


O NAS
Firma PRAKT jest producentem wysokiej jakości sprzętu 
i wyposażenia taktycznego, wspomagającego określone 
działania, jednocześnie dającego komfort pracy oraz 
zapewniającego bezpieczeństwo użytkownika. Nasz 
sprzęt dedykowany jest dla wszelkiego rodzaju służb mun-
durowych, od formacji Wojska, służb Policyjnych, Straży 
Granicznej a także formacji ochronnych, myśliwych, str-
zelców sportowych oraz instruktorów strzelectwa spor-
towego. Produkowany przez Nas sprzęt projektowany jest 
z udziałem osób, które na co dzień zawodowo wykonują 
zadania o wysokim stopniu ryzyka i dlatego też dzieląc się 
z nami doświadczeniem pozwalają nam tworzyć sprzęt 
niemalże idealny.
W procesie tworzenia i produkcji, nasz sprzęt jest cały czas 
modyfikowany, aby  w swoim charakterze i funkcjonalności 
spełniał warunki produktu wzorcowego, dlatego w tym 
zakresie jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, sugestie oraz 
pomysły Naszych klientów.



ABOUT US
PRAKT is the manufacturer of high quality tactical gear and 
equipment designed specifically to aid its users in all con-
ditions, while providing a high degree of comfort and safe-
ty. Our equipment is dedicated to members of all sorts of 
uniformed services, such as Military, Police, Border Guard, 
as well as to security guard agencies, hunters, sporting 
shooters and shooting sport instructors. Our equipment is 
designed by professionals who are accustomed to facing 
difficult situations on a regular basis. Their vast experience 
enables us to deliver extremely reliable equipment that is 
very close to perfection.
The process of manufacturing our products is constantly 
improved, in order to guarantee that they meet all the 
characteristics of fully functional and reliable equipment, 
tailored to the wishes of our customers. That is why we 
strongly encourage our customers to share their opinions 
and suggestions about our products.



KAMIZELKI/VESTS





KAMIZELKI/VESTS
CHESTRIG

Kamizelka taktyczna typu CHESTRIG przeznaczona 
jest do działań wymagających przenoszenia wkładów 
balistycznych z przodu ( w okolicach klatki piersiowej), 
co usprawnia komfortowe przenoszenie plecaka z 
wyposażeniem.
Konstrukcja kamizelki zapewnia wygodę i swobodę 
ruchów nawet pod ciężarem dodatkowego 
oporządzenia. 
Kamizelka wyposażona jest w system MOLLe, 
co umożliwia skonfigurowanie jej elementów 
z  wymaganiami użytkownika. Dodatkowo posiada 
system klamer typu Fastex, które ułatwiają szybkie i 
wygodne rozpięcie kamizelki.
Kamizelka uszyta jest z siatki konstrukcyjnej, która 
pomaga w cyrkulacji powietrza pomiędzy ciałem a 
kamizelką, co stwarza duży komfort użytkowania.

Specyfikacja:
CORDURA 1100dtex, 560 dtex,
taśmy poliamidowe PASAMON
zamki YKK;

Czas realizacji:
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

The CHESTRIG tactical vest is designed for conditions 
that require carrying front ballistic inserts (in the chest 
sector), which enables to comfortably wear a backpack.
The design of the vest ensures comfort and unrestricted 
movement, even while wearing additional equipment.
The vest features a MOLLE system, which enables to 
configure it in accordance with individual needs. It also 
features a system of Fastex buckles which enable to 
rapidly and conveniently unfasten the vest.
The vest is made of mesh, which enables air circulation 
between the vest and the body and improves the 
overall comfort of usage.

Specification
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

Lead time
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-011



KAMIZELKI/VESTS
Kamizelka DaRus

Kamizelka DaRus jest kamizelką typu PC zaprojektowaną 
w nurcie minimalistycznym. Kamizelka posiada system 
MOOLa na całości przedniego i tylnego poszycia. 
Wielką zaletą kamizelki jest bardzo prosty i niezawodny 
system QR ,którego klamra wyzwalająca znajduje 
się w części piersiowej. Boki kamizelki spinane są za 
pomocą 2 klamer typu ITW NEXUS. Wewnętrzna część 
kamizelki skonstruowana jest z siatki konstrukcyjnej, 
która pomaga w cyrkulacji powietrza pomiędzy ciałem 
a kamizelką, co stwarza duży komfort użytkowania. 
Kamizelka ma pełen zakres regulacji. Kamizelka może 
być uszyta pod wyznaczone przez zamawiającego 
osłony balistyczne.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

The DaRus vest is a tactical plate carrier vest designed in 
a minimalistic style. The vest is equipped with a MOLLE 
system covering its front and back panels. The big 
advantage of this vest, is its very simple and reliable QR 
system with a release buckle placed on the chest panel. 
The sides of the vest are fastened with 2 ITW NEXUS 
buckles. The inner layer of the vest is made of mesh, 
which enables air circulation between the vest and the 
body and improves the overall comfort of usage. The 
vest is fully adjustable and can be customised to accept 
ballistic inserts chosen by the client.

SPECIFICATION
CORDURA®1100dtex,560dtex; PASAMON polyamide 
straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-012



KAMIZELKI/VESTS

Kamizelka NDL (Nie Dla Lam) wielką zaletą tej kamizelki 
jest szeroki zakres jej zastosowań oraz niezawodna 
konstrukcja. Kamizelka posiada klasyczną kieszeń w 
klapie przedniej której znajduje się szybka ładownica 
zabezpieczana pętlami z gumy. Posiada też kieszeń na 
dodatkowe wyposażenie na wysokości klatki piersiowej. 
System MOOLe naszyty jest prawie na całej powierzchni 
kamizelki. Panele boczne posiadają wewnętrzne komory 
umożliwiające umieszczenie osłon balistycznych lub 
innego wyposażenia. Poduszki naramienne są bardzo 
wygodne i umożliwiają montowanie np. kabli systemów 
łączności.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

The NDL (Not Designed for Lamers) vest is known for 
its versatility and reliable design. The vest features a 
traditional pocket on the front panel that includes 
a quick deploy pouch secured with elastic cords. It 
also has a chest pocket for additional equipment. The 
MOLLE system covers almost the entire vest and the 
side panels are equipped with internal compartments 
for ballistic inserts or other equipment. Shoulder pads 
are very comfortable and can be mounted with cables 
for communication systems.

SPECIFICATION
CORDURA®1100dtex,560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

Kamizelka NDL
Nr. PR-013



KAMIZELKI/VESTS

Kamizelka kuloodporna PR-1 jest przeznaczona dla 
operatorów jednostek specjalnych.
Kamizelka stanowi platformę do przenoszenia wyposażenia 
i oporządzenia taktycznego. Poszycie kamizelki jest 
obszyte poziomymi taśmami systemu modułowego w 
standardzie MOLLE, które umożliwia montaż dowolnej 
ilości ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnym 
rozmieszczeniu. Konstrukcja kamizelki pozwala na 
dopasowanie poziomu i powierzchni ochrony do 
specyficznych warunków działania. Poszycia wszystkich 
elementów są wykonane z tkaniny CORDURA® 1100 
dtex w kolorze oliwkowym z wykończeniem IRR, a od 
strony wewnętrznej wykonane z siatki konstrukcyjnej 
GEDEON w kolorze oliwkowym.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

The PR-1 bulletproof vest is targeted at special forces 
operators.
The vest is a perfect platform for carrying tactical gear 
and equipment. Its panels are covered with horizontal 
MOLLE system straps, which enables the operator to 
attach numerous pouches and functional pockets in 
various configurations. The design of the vest enables 
the operator to modify the range of protection 
depending on the conditions. All external elements 
are in olive and made of CORDURA® 1100 dtex with IRR 
finishing, whereas the inner layer of the vest consists of 
olive GEDEON mesh.

SPECIFICATION
CORDURA®1100dtex,560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

KAMIZELKA PR-1
Nr. PR-014



KAMIZELKI/VESTS

Kamizelka jest najlżejszą platformą do przenoszenia 
osłon balistycznych i wyposażenia taktycznego. 
Przednia część kamizelki nie posiada systemu MOLLe 
jedynie kieszeń pod rzepem oraz trzy gumowe szybkie 
ładownice. Kamizelka dopinana jest bokami z szerokiej 
taśmy gumowej na której znajdują się po 3 ładownice. 
Boki łączone są za pomocą gumowego adaptera na 
którym można dowolnie konfigurować ustawienie 
ładownic np.: 2 ładownice na magazynki do broni 
krótkiej i 2 rzędy pętli po 6 sztuk amunicji do strzelby 
gładko lufowej kal. 12. Wielką zaletą kamizelki jest jej 
uniwersalność, która umożliwia bez zmiany konfiguracji 
przenoszenie magazynków do karabinków i pistoletów 
maszynowych. Kamizelka dedykowana jest dla osób 
wykonujących działania wymagające dużej mobilności, 
szybkości np.: DA. Sprawdza się również w pracach 
operacyjnych, gdzie dużą wagę przywiązuje się do 
skrytości działań. Kamizelkę można swobodnie ukryć 
pod obszerniejszą kurtką lub bluzą.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

This vest is the lightest platform for carrying ballistic 
inserts and tactical equipment. The front panel features 
only a Velcro pocket and three rubber quick deploy 
pouches, instead of having a full MOLLE system. The 
sides of the vest are made of wide elastic band fit with 3 
pouches. The sides are fastened with a rubber adapter, 
which allows to customise the placement of the 
pouches, such as: 2 pistol magazine pouches and two 
rows of loops for 6 cal. 12 smoothbore shotgun slugs. 
The big advantage of this vest is its versatility, which 
enables the operator to carry magazines for rifles and 
submachine guns. The vest is targeted at individuals 
who seek high mobility and speed, such as DA operators. 
It also finds its use in undercover operations, as the vest 
can be conveniently hidden under a larger jacket or a 
sweatshirt.

SPECIFICATION
CORDURA®1100dtex,560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

Kamizelka SPRING
Nr. PR-015





ŁADOWNICE I KIESZENIE/POUCHES





ŁADOWNICE I KIESZENIE/POUCHES

Bandolier na amunicję 40mm do granatnika po-
zwala na przenoszenie 12 sztuk amunicji kalibru 
40mm. Konstrukcja każdej z ładownic jest przystoso-
wana do przechowywania amunicji z głowicą HE, AP 
i oświetleniowej. Środkowy moduł na 4 sztuki amu-
nicji jest demontowalny, można przytroczyć go do 
oporządzenia w standardzie MOLLE. Po pociągnięciu 
za klapę nabój jest wysuwany z łądownicy co ułatwia 
jego dobycie. Na pasie znajduje się półkole DRING 
pozwalające na przesuwanie pasa, co pozwala na 
przełożenie pustych ładownic. Pas posiada regulację i 
zapinany jest na klamrę zatrzaskową.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Kieszeń jest przeznaczona do przenoszenia radiotele-
fonów typu Motorola, jej uniwersalny kształt i wymi-
ary pozwalają na przenoszenie też innych modeli ra-
diotelefonów tej marki. Zastosowany system montażu 
pozwala na umiejscowienie kieszeni w dowolnym 
miejscu wyposażonym w system MOLLE. Odpowiednie 
wyprofilowanie pozwala na zastosowanie dowolnego 
zestawu słuchawkowego z radiotelefonem. Konstrukcja 
jest bardzo trwała i wygodna w użytkowaniu. Istnieje 
możliwość wyboru systemu montażowego w kieszeni: 
» system taśm zakończonych usztywnieniem
» system 2 plastikowych taśm okalających taśmy sys-
temu MOLLE
Produkt wykonany jest z materiałów najwyższej jakości: 
tkanina CORDURA® 1100 dtex, taśmy poliamidowe, 
wszystko w technologii IRR (niewidoczność w bliskiej 
podczerwieni). W procesie produkcji zastosowano na-
jlepsze techniki krawieckie, zapewniające trwałość i 
użyteczność wyposażenia.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Bandoleer for 40mm grenade launcher ammunition 
holds 12 cal. 40mm rounds. Each pouch enables to store 
HE, AP and illuminating grenades. The central module 
can be removed and attached to a MOLLE system panel. 
Grenades can be easily deployed by pulling the flap on 
the pouch. The belt features a D-RING fastening which 
enables to easily shift the position of the belt and the 
empty pouches. The belt is fully adjustable and features 
a buckle.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

MOTOROLA RADIOTELEPHONE POUCH The pouch is 
designed to hold Motorola radiotelephones, but its uni-
versal shape and size enables to hold also other mod-
els. Its mounting system enables to fit it anywhere on a 
MOLLE-equipped surface and its shape enables to use 
a hands-free set. The construction is very sturdy and 
comfortable. It is possible to choose a mounting system 
inside the pouch:
» a system of stiffened straps
» a system of 2 plastic straps around the MOLLE system 
The product is made of high quality materials: COR-
DURA® 1100 dtex fabric, polyamide straps and features 
IRR technology (close infrared invisibility). The product 
is manufactured using the best possible tailoring tech-
niques, which guarantees its sturdiness and practicality.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

BANDOLIER NA AMUNICJĘ DO GRANATNIKA
BANDOLEER FOR GRENADE LAUNCHER AMMUNITION

KIESZEŃ NA RADIOTELEFON MOTOROLA
MOTOROLA RADIOTELEPHONE POUCH

Nr. PR-016 Nr. PR-017



ŁADOWNICE I KIESZENIE/POUCHES

Ładownica skonstruowana jest w postaci dwóch taśm 
przeszytych elementem pasa gumowego, rozmiarem 
dopasowanym do łatwego dostępu do amunicji. Dolna 
część ładownicy dodatkowo chroniona jest elementem 
gumowym przed niefortunnym zaczepieniem i za-
brudzeniem zawartości. Po wyjęciu pierwszych 6 sztuk 
amunicji, pas zrywamy gwałtownym pociągnięciem w 
dół co eksponuje następne 6 sztuk amunicji ukrytych do 
tej pory pod patką z gumy. Rozwiązanie to pozwala na 
rozdzielenie różnego rodzaju amunicji i niezależne sto-
sowanie jej w razie potrzeby. Elementy te są połączone 
elastycznym elementem, który w razie potrzeby można 
rozłączyć i stosować samodzielnie.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK; 

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych 

WYPRODUKOWANO W POLSCE

This pouch consists of two straps stitched with elastic 
band, which enables easy access to the ammunition. 
The lower part of the pouch is additionally protected 
with a rubber element, which prevents damage and dirt. 
After using the first 6 rounds, the operator can pull the 
strap down and access the next 6 rounds hidden under 
a rubber flap. This enables to distribute the ammunition 
in accordance with its type. The compartments are con-
nected with an elastic element which can be removed 
to use the compartments independently.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps
YKK zippers; 

LEAD TIME 
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

This single stun grenade pouch holds NICO, p1 and p2 
grenades. The big advantage of this pouch is its wide 
and long protective flap which enables swift deploy-
ment, or changing it into an open Velcro-protected 
pouch. The pouch can be mounted using the regular 
stiffened strap, or an elastic mounting band (the band 
is not included).

 SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
KK zippers;

LEAD TIME 
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Pojedyncza ładownica na granat hukowo-błyskowy: 
typu NICO, p1, p2. Zaletami tej ładownicy jest szeroka 
i długa klapka zabezpieczająca, ułatwiająca otwarcie 
oraz dająca możliwość szybkiego stworzenia z niej 
ładownicy otwartej zabezpieczonej rzepem. Montaż 
do wyposażenia odbywa się za pomocą wybranego 
rozwiązania klasycznego poprzez taśmę z usztywnieni-
em lub elastyczną opaskę montażową (ładownica 
sprzedawana jest bez tej opaski).

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK; 

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

ŁADOWNICA NA AMUNICJĘ 12GA
12-GAUGE AMMUNITION POUCH

Ładownica na granat hukowy NICO
NICO stun grenade pouch

Nr. PR-018 Nr. PR-019



ŁADOWNICE I KIESZENIE/POUCHES

Konstrukcja kieszeni pozwala na pewne i szybkie do-
bycie stazy, również ręką w rękawicy taktycznej. Stazę 
w kieszeni można transportować w dwóch wariantach 
złożenia. 

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

W zalezności od indywidualnych potrzeb oferujemy 
ładownice w nastepujących wersjach:
ŁADOWNICE NA AMUNICJE GŁADKOLUFOWĄ w wersji 
pojedyńczej na 6 sztuk amunicji lub w wersji podwójnej 
na 12 sztuk amunicji
ŁADOWNICE NA AMUNICJĘ KULOWĄ w wersji 
pojedyńczej na 6 sztuk amunicji lub w wersji podwójnej 
na 12 sztuk amunicji
ŁADOWNICE NA AMUNICJĘ MIESZANĄ(KOMBINOWANĄ) 
GŁADKOLUFOWĄ I KULOWĄ w wersji 6 sztuk amunicji 
gładkolufowej oraz 8 sztuk amunicji kulowej
System gumek przytrzymujących amunicję wewnatrz 
ładownicy, po wykorzystaniu  daje mozliwość przeno-
szenia zużytej amunicji do odzysku.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

ŁADOWNICA UNIWERSALNA
UNIVERSAL POUCH

ŁADOWNICE NA AMUNICJĘ
AMMO POUCH

The design of this pouch enables quick deployment 
of the compression band, even while wearing tactical 
gloves. The compression band can be folded and trans-
ported in two alternative ways.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

These pouches come in several different versions, de-
pending on individual needs:
SMOOTHBORE AMMO POUCHES
6-round single pouch version, or
12-round double pouch version
REGULAR AMMUNITION POUCHES
6-round single pouch version, or
12-round double pouch version
COMBINED SMOOTHBORE AND REGULAR AMMO 
POUCHES
version holding 6 smoothbore slugs and 8 regular 
ammo rounds
A system of bands holding the ammo inside the pouch 
enables to store the used rounds for future utilisation.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

ŁADOWNICA NA MAGAZYNEK + WOREK ZRZUTOWY
MAGAZINE POUCH + DUMP POUCH

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-021Nr. PR-020

Nr. PR-022



ŁADOWNICE I KIESZENIE/POUCHES
ŁADOWNICA NA 1 MAGAZYNEK

SINGLE MAGAZINE POUCH

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
 e PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide s traps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Kieszeń na środki łączności to uniwersalna kieszeń 
pozwalająca na przenoszenie różnych modeli radiotele-
fonów.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

KIESZEŃ NA ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI
POUCH FOR COMMUNICATION DEVICES

This pouch for communication devices is a versatile 
compartment for carrying various types of radiotel-
ephones.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Ładownica szczególnie przydatna dla operatorów 
torujących przejścia używając strzelb gładko lufowych 
kalibru 12. Konstrukcja posiada dwie pętle o różnych 
długościach regulowane rzepem mieści 6 sztuk amu-
nicji kal.12.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; taśmy poliamidowe 
PASAMON; zamki YKK;

CZAS REALIZACJI do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

ŁADOWNICA NA CARTRIDGE DO TASERA
TASER CARTRIDGE POUCH

ŁADOWNICA NA PRZEDRAMIĘ
FOREARM POUCH 

Forearm pouch This pouch is highly valued by operators 
clearing their path with 12 cal. smoothbore shotguns. It 
features two Velcro-regulated loops of various lengths 
that hold 6 cal. 12 rounds.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME up to 14 business days 

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-023 Nr. PR-024

Nr. PR-026Nr. PR-025







KABURY/HOLSTERS





KABURY/HOLSTERS

Saszetka ta posiada komorę, gdzie za pomocą taśmy 
gumowej możemy zamontować pistolet wraz z maga-
zynkiem oraz dodatkowy magazynek. Założona na pas i 
przypięta na biodrach umożliwia błyskawiczne dobycie 
broni i oddanie strzału. Dodatkowo saszetka posiada 
osobną kieszeń na dokumenty, klucze oraz portfel. Jej 
cywilny wygląd pozwala na poruszanie się z bronią 
niewidoczną w każdym miejscu publicznym.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Saszetka jest przeznaczona do przenoszenia broni krót-
kiej różnych typów (Glock, Walter P99, Steyer) model 
należy określić podczas
składania zamówienia). Saszetka zapinana wokół bio-
der lub klatki piersiowej za pomocą klamry typu fas-
tex. Odpięcie komory głównej( z bronią) następuje 
poprzez pociągniecie elastycznej pętli z szok kordu 
i rozpięcia zamka błyskawicznego. Broń w saszetce 
można ustawiać pod dowolnym kontem ułatwiającym 
jej wyciągnięcie. Broń w saszetce jest zabezpieczana 
pokrowcem kabłąka wykonanego z tworzywa sztucz-
nego umożliwiającego bezpieczne przenoszenie broni z 
nabojem w komorze nabojowej. Saszetka posiada dwie 
dodatkowe komory zapinane na zamki błyskawiczne, 
które można wykorzystać na dodatkowe magazyn-
ki, komplet dokumentów, opatrunek osobisty itd. 
Wewnątrz komory głównej znajdują się również dwie 
małe komory mieszczące dwie pary rękawiczek ratown-
iczych i maseczkę do RKO lub inne małe przedmioty.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

This satchel features a compartment for carrying a 
handgun with an additional magazine. An individual 
wearing this satchel around their waist may instantly 
draw  the handgun and fire. The satchel features also an 
additional compartment for carrying documents, keys 
or a wallet. Its civilian design enables to carry the fire-
arm in public in a concealed manner.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

This satchel is designed to carry various types of hand-
guns (Glock, Walther P99, Steyr – the model should be 
specified in the order). The satchel is fastened around 
the waist or chest with a fastex buckle. The main hand-
gun compartment can be opened by pulling an elastic 
shock cord and unzipping the zipper. The firearm can 
be positioned in the satchel under various angles to 
enable easy deployment. The firearm is secured in the 
satchel by a plastic cover, which enables to carry the 
weapon with a round in the chamber safely. The satchel 
features two additional compartments locked with zip-
pers which can be used to store spare magazines, docu-
ments, a medical dressing, etc. The main compartment 
features also two smaller compartments for carrying 
miscellaneous equipment, such as two pairs of medical 
gloves, CPR mask, or other small objects.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SASZETKA DO SKRYTEGO PRZENOSZENIA BRONI
CONCEALED CARRY WAIST SATCHEL

Saszetka do skrytego przenoszenia broni TEDI
TEDI concealed carry satchel

Nr. PR-027 Nr. PR-028



SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Zestaw TASER składa się z kabury do TASERA x26 i 
ładownicy na cartridge do TASERA x26. Kupując w 
zestawie płacisz mniej za funkcjonalny zestaw!

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Kabura na TASER jest jedyną dostępną na rynku kaburą 
dedykowaną do TASERA x26. Konstrukcja pozwala na 
bezpiecznie przenoszenie i szybkie dobycie. Przystoso-
wana dla użytkowników prawo i lewo ręcznych. Montaż 
do oporządzenia MOLLE.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

KABURA
HOLSTER

ZESTAW TASER
TASER SET

KABURA NA TASER
TASER HOLSTER

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

The TASER set consists of the TASER x26 holster and the 
TASER x26 cartridge pouch. Buying them together saves 
you money!

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

This TASER holster is the only available dedicated hol-
ster for the TASER x26 model on the market. Its design 
enables easy transportation and quick deployment. It 
is adapted both to left-handed and right-handed users 
and it is fully compatible with the MOLLE system.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

KABURY/HOLSTERS

Nr. PR-029 Nr. PR-030

Nr. PR-031



MEDYCZNE/MEDICAL





MEDYCZNE/MEDICAL

Apteczka uniwersalna z panelem sygnałowym
Apteczka skonstruowana jest w formie 
dwuskrzydłowego pokrowca na wyposażenie medy-
czne otwieranego za pomocą dwóch oznaczonych 
jaskrawym kolorem pętli gumowych. Po otwarciu 
apteczki samoczynnie stawiany jest panel sygnałowy 
wykonany z jaskrawych i odblaskowych materiałów. 
Panel ostrzega i ułatwia lokalizację miejsca zdarzenia. 
Wewnątrz apteczki znajduje się 5 kieszeni wykonanych 
z siatki ułatwiającej identyfikację sprzętu znajdującego 
się wewnątrz kieszeni. Na zewnątrz apteczki znajduje 
się mała kieszonka przeznaczona do przenoszenia 
rękawiczek ratowniczych oraz rzepy ułatwiające mon-
towanie apteczki np. wewnątrz pojazdu jak i oznaczenie 
apteczki naszywką informacyjną.
Apteczka przeznaczona jest dla kierowców dbających 
o właściwe udzielanie pomocy w wypadkach drogow-
ych, instruktorów sportów, jak i służb mundurowych i 
firm zajmujących się ochroną osób i mienia dbających o 
właściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Universal first-aid kit with a warning panel
This first-aid kit is designed as a foldable soft case con-
taining  medical equipment. It can be unfolded with the 
help of two bright elastic loops. The kit is also equipped 
with a bright, fluorescent warning panel which emerges 
automatically after unfolding the kit. The panel serves 
as a warning and helps to spot the location of the ac-
cident. Inside the kit, there are 5 mesh compartments 
which enable to identify available medical equipment 
without removing it. The outer layer of the kit features 
a small pocket for medical gloves, as well as a Velcro 
which enables to mount the kit inside a vehicle and to 
attach an information label to it.
This first-aid kit is perfect for responsible drivers, sports 
instructors, uniformed services, as well as reliable com-
panies providing security and property protection ser-
vices.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

APTECZKA Z PANELEM ODBLASKOWYM
FIRST-AID KIT WITH A FLUORESCENT PANEL

Konstrukcja kieszeni pozwala na 
pewne i szybkie dobycie stazy, 
również ręką w rękawicy tak-
tycznej. Stazę w kieszeni można 
transportować w dwóch warian-
tach złożenia.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

KIESZEŃ NA STAZĘ X2
COMPRESSION BAND DOUBLE POUCH

PLECAK MEDYCZNY + NOSZE PŁACHTOWE
MEDICAL BACKPACK + SHEET STRETCHERS

NOSZE PŁACHTOWE Z POKROWCEM
SHEET STRETCHERS WITH A COVER

The design of this pouch enables 
quick deployment of the compres-
sion band, even while wearing 
tactical gloves. The compression 
band can be folded and transport-
ed in two alternative ways.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION 
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-032 Nr. PR-033

Nr. PR-034

Nr. PR-035



MEDYCZNE/MEDICAL
 APTECZKA ZESPOŁOWA NERRAT 

WAIST-MOUNTED NERRAT FIRST-AID KIT

Apteczka zespołowa typu NERRAT jest średniej wielkości 
pokrowcem do przenoszenia sprzętu ratowniczego, 
uzupełniającego lub wspomagającego posiadane indy-
widualne wyposażenie ratujące życie. Pokrowiec uszyty 
jest w formie otwieranej książki. Otwarcie zapewnia 
zamek błyskawiczny umożliwiający rozpięcie w obu ki-
erunkach. Wnętrze w całości wyłożone jest tkaniną typu 
rzep „pętelka” umożliwiającą zamontowanie dowolne-
go sprzętu za pomocą rzepu montażowego typu „hac-
zyk”. Na zewnętrznej stronie umieszczona jest kieszeń 
dedykowana dla płaskich opatrunków np. okluzyjnych 
lub hemostatycznych. Boczne ściany pokrowca 
wyposażone są w taśmy nośne systemu MOLLE, które 
umożliwiają montowanie dodatkowego wyposażenia. 
Przenoszenie pokrowca w położeniu marszowym 
odbywa się z tyłu wyposażenia np. pasa głównego, 
kamizelki lub plecaka. W razie potrzeby skorzystania z 
wyposażenia przenoszonego w pokrowcu za pomocą 
jednej klamry typu FASTEX firmy ITW NEXUS możemy 
samodzielnie przepiać apteczkę i swobodnie korzystać 
z przenoszonego w niej wyposażenia. Napięcia spowo-
dowane poruszaniem się, przekraczaniem wejść do 
budynków lub długotrwałe przebywanie w pojeździe 
jest minimalizowane nowatorskim systemem opar-
tym na gumach okrągłych typu “shock-cord”. System 
zapewnia też nieograniczony dostęp do przenoszonego 
wyposażenia na pasie lub kamizelce.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

The NERRAT team first-aid kit is a medium-sized soft case 
that enables to carry rescue equipment supplementing 
individual lifesaving equipment. The soft case is shaped 
as a book and can be opened with a two-way zipper. Its 
interior is lined with Velcro loop fastener, which enables 
the attachment of additional elements via Velcro hook 
fastener. The outer layer of the kit features a flat pocket 
dedicated for wound dressings, such as occlusive and 
haemostatic wound dressings. The side panels of the 
soft case feature MOLLE webbing, which enables the 
owner to attach additional equipment to the kit. While 
on the move, the kit can be transported on the back of 
a tactical belt, a vest or a backpack. If needed, it can be 
easily removed and attached someplace more conveni-
ent with one ITW NEXUS FASTEX buckle, in order to ac-
cess the equipment contained in it. Potential damage 
resulting from everyday use, crossing narrow passages, 
or sitting in a vehicle is countered by an innovative sys-
tem of circular shock cord straps. This system also ena-
bles unrestricted access to the equipment fastened to 
the belt or the vest.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-036



PASY i SZELKI/BELTS AND RIGS





PASY i SZELKI/BELTS AND RIGS

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

 PAS COBRA
COBRA BELT

PAS TAKTYCZNY
TACTICAL BELT

PAS Z SZELKAMI
TACTICAL BELT

PAS FASTEX
FASTEX BELT

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; 
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-037

Nr. PR-038 Nr. PR-040

Nr. PR-039





TORBY/BAGS





TORBY/BAGS
Jest jedynym na rynku produktem umożliwiającym 
komleksowy transport sprzętu potrzebnego do prow-
adzenia treningu strzeleckiego nawet dla 10 osób.
Torba zawiera:

5 saszetek umożliwiających przenoszenie jednej lub 
dwóch jednostek broni krótkiej wraz z 4 magazynkami, 
co daje możliwość przenoszenia do 10 jednostek broni.
Torba amunicyjna umożliwiająca transport do 1500 
sztuk amunicji kalber 9 mm.
Futerał na słuchawki oraz okulary przeciwodpryskowe 
– umozliwia przenoszenie dwóch par słuchawek oraz 
dwóch par okularów.
Panel mobilny – umożliwiający przenoszenie tackera, 
flamastrów, zakreślaczy oraz miarki, przydatnych przy 
omawianiu wyników strzelań przy tarczy. Panel montu-
jemy do paska spodni lub kamizelki na system molle.
Worek na odzysk – umożliwia zabranie ze sobą łusek 
po strzelaniu. Siatkowa konstrukcja umożliwia kontrolę 
zawartości bez jej otwierania.
Apteczka zewnętrzna – apteczka przypinana do torby 
na rzep i zabezpieczona pasem Fastex umożliwia 
natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy. 
Jest podzielona na sekcje, przyporządkowuje więc 
wyposażenie do np. tamowania krwotoków, prow-
adzenie resuscytacji, zabezpieczania ran klatki 
piersiowej. Siatkowa konstrukcja poszczególnych sekcji 
umozliwia ich kontrolę zawartości bez jej otwierania. 
Apteczka posiada panel odblaskowy stanowiący dodat-
kowe zabezpieczenie podczas wypadków drogowych. 
System szybkiego otwarcia daje natychmiastowy 
dostęp do zawartości i rozkłada panel odblaskowy. 
Dodatkowo apteczka posiada zewnętrzną kieszeń na 
kołnierz usztywniający szyję oraz zewnętrzną kieszeń 
na rękawiczki jednorazowe. Torba posiada również 
kieszeń boczną umozliwiającą przenoszenie dodatkow-
ych dowolnych elementów wyposażenia.
Klapa torby wyposażona jest w zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi panel umożliwiający 
bieżące prowadzenie ewidencji podczas strzelania – 
pobierania broni lub pobierania amunicji.
Torbę dedykujemy instruktorom strzelectwa spor-
towego a także zorganizowanym grupom strzelającym 
z broni krótkiej.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; taśmy poliamidowe 
PASAMON; zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

It is the only available product on the market that ena-
bles complex transportation of equipment required to 
conduct shooting training for up to 10 participants.
The bag includes:

5 satchels for one or two handguns with 4 magazines, 
which enables to transport up to 10 handguns in total. 
An ammo bag for up to 1,500 cal. 9mm rounds.
A case for two pairs of earmuffs and protective glasses.
A mobile panel that can hold a tacker, marker pens, 
highlighters and a measure – useful while analysing the 
results of target practice. The panel can be mounted to 
a belt or a MOLLE-compatible vest.
A dump pouch that enables to clear away empty shells. 
Its mesh design enables to check the contents without 
opening the pouch.
An external first-aid kit. The kit is fastened to the bag 
with Velcro and secured with a Fastex strap, which 
enables swift action in emergency situations. The kit 
features several compartments, organised in accord-
ance with the type of medical equipment stored inside 
it: blood loss prevention, CPR, treatment of chest 
wounds. The mesh design of the compartments ena-
bles to check their contents without opening them. The 
first-aid kit features a fluorescent panel helpful in the 
case of a road accident. The quick-opening system pro-
vides immediate access to its contents and unfolds the 
fluorescent panel. The kit additionally features an outer 
compartment for a neck brace and an outer pocket 
for medical gloves. It also features a side pocket that 
enables to carry miscellaneous elements of equipment. 
The flap of the bag features a water-resistant panel that 
enables to keep track of the firearms and ammo used 
during the training.
The bag is dedicated to shooting sport trainers and 
organised groups training with handguns.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps, YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

TORBA INSTRUKTORA WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO
SHOOTING INSTRUCTOR’S BAG

Nr. PR-041



TORBY/BAGS

Torba jest pokrowcem na sprzęt ochrony osobistej taki 
jak maska przeciwgazowa. Powstała w celu usprawnie-
nia i przyspieszenia wyciągnięcia i użycia maski. Torba 
może być montowana do wyposażenia za pomocą sys-
temu MOLLe, tak w pozycji pionowej jak i poziomej. Ot-
warcie torby następuje poprzez odpięcie jednej klamry 
typu fastex firmy ITW NEXUS i pociągnięcie taśmy i 
całego języka w dół lub bok. Można to zrobić swobod-
nie jedną ręką, jak również w rękawiczce taktycznej.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; taśmy poliamidowe 
PASAMON; zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBA NA MASKĘ PRZECIWGAZOWĄ
GAS MASK POUCH

This pouch is a cover for personal protective equip-
ment, such as gas masks. It was designed to facilitate 
and speed up the process of gas mask deployment. The 
pouch can be fastened to the equipment both horizon-
tally and vertically using the MOLLE system. The pouch 
can be accessed by releasing one ITW NEXUS FASTEX 
buckle and pulling the strap to the side or downwards, 
which can be easily achieved with one hand, even while 
wearing tactical gloves.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps, YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Torba usztywniona w podstawie, przeznaczona na 
zajęcia treningowe i taktyczne. Posiada dwie kieszenie 
boczne oraz dodatkową kieszeń na obuwie treningowe. 
Dodatkowo wewnątrz torby znajduje się kieszeń siat-
kowa dająca mozliwość przechowywania planu zajęć 
treningowych, dokumentów, telefonu. Dodatkowo 
wszyty panel umożliwia również  montaż butelek z 
płynami niezbędnymi podczas zajęc sportowych. Wymi-
ary: 62 cm x 30 cm x 32 cm o pojemności 60 l

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; taśmy poliamidowe 
PASAMON; zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBA SPORTOWA
SPORTS BAG

This bag features a stiffened bottom and makes a per-
fect choice for all your training and tactical activities. 
It features two side compartments and an additional 
compartment for storing training shoes. Inside, the bag 
features a mesh compartment  for a training plan, docu-
ments and a mobile phone. An additional panel enables 
to safely carry bottles containing your favourite bever-
age. Dimensions: 62 cm x 30 cm x 32 cm; 60 litres

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps, YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-042 Nr. PR-043



TORBY/BAGS

Jest połączeniem maty strzeleckiej oraz torby do 
przenoszenia broni. Jako mata wyposażona jest w panel 
amunicyjny , panel na dane elewacyjne. Jej budowa po-
zwala na idealne złożenie się do oddania strzału. Na pr-
zodzie maty znajduje się  pas umożliwiający podparcie 
dwójnogu. Konstrukcja maty chroni użytkownika przed 
kontaktem z wilgocią oraz zimnem. W postaci złożonej 
, jako torba istnieje mozliwość przenoszenia jednego 
bądź dwóch karabinów stajperskich zabezpieczonych 
systemem molle przed uderzeniem. Dodatkowo boczna 
kieszeń pozwala na przenoszenie karabinów wsparcia 
jak np. AK 47 lub M 4. Torbo-mata umożliwia przeno-
szenie za rączki, jest tez możliwość montażu uszu, 
umożliwiających przenoszenie torbo-maty na plecach 
wraz z bronią w niej schowaną.
Prezes firmy PRAKT podczas VI zawodów strzeleckich 
Long Shot 2013 r. zajął III miejsce w kategorii 1000 plus 
Tactical Standard przy użyciu torbo-maty strzeleckiej.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
 zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBO-MATA STRZELECKA
SHOOTING MAT AND DRAG BAG

This product is a combination of a shooting mat and a 
drag bag. As a shooting mat, it features an ammo panel 
and an elevation data book panel. Its design enables 
to assume the perfect shooting position. The front 
end of the mat features a belt for supporting a bipod. 
The design of the mat protects the user from cold and 
moisture. As a drag bag, the product enables to safely 
transport up to two sniper rifles fastened to the built-
in MOLLE system. An additional side compartment 
can hold an assault rifle, such as the AK-47 or the M4 
Carbine. The shooting mat and drag bag features carry 
handles and special mounting straps, which enables to 
carry it either in hand or on the back.
PRAKT’s CEO achieved 3rd place in the 1000 plus Tacti-
cal Standard category during the VI Long Shot  shooting 
contest in 2013, while using the very same product.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBA NA PISTOLET MASZYNOWY
SUBMACHINE GUN CASE

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

TORBA NA BROŃ KRÓTKĄ
PISTOL BAG

Nr. PR-044 Nr. PR-045

Nr. PR-046



TORBY/BAGS

Umożliwia przenoszenie broni ze złozoną kolbą wraz z 
ilością  250 sztuk amunicji oraz do 5 magazynków oraz 
zestaw czyszczący. Torba może być przenoszona w ręku 
lub na pasku. Cywilny wygląd torby niczym nie różni się 
od typowe torby laptopowej.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBA NA PISTOLET MASZYNOWY SCORPION EVO 3A1
SCORPION EVO 3A1 SUBMACHINE GUN CASE

The case enables to transport the weapon with its stock 
folded, 250 additional rounds, up to 5 magazines and a 
cleaning kit. The case can be carried either on the arm, 
or attached to a belt. Its civilian design resembles a reg-
ular laptop case. 

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

TORBA NA BROŃ DŁUGĄ
SOFT RIFLE CASE

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps,
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-047 Nr. PR-048



PLECAKI/BACKPACKS





PLECAKI/BACKPACKS

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Zasobnik do plecaka medycznego pozwala na 
przenoszenie dodatkowego wyposażenia np. noszy 
płachtowych. Mocowany do plecaka za pomocą rzepa 
i dwóch troków zabezpieczających. W razie potrzeby 
może być odczepiony w prosty i szybki sposób.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PLECAK MEDYCZNY
MEDICAL BACKPACK

PLECAK MEDYCZNY v2
MEDICAL BACKPACK v2

ZASOBNIK DO PLECAKA MEDYCZNEGO
MEDICAL PACKPACK ATTACHMENT PANEL

PLECAK MEDYCZNY + NOSZE PŁACHTOWE
MEDICAL BACKPACK + SHEET STRETCHERS

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

This attachment panel enables to carry additional 
equipment, such as sheet stretchers. It is attached with 
Velcro and two additional straps. It can be easily re-
moved, if needed.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-049

Nr. PR-051 Nr. PR-052

Nr. PR-050





INNE/MISCELLANEOUS





INNE/MISCELLANEOUS

Uchwyt na strzelbę pozwala na zabezpieczenie broni 
gładkolufowej. Wykonany z wysokiej jakości plastiku 
typu ABS, posiada zabezpieczenie z linki elastycznej 
przed nieporządanym wypięciem broni. Uchwyt przys-
tosowany jest do montażu na oporządzeniu MOLLE.

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Zawieszenie do chuligana pozwala na łatwe przenosze-
nie narzędzi do wyważania drzwi. Prosta konstrukcja 
zawiesia pozwala na łatwy montaż. Dzięki regulatorowi 
użytkownik w łatwy sposób może dostosować zawi-
eszenie.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

Worek na odzyskane wyposażenie taktyczne, wykonany 
z Cordury® o gramaturze 500D. Dno worka wykonane 
jest z siatki konstrukcyjnej, co ułatwia odprowadzenie 
wody, piasku lub innych zabrudzeń. W torbie mieści 
się 8 magazynków od karabinku m4. Worek może byś 
przenoszony w dwóch pozycjach. Otwarcie worka pole-
ga na pociągnięciu uchwytu T w dół. Elastyczny element 
układa i utrzymuje otwór w pożądanej pozycji.

Otwór wejściowy worka jest większej niż długość 30 
nabojowego magazynka typu m4 lub AK-47 zamykany 
jest za pomocą klamry zaciskowej i Szmyrka typu para-
cord lub gumy o okrągłym przekroju.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON; 
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

UCHWYT NA STRZELBĘ
SHOTGUN HOLSTER CLIP

ZAWIESZENIE DO CHULIGANA
HOOLIGAN SLING

WOREK ZRZUTOWY
DUMP POUCH

This shotgun holster grip enables to carry a smoothbore 
weapon. It is made of high quality ABS plastic and fea-
tures a secure elastic cord system keeping the weapon 
in place. The holster clip is MOLLE-compatible.

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

This hooligan sling enables to carry forcible entry tools 
in a convenient way. The simple design of the sling ena-
bles easy mounting. The sling is fully adjustable.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

This dump pouch for tactical equipment is made of 
500D Cordura® fabric. It features a mesh bottom for easy 
water and sand removal. The dump pouch can hold 8 
M4 Carbine magazines and can be carried in two alter-
native positions. It can be opened by pulling the T han-
dle downwards. An elastic element holds its opening in 
the desired position.

The opening of this dump pouch is larger than a 
30-round M4 Carbine or AK-47 magazine, and can be 
closed either with a clamp and a Paracord string, or a 
round elastic band.

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps, YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-053

Nr. PR-054
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ZAWIESZENIA DO BRONI/TACTICAL SLINGS





ZAWIESZENIA DO BRONI/TACTICAL SLINGS

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
taśmy poliamidowe PASAMON;
zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PAS DO BRONI K1
K1 TACTICAL SLING

SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex;
PASAMON polyamide straps, 
YKK zippers;

LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Pas do broni długiej variable K2 (zmienny)

Pas przeznaczony jest do przenoszenia broni długiej 
takiej jak: karabiny, karabinki, pistolety maszynowe. Jest 
klasycznym pasem dwu punktowym, który w ramach 
potrzeb można szybko przepiąć na jednopunktową 
pętlę. Długość pasa można bardzo szybko regulować ( 
poprzez pociągnięcie pętli z linki), co umożliwia szybkie 
dostosowanie pasa do potrzeb wykonywanej czynności 
tzn: strzelanie ze zmienionej pozycji, zjazd na linie itd. 
Poduszka pasa wykonana jest z cordury i wypełniona 
jest elementem amortyzującym. Pas zakończony jest 
metalowymi karabińczykami łatwymi w przepinaniu i 
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.

SPECYFIKACJA
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; taśmy poliamidowe 
PASAMON; zamki YKK;

CZAS REALIZACJI
do 14 dni roboczych

WYPRODUKOWANO W POLSCE

PAS DO BRONI K2
K2 TACTICAL SLING

K2 variable tactical sling for longer weapons

This tactical sling is designed to carry longer weapons, 
such as rifles, carbines and submachine guns. It is a 
classical 2-point sling which, if necessary, can be easily 
transformed into a single-point sling. The length of the 
sling is fully adjustable (by pulling a cord loop), which 
enables to adapt the product to individual needs, such 
as: shooting from an alternative position, riding a zip 
line, etc. The padding of the sling is filled with shock ab-
sorbing material and the sling itself features sturdy and 
easy to operate metal snap-hooks.
SPECIFICATION
CORDURA® 1100dtex, 560dtex; PASAMON polyamide 
straps, YKK zippers; LEAD TIME
up to 14 business days

MANUFACTURED IN POLAND

Nr. PR-056 Nr. PR-057
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ul. Konstruktorska 6,
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info@prakt.pl

prakt.pl


