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Przedsiębiorstwo Produkcyjno HandIowo Usługowe,,SUBOR'' Zakład
Pracy Chronione1 Ewa Ptak powstało w 199O roku' Siedziba firmy
mleści się na u|' Towarowej 40 w Staszowie' W chwiIi obecnej zatrudnia
prawie 130 pracownikÓw, z czego większość to wykwa|ifikowane
szwaczki z wieloletnią praktyką w zawodzie'

Podstawowym profiIem produkcyjnym firmy jest odziez dIa słuzb
mundurowych oraz spec1alistyczne, mult ochronne ubrania robocze.
Z myślą o kompleksowym Wvposaueniu w ofercie jest równiez
pozostały asortyment uzupełnia1ący: obuwie, czapki, wyekwipowanie
słuzbowe'

W ofercie PPH U' SUBOR zna'1duje się komp|etne ''

Głównymi odbiorcami PPHU ,,5UBoR'' są jednostki oSP i PSą Agenc;e
Ochrony, Straze Miejskie, Policja, Wolsko. W ubraniach wykonanych
przez SUBOR chodzą jednostki strazy z Belgii, HoIandii, Szkocji, Litwy,
lraku, Węgier, Niemieckiego Czerwonego KrzyŻaczy Iinii Iotniczych KLM'

W |atach 2oo5, 2oa1, 2ooB, Żo12, 2013, 2o1Ą, 2015 PPHU SUBOR
zostało nagrodzone przez dziennik,,Pu]s Biznesu'] ,,Bank PKo Bp"
i ,,C0FACE P0LAND" tytułem ,,GAZEL| BIZNE5U''

Dzięki temu firma nalezy do eIitarnego k|ubu najdynamiczniej
rozwija1ących się firm w Polsce'
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umundurowanie d|a Po1lcji zgodne z Rozp'orą{źe_j l
n i e m M SW|A w s p raw i e u m u n d u rowa'QLą:i:l:::l1l.:ll]''

Dzięki nowoczesnym technologiom wijiówadzonrym _

w I i n i i prod u kcyj ne; real lzu1emy i ndywi d uat 1e. 7ąnr$j1|
wienia na mundury gaiowe oraz płaszcze.li']]]l'

Oferu1emy równlez szeroką gamę rozmiarową koszll
orazspodniwyjściowvch,'.....''...,'.'...,'-.'.l.'".,'.:,,.l*lL**i
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Koszulka polo
Koszulka wykonana z gra-
natowej tkan'ny o wysokiel
przepuszczalności powie-
trza, Na ramionach wszyte
usztywnrane pagony, Na
pIecach, rękawach oraz
lewym przodzie srebrny
napis POLICJA,

Koszula służbowa
granatowa krótki rękaw
- nowy wzór
Koszula posiada dwie na-
kładane kieszenie z patka-
mi, na ramionach wszyte
usztywniane pagony.
Na kołnierzu, rękawach
i lewym przodzie srebrny
napls P0LlClA. Tkanina
o składzie: 65% bawełna,
35% poliester,

Spodnie służbowe przejściowe do trzewików
- nowy wzór
Nogawki zakończone rzepem, pozwa|ającym na re-
gulację obwodu dołÓw' W nogawkach wszyty srebrny
Iampas oraz dwte nakładane kieszenie z patkami' Na
pari<ach srebrny rapis Po cja.

Spodn e pokryte odnawia|nym fJuorocarbonem' Są
nieprzemakalne, odporne na zabrudzenta, a jednocze-

śnie bardzo wygodne i miłe w dotyku' Dzięki nowocze-
snej technologii nle ma potrzeby łączenia kiIku warstw
materiałÓw i stosowaniu membran'

Czapka letnia służbowa granatowa - nowy wzór
Wykonana z materiału w koIorze granatowvm' Po pra-

wej i iewej stronie czapki znajdują się odb1askowe na-
pisy PoL|CJA, na daszku wszyta odbIaskowa IamÓwka'

Pas taktyczny
E|ementy wykorzystane do produkc1i pasa pochodzą

od renomowanego producenta f rmy Duraflex Cop-
-Lock Doub]e Lock' K]amra podwÓjnie ryglowana'
Wzmacniane nici oraz specjalna WeWnętrZna wkładka
wpływa1ą na zwiększona wytrzymałośc pasa'

Pas posiada dodatkowy wewnętrzny pas przytrzymu_

1ący zarówno oporządzenie jak i sam pas głÓwny'
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] Koszula służbowa długi rękaw - nowy wzór
, Koszula posiada dwie nakładane kieszenie z patkami, na ramionach wszyte usztywniane
: pagony' Na kołnierzu i Iewym przodzie srebrny napis POLlCJA. Tkanina o składzie: 65% bawełna,

: 35% poliester.

i Spodnie służbowe letnie do półbutów
: Nogawki proste, ze srebrnym lampasem, Dwie kieszenie wpuszczane, na szlufce z przodu
I srebrny napis POLICJA.

, Umundurowanie zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ws. umundurowania Policjantów.

o
OBUWIE

o

Trzewiki Grom 961
Trzewik taktyczne wz. 691 wyko
nano Ze skór bvd]ęcvch w ko|orze
czarnr7rn w połączeniu z Cordurą
o grubym, charakterystycznym splo-
cie. Zastosowane skóry są trwałe,
oopo'ne na rzyn-iki rechaniczne
oraz na odkształcenia, mają este-
tyczny wyg|ąd oraz wykazu;ą dobre
właśc wośc h g eniczne' Cordura
o wysok ch wskaŹnikach WVtrZVma
łośclowych hgenicznych nada;e

obuwiu lekkośĆ i miękkość podczas
uzytkowania.

Trzewiki Commodore Light 01
lrzewiki wvlonane z glaołiej' czar'
nej, licowej skóry bydlecej FULL GRA-
IN o grubości 1'8-2'O mm + materiał
Cordura. Dwuwarstwowa podeszwa
wykonana techniką wtrysku bez-
pos-eo_'ego Doch]a_'aiąca ene-gię
w częśc piętowej, 0buwie oznaczo-
ne svgnaturą O1 wykazuje odpor-
ność na substancje ropopochodne,
przenikan e (przemoczenie) i absorp-
cję wody'

Półbuty do munduru służbowego.
Wrerzch cholewki wykonany jest
ze skÓry byd|ęcej |icowej, wodood-
pornej' Cholewka zakończona jest
kołnierzem ze skóry byd ęce; typu
nappa, wypełn onym planką poIiure-
tanową' Podszewka obuwia wyko-
nanajest Z natura ne; skÓry byd1ęcej'

Obuwie posrada dwuwarstwowe
wkładk wymienne, profi1owane,
perforowane.

Półbuty służbowe wz.9o23
Półbuty skórzane do munduru słuz_
bowego w2,9023 wykonane z na-
turaLnej skóry byd1ęce;' Podszewka
wykonana z włókniny |VIAL|VELUR.

Spody - kauczuk termop astycznv
typu MIKE' Dedykowane d|a słuzb
mundurowych.
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Komplet nowego Wzoru munduru ćwiczebnego składa
sięzbluzyispodni.
Bluza Ćwiczebna zapinana na guziki kryte p|isą' Kołnierz typu stÓ1ka

zapinany taśmą samosczepną' Na ramionach b|uzy umieszczone
naramienniki' W górnej cząści przodów bluzy naszyte skośnie
kieszenie z patkami oraz kryte kieszenie zapinane na suwak, Na
rękawach naszyte kieszenie z patkami' Z boku kieszeni WSZVty

zamek błyskawiczny' Na p|ecach bluzy i patkach kieszeni rękawÓw
umieszczony napis,,POLlCJA" w kolorze srebrnym,

Spodnie Ćwiczebne z prostymi nogawkami' Na dole spodni wszyta
taśma umozliwiająca reguIację ich obwodu' W spodniach dwie

boczne, skośne kieszenie WpUSZCzane' Na bokach nogawek, w ich
górnej części, naszyte kieszenie z patkami' Na patkach zna1duje się

napis,,P0LlCJA" w kolorze srebrnym.

Dodatkowym elementem nowego wzoru umundurowania jest

furazerka z wizerunkiem orła i napisem ,,P0L|C]A"

Mundur wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej typu rip-stop
z wykończeniem oleo- i wodoodpornym'

Tkanina zgodna z normami PN-EN ISO 1833-1 1:2010
i PN-P-01701r1952
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