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PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
BANNERBANNER s.r.o., se sídlem v Sezimově Ústí u Tábora, je česká 
výrobní společnost s uceleným sortimentem výstroje pro potřeby 
městských policií, bezpečnostních služeb a dalších 
uniformovaných složek a organizací. Mezi naše zákazníky se řadí 
městské a obecní policie v ČR, bezpečnostní služby, bezpečnostní 
sekce výrobních podniků a dalších organizací, či dopravní podniky 
a specializované profese. 
VlastníVlastní technický a designový vývoj a zkušenosti s výrobou 
oděvů od roku 1992 nám umožňují přinášet moderní a inovativní 
oděvy pro náročné služební použití v proměnlivých podmínkách. 
Klademe důraz na vysoké užitné vlastnosti, příjemný pocit 
uživateleuživatele při použití, prodyšnost, pružnost, odolnost, životnost a na 
provedení detailů a funkčních prvků oděvů. Naše specializovaná 
výrobní dílna provádí precizní vstupní a výstupní kontrolu kvality 
a tyto vlastní vyrobní kapacity nám umožňují pružně reagovat na 
potřeby zákazníků.
SortimentSortiment výstrojních součástí vyobrazený v tomto katalogu 
pokrývá klíčové výstrojní potřeby našich zákazníků. Profesní oděvy 
a výstroj jsou určeny především pro použití ve výkonu služby 
městských policií a při výkonu činnosti bezpečnostních a hlídacích 
služeb, a to v klimaticky běžném, ale i náročném venkovním 
prostředí, a pro kancelářské pozice.
NašiNaši zákazníci vyžadují především individuální přístup, a proto 
jsou naše produkty téměř vždy přizpůsobovány požadavkům 
zákazníka. Standardně nabízíme aplikaci domovenek - erbů, log, 
nápisů či znaků na naše produkty a profesionální krejčovské 
úpravy. Realizujeme i zakázkovou výrobu oděvů pro naše stálé 
zákazníky. 

PÉČE O ZÁKAZNÍKY
CílemCílem dlouhodobé spolupráce s našimi zákazníky je spokojenost 
všech uživatelů s každodenním používáním našich produktů 
a spokojenost samotných odběratelů se všemi našimi službami.
Spolupráci se zákazníky a péči o jejich požadavky zajišťuje naše 
velkoobchodní oddělení a přidělený obchodní zástupce. 
Obchodní zástupce zajišťuje sestavení a ověření požadavků 
zákazníka s ohledem na jeho předešlé objednávky a plynulé
a rychlé vyřízení celé jeho zakázka rychlé vyřízení celé jeho zakázky.

Rezervujte si svůj termín pro naši osobní prezentaci u Vás: 
e-mailem: prodej@banner-cz.cz, telefonicky: +420 381 263 848

www.banner-security.cz

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY
Pro výrobu oděvů používáme pouze kvalitní a osvědčené 
materiály určené pro náročné použití, vyvíjené s ohledem na využití 
v praxi našich zákazníků. Většina materiálů je testována ve státní 
textilní zkušebně pro splnění klíčových kvalitativních kriterií.

ROLETEX
ModerníModerní voděodolná a prodyšná tkanina s laminovanou 
klima-membránou pro oděvy do nepříznivých a proměnlivých 
klimatických podmínek.
TřívrstvýTřívrstvý laminovaný materiál s lehkou a pevnou tkaninou na 
vnější straně a ochrannou vrstvou, kryjící membránu, na vnitřní 
straně. Klima-membrána je laminovaná mezi vnitřní a vnější vrstvu  
a zajišťuje voděnepropustnost a větruodolnost materiálu při 
zachování optimální paropropustnosti pro páry potu. Materiál je 
velmi lehký a snadný na údržbu. Švy na výrobku jsou podlepeny 
voděnepropustnou páskou  pro dokonalou voděodolnost. Kvalitní 
vodoodpudivá úprava svrchní strany materiálu.vodoodpudivá úprava svrchní strany materiálu.
Složení: 100 % polyester, membrána: 100 % polyuretan

EUTEX - SOFTSHELL
Pružný a pevný softshell s klima-membránou a fleece na vnitřní 
straně.
 Třívrstvý materiál s vnější vrstvou z pružné tkaniny se snadnou 
údržbou, vnitřní stranu pokrývá jemný měkký termoizolační fleece. 
Mezi těmito tkaninami je laminovaná klima-membrána, 
zabezpečující voděnepropustnost a větruodolnost materiálu při 
zachování paropropustnosti pro páry potu zevnitř výrobku. Materiál 
je příjemně pružný a přizpůsobí se pohybu těla. Měkký příjemný 
fleece na vnitřní straně poskytuje tepelný komfort. Kvalitní 
vodoodpudivá úprava vnější stranvodoodpudivá úprava vnější strany.
Složení: 100 % polyester, membrána: 100 % polyuretan
Varianta: ELUTON - stejný materiál, avšak s hladkou vnitřní 
stranou bez fleece. Materiál má slabší termoizolační funkci.

CHERIS
Pevná a lehká tkanina se slabě broušeným příjemným povrchem 
a kvalitní vodoodpudivou úpravou.
Praktická tkanina, osvědčená z hlediska pevnosti, 
stálobarevnosti i odolnosti proti namáhání a otěru, vhodná pro 
výrobu mnoha typů služebních oděvů. U této tkaniny je snížena 
mačkavost a tkanina je nenáročná na údržbu. Lehce broušený 

bunda
RECON
kalhoty
RECON



zimní bunda
PROPOL 
SIGNAL MP
zimní kalhoty
FAREL
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povrch a jemná plátnová vazba dává tkanině matný vzhled a je díky 
tomuto lehkému pobroušení i velmi příjemná na dotek. Kvalitní 
vodoodpudivá úprava. Složení: 80 % polyester, 20 % bavlna

HARON
Odolná technická tkanina s pevnou vazbou pro vysokou 
mechanickou odolnost a dlouhou životnost.
TkaninaTkanina s hladkým povrchem, vynikající svou pevností v oděru 
a zvýšenou odolností proti roztržení, poskytuje především bundám 
dlouhou životnost. Dlouhá užitnost výrobků z této tkaniny je 
docílena díky polyesterovým vláknům s vysokou stálobarevností. 
Snadná údržba a nízké ulpívání nečistot na hladkém povrchu 
materiálu. Kvalitní vodoodpudivá úprava. Složení: 100 % polyester

POLYESTEROVÉ TERMOIZOLAČNÍ ROUNO
ModerníModerní termoizolační vrstva z netkané textilie tvořené 
polyesterovými vlákny. Díky velkému objemu vázaného vzduchu            
v rounu poskytuje materiál vysokou termoizolaci při nízké hmotnosti 
a nízkém objemu. Netkaná textilie z umělých vláken poskytuje 
paropropustnost pro páry potu a tím jeho transport od pokožky. 

MOLETEX a TRELEX
NejmodernějšíNejmodernější generace 4-směrně pružných tkanin s ripstopovou 
vazbou určených pro moderní oděvy přizpůsobující se i náročnému 
pohybu.
TkaninyTkaniny pružné jak příčně, tak podélně, poskytují nový rozměr 
komfortu při aktivním použití. Materiálové složení, nylon (polyamid) 
obohacené o elastan, poskytuje kvalitní a trvanlivou pružnost 
a ověřenou stálobarevnost. Ripstopová vazba materiálů je odolná 
vůči oděru i při náročném použití. Tkaniny jsou díky nylonu 
nenasákavé, rychleschnoucí a prodyšné. Není nutné je žehlit - jsou 
nemačkavé.
TTyp MOLETEX pro oděvy s celoročním použitím. Velmi zvýšená 
odolnost proti roztržení. Složení: 91 % nylon, 9 % elastan
Typ TRELEX je určený pro lehké a vzdušné letní oděvy 
s vysokou prodyšností. Složení: 95 % nylon, 5 % elastan.

RIPSTON - KVALITNĚJŠÍ PROVEDENÍ RIPSTOPU
Pevná, odolná tkanina se zesílenou ripstopovou vazbou, odolnou 
proti roztržení vhodná pro celoroční použití.
PevnáPevná tkanina - plátno se speciální vyztuženou vazbou - 
zesílenou mřížkou omezující možnost roztržení. Tato tkanina                      
je vhodná pro výrobu odolných oděvů pro policii a armádu.  

Díky odolnosti tkaniny proti roztržení jsou oděvy vhodné 
i pro náročné používání. Podíl bavlněných vláken poskytuje velmi 
příjemný pocit na dotyk. Kvalitní vodoodpudivá úprava.
Složení: 65 % polyester, 35 % bavlna

KARON a KARAT
PevnéPevné tkaniny s keprovou vazbou odolné proti zvýšenému 
namáhání pro služební a pracovní použití.
DlouhodoběDlouhodobě osvědčené tkaniny používané pro výrobu odolných 
služebních oděvů. Vysoká odolnost proti oděru a roztržení poskytuje 
tkanině dlouhou životnost. Tyto tkaniny jsou zároveň optimálně 
prodyšné a vzdušné, čehož je docíleno použitím vhodného poměru 
polyesterových a bavlněných vláken. Bavlněná vlákna propůjčují 
tkaninám příjemný pocit na dotek. Umělá vlákna zajišťují 
nemačkavost a dobrou stálobarevnost. Kvalitní vodoodpudivá 
úprava. Složení: 65 % polyesteúprava. Složení: 65 % polyester, 35 % bavlna

POLAR FLEECE
Měkký, pružný a hřejivý materiál – středně silný Polar fleece se 
snadnou údržbou.
Moderní materiál pro oděvy určené pro celoroční použití. Polar 
fleecové oděvy mohou díky své univerzálnosti sloužit jako 
zateplovací vrstva pod bundu, nebo jako svrchní vrstva místo bundy. 
Použitý Polar fleece je pružný a zároveň robustní (tzv. se 
„nevytahá“). Materiál je nemačkavý a má úpravu proti žmolkování, 
čímž je dosaženo dlouhé životnosti. Zároveň je nenasákavý 
a prodyšný pro vodní páry, tím jsou oděvy vhodné pro funkční 
vrstvenívrstvení oblečení při aktivním pohybu i pod bundu 
s klima-membránou. Složení: 100 % polyester, 280 gr./m2

ORIENTAČNÍ VELIKOSTNÍ TABULKA
Uvedené velikosti se vztahují k velikosti postavy. 

Nejedná se o rozměry oděvů samotných. 
Kalhoty (cm)

(cm)

Velikost         46/S     48     50/M     52     54/L     56     58/XL     60    62/XXL
obvod pasu     80       84       88      92       98     102      108      114      118
obvod boků    100     104     108    112      116    120      124      128     132
délka kalhot    102     104     106    108      110    112      114      116      118

Bundy, polokošile, trika
Velikost                 XS          S          M          L            XL         XXL         3XL
obvod hrudníku       84         92       100       108        116        124         132
obvod pasu            72         80         88         98       108        118        128
obvod krku          35-36     37-38     39-40    41-42     43-44      45-46      47-48
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REFLEXNÍ NÁPIS
A PASPULE

REFLEXNÍ NÁPIS
A ŠACHOVNICE

DO SILNÉ
ZIMY

NEPROMO-
KAVÁ

PRODYŠNÁ NÍZKÁ
HMOTNOST

KAPUCE
V LÍMCI

VĚTRÁNÍ
V PODPAŽÍ

Zimní bundy PROPOL MP a PROPOL SIGNAL MP jsou 
vybavené klima-membránou s podlepenými švy a silnou termoizolační 
vrstvou rouna z dutých vláken. Bundy poskytují perfektní 
ochranu proti nepříznivému počasí, dešti a větru, a to 
při zachování optimální paropropustnosti. Bunda je 
vybavena kapucí v límci a větracími otvory v podpaží. Je velmi lehká. 
Se zvýšenou ochranou proti ulpívání nečistot na svrchní straně. 
6 vnějších kapes, 1 napoleonská kapsa pod légou, 1 vnitřní kapsa.6 vnějších kapes, 1 napoleonská kapsa pod légou, 1 vnitřní kapsa.
Materiál: ROLETEX - laminovaná tkanina s klima-membránou se 
zvýšenou ochranou proti ulpívání nečistot na svrchni straně.

bunda
PROPOL MP

(6359)

zimní nepromokavá 
bunda s reflexní paspulí

bunda
PROPOL 
SIGNAL MP

(6392)

zimní nepromokavá bunda 
se signálním sedlem
a s reflexní šachovnicí

ZIMNÍ BUNDY
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Celoročně použitelná bunda střižená pod boky
s klima-membránou a odepínatelnou zimní termovložkou 
(volitelně) s rounem z dutých vláken. Bunda poskytuje 
perfektní ochranu proti nepříznivému počasí, dešti a větru 
aa to při zachování paropropustnosti. Bunda je vybavena 
rozparky v bocích, větracími otvory v podpaží a s kapucí 
uschovanou v límci. Je velmi lehká. Nepromokavé zipy. 
Reflexní potisk MP či OP a reflexní šachovnice šíře 5 cm. 5 
vnějších kapes, 1 vnitřní kapsa.
Volitelně: odepínatelná zimní termovložka 
s polyesterovým rounem s náplety na konci rukávů.
Materiál:Materiál: ROLETEX - laminovaná tkanina s klima- 
membránou se zvýšenou ochranou proti ulpívání nečistot 
na svrchni straně.

bunda
SIGNOLA MP (6382)

+ odepínací termovložka (7824)

VPÍNACÍ
VLOŽKA

CELOROČNÍKAPUCE
V LÍMCI

NEPRO-
MOKAVÁ

PRODYŠNÁ

REFLEXNÍ NÁPIS,
ŠACHOVNICE 

A PASPULE NA RUKÁVECH

Celoroční bunda z odolné tkaniny v oblíbeném střihu do boků, se 4 
prostornými kapsami. Bunda má pružný spodní lem, rozšířená záda 
pro volnost v pohybu, rozparky na bocích pro přístup k vybavení 
na opasku. Reflexní paspule na předním díle.
Volitelně: odepínatelná zimní termovložka 
s polyesterovým rounem s náplety na konci rukávů.
Volitelně: odepínatelný plyšový límec
Materiál:Materiál: KARAT - robustní pevná tkanina (bavlna / polyester) VPÍNACÍ

VLOŽKA
CELOROČNÍ

VODO-
ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ

bunda
MP (6261)

+ odepínací termovložka (7809)
+ odepínací plyšový límec (9605)

ODEPÍNACÍ
PLYŠOVÝ LÍMEC

CELOROČNÍ BUNDY
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VPÍNACÍ
VLOŽKA

CELOROČNÍ

VODO-
ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ

VPÍNACÍ
VLOŽKA

CELOROČNÍ

VODO-
ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ

VPÍNACÍ VLOŽKA
VPÍNACÍ VLOŽKA
S PLYŠOVÝM LÍMCEM

Celoročně využitelná bunda dodávaná včetně 
odpínatelné zimní termovložky a plyšovým límcem. 
Delší bunda vyrobená z odolné technické 
tkaniny s vodoodpudivou úpravou. Lehká 
konstrukce bundy. 4 vnější kapsy, 1 vnitřní kapsa. Zimní 
termovložka (s pružnými náplety na koncích rukávů) 
a límec se vpínají na knoflíky.
Materiál:Materiál: HARON - pevná, odolná tkanina s hladkým 
povrchem (polyester)

Kratší celoroční bunda s odepínatelnou zimní termovložkou 
(volitelně). Bunda vybavená podšívkou je  vyrobena z odolné 
technické tkaniny s vodoodpudivou úpravou. Lehká konstrukce 
bundy. S rozšířenými zády. V dolním lemu přepínací pásky pro 
úpravu obvodu. 4 vnější kapsy.
Volitelně: odepínací zimní termovložka (s pružnými náplety 
na koncích rukávů) vpínaná na knoflíky.
Materiál:Materiál: HARON - pevná, odolná tkanina s hladkým povrchem 
(polyester)

bunda
PATROL (6214)
včetně odepínací 
termovložky

bunda
PARKER ZKR (6202)

+ odepínací termovložka (7802)

CELOROČNÍ BUNDY
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VODO-
ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ PRUŽNÁ VĚTRÁNÍ
V PODPAŽÍ

REFLEXNÍ NÁPIS
SE ŠACHOVNICÍ

REFLEXNÍ NÁPIS
S PASPULÍ

Velmi oblíbené softshellové bundy tvoří základ vybavení strážníků 
v proměnlivých klimatických podmínkách. Pružný materiál - třívrstvý 
laminovaný softshell je odolný větru, chladu i mírnému dešti díky 
klima-membráně. Materiál má zároveň příznivou paropropustnost. 
SkvěleSkvěle padnoucí bundy mají anatomický střih a větrací průduchy v podpaží. 
Rozparky ve spodním okraji se zipem a s přepínací sponou poskytují přístup 
k opasku na obou stranách bundy. Nárameníky, 2 náprsní kapsy kryté 
volným sedlem, 2 spodní kapsy a 2 vnitřní kapsy. 
Reflexní potisk Městská policie nebo Obecní policie.
Reflexní prvky: reflexní šachovnice šíře 2,5 cm (varianta SIGNAL), či reflexní 
paspule (celo-černá varianta).
Materiál:Materiál: EUTEX - softshell laminovaný s klima-membránou a fleece uvnitř
VARIANTY: bunda FARON MP - lze doplnit reflexní šachovnicí

bunda
FARON MP

(6278)

bunda
FARON 

SIGNAL MP
(6283)

SOFTSHELLOVÉ BUNDY
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bunda
RIDER MP

(6735)

bunda
RIDER

SIGNAL MP
(6758)

Nová generace lehkých prodyšných bund s klima-membránou, která udržuje tělo v suchu a při optimální pocitové teplotě. Zároveň umožňuje průchod vlhkosti 
od těla. Lehká velmi prodyšná podšívka. Kapuce složená v límci. Poloviční kimono rukávy umožňující volný pohyb rukou a prodloužený zadní díl. Rukávy 
zakončeny pružnou manžetou s přepínací sponou. Prostorné náprsní kapsy, kryté volným sedlem s voděodolným zipem. Poutko na odznak a kameru. Reflexní 
prvky: reflexní potisk MP (s černými konturami ve variantě SIGNAL), reflexní stříbrná paspule na rukávech, reflexní modro-stříbrná šachovnice šíře 
5 cm (signální varianta) a 2,5 cm (černá varianta).
Materiál:Materiál: ROLETEX - 100 % polyester, s laminovanou klima-membránou a podlepenými švy, zvýšená ochrana proti ulpívání nečistot na svrchní 
                                    straně, lehká laminovaná tkanina ze 3 vrstev - svrchní ochranné vrstvy (polyester), klima-membrány a spodní ochranné
                                    vrstvy, podlepené vodotěsné švy, zvýšená ochrana proti ulpívání nečistot

PRODYŠNÉ NÍZKÁ
HMOTNOST

PRUŽNÉNEPROMO-
KAVÁ

REFLEXNÍ NÁPIS A ŠACHOVNICE
NA ZADNÍ STRANĚ

NEPROMOKAVÉ VĚTROVKY
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VODO-
ODPUDIVÁ

PRODYŠNÁ NÍZKÁ
HMOTNOST

VĚTRÁNÍ
V PODPAŽÍ

REFLEXNÍ NÁPIS A REFLEXNÍ PASPULE
NA PŘEDNÍ STRANĚ

REFLEXNÍ NÁPIS
A REFLEXNÍ PASPULE NA ZÁDECH

BOČNÍ ROZPARKY,
STAHOVÁNÍ V OKRAJI

Lehké letní bundy s prodyšnou podšívkou pro použití v teplejších dnech i jako ochrana 
proti mírnému dešti a větru. Kvalitní vodoodpudivá úprava svrchní strany tkaniny. 
Sportovní střih s rozparky v pase pro přístup k opasku. Prostorné náprsní kapsy se zipem, 
kryté volným sedlem. Větrání v podpaží pro zvýšení komfortu. Materiálem softshell 
zpevněné části - lokty a ramena. 6 zipových kapes, 1 vnitřní kapsa. Reflexní potisk MP 
nebo OP a reflexní paspule.
Materiál: CHERIS - pevná tkanina s lehce broušeným povrchem (polyester / bavlna)
VVARIANTY: bundy lze doplnit reflexní šachovnicíbunda

RANGER MP
(6289)

bunda
RANGER 
SIGNAL MP

(6290)

LETNÍ BUNDY
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Odolná zásahová bunda z pevného materiálu RIPSTON se zesílenou vazbou. 
Je vhodná i pro kombinaci s taktickou vestou. Bunda nabízí mnoho funkčních detailů - 
2 náprsní kapsy umožňují díky naklonění snadnější přístup a navíc mají zkosené patky, 
které neodstávají, a průchodku pro propisku. Rukávová kapsa na pravé straně. 2 spodní 
kapsy se zipem. Ve spodním lemu jsou pružné díly a bunda se zapíná na pevný zip, 
krytý vrchní légou. Rozšířená záda. Zpevněné loketní části rukávů. Poutko pro odznak
                                       a 2 suché zipy pro upnutí nápisů MP.
        Materiál: RIPSTON - pevná tkanina s vyztuženou vazbou                    
        (polyester / bavlna)
                                            Vhodné kombinovat s kalhotami RECON

Pevná, odolná pracovní bunda z materiálu KARAT. 
S maximální odolností v oděru. Vhodná i pro 
kombinaci s taktickou vestou. Bunda má 2 prostorné 
náprsní kapsy s patkami. Ve spodním lemu jsou 
pružné díly a bunda se zapíná na pevný kostěný zip, 
krytý vrchní légou. Rozšířená záda.
Materiál: KARAT - robustní pevná tkanina 
(polyester/ bavlna)(polyester/ bavlna)
 Vhodné kombinovat s kalhotami 
 SECTOR-UNIF.

VYSOKÁ
ODOLNOST

VYSOKÁ
ODOLNOST

MATERIÁL
RIPSTON

BUNDA RECON
A PROTECTOR

SUCHÝ ZIP NA ZÁDECH

bunda
RECON
(6852)

bunda
PROTECTOR

(6260)

ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ BUNDY
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bunda
SECOR MP

(5993)

bunda
SECOR 

SIGNAL MP
(5997)

Inovované lehké Polar fleece bundy se zpevňujícím černým nebo signálním sedlem, odolným 
větru a mírnému dešti, doplněné o reflexní nápis MP nebo OP na zádech. Bunda nahrazuje 
svetr a může sloužit jako zateplující vrstva pod bundu nebo k svrchnímu nošení v teplých 
dnech. 2 zipové kapsy. Nápis MP (vyšívaný) vpředu, poutka na odznak a na vysílačku.
Materiál: POLAR FLEECE, 280 gr./m2 - příjemný, hřejivý fleece s dlouhou životností
Sedlo - ramenní část bundy: ROLETEX - laminovaná tkanina s klima-membránou 
se zvýšenou ochranou proti ulpívání nečistot na svrchni straně.

PRODYŠNÉ NÍZKÁ
HMOTNOST

PRUŽNÉ

REFLEXNÍ NÁPIS
A REFLEXNÍ PŘERUŠOVANÁ PASPULE

REFLEXNÍ NÁPIS
NA SIGNÁLNÍM SEDLE

FLEECE BUNDY S NEPROMOKAVÝM SEDLEM
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ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

VÝŠIVKY NÁPISŮ

POTISKY

VÝŠIVKY PRO OSTRAHY

NAŠITÍ NÁŠIVEK
ÚPRAVA APK

UKÁZKA VÝŠIVKY

LISOVANÉ REFLEXNÍ
NÁPISY S KONTUROU

NAŠITÍ POUTEK
REFLEXNÍ ŠACHOVNICE

REFLEXNÍ ŠACHOVNICE
(provedení pro funkční polokošile)

NÁRAMENÍKY S VÝŠIVKOU
HODNOSTI

HODNOSTNÍ
OZNAČENÍ

INDIVIDUÁLNÍ
ÚPRAVA DÉLKY KALHOT

ÚPRAVA DÉLKY RUKÁVŮ

NAŠITÍ SUCHÝCH ZIPŮ

LISOVANÉ REFLEXNÍ
PRUHY
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Moderní Polar fleece oděvy jsou praktickým 
doplňkem využitelným po celý rok. V zimním 
období k použití pod svrchní bundu, 
v teplejším období i pro samostatné svrchní 
nošení. Výborné termoizolační vlastnosti 
nabízí materiál, který díky snadné údržbě 
aa delší životnosti nahrazuje svetr. 2 zipové 
kapsy. Možnost doplnění výšivek označení 
MP, domovenek, log, nebo poutek 
pro zavěšení výbavy.
      Materiál: POLAR FLEECE, 280 gr./m2

Lehká blůza z MICRO-FLEECE pro použití jako zateplující 
vrstva pod bundu. Ideálně paropropustná při zachování 
základní termoizolace. Látkové výztuže na ramenou. 
Vhodné jako druhá vrstva na funkční prádlo. Více barev.
Materiál: strukturovaný MICRO-FLEECE

bunda
SECOR
(6274)

vesta
SECOR
(3567 / 5224)

blůza
HIPON

tmavě modrá, šedá
(4118)

FLEECE ODĚVY



14

REFLEXNÍ NÁPIS
NA ZÁDECH

varianta ASISTENT
PREVENCE KRIMINALITY

Vlastní vzor taktické vesty z pevné tkaniny s možností úpravy obvodů na zadní straně. Pro-
pracovaný design vesty s pouzdry a úchyty pro veškeré vybavení strážníka. Nosný systém 
s vyváženým uložením výstroje.

Signální vesta v úpravě pro MP, OP, nebo pro APK, připravená pro 
použití i v dopravě. Reflexní pruh, nápisy a reflexní šachovnice. 
Prodyšný materiál typu Filet (nylon), na kterém neulpívají 
nečistoty. Univerzální velikost - úprava obvodu stažením přepínací 
spony. Možnost aplikace služebního čísla.

vesta
TAKTIK MP

(5214)

vesta
SIGNAL MP

(5415)

kapsa
na doklady

pouzdro
na kasr

suchý zip
na nápis MP/OP

pouzdro
na zbraň

závěs
na znak MP

kapsa na telefon,
komunikátor

pouzdro
na vysílačku

pouzdro
na teleskopický obušek

pouzdro
na svítilnu

pouzdro
na zásobník / nůž

pouzdro
na pouta

kapsa na rukavice
nebo lékárníčku

VESTY
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PRUŽNÉ PRODYŠNÉ PRUŽNÉ NÍZKÁ

HMOTNOST
PRODYŠNÉ

DETAILY KALHOT
REVOL A TREVOL

ANATOMICKÉ TVAROVANÍ
KOLENNÍ ČÁSTI

Nejmodernější pružné taktické kalhoty pro aktivní 
policejní činnost. Díky 4-směrné pružnosti se kalhoty 
skutečně přizpůsobují (podélně i příčně) náročnému 
pohybu, sezení i klečení. Kalhoty mají anatomický střih - 
mírně zúžené nohavice, kolenní záševky.  2 šikmé boční 
prostorné zipové kapsy, 2 kapsy v pase, 1 zadní kapsa 
se zipem. Testovaná vysoká životnost a zkušebnou 
ověřenáověřená stálobarevnost zaručují nižší potřebu obnovy 
výstroje. Kalhoty jsou nemačkavé, prodyšné 
a rychleschnoucí. Nenasákavý materiál - nylon doplněný 
elastanem. Příjemné při dotyku s pokožkou.
Rozšířená velikostní řada od vel. 44 do vel. 64.

Materiál: MOLETEX a TRELEX - 4-směrně pružné 
odolné tkaniny (nylon / elastan)

celoroční pružné kalhoty s vyztuženou vazbou typu ripstop, 
materiál: MOLETEX

lehčí varianta prodyšných pružných kalhot s vysokou 
odolností vůči oděru, materiál: TRELEX

kalhoty
REVOL
(1542)

kalhoty
TREVOL
(1584)

PRUŽNÉ TAKTICKÉ KALHOTY
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taktické kalhoty z materiálu RIPSTON s množstvím praktických kapes bermudy sportovního stylu pro služební použití

kalhoty
RECON
(1758)

bermudy
PATROL
(2019)

Moderní taktické kalhoty z pevného materiálu RIPSTON se 
zesílenou vazbou (bavlna/polyester). Anatomický střih kalhot - 
mírně zúžené nohavice, kolenní záševky. Šikmé stehenní 
kapsy, stehenni kapsy na předních dílech nohavic, 2 boční 
kapsy v pase a 2 zadní prostorné kapsy.
Materiál: RIPSTON - pevná tkanina s vyztuženou vazbou
(polyester / bavlna)
Vhodné kombinovat s bundou RECONVhodné kombinovat s bundou RECON

Pohodlné, volně střižené bermudy s prostornými bočními 
kapsami se zipy zabraňujícími vypadnutí obsahu kapes při 
pohybu. Volný střih v oblasti sedu. 1 zadní zipová kapsa.
Materiál: RIPSTON - pevná tkanina s vyztuženou vazbou
(polyester / bavlna)

VYSOKÁ
ODOLNOST

NÍZKÁ
HMOTNOST

MATERIÁL
RIPSTON

MATERIÁL
RIPSTON

VYSOKÁ
ODOLNOST

NÍZKÁ
HMOTNOST

DETAIL PŘEDNÍCH A BOČNÍCH
KAPES NA NOHAVICÍCH

MOŽNÁ KOMBINACE
S TEXTILNÍM PÁSKEM

TAKTICKÉ KALHOTY A BERMUDY
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Rovně střižené lehké služební 
kalhoty pro univerzální použití, 
s výztužemi na kolenou. 
2 boční stehenní kapsy se 
zipy, 2 pasové kapsy a 1 zadní 
zipová kapsa.
Materiál:Materiál: CHERIS - pevná 
tkanina s lehce broušeným 
povrchem (polyester / bavlna)

Pevné služební kalhoty s prostornými 
měchovými kapsami na stehnech a 1 zadní 
kapsou. Rovný střih. Patky kapes 
(umožňující rozšíření kapes) jsou snadno 
otevíratelné a s oblými rohy. Robustní 
materiál umožňuje celoroční použití. 
Zpevněný sed, možnost úpravy obvodu 
pasupasu až o -8 cm přezkami v pase. Dvojitá 
opasková poutka (opasek 4 nebo 5 cm). 
Možnost prodloužení kalhot až o +5 cm.
Materiál: KARON - robustní pevná tkanina 
(polyester / bavlna)

VYSOKÁ
ODOLNOST

NÍZKÁ
HMOTNOST

ZPEVNĚNÝ SED KALHOT

univerzální kalhoty s kapsami na nohavicích se zipy celoroční služební kalhoty z pevné tkaniny s prostornými kapsami

kalhoty
PATROL
(1741)

kalhoty
SECTOR-UNIF

(1755)

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ KALHOTY
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NÍZKÁ

HMOTNOST
VYSOKÁ
ODOLNOST

Kalhoty riflového střihu se širokými 
možnostmi použití, do kanceláře či 
hlídkovou činnost. 2 pasové  
kapsy. 2 zadní našívané kapsy.
Materiál: BATON nebo KARON - 
pevné tkaniny pro celoroční použití 
(polyester / bavlna)
Dámská varianta - viz strana 19Dámská varianta - viz strana 19

Společenské služební kalhoty. Možnost 
stáhnutí stahovacími přezkami v pase. 
Splývavý elegantní materiál se 
snadnou údržbou praním. Materiál je 
nemačkavý a s tvarovou pamětí. 
Nažehlené puky. Dvojitá opasková 
poutka (opasek 3 nebo 4 cm). Dolní 
lem nohavic s chránítkem.lem nohavic s chránítkem.
Materiál: GETEX - tkanina pro 
společenské oděvy, s tvarovou pamětí 
(polyester)

osvědčený riflový střih kalhot, pro společenské a každodenní použití služební kalhoty klasického společenského stylu

kalhoty
TEXAS

(BATON 1229 / KARON 1222)

kalhoty
STAR
(1220)

SPOLEČENSKÉ KALHOTY
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NÍZKÁ

HMOTNOST
VYSOKÁ
ODOLNOST

kalhoty riflového střihu v dámském provedení,
pevná tkanina pro celoroční použití

společenské služební kalhoty
v dámském střihu

Společenské služební kalhoty v dámském 
střihu s gumou v pase. Splývavý elegantní 
materiál se snadnou údržbou.  Nažehlené 
puky.
Materiál: GETEX - tkanina pro společenské 
oděvy, silnější, s tvarovou pamětí (polyester)

kalhoty
TEXAS dámské

(1223)

kalhoty
GUARD dámské

(1216)

DÁMSKÉ KALHOTY
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Zimní kalhoty z 3-vrstvého laminovaného materiálu 
EUTEX - softshell s klima-membránou. Ochrana 
před větrem, chladem a deštěm. Hřejivý fleece 
na vnitřní straně kalhot. Kalhoty jsou dostatečně 
prodyšné a pružné, materiál se přizpůsobí 
aktivnímu pohybu. Boční kapsy s patkami. Guma 
všita vzadu v pase.
Materiál:Materiál: EUTEX -  softshell laminovaný 
s klima-membránou a fleece uvnitř

Odlehčené softshellové kalhoty 
s klima-membránou a s hladkou 
vnitřní stranou, které odolají 
dešti a větru a jsou dostatečně 
prodyšné. Boční kapsy se 
zipem. Ideální přechodové 
kalhoty do chladnějšího 
deštivého počasí.deštivého počasí.
Materiál: ELUTON - odlehčený 
softshell laminovaný 
s klima-membránou

kalhoty
FAREL
(1740)

kalhoty
RAPID
(1727)

zimní softshell větru-odolné kalhoty z nepromokavého softshellu, 
bez zateplení fleecem

kalhoty
FAROL
(1756)

zimní softshell, 
bez bočních kapes

DO SILNÉ
ZIMY

DO SILNÉ
ZIMY

ZIMNÍ KALHOTY
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Služební košile s rovným střihem. Vybavené nárameníky 
s knoflíky, vyztuženým límcem a poutkem ve skladu kapsy 
pro připnutí odznaku. Možnost výšivek a dalších úprav. 
Materiál: směsová košilovina (polyester / bavlna)

košile
POLICE
středně modrá
KR / DR
(4021 / 4022)

košile
POLICE
světle modrá
KR / DR
(4001 / 4002)

košile
POLICE
šedá
KR / DR
(4051 / 4052)

dámská košile
POLICE
světle modrá
KR / DR
(4028 / 4027)

dámská košile
POLICE
středně modrá
KR / DR
(4028 / 4027) nárameníky

s výšivkou hodnosti
(9607)

SLUŽEBNÍ KOŠILE
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funkční
polokošile

POLICE MP
středně modrá
(74221)

funkční
polokošile
RAPID MP
černá
(74531)

polokošile
CH-MP
středně modrá

(8589)

funkční
polokošile

RAPID APK
(černá)

POLICE APK
(středně modrá)

Moderní funkční polokošile z prodyšného 
vzdušného úpletu. Slabě pobroušená vnitřní strana 
materiálu pro maximální vzdušnost a rychlý odvod 
potu. Rychleschnoucí a nemačkavé provedení. 
Potisk MP / OP, možnost aplikace vybraných 
výšivek, znaku MP / OP, služebních čísel, 
hodnostních označení, reflexních šachovnic, 
poutek a log.poutek a log.
Materiál: funkční polyesterový úplet

Doprodej: S, M, L
Materiál: bavlněný úplet reflexní šachovnice

pro funkční polokošile

reflexní šachovnice
pro funkční polokošile

POLOKOŠILE
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THERMO PRUŽNÉ FUNKČNÍ

triko
MP
černé
(8517)

triko z příjemného
bavlněného úpletu,
potisk Mpotisk MP

vpředu a vzadu

funkční
triko

TRELON
APK

funkční triko doplněné
výšivkou Asistent
prevence kriminalityprevence kriminality

rolák
MP
(8505)

příjemný bavlněný příjemný bavlněný 
úplet, bílá výšivka 
nápisu MP na 
ohrnovacím lemu
Varianta: 

bez výšivky MP

triko
TOVAL
(8862)

velmi lehké bambusové velmi lehké bambusové 
podvlékací funkční triko, 
ktere udržuje příjemnou 
teplotní rovnováhu 

a odvádí vlhkost od těla, 
komfortní k pokožce
bambus / elastan

triko
COOLTEX

(8886)
velmi lehké podvlékací velmi lehké podvlékací 
funkční triko, které 
odvádí vlhkost od těla,  
a udržuje příjemnou 
teplotní rovnováhu, 
rychle schne, funkční 
polyesterový úplet

termoprádlo do zimy s vysokou termoizolační
funkcí - udrží zahřátý vzduch u těla, odvádí pot, 
je rychleschnoucí, oboustranně pobroušené, 
jemné a příjemné na pokožku, pružné díky 
vláknu Spandex, kationový polyester - méně
akumuluje statickou elektřinu, prodloužený 

zadní díl, raglánový rukávzadní díl, raglánový rukáv

funkční triko
THERMAX

(4255)

funkční kalhoty
THERMAX

(4259)

TRIKA, ROLÁKY A PRÁDLO
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ZADNÍ NÁPIS MP

kombinéza
ROCAL MP

(3324)

Inovovaná jednodílná speciální kombinéza 
s pružnými díly a s 8 kapsami. 
Pohodlná kombinéza z pevného materiálu 
RIPSTON se zesílenou vazbou. Nohavice 
mají anatomický střih - mírně zúžený tvar 
aa kolenní záševky. Zapínání na dvoucestný 
zip se 2 jezdci zasahující až do horni třetiny 
nohavice. Oblast kolen a sedu je zesílená 
dvojitou tkaninu pro maximální odolnost. 
Na zádech a v podpaží jsou umístěny 
pružné díly pro možnost volného pohybu
a vyšší prodyšnost. V lemech nohavic 
aa manžetách rukávů je všita guma 
s přepínací sponou. Suché zipy pro připnutí
označení MP.
Materiál: RIPSTON - pevná tkanina 
s vyztuženou vazbou (polyester / bavlna)

pláštěnka
PATROL MP

(7495)
Z odolné, lehké polyesterové tkaniny 
s vodonepropustným zátěrem, lepené 
švy, hlavní zip krytý légou s druky, 
kapuce kryjící i služební brigadýrku, 
prodloužené rukávy, dlouhá životnost.

pružné
díly

KOMBINÉZA A PLÁŠTĚNKY
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rukavice
FLEECE
(8529)

zateplené lehkou 
úpletovou podšívkou

rukavice
KOŽENÉ
(8701)

zateplené jemným plyšem,
velikosti: M/8, L/9, XXL/11

kožený opasek
BASEL 4/3
(š. 4 cm - 9411)
(š. 3 cm - 9410)

šíře opasku 3 nebo 4 cm

opasek
K 50
(9412)
šíře 5 cm,
2 kovové trny

opasek
PLX 50
(9409)

M, L, XL, XXL
šíře opasku 5 cm

opasek
PLX 40
(9406)

M, L, XL, XXL
šíře opasku 4 cm

čepice
BRIGADÝRKA MP

(9303)

čepice
CAMP MP I.

(9305)

čepice
CAMP MP II.

(9330)

čepice
CAMP MP III.

(9331)

čepice
CAMP APK

(9361)

čepice
CAMP SECURITY

(9362)

čepice
PLETENÁ
(9314)

čepice
PLETENÁ MP

(93151)

čepice
PLETENÁ MP znak

(93152)

čepice
PLETENÁ APK

(93151)

fleece ŠÁLA (9866)
jemný polyesterový 
fleece, 160 x 25 cm

kožené rukavice
TORON
(8703)

zateplené jemným fleece, s nápletem

DOPLŇKY
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ponožky
LETNÍ
(8509)

ponožky
ZIMNÍ
(8510)

funkční ponožky s vyztužením
TREK AKTIV
(9710) s odparnou zónou

kravata s gumičkou
černá s výšivkou MP (9503)
černá, tm.modrá, zelená (9503)

kravatové
SPONY

zlatá / stříbrná (9752)
BS zlatá (9758)

kovový
ZNAK MP
(1240)

s boční pružinou
a s plochou pro služební

číslo

čepicový
ODZNAK MP

(1241)
pro použití
s brigadýrkou

TRANSPARENTY MP
podšité suchým zipem
malý 12 x 4 cm (9920)
velký 36 x 10 cm (9930)

na taktické vesty 41 x 11 cm (9930)

oboustranné pouzdro
na zbraň CZ 75/85

(7893)

opaskové pouzdro
na doklady
(7955) 16 cm x 12 cm

opaskové pouzdro
na pouta a na rukavice
(9218) s úchytem na klíče k poutům

opaskové pouzdro
na vysílačku

(7892)

opaskové pouzdro
na zásobník
(7897) výška až 13 cm

opaskové pouzdro
na obranný sprej
(7896) výška 9 cm, ø 3,3 cm
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podstrážmistr strážmistr vrchní strážmistr podpraporčík

praporčík vrchní praporčík mladší inspektor inspektor

vrchní inspektor komisař vrchní komisař policejní rada

vrchní policejní
rada

nejvyšší policejní 
rada

hodnostní
označení
(9471, 9472)

Rukávové hodnostní označení ve formě 
nášivky, nebo přímé výšivky pro všechny 
naše oděvy. Stříbrná nebo zlatá výšivka 
na černém podkladu. Také jako nárameníky.
šířka: 65 mm, výška: 90 mm

HODNOSTNÍ OZNAČENÍ



2023MP1

BANNER s.r.o.
Vaníčkova 22
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