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O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SUBOR” zostało utworzone w 1990 roku. W pierwszym 
okresie działalności firmy podstawowymi wyrobami były: ubrania robocze, koszule flanelowe, rękawice robocze itp. 
W październiku 1993 firma otrzymała status Zakładu Pracy Chronionej. Rozwój firmy wiązał się z systematycznym 
rozszerzeniem produkowanego asortymentu (specjalistyczne ubrania kwasoochronne i ognioodporne). Oprócz 
produkcji własnej oferta handlowa  obejmowała  obuwie robocze, obuwie gumowe, artykuły chemii gospodarczej. 
W okresie tym firma specjalizowała się w kompleksowym zaopatrzeniu swoich odbiorców w artykuły BHP. Szybki 
rozwój wymógł na właścicielach decyzje o zakupie i remoncie hal magazynowych, przeznaczonych na nową siedzibę 
firmy. W czerwcu 1996 roku nastąpiła zmiana siedziby firmy. Od tej pory siedziba mieści się na ul. Towarowej 40 
w Staszowie. Oprócz produkcji odzieży roboczej i ochronnej asortyment został rozszerzony o sorty mundurowe dla 
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na początku 2003 roku podjęto decyzje o wdrożeniu w PPHU „SUBOR” systemu zarządzania jakością wg  
PN-EN  ISO  9001:2001. Opracowano Księgę Jakości i związane z nią procedury dla poszczególnych komórek 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. W roku 2011 odnowiono system zarządzania jakością wg nowej normy PN-EN ISO 
9001:2009 oraz uzyskaliśmy certyfikat IQNet (International Certyfication Network). Dnia 2008-06-16 otrzymaliśmy 
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej numer 1602 H - NATO Comercial and Government Entity Code (NCAGE). 

W chwili obecnej firma zatrudnia prawie 130 osób z których większość to szwaczki z wieloletnią praktyką w zawodzie.  
Głównymi odbiorcami PPHU „SUBOR” są jednostki PSP i OSP, Agencje Ochrony, Straże Miejskie, Policja, Wojsko 
Polskie. W ubraniach wykonanych przez SUBOR chodzą jednostki straży z Belgii, Holandii, Szkocji, Litwy, Iraku, Węgier, 
Niemieckiego Czerwonego Krzyża czy linii lotniczych KLM.

Jesteśmy partnerami handlowymi następujących firm: „WOJAS”, „PROTEKTOR”, „BEZALIN”, „ARIES POWER”, „LUBAWA 
S.A”, „MSA SAFETY”, „HONEYWELL SAFETY”, „MACTRONIC”, „SUPON BIAŁSTOK”, „AJ GROUP”, „PPO STRZELCE”, 
„PORTWEST”, „STIHL” „MOTOROLA” „RATEX”.

N agROdy I  w y RóżNIENIa

W latach 2005, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 PPHU „SUBOR” został nagrodzony przez dziennik „Puls 
Biznesu”, „Bank PKO BP” i „COFACE POLAND” tytułem „GAZELI BIZNESU”. Dzięki temu firma należy do elitarnego klubu 
najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W 2009 i 2012 roku PPHU „SUBOR” został wyróżniony tytułem „LODOŁAMACZE” w kategorii: - „Za szczególną 
wrażliwość społeczną i odpowiedzialność za politykę personalną uwzgledniającą potrzeby osób niepełnosprawnych”

W 2012 oraz w roku 2015  zostaliśmy wyróżnienie w konkursie „Pracodawca - Organizator pracy bezpiecznej” 
organizowanym  na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach dla pracodawców zatrudniających od 51 do 
200 pracowników.

P Ods tawOwE at u t y P.P.H.u.  „suBOR” tO:

•	 wysoko specjalizowana kadra gwarantująca jakość
•	 nowoczesny park maszynowy firm GERBER TECHNOLGY JUKI i PFAFF
•	 duża różnorodność w doborze tkanin i wzorów ubrań
•	 XXV -  letnie doświadczenie na rynku odzieży P.POŻ/BHP
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uBRaNIE sPECJaLNE 3 częściowe
 ciężkie syriUsz X i kurtka lekka prOtOn

poziom Ochrony – 2
Ubranie posiada Certyfikat WE 
na zgodność z EN 469.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

 najnOwsze Ubranie naszej firmy

najnowsze ubranie naszej firmy syriUsz X jest wykonane zgodnie z EN 469 a kurtka lekka od ubrania 
PROTON S jest wykonana zgodnie z EN 15614. Ponadto trzyczęściowe ubranie:

•	 Posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
•	 Jest zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, spełnia wymagania rozporzą-

dzenia MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.).
•	 Spełnienia wymagań zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych 

wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.).
•	 Ubranie posiada system do montowania pętli ratowniczej. Wszystkie warstwy ubrania wykonane są na bazie włókien aramidowych, zastosowana membrana 

w ubraniu to laminat PTFE zapewniający najniższy na rynku parametr RET.
•	 Ubranie SYRIUSZ X i kurtka PROTON S oznakowane są taśmami perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm. Ubrania posiadają zamki szybkiego otwierania, 

a wszystkie elementy narażone na uszkodzenia posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kewlarowej powlekanej silikonem. Ubrania są produkowane w ko-
lorze żółtym (odcień naturalnego aramidu); granatowym i czarnym.

rOzmiary wg tabeli rOzmiarOwej

kurtka lekka prOtOn s
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uBRaNIE sPECJaLNE 3 częściowe
 ciężkie tytan X i kurtka lekka prOtOn

poziom Ochrony – 2
Ubranie posiada Certyfikat WE 
na zgodność z EN 469.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Ubranie tytan X jest wykonane zgodnie z EN 469 a kurtka lekka od ubrania PROTON S jest wykonana 
zgodnie z EN 15614. Ponadto trzyczęściowe ubranie:

•	 Posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
•	 Jest  zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, spełnia wymagania rozporzą-

dzenia MSWiA z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.).
•	 Spełnienia wymagań zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych 

wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.).
•	 Najważniejszym atutem ubrania TYTAN jest tkanina zewnętrzna wyprodukowana z innowacyjnych włókien PBI i na licencji firmy PBI Performance  z USA.
•	 Ubranie posiada system do montowania pętli ratowniczej. Wszystkie warstwy ubrania wykonane sa na bazie włókien aramidowych w minimalnej proporcji 98%, 

a ich łączna gramatura wynosi dużo poniżej 500 gr/m2,  zastosowana membrana w ubraniu to laminat PTFE.
•	 Ubranie TYTAN X i kurtka PROTON S oznakowane są taśmami  perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm. Ubrania posiadają zamki szybkie otwierania, a wszyst-

kie elementy narażone na uszkodzenia posiadają dodatkowe wzmocnienia z tkaniny kewlarowe powlekanej silikonem. 
rOzmiary wg tabeli rOzmiarOwej

kurtka lekka prOtOn s
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uBRaNIE LEkkIE prOtOn s 
do przestrzeni otwartych

Ubranie specjalne prOtOn s służy do działań ratowniczo-gaśniczych w przestrzeni otwartej,  jest 
lekkim jednowarstwowym ubraniem wykonanym zgodnie z EN 15614,oraz  zapewniającym swobodne 
wykonywanie czynności przewidzianych podczas akcji gaśniczych w przestrzeni otwartej. 

•	 PROTON S Jest ubraniem dwuczęściowym, składającym się z kurtki i spodni, w kolorze żółtym (odcieniu naturalnego aramidu), lub czarnym, lub granatowym.
•	 Ubranie  zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort użytkowania, nie obniżając przy tym poziomu ochrony i  uwzględnia jednoczesne stosowanie innych 

środków ochrony osobistej. 
•	 Wszystkie szwy w ubraniu, w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, są zabezpieczone przed pruciem szwem powrotnym i ryglem. 
•	 Do patek kieszeni  i do elementów regulacji obwodów w kurtce i w spodniach zastosowano uchwyty z pogrubieniem z tkaniny powlekanej. 
•	 Ubranie oznakowane jest taśmami  perforowanymi o szerokości 50 i 75 mm. 
•	 Ubrania posiadają zamki szybkie otwierania.

rOzmiary wg tabeli rOzmiarOwej
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uBRaNIE sPECJaLNE shark

Ubranie to zostało zaprojektowane zgodnie z EN 469 przy równoczesnym zastosowaniu najnowszych 
i najlepszych rozwiązań z całego świata. Najważniejszymi zaletami tego ubrania jest waga (gramatura) 
zastosowanych tkanin wynosząca w układzie dużo poniżej 500 gr/m2 przy jednoczesnym spełnieniu 
wymagania poziomu II EN 469 i wysokimi parametrami tego poziomu. 

•	 W ubraniu zastosowane tkaniny (zewnętrzna, membrana, warstwa izolacyjna z podszewką) łącznie ze ściągaczami są wykonane z włókien aramidowych o mi-
nimalnej zawartości 98% włókna aramidowego. W ubraniu SHARK zastosowano taśmy odblaskowe, perforowane dzięki czemu ubranie dużo lepiej oddycha, 
ponieważ taśmy nie blokują odprowadzania pary wodnej, a ponadto takie taśmy wpływają także na wagę ubrania. 

•	 Ubranie zostało przebadane i uzyskało bardzo dobre wyniki w instytucie BTTG na manekinie zgodnie z załącznikiem E do EN 469.
•	 najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem jest materiał zastosowany na wzmocnienia ramion, łokci, kolan, dołów nogawek, dołów rękawa i zapinek kie-

szeni, jest to materiał o bardzo wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz dodatkowo posiada wplecione odblaskowe (srebrne) włókna które 
dodatkowo poprawiają widoczność strażaka w akcji.
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poziom Ochrony – 2
Ubranie posiada Certyfikat WE 
na zgodność z EN 469.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

uBRaNIE sPECJaLNE shark

najważniejszymi atutami konstrukcyjnymi ubrania jest krój (krótka kurtka z profilowanymi rękawami, 
wysokie spodnie z profilowanymi nogawkami) oraz:

•	 wbudowany system ewakuacji
•	 kieszenie na kolanach umożliwiające bezpieczne zamontowanie wkładek amortyzujących na kolanach
•	 kieszenie ze specjalnymi mieszkami umożliwiające łatwe dostanie się do wnętrza w rękawicach
•	 przywieszki w kieszeniach ułatwiające otwieranie patek w rękawicach (poprawiające chwytność)
•	 dodatkowe wzmocnienia w dołach nogawek i dołach rękawów zapobiegające uszkodzeniom tych wrażliwych elementów spodni i kurtki
•	 specjalne szelki (odpinane) w spodniach poprawiające komfort użytkowania
•	 dodatkowe boczne kieszenie w spodniach
•	 wysoki karczek w spodniach z płynna regulacją obwodu
•	 zamek szybkiego otwierania w kurtce
•	 kieszenie naprawcze pozwalające dostać się do każdej warstwy w ubraniu
•	 dodatkowe wzmocnienia z wkładkami amortyzującymi na ramionach i łokciach
Ubranie produkowane jest w kolorze granatowym (na specjalne zamówienie w kolorze piaskowym)

rOzmiary wedłUg tabeli

ELEMENty wIdOCzNE  
w CIEMNOśCI
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uBRaNIE sPECJaLNE Us-03 i Us-03/a

Ubranie specjalne US-03 i US-03/A składa się z kurtki długości 3/4 i spodni wykonanych z tkaniny 
zewnętrznej  KERMEL HEROSKIN, tkaniny wodoodpornej (membrany) i warstwy termoizolacyjnej  
(filc przepikowany z podszewką).
Model US-03 - podpinka odpinana. Model US-03/A - podpinka wszyta na stałe.

•	 Tkanina zewnętrzna – 99% włókna aramidowe, 1% włókno antystatyczne
•	 Membrana – 65 % Kevlar, 35% PE (laminat PU jest laminatem, który ma słabsze właściwości odprowadzania pary wodnej ale bardzo dobrą odporność na uszko-

dzenia mechaniczne wytrzymuje ciśnienie ponad 100 Kpa)
•	 Wkład termoizolacyjny i podszewka 50% włókno aramidowe, 50% Wiskoza (zastosowanie włókien wiskozy w podszewce powoduje, że pot jest bardzo łatwo 

wchłaniany co poprawia komfort użytkowania w przeciwieństwie do podszewek i wkładów z zawartością 100% aramidów - czyli włókien sztucznych)
•	 Zakończenie rękawa (ściągacz) 50% włókno aramidowe, 50% włókna wiskozy
•	 Zamki na taśmie 100% włókna aramidowe
•	 Taśmy rzepowe trudnopalne
•	 Nici 100% włókno aramidowe
•	 Taśmy odblaskowe / fluorescencyjne i napisy firmy 3M lub STONOR (niepalne)

rOzmiary wedłUg tabeli

poziom Ochrony – 2
Ubranie posiada Certyfikat WE 
na zgodność z EN 469.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Us-03
POdPINka  
OdPINaNa

Us-03/a
POdPINka 

wszyta Na stałE
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Ubrania specjalne US-07 i US-07/A przeznaczone są do akcji gaśniczych i akcji o podobnym charakterze jak 
np. akcje ratunkowe oraz akcje podczas katastrof.
Ubranie zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych, powierzchniowych, przed środkami 
chemicznymi, czynnikami atmosferycznymi, wodą, oraz gorącem i płomieniem.

uBRaNIE sPECJaLNE Us-07 i Us-07/a

Ubranie składa się z kurtki długości 3/4 i spodni wykonanych z tkaniny zewnętrznej w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym, tkaniny wodoodpornej (membra-
ny), podszewki, warstwy termoizolacyjnej.

Ubranie występuje w następujących wersjach: Model US-07 - podpinka odpinana i Model US-07/A - podpinka na stałe
•	 Tkanina zasadnicza - 98% włókna aramidowe, 2% włókno antystatyczne.
•	 Membrana - składająca się z nośnika z włókien poliestrowych i 100% poliuretanu.
•	 Podszewka - 100% Bawełna.
•	 Warstwa termoizolacyjna - filc zawierający 100% włókien aramidowych
•	 Łączna gramatura całego układu: 570 gr/m2

•	 Szelki spodni posiadają płynną regulację długości.
•	 Dodatkowe wzmocnienia na kolanach z tkaniny kevlar powlekanej silikonem koloru czarnego.

rOzmiary wedłUg tabeli

Us-07
POdPINka  
OdPINaNa

Us-07/a
POdPINka 

wszyta Na stałE

poziom Ochrony – 2
Ubranie posiada Certyfikat WE 
na zgodność z EN 469.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP.



Odzież i wyposażenie dla straży pożarnej10

Kominiarka niepalna dla strażaków

•	 Kominiarka niepalna dla strażaków chroni przed gorącem 
i krótkotrwałym kontaktem z płomieniem. Nosi się ją w po-
łączeniu z hełmem strażaka.

•	 Występuje w rozmiarze uniwersalnym.
•	 Kominiarka wykonana jest z odpornych na ogień włókien 

aramidowych oraz włókien wiskozy zapewniającej komfort 
użytkowania oraz odprowadzających pot na zewnątrz. Po-
niżej szczegółowy skład tkaniny.

•	 Wykonana jest z dzianiny DF 7925 o następującym skła-
dzie surowcowym:73% - aramidy, 21% - viskoza FR, 4% - PA,  
2% - włókno antystatyczne.

•	 Gramatura tkaniny 250g/m².
•	 Spełnia wymagania normy PN EN 13911. Posiada certyfi-

kat oceny typu WE oraz Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

•	 Bielizna termoaktywna o symbolach SU998 oraz SU999 składa się z koszulki z długim ręka-
wem oraz ze spodni wykonane z dzianiny trudnopalnej z włóknem antystatycznym. 

•	 Bielizna stanowi pierwszą, najbardziej dopasowaną do sylwetki użytkownika warstwę 
umundurowania. 

•	 W konfekcjonowaniu wyrobu stosuje się technologię szwów płaskich.
•	 Bielizna jest przeznaczona do regulowania temperatury ciała użytkownika w warunkach 

wysiłku fizycznego, chroni także przed działaniem ciepła konwekcyjnego lub promieniują-
cego lub kontaktowego oraz zapobiega nagromadzenia ładunków elektrycznych na odzieży 
powodujących wyładowanie z zapłonem. 

•	 Bielizna posiada certyfikat na zgodność z EN 11612:2010 oraz EN 1149-5:2008.

Model 7925C20 E01 
kolor ecru (kość słoniowa)

Model 7925C20 EK1
kolor granatowy

Odzież termoaktywna  
wkrótce w sprzedaży

EN 1149-5:2008 EN ISO 11612:2015
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Odzież termoaktywna  
wkrótce w sprzedaży Rękawice specjalne

Rękawice specjalne model Top Rescue i Top Rescue Short art.61207

Rękawice strażackie typ RGS-355 Rękawice techniczne RGS-2855 

•	 Rękawice specjalne model Top Rescue art.61207 i Top Re-
scue Short art.61207 zabezpieczają dłonie przed działaniem 
czynników mechanicznych oraz przed środkami chemicz-
nymi, czynnikami atmosferycznymi, gorącem i płomieniem. 
Rękawice zabezpieczają  także dłonie przed wilgocią.

•	 Część dłoniowa rękawic wykonana jest z tkaniny kevlarowej 
powlekanej silikonem posiadającej bardzo dużą odporność 
na przecięcia, przekłucia, rozdzieranie, ścieranie oraz nada-
jącej rękawicom bardzo dobrej chwytności.

•	 Część nadgarstkowa wykonana  jest z tkaniny aramidowej. 
•	 Na części grzbietowej rękawice posiadają naszytą taśmę 

odblaskową 3M.
•	 Warstwa wewnętrzna: podszewka wykonana jest z mate-

riału (filc i dzianina 100% kevlar zapewniającej dodatkową 
ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. 
Oddychająca i wodoodporna membrana Eutotex zabezpie-
czająca dłoń przed wilgocią.

•	 Model Top Rescue art.61207 zakończony  jest mankietem  
z tkaniny aramidowej.

•	 Model Top Rescue Short art. 61207 zakończony jest  ścią-
gaczem  z dzianiny aramidowej,

•	 Rękawice  produkowane są w rozmiarach (7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13)

•	 Rękawice strażackie Top Rescue art. 61207  wykonane są 
zgodnie z EN 659+A1:2008.

•	 Posiadają  certyfikat oceny typu WE oraz Świadectwo do-
puszczenia CNBOP. 

•	 Rękawice strażackie typ RGS-355 wykonane są ze skóry wołowej licowej 
wykończonej trudnopalnie. Zabezpieczone są przed przesiąkaniem wody 
membraną poliuretanową HIPORA. Dodatkowo rękawice posiadają wkład 
wewnętrzny wykonany z włókien KEWLAROWYCH zapewniającej dodatkową 
ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi. Na części grzbieto-
wej posiadają taśmę odblaskową 3M. 

•	 Rękawice RGS-355 produkowane są w następujących rozmiarach (8; 9; 10; 
11; 12).

•	 Rękawice strażackie typ RGS-355 wykonane są zgodnie z normą EN 
659+A1:2010. Posiadają certyfikat Oceny typu WE oraz Świadectwo Dopusz-
czenia CNBOP.

•	 Rękawice techniczne o symbolu RGS-2855 są rękawicami spełniającymi nor-
mę EN 388 i chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi takimi jak ściera-
nie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie. 

•	 Konstrukcja i zastosowane tkaniny sprawiają że główną zaleta tych rękawic 
jest bardzo dobra chwytność i ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi 
dłoni.

•	 Rękawice nie są przeznaczone do akcji gaśniczych.

top rescue shorttop rescue
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ubrania koszarowe strażaka

ze względu na rodzaj zastosowanej tkaniny zasadniczej ubrania koszarowe dzielimy na:

•	 Ubranie koszarowe ribstop – skład tkaniny zewnętrznej: Bawełna 89,10% Poliester 10,90% gramatura 255 gr/m2 spełniająca wymagania Zarządzenia nr 9 
KGPSP z dnia 05.02.2007 r. wykończenie wodo i olejoodporne, charakteryzuje się tym, iż widać na niej delikatna kratkę (czyli włókna poliestru), brak właściwości 
trudnopalnych. Wysoki udział włókien bawełnianych zapewnia komfort użytkowania w każdych warunkach pogodowych.

•	 Ubranie koszarowe poliamid – skład tkaniny zewnętrznej: Poliester 40% bawełna 60% gramatura 245 gr/m2. Charakteryzuje się połyskiem od strony zewnętrznej, 
ponieważ włókna poliestru wplecione są na zewnątrz, a bawełniane od wewnątrz, .Wysoki udział włókien poliestrowych może jednak nie zapewniać komfortu użyt-
kowania na właściwym poziomie. Mimo to tkanina ta ma wiele zalet: bardzo duża wytrzymałość na ścieranie i rozrywanie co może kompensować niedogodności 
związane z niskim komfortem użytkowania. Wykończenie wodo i olejoodporne. Niska cena w porównaniu do ubrań koszarowych wykonanych z tkanin bawełnianych 
i aramidowych.

•	 Ubranie koszarowe kermel/wiskoza – skład tkaniny zewnętrznej 50% włókna aramidowe, 50% włókna wiskozy, bardzo wytrzymała tkanina mechanicznie na roz-
rywanie i rozdzieranie. Ubrania wykonane z tej tkaniny wytrzymują nawet 36 miesięczny okres użytkowania. Posiada właściwości tkaniny niepalnej dzięki włóknom 
aramidowym, a włókna wiskozy zapewniają bardzo dobry komfort użytkowania. Wykończenie wodo i olejoodporne.

rOzmiary wedłUg tabeli.

Ubranie koszarowe składa się z: czapki, bluzy, spodni oraz kamizelki, która występuje w dwóch wersjach: 
z odpinanymi rękawami lub bez rękawów. Istnieje możliwość zakupu ubrania bez kamizelki.
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Wersja ubrania koszarowego przeznaczonego dla jednostek OSP. Emblematy STRAŻ przyszyte na stałe. Krój spodni - proste nie zwężane. Kamizelka posiada tylko 
dolne kieszenie.

•	 Skład tkaniny zewnętrznej: Poliester 40%, Bawełna 60%, gramatura 245 gr/m2.

•	 Charakteryzuje się połyskiem od strony zewnętrznej, ponieważ włókna poliestru wplecione są na zewnątrz, a bawełniane od wewnątrz.

•	 Wysoki udział włókien poliestrowych może jednak nie zapewniać komfortu użytkowania na właściwym poziomie.

•	 Mimo to, tkanina ta ma wiele zalet: bardzo duża wytrzymałość na ścieranie i rozrywanie co może kompensować niedogodności związane z niskim komfortem 
użytkowania.

•	 Wykończenie wodo i olejoodporne. Niska cena w porównaniu do ubrań koszarowych wykonanych z tkanin bawełnianych i aramidowych.

rOzmiary wedłUg tabeli.

ubrania typ koszarowe OsP Poliamid

Ubranie typ koszarowe OSP składa się z: czapki, bluzy, spodni oraz kamizelki, która występuje w dwóch 
wersjach: z odpinanymi rękawami lub bez rękawów. Istnieje także możliwość zakupu ubrania bez kamizelki
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ubrania kadry dowódczo sztabowej

•	 Ubranie kadry dowódczo sztabowej ribstop – skład: Bawełna 89,10% Poliester 10,90%; gramatura 255 gr/m2, spełnia wymagania Zarządzenia nr 9 KGPSP 
z dnia 05.02.2007 r. wykończenie wodo i olejoodporne, charakteryzuje się tym, iż widać na niej delikatna kratkę (czyli włókna poliestru), brak właściwości trudno-
palnych. Wysoki udział włókien bawełnianych zapewnia komfort użytkowania w każdych warunkach pogodowych.

•	 Ubranie kadry dowódczo sztabowej poliamid - skład: Poliester 40%; Bawełna 60 %; gramatura 245 gr/m2.Charakteryzuje się połyskiem od strony zewnętrznej, 
ponieważ włókna poliestru wplecione są na zewnątrz, a bawełniane od wewnątrz, jest tkaniną mocną i wytrzymałą na wycieranie. Wysoki udział włókien polie-
strowych nie zapewnia jednak komfortu użytkowania na właściwym poziomie. Brak właściwości trudnopalnych. Wykończenie wodo i olejoodporne.

•	 Ubranie kadry dowódczo sztabowej kermel/wiskoza – skład 50% włókna aramidowe, 50% włókna wiskozy, bardzo wytrzymała tkanina mechanicznie na rozry-
wanie i rozdzieranie. Ubrania wykonane z tej tkaniny wytrzymują nawet 36 miesięczny okres użytkowania, Posiada właściwości tkaniny niepalnej dzięki włóknom 
aramidowym, a włókna wiskozy zapewniają bardzo dobry komfort użytkowania. Wykończenie wodo i olejoodporne.

Ubranie składa się z bluzy sięgającej za linię bioder z podpinką, spodni oraz kurtki ocieplanej i czapki.
Ze względu na rodzaj zastosowanej tkaniny zasadniczej ubrania KDSz dzielimy na:
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Pozostała odzież i dodatki

Komplet gimnastyczny Softshell OSP z odblaskowymi napisami

Dres sportowy Polar OSP z odblaskowymi napisami

•	 Składa się ze koszulki i spodenek. 

•	 Materiał : bawełna 100% .

•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL.

•	 Dres sportowy (bluza i spodnie) 
wykonany z tkaniny poliestrowej 
„mikrofibra”. 

•	 Bluza zapinana na zamek kost-
kowy, posiada dwie dolne, bocz-
ne kieszenie zapinane na zamki 
żyłkowe. Dół bluzy wykończony 
tunelem ze sznurkiem i stoperami 
do regulacji obwodu. Wewnętrzną 
warstwę stanowi podszewka siat-
kowa w kolorze białym, góra bluzy 
wykonany w formie stójki.

•	 Spodnie, krój prosty (bez ściąga-
czy w dole nogawek), pas posiada 
gumę oraz tunele ze sznurkiem 
dla lepszego dopasowania ob-
wodu. Wykończone od wewnątrz 
podszewką siatkową w kolorze 
białym, ponadto spodnie posiada-
ją dwie boczne kieszenie zapinane 
na zamki żyłkowe.

•	 Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL.
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Bluza polar z haftem ze wzmocnieniami

Kurtka softshell

Pozostała odzież i dodatki

•	 Bluza polar ze wzmocnieniami wykonana z dzianiny polarowej „Q-FLEECE” 350 gr/m2. Ma właściwości hydrofobowe, tzn. nie chłonie wilgoci w ilości większej 
niż 1% swojej wagi. Dzięki temu dzianina zawsze jest sucha i delikatna w dotyku. Mikroskopijne torebki powietrza w strukturze materiału wytwarzają termiczną 
izolację, zatrzymując ciepłotę ciała i odprowadzając wilgoć na zewnątrz. Q-Fleece jest antyalergiczny i nie powoduje uczuleń.

•	 Bluza posiada wzmocnienia na łokciach i na ramionach wykonane z tkaniny wodoodpornej 100% poliester, pikowanej z polarem. Bluza zapinana na zamek żyłkowy. 
Dwie kieszenie boczne i kieszeń pionowa na  piersi zapinane na zamki żyłkowe. Dół bluzy wykończony tunelem z gumą sznurkową i stoperami do regulacji.

•	 Bluzy wykonywane są z haftem logo PSP lub logo OSP, istnieje możliwość zamówienia bluzy z haftowanym napisem STRAŻ na plecach oraz z innym logo niż 
wymienione wyżej.

•	 Polar dostępny jest w kolorze czerwonym i czarnym .
•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

•	 Kurtka wykonana z wysokiej jakości Softshellu 
polskiej produkcji - kurtka posiadająca membranę 
o parametrach 10 000 mm/H2O. 

•	 Kurtka zapewnia 100% ochronę przed wiatrem, 
chłodem, mając przy tym wysoki stopień odpro-
wadzania potu na zewnątrz oraz skuteczną ochro-
nę przed deszczem, 

•	 Kurtka posiada elementy odblaskowe koloru 
srebrnego. 

•	 Wszystkie zamki są wodoodporne. 

•	 Kurtka posiada dwie kieszenie boczne wpuszczane 
oraz jedna pionową na lewej piersi. 

•	 Dołem wykończona tunelem z regulacją obwodu.

•	 Kurtka produkowana jest w rozmiarach S; M; L; XL; 
XXL.

•	 Istnieje możliwość wykonania za dodatkową opła-
tą haftu na kurtce :logo PSP lub OSP .
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Pozostała odzież i dodatki

Koszulka  POLO krótki rękaw 

Podkoszulka bawełniana z długim rękawemKoszulka krótki rękaw PSP

Koszulka bawełniana krótki rękaw

•	 Koszulka jest uzupełnieniem do ubrania koszarowego strażaka. 
•	 Na lewej przedniej części na wysokości piersi znajduje się logo PSP, OSP, ZSP, 

WSP lub według wzoru klienta. 
•	 Na plecach jest napis STRAŻ. 
•	 Logo jak i napis wykonane są metodą haftu komputerowego.
•	 Wzór zgodny z Zarządzeniem nr 9 KG PSP posiada dodatkowo kieszonkę na 

lewej piersi.
•	 Koszulka wykonana jest z bawełny – 100%. gr. 195 gr/m2. 
•	 Koszulka w kolorze czarnym.
•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

•	 Zapinana na trzy guziki. 
•	 Na lewej przedniej części na wysokości piersi znajduje się logo PSP, OSP, ZSP, 

WSP lub według wzoru klienta. 
•	 Na plecach jest napis STRAŻ. Logo jak i napis wykonane są metodą haftu kom-

puterowego .
•	 Wzór zgodny z Zarządzeniem nr 9 KG PSP posiada dodatkowo kieszonkę na 

lewej piersi.
•	 Koszulka wykonana jest z bawełny – 100%. gr. 195 gr/m2. 
•	 Koszulka w kolorze czarny.m
•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

•	 Podkoszulka jest uzupełnieniem do ubrania koszarowego strażaka.
•	 Podkoszulka wykonana jest z bawełny – 100%. gr.195gr/m2 w kolorze czar-

nym.
•	 Wykończona jest pod szyją i na rękawach ściągaczem.
•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, XXXL
•	 Wzór zgodny z Zarządzeniem nr 9 KG PSP.

•	 Wzór zgodny z Zarządzeniem nr 9 KG PSP.
•	 Na lewej przedniej części na wysokości piersi znajduje się kieszonka i na niej 

logo PSP.  Na plecach jest napis STRAŻ. Logo jak i napis wykonane są metodą 
haftu komputerowego.

•	 Koszulka  wykonana jest z bawełny – 100% gr. 195 gr/m2.
•	 Koszulka w kolorze czarnym.
•	 Rozmiary :S, M, L, XL, XXL, XXXL.
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Pozostała odzież i dodatki

Czapka dziana

Pas główny Peleryna przeciwdeszczowa

Czapka polarowa

•	 Rozmiar uniwersalny. 

•	 Wykonana z dwóch warstw dzianiny wełnianej .

•	 Z przodu haftowane logo PSP lub OSP.

•	 Pas główny oficerski wykonany jest ze skóry barwionej na czarno, zakoń-
czony metalową sprzączką. 

•	 Na pas założona jest luźno ruchoma przesuwka. Części metalowe pasa ofi-
cerskiego wykonane są ze złotego błyszczącego metalu.

rozmiar długość pierwszy 
otwór

Ostatni 
otwór

1 113 67 96
2 124 79 107
3 133 88 117
4 140 97 126
5 154 110 138

rozmiary [cm]:

•	 Czapka wykonana z dzianiny polarowej „Q-FLEECE”. Dzianina ta dzięki uni-
kalnej strukturze utrzymuje suchy i ciepły mikroklimat skóry. Q-Fleece jest 
antyalergiczny i nie powoduje uczuleń.

•	  Czapki wykonywane są z haftem logo PSP lub OSP.

•	 Rozmiary: 55, 56, 57, 58, 59, 60.

•	 Peleryna wykonana jest z tkani-
ny poliamidowej wodoodpornej. 

•	 Zapakowana jest w pokrowiec.

•	 Rozmiary: 
Wzost: 170, 176, 182, 188.
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Pozostała odzież i dodatki

Kurtka „sztormiak” PSP / OSP

•	 Sztormiak wykonany jest z czarnej, wodoodpornej 
tkaniny poliamidowej w formie kurtki 3/4 z kapturem. 

•	 Sztormiak posiada oznakowanie:
a. u dołu na całym obwodzie zestaw dwóch taśm 

ostrzegawczych (odblaskowej srebrnej i żółtej flu-
orescencyjnej). Taśma odblaskowa znajduje się po-
wyżej taśmy żółtej,

b. na wysokości piersi z przodu i z tyłu - zestaw taśm 
ostrzegawczych jw.,

c. na lewej piersi powyżej taśm ostrzegawczych ta-
śma samoszczepna o wymiarach 5 x 8 cm, do mo-
cowania dystynkcji strażaka,

d. na lewej piersi na żółtej tkaninie ostrzegawczej 
o wymiarach 5 x 15 cm napis STRAŻ. Napis jest 
mocowany za pomocą taśmy samoszczepnej,

e. z tyłu pod taśmami ostrzegawczymi napis STRAŻ, 
o wymiarach 12 x 34 cm na żółtej tkaninie fluore-
scencyjnej mocowany za pomocą taśmy samosz-
czepnej na całym obwodzie.

f. Taśmy ostrzegawcze i napisy STRAŻ - litery w ko-
lorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze 
ostrzegawczym fluorescencyjnym żółtym. Roz-
miary według tabeli.

•	 Opcjonalnie: Kurtka „sztormiak” - szwy podklejone.
 – Od strony wewnętrznej wszystkie szwy zabezpie-
czone taśmą polietylenową klejoną na gorąco.

Dystynkcje PSP

•	 Pochewki PSP do swetra służbowego, kurtki 3/4 PSP oraz  do ubrania kadry dowódczo sztabowego. Przedstawione zdjęcie jest poglądowe. 

•	 Dystynkcja funkcyjna na rzep noszona na ubraniach koszarowych i specjalnych. Zdjęcie przykładowe.

•	 Dystynkcja na beret PSP funkcyjna do przyszycia na beret lub czapkę zimową. Zdjęcie poglądowe. 

•	 W sprzedaży posiadamy pełną ofertę dystynkcji i pochewek funkcyjnych dla funkcjonariuszy PSP.
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Dystynkcje OSP

Emblemat logo PSP, JRG, OSP

Pozostała odzież i dodatki
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Odzież mundurowa

Mundur wyjściowy Mundur służbowy PSP

•	 Mundur wyjściowy męski składa się z marynarki i spodni.
•	 Mundur wyjściowy damski składa się z marynarki i spódnicy.

zależnie od przeznaczenia i zastosowanej tkaniny mundury wyjściowe 
dzielimy na:
•	 Mundur wyjściowy zimowy PSP - tkanina zasadnicza: gabardyna w kolorze 

ciemnogranatowym.
•	  Mundur wyjściowy letni PSP - tkanina zasadnicza: tropik w kolorze ciem-

nogranatowym. 
•	 Mundur galowy OSP – tkanina zasadnicza: gabardyna w kolorze ciemno-

granatowym.
•	 Zamówienia składa się w oparciu o tabelę rozmiarów. W przypadku rozmia-

rów nietypowych cena munduru jest ustalana indywidualnie.

•	 Mundur służbowy męski, składa się z bluzy olimpijki i spodni.
•	 Mundur służbowy damski składa się z marynarki i spodni lub opcjonalnie 

spódnicy.
•	 Tkanina zasadnicza: gabardyna w kolorze ciemnogranatowym
•	 Zamówienia składa się w oparciu o tabelę rozmiarów.
•	 W przypadku rozmiarów nietypowych cena munduru jest ustalana indywi-

dualnie.
•	 Wykonujemy także, za dodatkową opłatą, usługę obszycia mundurów.
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Odzież mundurowa

Spodnie narciarkiSpodnie letnie PSP

•	 Spodnie długie, zwężane ku do-
łowi. Na przodzie dwie kiesze-
nie boczne skośne. W prawej 
tylnej części nogawki kieszeń 
cięta, z jedną listewką.

•	 Tkanina zasadnicza: tkanina 
mundurowa tropik (wełna 65%, 
elana 35%) w kolorze ciemno-
granatowym.

•	 Zamówienia składa się w opar-
ciu o tabelę rozmiarów.

•	 Spódnica o linii prostej wykoń-
czona od wewnątrz podszewką, 
zapinana na zamek błyskawiczny. 

•	 Tkanina zasadnicza: tkanina 
mundurowa  tropik (wełna 65%, 
elana 35%) w kolorze ciemnogra-
natowym. 

•	 Wymiary niezbędne przy składa-
niu zamówienia to: wzrost, ob-
wód pasa, obwód bioder.

1. korpusówka

2. identyfikator metalowy

3. baretki (wykonujemy baretki na zamówienie)

•	 Spodnie dla kompani reprezenta-
cyjnej typu „narciarki” wykonane 
z gabardyny w kolorze ciemno-
granatowym. 

•	 Przy składaniu zamówienia pro-
szę o podawanie niezbędnych 
wymiarów: obwód pasa, wzrost.

Spódnica letnia PSP Dodatki do munduru wyjściowego

1

2

3
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Odzież mundurowa

Koszula PSP wyjściowa długi rękaw Koszula PSP wyjściowa krótki rękaw 
(kołnierzyk pod krawat)

Koszula PSP wyjściowa krótki rękaw 
(kołnierzyk rozkładany „Słowackiego”)

Koszula OSP krótki rękaw  
z metalowymi guzikami

•	 Koszula wyjściowa - tkanina w kolorze białym. 
•	 Na kieszeni haft „PSP” w kolorze białym. Rękawy długie jednoczęściowe. 

Mankiety zaokrąglone stębnowane, zapinane na guziki.
•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  

45% (włókna poliestrowe). 
•	 Koszula występuje w jednej wersji: kołnierzyk pod krawat.
•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień: wzrost, rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Koszula wyjściowa - tkanina w kolorze białym.
•	 Na przodach naszyte kieszenie nakryte klapkami i zapinane na guziki.  

Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft „PSP” w kolorze białym.  
Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników.

•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  
45% (włókna poliestrowe). 

•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień; wzrost i rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Koszula wyjściowa - tkanina w kolorze białym. 
•	 Na przodach naszyte kieszenie nakryte klapkami i zapinane na guziki.  

Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft „PSP” w kolorze białym. 
Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników.

•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  
45% (włókna poliestrowe). 

•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień; wzrost i rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Koszula wyjściowa dla OSP z krótkim rękawem w kolorze białym z metalowy-
mi oksydowanymi guzikami. 

•	 Koszula posiada dwie kieszenie z przodu z patkami oraz na ramionach białe 
pagony zapinane na guziki.

•	 Przy zamawianiu koszul niezbędne wymiary to: wzrost i  rozmiar kołnierzyka. 
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Odzież mundurowa

Koszula PSP służbowa krótki rękaw 
(kołnierzyk pod krawat)Koszula PSP służbowa długi rękaw

Koszula PSP służbowa krótki rękaw
(kołnierzyk rozkładany „Słowackiego”) Krawat

•	 Koszula służbowa - tkanina w kolorze niebieskim. 
•	 Na kieszeni haft „PSP” w kolorze białym. Rękawy długie jednoczęściowe. 

Mankiety zaokrąglone stębnowane, zapinane na guziki.
•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  

45% (włókna poliestrowe). 
•	 Koszula występuje w jednej wersji: kołnierzyk pod krawat.
•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień: wzrost, rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Koszula służbowa - tkanina w kolorze niebieskim. 
•	 Na przodach naszyte kieszenie nakryte klapkami i zapinane na guziki.  

Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft „PSP” w kolorze białym. 
Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników.

•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  
45% (włókna poliestrowe). 

•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień; wzrost i rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Koszula służbowa - tkanina w kolorze niebieskim. 
•	 Na przodach naszyte kieszenie nakryte klapkami i zapinane na guziki.  

Na klapce lewej kieszeni, po środku, wykonany haft „PSP” w kolorze białym. 
Na ramionach przyszyte po dwa czarne guziki do przypięcia naramienników.

•	 Tkanina bawełniano-poliestrowa o składzie: 55% (włókna bawełniane),  
45% (włókna poliestrowe). 

•	 Niezbędne wymiary przy składaniu zamówień; wzrost i rozmiar kołnierzyka.
•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp. •	 Krawat mundurowy wykonany z tkaniny w kolorze czarnym. 

•	 Dostępny w kilku wersjach – widocznych na zdjęciach.
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 Odzież mundurowa

Sweter służbowy PSP Pokrowiec na mundur wyjściowy

Pasek do spodni Sznur podoficera PSP

•	 Pasek do spodni wykonany jest ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym. Klam-
ra wykonana jest w kolorze złotym. 

•	 Pasek posiada dwie szlufki, z których pierwsza umocowana jest na stałe 
przy klamrze, druga ruchoma na całej długości paska.

•	 Składa się z warkocza z trzech plecionek oraz zapinki z taśmy poliamidowej, 
która łączy poszczególne elementy sznura i służy do zapięcia pod naramien-
nik munduru. Warkocz zakończony jest wisiorkiem w formie stylizowanej 
prądownicy oraz pętelką służącą do zapięcia na guziki munduru.

•	 Rozmiary:
1. długość splecionego warkocza-410mm
2. długość splecionego warkocza-440 mm
3. długość splecionego warkocza-470mm
4.  długość splecionego warkocza-500 mm

•	 Sweter służbowy wykonany z dzianiny w kolorze czarnym. 
•	 Pod szyją wykończony w „serek”. 
•	 Rękawy i dół swetra wykończone ściągaczem. 
•	 Na rękawach i ramionach naszyte aplikacje z tkaniny w kolorze czarnym. 
•	 Na ramionach wszyte naramienniki na pochewkę z dystynkcjami. 
•	 Na lewym rękawie naszyta kieszeń z tkaniny takiej jak aplikacje, z haftowa-

nym po środku napisem o treści „PSP” w kolorze złotym.
•	 Rozmiary według tabeli.

rozmiar długość pierwszy 
otwór

Ostatni 
otwór

80 95 70 85
85 100 75 90
90 105 80 95
95 110 85 100

100 115 90 105
105 120 95 110
110 125 100 115
115 130 105 120
120 135 110 125

rozmiary [cm]:

•	 Pokrowiec wykonany jest 
z tkaniny ortalionowej 
w kolorze czarnym, zamy-
kany z przodu na suwak. 

•	 Na części przedniej po-
krowca umieszczony jest 
emblemat Państwowej 
Straży Pożarnej wykonany 
techniką haftu.

•	 Na części tylnej u dołu po-
krowca znajdują się dwie 
kieszenie zamykane na 
suwak. 

•	 Nad haftem znajduje się 
okienko z folii przezroczy-
stej w kształcie koła .

•	 Rozmiar uniwersalny.
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 Odzież mundurowa

Sznur oficera PSPSznur aspiranta PSP

Sznur galowy OSP Sznur do koszuli OSP

•	 Składa się z warkocza z trzech plecionek oraz pojedynczej plecionki, zapin-
ki z taśmy poliamidowej, która łączy poszczególne elementy sznura i służy 
do zapięcia pod naramiennik munduru. Warkocz zakończony jest wisiorkiem 
w formie stylizowanej prądownicy oraz pętelką służącą do zapięcia na guziki 
munduru.

•	 Rozmiary:
1. długość splecionego warkocza-410mm
2. długość splecionego warkocza-440 mm
3. długość splecionego warkocza-470mm
4.  długość splecionego warkocza-500 mm

•	 Sznur galowy zawiesza się na prawym ramieniu, przypinając go do guzika 
przyszytego w tym celu pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, nato-
miast warkocz sznura przypina się do pierwszego górnego guzika marynarki. 

•	 Sznur do koszuli OSP przypina się do guzika przyszytego pod jej prawym pa-
gonem a warkocz z pomponem przypina się do guzika prawej kieszeni.

•	 Składa się z jednego warkocza splatanego z trzech plecionek oraz dwóch po-
jedynczych plecionek, zapinki z taśmy poliamidowej, która łączy poszczegól-
ne elementy sznura i służy do zapięcia pod naramiennik munduru. Warkocz 
zakończony pojedynczym wisiorem w formie stylizowanej prądownicy oraz 
pętelką służącą do zapięcia na guziki munduru.

•	 Rozmiary:
1. długość splecionego warkocza-410mm
2. długość splecionego warkocza-440 mm
3. długość splecionego warkocza-470mm
4.  długość splecionego warkocza-500 mm
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 Odzież mundurowa

Rękawiczki wyjściowe - zimowe Rękawiczki wyjściowe - letnie

Szalik letni Szalik zimowy

•	 Rękawiczki pięciopalcowe wyjściowe, wykonane ze skóry w kolorze czar-
nym. Rękawiczki z wkładem - zimowe.

•	  Rękawiczki są produkowane w następujących rozmiarach: 7, 8, 9, 10 , 11.

•	 Rękawiczki pięciopalcowe wyjściowe, wykonane ze skóry w kolorze czar-
nym. Rękawiczki bez wkładu - letnie.

•	  Rękawiczki są produkowane w następujących rozmiarach: 7, 8, 9, 10 , 11.

•	 Wykonany z dzianiny bistorowej w kolorze granatowym. 

•	 Obrzucony po całym obwodzie na overlocku 3 nitkowym. 

•	 Po obu końcach szalika wykonano cztery paski zdobnicze.

•	 Wykonany z dzianiny w kolorze granatowym.
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 Odzież mundurowa

Czapka rogatywka aspiranta PSPCzapka rogatywka podoficera PSP

Czapka rogatywka młodszego oficera PSP Czapka rogatywka starszego oficera PSP

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności 
od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. „letnią” i „zimową”. Da-
szek czapki posiada okucie metalem w kolorze złotym.

•	 Istnieje możliwość obszycia czapki. Dystynkcje na taśmach otokowych, hafto-
wane są bajorkiem w kolorze złotym.

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności 
od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. „letnią” i „zimową”. Da-
szek czapki posiada okucie metalem w kolorze złotym. Na denku w miejscu 
zszycia kwater naszyty jest galon metalizowany w kolorze złotym tworzący 
krzyż. W miejscu połączenia denka z otokiem nałożony jest jeden galon w ko-
lorze złotym.

•	 Istnieje możliwość obszycia czapki. Dystynkcje na taśmach otokowych, hafto-
wane są bajorkiem w kolorze złotym.

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności 
od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. „letnią” i „zimową”. Da-
szek czapki posiada okucie metalem w kolorze złotym. Na denku w miejscu 
zszycia kwater naszyty jest galon metalizowany w kolorze złotym tworzący 
krzyż. 

•	 Istnieje możliwość obszycia czapki. Dystynkcje na taśmach otokowych, hafto-
wane są bajorkiem w kolorze złotym.

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności 
od gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. „letnią” i „zimową”. Da-
szek czapki posiada okucie metalem w kolorze złotym. Na denku w miejscu 
zszycia kwater naszyty jest galon metalizowany w kolorze złotym tworzący 
krzyż. W miejscu połączenia denka z otokiem nałożone są dwa galony.

•	 Istnieje możliwość obszycia czapki. Dystynkcje na taśmach otokowych, hafto-
wane są bajorkiem w kolorze złotym.

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
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Czapka służbowa zimowa PSPBeret PSP

Kapelusz damski PSP Kapelusz damski OSP

•	 Czapka służbowa zimowa wykonana jest z tkaniny gabardyna w kolorze 
ciemnogranatowym.

•	 Po środku części czołowej na podkładce sukiennej doszyty jest wizerunek 
orła wykonany haftem komputerowym. Na końcach nauszników wszyte są 
tasiemki konfekcyjne służące do wiązania czapki.

•	 Rozmiary: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Wykonany jest z tkaniny mundurowej w kolorze ciemnogranatowym, 

•	 Rozmiary: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

•	 Wykonany z sukna w kolorze czarnym. Po środku kwatery przedniej naszyty 
jest wizerunek orła wykonany haftem komputerowym.

•	 Rozmiary: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,62.

•	 wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 kg psp.

•	 Wykonany jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, w zależności od 
gramatury materiału wyróżnia się dwie wersje tj. „letnią” i „zimową”.

•	 Rozmiary: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

 Odzież mundurowa
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 Odzież mundurowa

Czapka rogatywka OSP z galonemCzapka rogatywka OSP z okuciem

Czapka rogatywka OSP z okuciem, 
krzyżakiem, galonem

Czapka rogatywka OSP z okuciem, 
krzyżakiem, 2 galony

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Daszek z kra-
wędzią okutą metalem w kolorze srebrnym. 

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym .Daszek z kra-
wędzią okutą metalem w kolorze srebrnym. W miejscu połączenia denka 
z otokiem nałożony jest jeden galon. Na denku w miejscu zszycia kwater na-
szyty jest galon w kolorze srebrnym tworzący krzyż. 

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym .Daszek z kra-
wędzią okutą metalem w kolorze srebrnym. W miejscu połączenia denka 
z otokiem nałożony jest jeden galon .

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

•	 Czapka wykonana jest z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym .Daszek z kra-
wędzią okutą metalem w kolorze srebrnym. W miejscu połączenia denka 
z otokiem nałożone są dwa galony. Na denku w miejscu zszycia kwater na-
szyty jest galon w kolorze srebrnym tworzący krzyż. 

•	 Dostępna w rozmiarach: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.
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 Odzież mundurowa

Płaszcz letni PSP Płaszcz zimowy PSP 

Kurtka służbowa ¾ PSP Kurtka ortalionowa ¾ OSP

•	 Płaszcz letni, jednorzędo-
wy, wykonany z tkaniny 
w kolorze ciemnogranato-
wym na podszewce i  pod-
pince. 

•	 Zapinany na cztery guziki 
w kolorze tkaniny zasadni-
czej kryte w listwie. 

•	 Tkanina zasadnicza: Elana 
67% i włókno wiskozowe 
-Textra 33%.

•	 Przy składaniu zamówienia 
trzeba podać następujące 
wymiary: wzrost, klatka, 
pas.

•	 Noszony jako okrycie 
wierzchnie do munduru 
wyjściowego letniego.

•	 wzór zgodny z zarządze-
niem nr 9 kg psp.

•	 Płaszcz zimowy wykona-
ny z sukna płaszczowego 
w kolorze ciemnograna-
towym na podszewce wi-
skozowej w kolorze tkaniny 
zasadniczej. 

•	 Krój dwurzędowy z wykła-
danym kołnierzem i wyło-
gami, zapinany na 3 guziki 
płaszczowe + jeden guzik 
wewnętrzny.

•	 Tkanina zasadnicza: sukno 
(wełna 80%, poliester 20%)

•	 Przy składaniu zamówienia 
trzeba podać następujące 
wymiary: wzrost, klatka, 
pas.

•	 Noszony jako okrycie 
wierzchnie do munduru 
wyjściowego zimowego.

•	 wzór zgodny z zarządze-
niem nr 9 kg psp.

•	 Kurtka wykonana jest z tkaniny elanobawełnianej w kolorze czarnym, z wy-
kończeniem wodo i olejoodpornym. 

•	 Ocieplana, lekką włókniną puszystą, jednostronnie pikowaną dzianiną po-
liestrową. 

•	 Noszona jest jako okrycie wierzchnie do munduru służbowego. 
•	 Rozmiary według tabeli.

•	 Kurtka ortalionowa 3/4 w kolorze czarnym. 
•	 Posiada odpinaną podpinkę. 
•	 Stanowi wyposażenie wyjściowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

Orkiestr Dętych. 
•	 Rozmiary według tabeli.
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Pozostały asortyment

Kamizelki funkcyjne PSP

•	 Kamizelki służące do oznakowania osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowniczym na różnych poziomach kierowania, członków sztabu oraz osób 
związanych z organizacją i przebiegiem ćwiczeń.

Oznakowanie kierujących działaniem ratowniczym.
•	 Kamizelka w kształcie bezrękawnika z tkaniny poliestrowej, dwubarwna:

1. Góra biała dół brązowy - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie strategicznym.
2. Góra biała dół zielony - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie taktycznym.
3. Góra biała dół niebieski - dla kierującego działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

•	 Na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy samoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem. W dolnej części 
kamizelki na całym obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym, Wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką 
w kolorze czarnym. Z tyłu napis: KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM koloru czarnego, naniesiony na materiale kamizelki.

Oznakowanie osób funkcyjnych do stosowania w sztabie na poziomie taktycznym i strategicznym oraz używanych podczas ćwiczeń.
•	 Kamizelka w kształcie bezrękawnika z tkaniny poliestrowej w kolorze zależnym od przeznaczenia - dla kamizelek:

1. Stosowanych w sztabie na poziomie taktycznym i strategicznym, kolor biały (Szef Sztabu, Z-ca Szefa Sztabu, Psycholog, Szef Zespołu Analiz, Szef Zespołu 
Łączności, Szef Zespołu Logistyki, Szef Zespołu Obozowiska, Szef PPSiS, Oficer Prasowy, Koordynator Medyczny)

2. Stosowanych podczas ćwiczeń związanych z ich organizacją i przebiegiem; kolor czerwony - Rozjemca, zielony - Pozoracja, niebieski - Organizator,  
żółty - Obserwator

•	 Na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy samoszczepnej z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem, W dolnej części 
kamizelki na całym obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze zależnym od przeznaczenia:

 – niebieski dla kamizelek białych.
 – srebrny dla kamizelek czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych.

•	 Wszystkie obrzeża kamizelki wykończone lamówką w kolorze czarnym. Z tyłu napis koloru czarnego, naniesiony na materiale kamizelki,
•	 rozmiar kamizelek uniwersalny.

Imitacja ubrania specjalnego dla strażaka  
– wersja dla dzieciKamizelka odblaskowa z napisem straż 
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Pozostały asortyment

Odzież dla MDP Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

W skład ubioru 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP) 
wchodzi:
•	 koszula w kolorze czerwonym z guzikami oksydowanymi 

•	 spodnie w kolorze czarnym 

•	 bluza w kolorze czarnym,

•	 czapka dżokejka w kolorze czerwonym z logo MDP.

•	 Przy składaniu zamówienia trzeba podać wzrost, klatkę, pas.
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Zasady doboru rozmiarów do zamówień mundurów wyjściowych  
zimowych letnich i służbowych PSP i OSP

tabele rozmiarowe

Mundury produkowane przez nasza firmę są wykonywane według tabel rozmiarowych zawartych w Zarządzeniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej nr 9 z dnia 5 lutego 2007 r. W związku z tym marynarki są produkowane w 108 rozmiarach wg załączonej tabeli :

Spodnie produkowane są w 60 rozmiarach wg załączonej tabeli:

Pomiarów należy dokonywać bez dodawania luzów i zapasów ponieważ luzy i zapasy są dodawane zgodnie z tabelami rozmiarowymi zawartymi w Zarządzeniu 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr 9 z dnia 5 lutego 2007 r. w w/w zarządzeniu można zaczerpnąć informacji jakie wymiary będzie miał mun-
dur po uszyciu dla danego rozmiaru.                           

Zamawiając komplet mundury tj. marynarka + spodnie dopuszczalne jest zamawianie innego rozmiaru marynarki innego rozmiaru spodni. 

Wykonywanie rozmiarów poza w/w tabelami oraz mundurów z indywidualnymi pomiarami typu „slim itp.” jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym usta-
leniu z pracownikami naszej firmy co do warunków cenowych. Wszystkie poprawy mundurów związane ze złym podaniem rozmiarów i złym dopasowaniem, są 
dokonywane w naszej firmie odpłatnie i na koszt klienta. 

TABELA ROZMIARÓW – MARYNARKA MUNDUR WYJŚCIOWY PSP i OSP ZIMOWY / LETNI / SŁUŻBOWY MĘSKI

TABELA ROZMIARÓW – SPODNIE MUNDUR WYJŚCIOWY PSP i OSP ZIMOWY / LETNI / SŁUŻBOWY MĘSKI

wzrost klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas
158 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88
164 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88
170 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88
176 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88
182 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88
188 88 76 88 80 92 80 92 84 96 84 96 88

wzrost Obwód w pasie
158 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
164 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
170 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

176 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

182 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112
188 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112

wzrost klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas
158 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100
164 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100
170 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100
176 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100
182 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100
188 100 88 100 92 104 92 104 96 108 96 108 100

wzrost klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas klatka pas
158 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116
164 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116
170 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116
176 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116
182 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116
188 112 100 112 104 116 100 116 104 120 108 120 112 124 112 124 116

wzrost 170 176 182 188 170 176 182 188 170 176 182 188 170 176 182 188
Obwód klatki 

piersiowej 92-96 100-104 108-112 116-120

Obwód pasa 84-88 92- 96 100-104 108-112
symbol a1 a2 a3 a4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 d1 d2 d3 d4

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Ubranie koszarowe
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tabele rozmiarowe

wzrost 170 176 182 188 170 176 182 188 170 176 182 188 170 176 182 188
Obwód klatki 

piersiowej 92-96 100-104 108-112 116-120

Obwód pasa 82-86 90-94 98-102 106-110
symbol a1 a2 a3 a4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 d1 d2 d3 d4

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Ubranie specjalne. Ubranie kadry dowódczo sztabowej

Obwód
klatki piersiowej

wzrost
1 2 3 4 5 6 7

168
167-170

172
171-174

176
175-178

180
179-182

184
183-186

188
187-190

192
191-194

Obwódpasa
92

91-93
82

81-84
82

81-84
82

81-84
82

81-84
82

81-84
82

81-84
82

81-84
96

94-98
86

85-88
86

85-88
86

85-88
86

85-88
86

85-88
86

85-88
86

85-88
100

99-102
90

89-92
90

89-92
90

89-92
90

89-92
90

89-92
90

89-92
90

89-92
104

103-106
94

93-96
94

93-96
94

93-96
94

93-96
94

93-96
94

93-96
94

93-96
108

107-110
98

97-100
98

97-100
98

97-100
98

97-100
98

97-100
98

97-100
98

97-100
112

111-114
102

101-104
102

101-104
102

101-104
102

101-104
102

101-104
102

101-104
102

101-104
116

115-118
106

105-108
106

105-108
106

105-108
106

105-108
106

105-108
106

105-108
106

105-108
120

119-122
110

109-112
110

109-112
110

109-112
110

109-112
110

109-112
110

109-112
110

109-112

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Ubrania SYRIUSZ TYTAN I PROTON

wzrost 170 170 170 170 176 176 176 176

klatka 92-96 100-104 108-112 116-120 92-96 100-104 108-112 116-120
symbol L XL XXL XXXL L XL XXL XXXL

wzrost 182 182 182 182 188 188 188 188

klatka 92-96 100-104 108-112 116-120 92-96 100-104 108-112 116-120
symbol L XL XXL XXXL L XL XXL XXXL

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Kurtka Typ SZTORMIAK

Obwód klatki

wzrost

158 164 170 176 182 188

Obwód pasa (sylwetka normalna)

88 80 80 80
92 84 84 84 84
96 88 88 88 88

100 92 92 92 92
104 96 96 96 96 96
108 100 100 100 100
112 104 104 104 104
116 108 108 108 108
120 112 112 112

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Kurtka ¾ służbowa

symbol s m l Xl XXl XXXl

wzrost 164 170 176 182 188 194

klatka 84 - 88 92 - 96 100-104 108-112 116-120 124-128

TABELA ROZMIAROWZROSTÓW - Polar, kurtka softshell
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tU jesteŚmy

dodatkowo w ofercie posiadamy pełną gamę sprzętu ppoż. 
i wyposażenia indywidualnego strażaka:

•	 Obuwie ochronne, koszarowe, wyjściowe.
•	 Hełmy strażackie.
•	 Latarki i oświetlenie.
•	 Radiotelefony.
•	 aparaty powietrzne.
•	 Motopompy pożarnicze i agregaty.
•	 Pilarki spalinowe i przecinarki do betonu i stali.

•	 Prądownice wodne i pianowe.
•	 węże tłoczne i ssawne.
•	 armaturę pożarniczą.
•	 sprzęt specjalistyczny (szelki bezpieczeństwa, 

linki, pasy, zatrzaśniki).
•	 sprzęt ratownictwa wodnego i technicznego.
•	 sprzęt ratownictwa medycznego.


