Dlaň, dlaňový palec a hřbetová vložka: chromočiněná lícová 
           rukavičkářská useň z  koziny, hydrofobní, o tloušťce 0,7 - 0,9 mm
Podšívka dlaně: pletenina, 100% PES
Vodivá tkanina: 100% nylon, vodivé povrstvení
Manžeta: z 3-vrstvového softshellu, se zapínacím velcro páskem

HO1000 RUKAVICE EMILY

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál:
           hřbet: Cordura® s prodyšným PU povrstvením 
           dlaň: useň kozina s hydrofobní úpravou 
membrána: F R membrána Porelle® – 100% Waterproof
zateplení: P rimaloft®
podšívka: P ES Thermolite®
manžeta: C ordura® s prodyšným PU povrstvením 

ź  vysoká pevnost, odolnost vůči oděru, černá barva
ź  vodě, oleji a  nečistotám odolná úprava materiálu Cordura®
ź  výborné tepelně-izolační vlastnosti
ź  optimální odvod potu
ź  anatomický komfortní střih
ź  zápěstní část rukavice je stažena pruženkou

HO8448 KRÁTKÉ TAKTICKÉ RUKAVICE ANAT BLACK

ź  vysoká pevnost
ź  snížená hořlavost
ź  vysoká odolnost vůči mechanickým rizikům
ź  citlivost, flexibilita

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál:  
           hřbet: elastický úplet DuPont™ Nomex® Comfort - černá
           dlaň: useň kozina s hydrofobní úpravou
výztuhy: D3O® chránič kloubů na hřbetu ruky
           speciální kožené výztuhy v dlani i na hřbetu rukavice
           protiúderová výplň výztuh - zesílená ochrana na nejvíce 
           exponovaných místech
           anatomicky členěné výztuhy z digitální kozinkové usně v dlani
podšívka: protiprořezová podšívka z para-aramidového úpletu v celé dlani 
           včetně prstů

45
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HO8697 TAKTICKÁ OCHRANNÁ RUKAVICE - MONA 

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál:
           hřbet: Spandex / dlaň: Syntetická kůže
výztuhy: UHMW-PE/skelné vlákno - vysoce odolná protiřezná podšívka
                 v oblasti dlaně, včetně všech prstů

ź  vodivý prvek pro ovládání dotykových zařízení na ukazováku 
pravé i levé ruky

ź speciální konstrukce špiček prstů - odsunutý šev na konci 
prstů, pro větší komfort uživatele 

ź anatomicky laděný střih, pro maximální možnou citlivot
ź rukavice je zakončena elastickou manžetou z laminovaného 

neoprenu a s velcro zapínáním  

ź  vodivý prvek pro ovládání dotykových zařízení na ukazováku 
pravé i levé ruky

ź speciální konstrukce špiček prstů - odsunutý šev na konci 
prstů, pro větší komfort uživatele 

ź anatomicky laděný střih, pro maximální možnou citlivost 
ź rukavice je zakončena elastickou manžetou z laminovaného 

neoprenu a s velcro zapínáním  

HO8698 TAKTICKÁ OCHRANNÁ RUKAVICE - ZETA

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál: hřbet: Spandex / dlaň: syntetická kůže
výztuhy:  UHMW-PE/skelné vlákno - vysoce odolná protiřezná podšívka
                  v oblasti dlaně, včetně všech prstů

HO1001 TAKTICKÁ OCHRANNÁ RUKAVICE -  ANIKA

velikostní sortiment: 7-12
svrchní materiál:
           hřbet: Cordura® s prodyšným PU povrstvením 
           dlaň: useň kozina s hydrofobní úpravou 
membrána: F R membrána Porelle® – 100% Waterproof
zateplení: P rimaloft®
podšívka: P ES Thermolite®
manžeta: C ordura® s prodyšným PU povrstvením 

ź  vysoká pevnost, odolnost vůči oděru, černá barva
ź  vodě, oleji a  nečistotám odolná úprava materiálu Cordura®
ź  výborné tepelně-izolační vlastnosti, optimální odvod potu
ź  anatomický komfortní střih
ź  zápěstní část rukavice je stažena pruženkou
ź rukavice s kevlarovou podšívkou v dlani ANIKA plus MP

ź speciální podložení v oblasti dlaňového palce, 
pro ideální dosed zbraně

ź impacton PU protector - chránič kloubů hřbetu ruky

ź speciální podložení v oblasti dlaňového palce, 
pro ideální dosed zbraně

ź výztuha hřbetu ruky protinárazovou pěnou na záprstních 
kloubech
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OBUV 

03180 OBUV VYSOKÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  snadné zapínání bočního zipu YKK 
ź aktivně odvádí vlhkost od chodidla vlhkostí sací podšívka
ź tvarově padnoucí a prodyšná vyjímatelná vložka z PU
ź lehká mezipodešev CMEVA s návratem energie
ź gumová podešev TacTRACTION s přilnavostí k zemi bez 

prokluzu 

03160 OBUV KOTNÍKOVÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  aktivně odvádí vlhkost od nohy pomocí podšívky odvádějící 
vlhkost

ź tvarově padnoucí a prodyšná vyjímatelná PU vložka
ź lehká mezipodešev CMEVA s návratem energie
ź gumová podešev TacTRACTION s přilnavostí k zemi bez 

prokluzu 
ź samoblokující systém rychlého šněrování

04034 OBUV KOTNÍKOVÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  vodotěsná membrána DRYGUARD, která udrží nohy v suchu
ź polstrovaná vložka s dvojitou hustotou pro větší pohodlí 
ź lehká polstrovaná mezipodešev EVA pro flexibilitu a výkon
ź boční zip YKK® pro snadné nazouvání a vyzouvání

EU  36  37  37,5  38  38,5  39  39,5   40  40,5  41  41,5  42  42,5  43  43,5  44  45  46  

CM  22,5  23  23,5  24  24,5  25  25,5  26  26,5  27  27,5  28  28,5  29  29,5  30  30,5  31  32  

44,5  

VELIKOSTNÍ TABULKA
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03182 OBUV VYSOKÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  vodotěsná membrána DRYGUARD, která udrží nohy v suchu 
ź snadné zapínání bočního zipu YKK
ź aktivně odvádí vlhkost od chodidla vlhkostí sací podšívka
ź tvarově padnoucí a prodyšná vyjímatelná vložka z PU
ź lehká mezipodešev CMEVA s návratem energie
ź gumová podešev TacTRACTION s přilnavostí k zemi bez 

prokluzu 

OBUV 

1050 OBUV NÍZKÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  svršek z kůže a síťoviny, špička a pata odolná proti oděru 
ź protiskluzová pryžová podešev 
ź absorpce nárazů a odraz pro trvalé pohodlí: pěnová 

konstrukce
ź aktivně odvádí vlhkost od nohy, aby zůstala v suchu: 

podšívka odvádějící vlhkost
ź boční panely ze síťoviny zajišťují proudění vzduchu systém 

rychlého šněrování

1044 OBUV KOTNÍKOVÁ

velikostní sortiment: 37-47
materiál: kůže / textilní materiál

ź  svršek z kůže a síťoviny, špička a pata odolná proti oděru 
ź vodotěsná membrána DRYGUARD, která udrží nohy v suchu
ź protiskluzová pryžová podešev
ź lehká mezipodešev CMEVA s návratem energie 
ź aktivně odvádí vlhkost od nohy, aby zůstala v suchu: 

podšívka odvádějící vlhkost 
ź rychlost popruhu Šněrování - snadno nastavitelné + 

bezpečné uchycení 
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velikostní sortiment: 36-47

velikostní sortiment: 38-50

ź   vrchový materiál: Action 
nubuck hovězinová useň 
1.8 - 2.0 mm + sandwich 
MESH

ź podšívka: textilie MESH
ź  stélka: HIKER, anatomicky 

tvarovaná
ź  podešev: LIZARD phylon/pryž

Z10035V60 AMIGO O1 Z50108 LEON Z40189 RAMON

ź  vrchový materiál: lícová 
hovězinová useň 1.3 mm

ź  podšívka: přírodní vepřovice
ź  stélka: usňová vlepovací
ź  podešev: PULPIT, PUR prošitá 

se svrškem

ź  vrchový materiál: lícová 
hovězinová useň 1.3 mm

ź  podšívka: přírodní lícová 
vepřovice

ź  stélka: vlepovací stélka 
z přírodní lícové vepřovice

ź  podešev: PULPIT, PUR prošitá 
se svrškem

ź  vrchový materiál: perforovaná 
hovězinová useň 1.3 mm

ź  podšívka: přírodní lícová 
vepřovice

ź  stélka: usňová vlepovací
ź  podešev: ASTOR, PUR prošitá 

se svrškem

Z90104 GORDON AIR Z90103 GORDON Z50101 NICOLA

ź  vrchový materiál: lícová 
hovězinová useň 1.3 mm

ź  podšívka: přírodní lícová 
vepřovice

ź  stélka: usňová vlepovací
ź  podešev: ASTOR, PUR prošitá 

se svrškem

ź  vrchový materiál: hovězinová 
useň 1.2 mm

ź  podšívka: přírodní lícová 
vepřovice

ź  stélka: anatomicky tvarovaná 
stélka z přírodní lícové 
vepřovice

ź  podešev: SOFTERA, PUR 
prošitá se svrškem

velikostní sortiment: 39-48

velikostní sortiment: 38-50

velikostní sortiment: 39-48

velikostní sortiment: 35-42

OBUV
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OBUV

Z40199 VIOLA

ź  vrchový materiál: hovězinová 
useň 1.2 mm

ź  podšívka: přírodní lícová 
vepřovice

ź  stélka: anatomicky tvarovaná 
vlepovací stélka z přírodní 
lícové vepřovice

ź  podešev: polyuretanová 
podešev COMFORT PUR 
se stabilním podpatkem

velikostní sortiment: 36-42

Z30268 PANTHER OB High

ź  vrchový materiál: hovězinová 
useň 1.6 - 1.8 mm + textil

ź  podšívka: REGI-TEX® 
voděodolná membrána

ź  stélka: anatomicky tvarovaná 
ABSORBA PLUS

ź podešev: PATROL phylon/pryž

velikostní sortiment: 36-50

Z30167 PANTHER OB Low

ź  vrchový materiál: lícová 
hovězinová useň 1.6 - 1.8 mm
+ textil

ź  podšívka: REGI-TEX® 
voděodolná membrána

ź  stélka: anatomicky tvarovaná 
ABSORBA PLUS 

ź podešev: LIZARD phylon/pryž

velikostní sortiment: 36-50

velikostní sortiment: 36-48

ź  vrchový materiál: hovězinová 
useň 1.6 - 1.8 mm + textil

ź  podšívka:  voděodolná 
membrána REGI-TEX®

ź  stélka: anatomicky tvarovaná 
ABSORBA PLUS

ź podešev: Vibram® Q757

Z40392 PANTHER STRONG

ź  vrchový materiál: Buffalo full 
grain 1,8-2,0 mm

ź  podšívka: textilie MESH
ź  stélka: WARRIOR, 

trojkomponentní anatomická 
stélka s odpružujícím prvkem 
v patě

ź  podešev: SPARTACUS PU/PU

Z20359 COMMODORE LIGHT

velikostní sortiment: 36-50

30366v01 BNN COMMODORE 

O2 Boot

ź  vrchový materiál: hydrofobní 
Buffalo full grain 1,8-2,0 mm

ź  podšívka: voděodolná 
membrána REGI-TEX®

ź  stélka: WARRIOR, 
trojkomponentní anatomická 
stélka s odpružujícím prvkem 
v patě

ź  podešev: SPARTACUS PU/PU

velikostní sortiment: 36-48
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velikostní sortiment: 36-48

ź hovězí kůže v kombinaci 
s impregnovanou tkaninou

ź absorpce energie v oblasti 
paty 

ź protiskluzová podrážka 
ź podrážka odolná proti 

propíchnutí

006-123 OBUV NÍZKÁ 006-223 OBUV KOTNÍKOVÁ OP 1000 PROFI WATERSTOP 300ml 

ź  hovězí kůže v kombinaci 
s impregnovanou tkaninou 

ź absorpce energie v oblasti 
paty

ź protiskluzová podrážka 
ź podrážka odolná proti 

propíchnutí 
ź vodotěsná membrána 

ź impregnační prostředek na 
hladkou kůži, nubuky, velury, 
textil a syntetické materiály

ź odpuzuje vodu, mastnotu 
a prach, zabraňuje 
hloubkovému znečištění, 
skvrnám od vody a sněhu

ź tuhý krémový koncentrát 
černé barvy vhodný i na obuv 
vybavenou klima-membránou

ź Vyživuje a udržuje vrchový 
materiál vláčný

ź Chrání obuv proti působení 
vlhkosti

ź Oživuje barevný odstín.

OP 5000 
PROFI POLISH BLACK 250 g 

OP 9000 
PROFI DEO SHOE 150 ml

0633000020 ZIMNÍ STÉLKA 

ź stélka poskytuje nejen teplený 
komfort, ale také pocit 
suchých nohou 

ź spodní strana stélky je 
z hliníkové fólie, která zajišťuje 
výborné termoizolační 
vlastnosti 

velikostní sortiment: 36-48

velikostní sortiment: 36-46
Materiál: 30% vlna + polyetylenová pěna 
                  + hliníková fólie 

OBUV

ź deodorant s obsahem 
nanočástic stříbra a oxidu 
křemičitého

ź Udržuje svěžest v obuvi 
a chrání ji před nepříjemným 
zápachem mnohem déle než 
běžné deodoranty

ź stříbro zabraňuje množení 
mikroorganismů, oxid 
křemičitý absorbuje 
nepříjemný zápach
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DOPLŇKY DASTA

Výrobky DASTA jsou zpracovány moderní technologií. Technické parametry
a užitné vlastnosti zbraňových pouzder, výstrojních součástek a výstrojních
 doplňků používané v ozbrojených složkách odpovídají požadavkům na služební 
výstroj. 

Kompletní katalog si můžete stáhnout na www.bartolini.cz
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ZNAKY

SPONA KRAVATOVÁ

ZNAK MP (OP) - BEZ TABULKY 
POZLACENÝ

ZNAK MP (OP) - S TABULKOU 
ZLACENÝ

ZNAK MP (OP) - BEZ TABULKY 
PATINA

ZNAK MP (OP) - S TABULKOU 
PATINA

ZNAK KOV MP NA ČEPICI 
PATINA 

ZNAK KOV MP NA ČEPICI 
ZLACENÝ

MS018Z ŠROUB

MS019Z SPLINT 

MS020Z 
PRUŽINA svisle / vodorovně

MS021Z ŠROUB

MS022Z SPLINT 

MS023Z PRUŽINA 

pružina svisle/ vodorovně,
bez čísla/ číslo gravírované

MS018S ŠROUB

MS019S SPLINT 

MS020S PRUŽINA

pružina svisle/ vodorovně 

MS021S ŠROUB

MS022S SPLINT 

MS023S PRUŽINA

pružina svisle/ vodorovně,
bez čísla/ číslo gravírované 

MS013 ŠROUB

MS017 SPLINT 

MS012 ŠROUB

MS016 SPLINT 

MS001 MP široká niklovaná

/ zlatá, pánská/ dámská 

MS003 STŘÍBRNÝ S MP

Městská policie niklovaná/ 
zlatá, pánská/ dámská 

MP HODNOSTNÍ 
ZNAČENÍ
nikl/ lesklá mosaz

značení dle služebního zařazení 
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MOŽNOSTI OZNAČENÍ 
ODĚVŮ

SJEDNOCUJÍCÍ ZNAK MP/OP 

SUBLIMACEVÝŠIVKA

SLUŽEBNÍ ČÍSLO

SUBLIMACE
VÝŠIVKA

Produkty, které vám dodáváme opatříme domovenkami, znaky, služebními čísly, 
hodnostní značení vyrobené různou technologií dle vašeho výběru: 

DOMOVENKA MP (OP), MĚSTO

DIGITÁLNÍ TISK 

DIGITÁLNÍ TISK 

SUBLIMACE
VÝŠIVKA DIGITÁLNÍ TISK 
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HODNOSTNÍ ZNAČENÍ

SUBLIMACEVÝŠIVKA

KREVNÍ SKUPINY 

SUBLIMACE

MOŽNOSTI OZNAČENÍ 
ODĚVŮ

PŘÍŘEZY S NÁPISY 
MP, OP, APK 

Stříbrný reflexní nápis - tisk 
Bílý nápis – výšivka/ tisk 

REFLEXNÍ TISK VÝŠIVKA

TISK
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ź  ideální délka pro skryté nošení 
ź  kalené trubky jsou velmi 

odolné proti ohnutí, gumová 
proti-skluzová rukojeť

ź  výrazné vroubkování rukojeti 
podstatně snižuje možnost 
vytržení obušku z ruky 

ź  délka otevřeného obušku je 
405 mm,  450 mm, 530 mm

ź součástí balení je ROTAČNÍ 
p lastové pouzdro BH-54 
se systémem Quick Change

EXB-16H, 18H, 21H 
OBUŠEK TELESKOPICKÝ

NPS-01-64 NOČNÍ SET

ź  obsahuje plastový signální 
kužel červené barvy, LED 
svítilnu MAGNUM (14 LED) 
a nylonové pouzdro s kovovým 
klipem na opasek

ź  pouzdro lze také alternativně 
upevnit na nosný systém 
MOLLE

BL-02 PŘÍDAVNÁ SVÍTILNA

PRO TELESKOPICKÝ OBUŠEK

ź  vysoká svítivost díky 3 LED 
diodám 

ź  doba svitu až 60 hodin 
ź  nerozbitné polykarbonátové 

sklíčko 
ź  otřesuvzdorná, vodotěsná, 

duralové tělo 
ź  lze používat též samostatně 

jako kapesní svítilnu, životnost 
LED až 100 000 hodin, zajištění 
koncové polohy (zapnuto - 
vypnuto)

ES 007 OBRANNÝ SPREJ 

PEPPER JET 40 ml/ 50 ml 

ź  nehořlavý pepřový sprej  
o objemu 40 ml a 50ml 
obsahuje oleoresin capsicum 
(OC)

ź   výstřik má charakter PAPRSKU 
ź  dosah paprsku spreje až 4 m

ź  nehořlavá náplň s 15% OC
ź  k profesionálnímu použití 
ź  objem 40 ml a 50 ml
ź  hlavice osazená LED diodou
ź  ostré světlo oslní útočníka, 

lze použít i jako běžnou svítilnu
ź  výstřik má charakter PAPRSKU, 

dostřik cca 4 m, patentovaný 
systém

SFL-01 SPREJOVÁ SVÍTILNA 

- TORNÁDO 40 ml/ 50 ml 

ATA-00010 LÉKÁRNIČKA 

NA OPASEK

ź příruční lékárnička s vybavením 
pro poskytnutí první pomoci na 
opasek nebo do batohu

ź kvalitní voděodolný obal na 
zip, s úchytem na suchý zip 
pro připevnění na opasek, 
s potiskem kříže

ź OBSAH: navržen 
profesionálními záchranáři, 
obsahuje vybavení pro první 
pomoc

DOPLŇKY
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HT-01 JEDNORÁZOVÁ 

TEXTILNÍ POUTA

ź uzamykací systém vysoce 
odolný proti uvolnění 

ź minimální pevnost pout proti 
roztržení 140 kg 

ź nízká hmotnost 
ź barva žlutá/ černá 

PÁSKA OHRANIČOVACÍ
TE250.75 – Městská policie 
OP250.75 – Obecní policie

ź  v ý s t r a ž n á  o h r a n i č o v a c í  
(vytyčovací) páska s potiskem 
"MĚSTSKÁ POLICIE - VSTUP 
ZAKÁZÁN" slouží pro potřeby 
městských a obecních policií 
k ohraničení určeného prostoru

ź  délka návinu 250 metrů
ź  šíře pásky 75 mm

ź  terč je vyroben technologií 
vstřikování z kvalitní umělé 
hmoty ABS

ź  tyčka je z duralu, povrchově 
upravená stříbrným 
eloxováním

ź  zastavovací terč svým pro-
vedením a velikostí splňuje 
požadavky norem PN 09-0209-
85.

BO-001 ZASTAVOVACÍ TERČSHN 64 NYLONOVÉ POUZDRO 

obranný sprej 40/50 ml

ź  nylonové pouzdro vhodné 
p r o  s p r e j o v o u  s v í t i l n u  
TORNADO

SHN 64TOR NYLONOVÉ 

POUZDRO TORNÁDO 40/50 ml

ź  nylonové pouzdro je vhodné 
pro pepřové spreje

50201 POUTA

ź  niklovaný povrch.
ź  pro jakýkoliv rozměr zápěstí
ź  dvouzápadkový zajišťovací 

systém
ź  tyto pouta lze odemykat z obou 

stran
ź  použitý materiál: protikorozní 

ocel 
ź  vyhovující normě: N.I.J. 0307-

01

DOPLŇKY
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ASISTENT PREVENCE
KRIMINALITY

Výstroj pro ASISTENTY PREVENCE KRIMINALITY, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY připravíme dle vašich 
požadavků z nabídky v katalogu.



JEDNATEL SPOLEČNOSTI: 

Petr Bartošek 

tel.: +420 774 888 118 

pb@bartolini.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ A FAKTURACE: 

Marta Juříková 

tel.: +420 774 888 294

mj@bartolini.cz

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ:

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
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KONTAKTY

Ing. Jana Černá
tel.: +420 739 265 041
jc@bartolini.cz

Fakturační adresa:
Bartolini s.r.o. 
Poděbradova 285/109 
Ponava, 612 00 Brno 
IČO: 28267672 
DIČ: CZ28267672
společnost zapsána u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 57360

Jana Kohoutková
tel. +420 774 888 293
bartolini@bartolini.cz
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Vzorkovna, dodací adresa pro zboží:
Bartolini s. r. o.
budova KRAS 4.patro
Sokolská 1235/38
(příjezd z ulice Jiráskova - 
za prodejnou koberce Trend) 
680 01 Boskovice

Korespondenční adresa:
Bartolini s.r.o.
P.O.BOX 56 
680 01 Boskovice
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