Příloha č. 3

Konkrétní popis poptávané výstroje pro MP Most
název výstroje
Brigadýrka černá se šachovnicí

6-ti hraná, 55% polyester/45%vlna; podšívka 100%
polyamid, okolek šachovnice -koženka, potítko - umělá
kůže, podbradník – Barex, štítek-plast, zlaté zapichovací
knoflíky, v čelní části otvor pro uchycení znaku
Baret klasický černý
klasický černý, vlněný valchovaný úplet lemovaný kůží. V
koženém lemu stahovací tkanice. Podšívka-bavlna.
Výztuha pro odznak-kenefol, kožené poutko ke krytí
uchycení odznaku.
Čepice typu „baseball“ s výšivkou MP klasická černá bez síťoviny, šestidílná, štítek a zápinky
s kovovou autosponou zapínání regulující velikost čepice,
z rubu podložené potítko. Základní materiál – 100% bavlna
broušená. Stálobarevnost 5 (ČSN EN 105 B02),
stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost
v otěru 3-4 (EN ISO 105 X12), hodnota pH vodného
výluhu 6,56 (ČSN EN 1413). Výztuha předních dílků100% polyester. Vyztužení kšiltu. Stuha šachovnicová
100% polyester – šíře 2 cm.
Kulich černý
pletený, má pevný začátek a je dvakrát ohrnutý
Šála
černá vlněná, pletená
Šála
fleecová černá s membránou
Rukavice
černé kožené s nátepníkem
Rukavice
pletené černé pětiprsté. 100% akryl, vazba jednolícní
Rukavice
fleecové černé s membránou Thinsulate
Svetr
S nápisem MP (do“V“), šedý pruh přes prsa, aplikace
nápisů MP, hladký, 100% akryl, látkové aplikace 65%
polyester / 35% bavlna

Kalhoty zimní černé
Kalhoty letní černé
Kalhoty

Kravata s nápisem MP černá
Zimní boty kanady kotníkové

autokalhoty se sponou, materiál polyester/bavlna, 100%
bavlněná podšívka
autokalhoty se sponou, materiál 55% polyester/ 43% vlna,
2% elastane, NANO úprava
riflového střihu černé, boční kapsy klínové, zadní díly
sedlo do špičky. Kovové cvoky na namáhaných místech.
Pasový límec s 5 až 7 poutky. Zapínání na zdrhovadlo a
knoflík. Materiál bavlna/elastan. Vazba kepr.
Stálobarevnost 3-4 (ČSN EN 105 B02), stálobarevnost v
potu 3-4 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost v otěru 3-4
(EN ISO 105 X12), stálobarevnost v praní 3-4 (EN ISO
105-C06), hodnota pH vodného výluhu 6,8 (ČSN EN
1413)
zapínání pomocí pruženky 1 cm široké a kovového očka
s háčkem. Rozměry: šířka 8,5 cm, délka 42-46 cm od
špičky po uzel. Materiál 100% polyester
Materiál kombinace kůže a syntetika, boční zip, odpružení
boty v oblasti paty technologií nastavitelného silikonového
disku(6 poloh), neklouzavá podrážka, perforovaná oblast
kotníku pro snažší řízení, splňuje normu ISO EN ČSN
20347 SRC WR CI WRU, nekovový svršek, váha 1000g +
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150g
Materiál kombinace kůže a syntetika, boční zip, odpružení
boty v oblasti paty technologií nastavitelného silikonového
disku(6 poloh), neklouzavá podrážka, perforovaná oblast
kotníku pro snažší řízení, splňuje normu ISO EN ČSN
20347 SRC WR CI WRU, nekovový svršek, váha 1000g +
150g
Kanady celoroční
Materiál kombinace kůže a syntetika, boční zip, odpružení
boty v oblasti paty technologií nastavitelného silikonového
disku(6 poloh), neklouzavá podrážka, perforovaná oblast
kotníku pro snažší řízení, splňuje normu ISO EN ČSN
20347 SRC CI, nekovový svršek, váha 1000g + 150g
Obuv celoroční - polobotky
Materiál 100% kůže, kožená podšívka splňuje normu ČSN
EN ISO 20347 O1 A E FO SRA, šitá technologie
Parker klasický černý
materiál polyester/bavlna, více kapes + úchyt na znak
Bunda klasická černá s vložkou
pasová bunda s odepínací vložkou, materiál
polyester/bavlna, více kapes + úchyt na znak
Bunda Parker A9 černá
materiál polyester/bavlna, více kapes + úchyt na znak
Bunda svrchní žluto černá s podšívkou 100% polyester, Vrchní část fluorescenční žlutá – 100 %
polyester 160 g/m2 ± 5 % - ve shodě s normou 20471
Spodní část černé barvy – 100% polyester – 170g/m2 ± 5
%.
Vyteplení bundy – 100 % polyester - min. 200 g/m2 tělo
(nepřípustný prostup rouna) – 100g-200g rukáv
Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či
mokrém otěru, chemickém čistění min.
stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min.
4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO
105).
Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN
EN ISO 105).
Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.
Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN
ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN
EN ISO 12947-2).
Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4
(ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí
být zachována.
Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN
31092), prodyšnost materiálu.
Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO
9237).
Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H2O.
Vnitřní materiál kapes pevná látka
Boční rozparky bundy. Kapuce v límci. Dostatečné
množství kapes včetně vnitřních. Reflexní nápisy Městské
policie. Vpínací vložka na zdrhovadlo
Bunda softshellová černá
černá barva – 100% polyester, vícevrstvý laminát s fleecem
uvnitř a membránou, plošná hmotnost 310 g/m2 ± 7%.
Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či
Zimní boty kanady vysoké
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Kombinéza černá celková zimní

Kombinéza černá celková letní

mokrém otěru, chemickém čistění
min. stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min.
4 (stupeň modré stupnice) (ČSN
EN ISO 105).
Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN
EN ISO 105).
Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.
Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN
ISO 13934-1) a pružnost materiálu
v tahu.
Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN
EN ISO 12947-2).
Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4
(ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu
musí být zachována.
Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN
31092), prodyšnost materiálu.
Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO
9237).
Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H2O.
Vnitřní materiál kapes pevná látka
Boční rozparky bundy. Dostatečné množství kapes.
Reflexní nápisy Městské policie.
z materiálu s hydrofobní úpravou, celopodšitá a zateplená
rounem. Vrchní tkanina 65%polyester/35%bavlna, vazba
kepr. Stálobarevnost 4 (ČSN EN 105 B02), stálobarevnost
v potu 5 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost v otěru 4 (EN
ISO 105 X12), stálobarevnost v praní 4 (EN ISO 105-C06),
hodnota pH vodného výluhu 6,8 (ČSN EN 1413)
podšívka: 100% polyester; Zateplovací rouno – 100%
polyester.
Popis: Kombinéza se zapíná na 2 dlouhá zdrhovadla od
průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní
oblasti dvě měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou
náprsní kapsou našitý vecro pás na přichycení nápisu MP.
Nad pravou náprsní kapsou poutko na přichycení kovového
funkčního označení. Na náprsních kapsách vodorovné
poutko na služební odznak. V pase vypracovaný tuner
s vloženou pruženkou a 5 poutek. V zadní části límce
ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Kalhoty
s bočními kapsami zapínanými na zdrhovadlo a krytými
záklopkami. Na levé nohavici v místě kolene našití
měchová nakladaná kapsa s protizáhybem a příklopkou. Na
pravé nohavici bude otevřená nakládaná kapsa. Sed
zadního dílu zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot
navlečená pruženka. V rozkroku bude vypracován rozparek
se zdrhovadlem.
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kepr. Stálobarevnost 4
(ČSN EN 105 B02), stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105E04), stálobarevnost v otěru 4 (EN ISO 105 X12),
Stránka: 3 z 9

Příloha č. 3

stálobarevnost v praní 4 (EN ISO 105-C06), hodnota pH
vodného výluhu 4,5-75 (ČSN EN 1413)
Popis: Kombinéza se zapíná na 2 dlouhá zdrhovadla od
průkrčníku až do spodního okraje nohavic. V náprsní
oblasti dvě měchové nakládané kapsy s patkami. Nad levou
náprsní kapsou našitý vecro pás na přichycení nápisu MP.
Nad pravou náprsní kapsou poutko na přichycení kovového
funkčního označení. Na náprsních kapsách vodorovné
poutko na služební odznak. V pase vypracovaný tuner
s vloženou pruženkou a 5 poutek. V zadní části límce
ukrytá kapuce z polyesterového materiálu. Kalhoty
s bočními kapsami zapínanými na zdrhovadlo a krytými
záklopkami. Na levé nohavici v místě kolene našití
měchová nakladaná kapsa s protizáhybem a příklopkou. Na
pravé nohavici bude otevřená nakládaná kapsa. Sed
zadního dílu zpevněn náložkou. V dolním okraji kalhot
navlečená pruženka. V rozkroku bude vypracován rozparek
se zdrhovadlem.
Kombinéza černá půlená - kalhoty
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kepr. Stálobarevnost 4
(ČSN EN 105 B02), stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105E04), stálobarevnost v otěru 4 (EN ISO 105 X12),
stálobarevnost v praní 4 (EN ISO 105-C06), hodnota pH
vodného výluhu 6,8 (ČSN EN 1413).
Kalhoty zapínání na zdrhovadlo a autoknoflík, s bočními
kapsami zapínanými na zdrhovadlo a krytými záklopkami.
Na nohavicích v místě kolene našitá měchová nakladaná
kapsa s protizáhybem a příklopkou. V zadní části pasového
límce vložená pruženka. Na kalhotovém límci 5 širokých
poutek se stiskacími knoflíky.
Kombinéza černá půlená - bunda
z materiálu s hydrofobní úpravou. Vrchní tkanina
65%polyester/35%bavlna, vazba kepr. Stálobarevnost 4
(ČSN EN 105 B02), stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105E04), stálobarevnost v otěru 4 (EN ISO 105 X12),
stálobarevnost v praní 4 (EN ISO 105-C06), hodnota pH
vodného výluhu 6,8 (ČSN EN 1413). Bunda se zapíná na
zdrhovadlo všité do středu předního dílu a přikryté légou.
V náprsní oblasti dvě měchové nakládané kapsy s patkami.
Nad levou náprsní kapsou našitý vecro pás na přichycení
nápisu MP. Nad pravou náprsní kapsou poutko na
přichycení kovového funkčního označení. Na náprsních
kapsách vodorovné poutko na služební odznak. Na zádech
je našit vecro pás pro uchycení velkého nápisu MP. Dolní
okraj bundy je všit do pasového límce s pruženkou.. V
zadní části límce ukrytá kapuce z vrchového materiálu.
Loketní oblast rukávů zpevněna náložkami ze základního
materiálu. Na levém rukávu našitá dvojitá kapsa se
zdrhovadlem.
Funkční prádlo, termoprádlo – nátělník 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro
DR
(česaný), gramáž 190 g/m2 ± 7 %, ploché švy
Funkční prádlo, termoprádlo – spodky 80% Merino vlna WOOLMARK, 20% polypropylen micro
(česaný), gramáž 190 g/m2 ± 7 %, ploché švy
Tričko černé KR s nápisem MP
100% česaná bavlna, gramáž 160-180 g se zdvojenými švy,
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bez bočních švů
55%PES/45% BA, úchyt pro upevnění kovového znaku,
světle modrá barva, gramáž 120 g/m
Košile DR světle modrá
55%PES/45% BA, úchyt pro upevnění kovového znaku,
světle modrá barva, gramáž 120 g/m
Ponožky černé letní
Materiálové složení: 95% bavlna, 5% elastan.
Ponožky černé zimní
Materiálové složení: 40% bavlna, 40% modal, 18%
polypropylen-antibakteriální a 2% elastan.
Ponožky termo letní černé
Materiálové složení: 50% PES coolmax, 30% bavlna,
15% polyamid-antibakteriální a 5 % elastan. Základní
konstrukční materiál:
lem ,lýtko :bavlna 14,5 tex x 2 + 22 lycra+
polyamid(antibakteriální) 66,78/1 dtex/f23, 90/100
latexová nit + polyamid 78F23x1detexdvouovin, výsledná
jemnost 126 tex
nárt, chodidlo, patu a špici: PES coolmax 30/1tex +lycra
22 lycra+ polyamid(antibakteriální) 66,78/1 dtex/f23
pata a špice-zesílení : Polyamid 66 78x2 dtex/f34/SZ80
(antibakteriální)
Materiál pro řetízkování : Polyamid 66 tvarovaný
vysokoroztažný – jemnost 78x2 dtex/f34/SZ80
Ponožky termo zimní černé
Materiálové složení: 60 % PES termocool, 20% vlna,
17% polyamid-antibakteriální a 3 % elastan. Základní
konstrukční materiál: lem, lýtko, chodidlo, pata a špice:
směsová příze Pes-termocool/vlna antibakteriální 30x3
tex+ 22 lycra+ polyamid(antibakteriální) 66,78/1 dtex/f23,
90/100 latexová nit + polyamid 78F23x1 detexdvouovin,
výsledná jemnost 126 tex
Materiál pro řetízkování : Polyamid 66 tvarovaný
vysokoroztažný – jemnost 78x2 dtex/f34/SZ80
Polokošile KR tmavě modrá se znakem materiál 100% polyester Coolmax FRESH EXREME,
gramáž 190 g/m, barva navy, pique úplet, nápisy MP
retrorelfexní stříbrné, sekané nažehlované pruhy
Rolák MP s DR černý
97% bavlna, 3% lycra, 190g/m, hladký úplet
Bermudy černé bez nápisu
65% polyester, 35% bavlna
Domovenka na rukáv
textilní technologií sublimace, 2 rozměry
Přířez velký
textilní
Přířez malý
textilní
Reflexní bunda ŠDS
100% polyester, Vrchní část fluorescenční žlutá – 100 %
polyester 160 g/m2 ± 5 % - ve shodě s normou 20471
Spodní část černé barvy – 100% polyester – 170g/m2 ± 5
%.
Vyteplení bundy – 100 % polyester - min. 200 g/m2 tělo
(nepřípustný prostup rouna) – 100g-200g rukáv
Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či
mokrém otěru, chemickém čistění min.
stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min.
4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO
105).
Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN
EN ISO 105).
Košile KR světle modrá
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Polokošile s límečkem ŠDS - reflex

Čepice baseball

Reflexní terčík

Cyklistický dres reflexní

Cyklistické kalhoty krátké s vložkou

Polokošile cyklistická reflexní

Softshellové kraťasy cyklistické

Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.
Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN
ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN
EN ISO 12947-2).
Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4
(ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí
být zachována.
Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN
31092), prodyšnost materiálu.
Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO
9237).
Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H2O.
Vnitřní materiál kapes pevná látka
Boční rozparky bundy. Kapuce v límci. Dostatečné
množství kapes včetně vnitřních. Reflexní nápisy Městské
policie. Vpínací vložka na zdrhovadlo
materiál 100% polyester Coolmax FRESH EXREME,
gramáž 190 g/m, pique úplet, nápisy MP retrorelfexní
stříbrné, sekané nažehlované pruhy, polokošile ve shodě s
normou 20471, 2. třída
klasická černá bez síťoviny, šestidílná, štítek a zápinky
s kovovou autosponou zapínání regulující velikost čepice,
z rubu podložené potítko. Základní materiál – 100% bavlna
broušená. Stálobarevnost 5 (ČSN EN 105 B02),
stálobarevnost v potu 5 (EN ISO 105-E04), stálobarevnost
v otěru 3-4 (EN ISO 105 X12), hodnota pH vodného
výluhu 6,56 (ČSN EN 1413). Výztuha předních dílků100% polyester. Vyztužení kšiltu.
Zastavovací terč - nesvítící s retroreflexní fólií. Vyroben
eloxovaného hliníku, který je polepen reflexní červenou
fólií uprostřed terče a po obvodě je bílá retroreflexní fólie.
Hliníková tyč terče je ukončená plastovou ergonomickou
černou rukojetí.
Celková délka zastavovacího terče: 500 mm
Průměr terče: 150 mm
Celková hmotnost: 200-350 g
100% poylester micro, technologie sublimace, žluto-černá
kombinace, reflexní sekané pruhy kolem obvodu dresy ve
shodě s 20471, na zadní díle 3 kapsy, domovenka,
sjednocující znak, služební číslo. Reflexní nápisy MP na
předním i zadním díle.
Materiál 82 % polyamid, 18% elastan. Černá barva. Ploché
švy. Nejméně 8 dílů. Vysoce kvalitní cyklistická vložka
antibakteriální(gelová). Stahování pasu. Ukončení nohavic
silikonovým páskem bránícím stahování nohavic.
Kompresní efekt střihu. Reflexní nápis Městská policie.
materiál 100% polyester Coolmax FRESH EXREME,
gramáž 190 g/m, pique úplet, nápisy MP retrorelfexní
stříbrné, sekané nažehlované pruhy, polokošile ve shodě s
normou 20471, 2. třída
Černá barva. Materiál 94% polyester, 6% elastane, gramáž
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Větrovka reflex cyklistické

Helma cyklistická

Rukavice cyklistické

Boty cyklistické

Reflexní bunda pro bezpečnostní
pracovníky - parkoviště

185 g/m. Dvě pasové klínové kapsy, dvě boční uzaviratelné
měchová kapsy s klopou s velcro uzávěrem. Zadní
uzaviratelná kapsa s klopou s velcro uzávěrem. 5 pasových
poutek. Pasový límec na knoflík. Zpevněná sedová část.
100% nylon micro, reflexní bunda, materiál ve shodě s
normou 20471, označení domovenka, sjednocující znak,
služební číslo, nápisy reflexní ve shodě s normou 20471,
bunda sbalitelná do malé kapsičky(která je pevnou součástí
bundy) velikosti tenisového míčku, váha cca 100g ve
velikosti L, gramáž 80 g/m
Slouží k ochraně hlavy při možném pádu z jízdního kola.
Helma v souladu s normou ČSN EN 1078+A1.
Upínací systém Acu Dial tvoří úzká nastavitelná čelenka.
Jejím stažením lze snadno dosáhnout přesného, stabilního
uchycení přilby na různých tvarech a velikostech hlavy.
Cyklistická přilba dle výše uvedené normy s 18
ventilačními otvory. Součástí přilby je také kšilt Snap-fit
štítek , který chrání proti slunci a síťka proti hmyzu v čelní
části. Barva černá, Hmotnost přilby: cca 330 g
Barva: černá, Materiál: 42% siltex, 40% polyamid, 18%
elastan, - zapínaní rukavic na suchý zip v oblasti zápěstí
- vrchní strana rukavic/hřbet ruky – síťovaný pružný
materiál pro zajištění ventilace. Perforace i přes prsty
všechny. - spodní strana/dlaň – koženka, nebo syntetická
kůže s gelovými vsadkami – tlumí tím dopad otřesů při
jízdě na kole - poutka pro lepší manipulaci při sundávání
rukavic - rukavice disponují froté na palci pro stíraní potu protiskluzová úprava v dlani
- viditelné reflexní prvky - vysoká prodyšnost rukavic,
vysoký odvod potu
Barva obuvi: nosná barva černá, odolný a lehký model v
neutrální černé barvě, podešev AT Tread pro dobrou trakci
za všech okolností, mezipodešev IMEVA dodává flexibilitu
a kvalitní tlumení s dodatečnými stabilizačními prvky.
Materiál: kombinace kůže, syntetikay, úplet,
reflexní/efektní prvky + tkaničky.
Technologie: kombinace proševu a lepení
100% polyester, Vrchní část fluorescenční žlutá – 100 %
polyester 160 g/m2 ± 5 % - ve shodě s normou 20471
Spodní část černé barvy – 100% polyester – 170g/m2 ± 5
%.
Vyteplení bundy – 100 % polyester - min. 200 g/m2 tělo
(nepřípustný prostup rouna) – 100g-200g rukáv
Stálobarevný materiál při žehlení, praní, při suchém či
mokrém otěru, chemickém čistění min.
stupeň 4 (ČSN EN ISO 105).
Barevná stálost, stálý materiál na světle (obě barvy) min.
4 (stupeň modré stupnice) (ČSN EN ISO
105).
Stálobarevnost v potu min. stupeň 4 v šedé stupnici (ČSN
EN ISO 105).
Změna rozměrů po údržbě max. ± 3%.
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Reflexní mikina pro bezpečnostní
pracovníky - parkoviště
Bezpečnostní obuv pro bezpečnostní
pracovníky - parkoviště
Polokošile černá pro bezpečnostní
pracovníky - parkoviště

Dostatečná pevnost materiálu > 300/ > 300N (ČSN EN
ISO 13934-1) a pružnost materiálu v tahu.
Odolnost materiálu vůči oděru min. 20 000 otáček (ČSN
EN ISO 12947-2).
Odolnost proti povrchovému smáčení min. stupeň 4
(ČSN EN 4920). Prodyšnost materiálu musí
být zachována.
Odolnost vodním parám Ret: < 20m². Pa.W.-1 (ČSN EN
31092), prodyšnost materiálu.
Prodyšnost AP v rozmezí 5-100 mm/s (dle ČSN EN ISO
9237).
Voděodolnost vodní sloupec 4-5 000 mm H2O.
Vnitřní materiál kapes pevná látka
Boční rozparky bundy. Kapuce v límci. Dostatečné
množství kapes včetně vnitřních. Reflexní nápisy Městské
policie. Vpínací vložka na zdrhovadlo.
100% polyester, žluto-černá kombinace, reflexní nápisy
Městská policie, bunda ve shodě s normou 20471.
Dostateční množství kapes. Boční rozparky.
Materiál 100% kůže, kožená podšívka splňuje normu ČSN
EN ISO 20347 O1 A E FO SRA, šitá technologie
materiál 100% polyester Coolmax FRESH EXREME,
gramáž 190 g/m, barva černá, pique úplet, nápisy MP
retrorelfexní stříbrné, sekané nažehlované pruhy

Konkrétní popis poptávané výzbroje pro MP Most
název výzbroje
opasek plastový se sponou
opasek kožený
spona na kravatu
pouzdro na zbraň plastové oboustr.
pouzdro na zásobník
pouzdro na tonfu
pouzdro na svítilnu
pouzdro na pouta plastové
brašnička na doklady plastová
pouzdro na vysílačku
pouzdro na služební průkaz kožené
tonfa
pouta + klíček k poutům
svítilna mini

Popis
šíře 5 cm
šířka 5 cm, hovězinová useň 1,4-1,6 mm dvojmo+ netkaná
textilie 1,1 mm, přezka leštěná, nerezová, šíře 6,3
z mosazi s povrchovou úpravou poniklováním a
pískováním, obdélníkového tvaru se zkosenými rohy,
upevnění klipsem, rozměry 6,5x 1
opaskové, materiál plastový zpevněný kovovou výztuží,
pro praváky i pro leváky, dvě opasková poutka
plastové černé, zapínané na velcro pásku, rozměry
3,5x2x12 cm
poutko kulaté plastové
plastové zapínané na velcro pásku 5 cm
opaskové, zapínané na velcro pásku 5 cm
zapínaná na velcro pásku 5 cm, rozměr 12x8 cm
plastové černé zpevněné kovovou výztuží, opaskové,
závěsné, zapínané na pruženku a závěsné poutko s drukem
podšívka, folie z průhledného polyetylénu, výztuhová
lepenka, molitan
plat, kulatá, včetně držáku
kovové
délka max. 15 cm, barva černá, z lehkého leteckého
hliníku, eloxovaná, reflektor s kryptonovou žárovkou LED
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odznak s tabulkou MP
odznak MP na čepici
sluneční brýle policejní

se svítivostí min. 84 lumen, fokusování, vodotěsná, včetně
pouzdra s úchytem na košili/kapsu, napájení alkalická
AAA baterie
kovový se sponou
kovový se šroubem
kov+plast+černé sklo, UV filtr 400 – stupeň 3
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