UNIFORMY
PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY
MĚSTSKÉ POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, OSTRAHY
a další profesní uniformy

POUŽÍVANÉ MATERIÁLY
Pro výrobu uniformních oděvů používáme pouze kvalitní materiály, které jsou testované a osvědčené pro svou
odolnost a trvanlivost. Všechny vrchní materiály mají kvalitní vodoodpudivou úpravu a u mnoha oděvů docilujeme
vybavením oděvů „klima-membránou“ vysokou nepropustnost pro vodu, při současném zachování schopnosti oděvu
„dýchat“ (prodyšnost z vnitřní strany pro vodní páry).

ZÁKLADNÍ POUŽÍVANÉ MATERIÁLY - výběr
KARAT
Silná, odolná, pevná tkanina odolná proti zvýšenému namáhání
(65% polyester, 35% bavlna), vodoodpudivá úprava
* použití na nejvíce namáhané oděvy, zásahové a terénní komplety
sídlo firmy

BATEX
Pevná tkanina odolná proti zvýšenému namáhání (65% polyester,
35% bavlna), vodoodpudivá úprava
*použití na univerzální služební kalhoty
Tyto osvědčené a odolné tkaniny s keprovou vazbou používáme
dlouhodobě pro výrobu uniforem, díky jejich odolnosti. Jsou pevné a optimálně vzdušné, což je docíleno vhodným poměrem bavlněných a polyesterových vláken. Přírodní bavlněná vlákna v těchto
tkaninách zajišťují příjemný pocit při dotyku s pokožkou a pevnost,
díky polyesterovým vláknům mají tkaniny sníženou mačkavost.
U oděvů vyrobených z těchto tkanin je velmi jednoduchá údržba.

CHERIS
Mikrovlákno – velmi pevná tkanina, s lehce broušeným povrchem,
vodoodpudivá úprava
* použití jako vrchní materiál na bundy a na lehké a pevné služební
kalhoty
provoz výroby

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
BANNER s.r.o. je česká společnost, která vznikla v roce 1992. Od svého založení se specializuje na výrobu oděvů - uniforem pro městské policie, bezpečnostní služby a pro další bezpečnostní složky. V současné době
dodáváme profesní uniformy i zákazníkům z řady dopravních podniků
a dalším společnostem, které vystrojují své zaměstnance do jednotných
oděvů - uniforem. Dodáváme kompletní sortiment uniforem a uniformních doplňků. Sídlíme v jižních Čechách, v Sezimově Ústí, kde je v jednom
areálu soustředěna administrativa, obchodní a technické oddělení a pro
zákazníky je zde k dispozici výstrojní sklad a vzorkovna s kompletním sortimentem. V dalším areálu je provoz výroby.
Nabízíme komplexní služby vystrojovacího servisu na vysoké úrovni,
vždy s ohledem na požadavky konkrétního zákazníka. Naším cílem je dlouhodobý vztah s klienty, založený na vzájemné důvěře a neustálém zlepšo2 vání naší nabídky, našich služeb a kvality zboží.

Od počátku činnosti si zajišťujeme vývoj a technickou přípravu svého výrobního programu vlastními kapacitami. Navrhujeme a průběžně
inovujeme sortiment výrobků, včetně testování nových materiálů a oděvů, s cílem nabízet zákazníkům výrobky, které splňují jejich vysoké požadavky na kvalitu a jsou maximálně vhodné a zároveň odolné pro používání
v podmínkách výkonu služby.
V tomto katalogu jsou v úvodní části představeny standardní vzory
uniformních kompletů a v jeho druhé části uvádíme detailně jednotlivé
položky oděvů-uniforem a uniformních doplňků. Kromě tohoto standardního sortimentu nabízíme i dodávky dalších vzorů oděvů –uniforem, vyráběných zakázkovým způsobem v malých i velkých sériích, vždy dle specifických požadavků zákazníka.

Tento moderní materiál je určen především pro výrobu oděvů,
u kterých je důležitá lehkost a snížená mačkavost. Tkanina je vyrobena z velmi jemných vláken - „mikrovlákna“, která jsou hustě
utkána a tak vytvářejí velice odolnou, pevnou a přitom lehkou tkaninu. Pro komfortní vzhled a příjemný pocit při doteku je povrch
látky lehce pobroušen.

GETEX
Kvalitní lehká obleková tkanina (100% polyester), se sníženou
mačkavostí,
* použití na služební společenské oděvy
Kvalitní jemná, lehká tkanina se sníženou mačkavostí, určená pro
výrobu uniformních služebních společenských oděvů, hlavně kalhot. Díky speciální povrchové úpravě je tkanina příjemná na dotek
a je u ní dosažen matný lesk. Jednoduchá údržba praním bez nutnosti žehlení.

OBSAH:
EUTEX
Třívrstvý, laminovaný softshell, tvořený:
- vrchní vrstvou : oděruodolná a pružná tkanina s vodoodpudivou úpravou,
- mezivrstvou / klima-membrána : vodonepropustná / paropropustná a větruodolná, klima-membrána (nepropustnost pro vodní sloupec 16 000 mm) – laminována mezi vrchní a spodní vrstvu
- spodní vrstva: microfleecová termoizolační vrstva pro zateplení a ochranu
klima-membrány
* použití na celoročně použitelné softshellové bundy, jako výztuž zimních bund
a na zimní služební kalhoty
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Technologie výroby tohoto materiálu umožnila spojit ty nejlepší vlastnosti materiálů použitých na jednotlivé vrstvy: odolnost proti oděru a pružnost vrchní
tkaniny s klima-membránou zajišťující tělesnou pohodu i při vyšší fyzické námaze a termoizolaci vnitřní fleecové vrstvy.

FLETEX
Speciální dvouvrstvá laminovaná tkanina - silný fleece (100% polyester), vyztužený (laminovaný) tkaninou z vnitřní strany, vodoodpudivá úprava
* použití na služební bundy pro zakázkovou výrobu
Materiál FLETEX používáme na výrobu zakázkových bund, protože eliminuje
nevýhodu obyčejného fleece - pružnost, která způsobuje nízkou životnost oděvu. Tato speciální tkanina, využívá výhody materiálu fleece (lehkost, měkkost,
atd.), a doplňuje jej o důležitou vlastnost - pevnost.

HARON a HARTEX
Pevné a odolné tkaniny s hladkým povrchem (100% polyester), zvýšená nepropustnost pro vodu a odolnost proti větru, černá a reflexní - signální barva,
* použití na služební bundy a reflexní oděvy
„Technické“ tkaniny, používané pro výrobu vrchních odolných vzorů oděvů
a uniforem. Vysoce mechanicky odolné tkaniny, především proti oděru a roztržení, používané na nejvíce namáhané části oděvů. Díky materiálovému složení
mají výbornou stálobarevnost v černé i v signální barvě. U oděvů vyrobených
z této tkaniny je velmi jednoduchá údržba.

KLIMARON
KLIMA-MEMBRÁNA - vodonepropustná, ale zároveň paropropustná a větruodolná membrána
* použití na membránové služební bundy a kalhoty
Tato polyuretanová membrána zajišťuje vnitřní podmínky pro udržení ideálního tepelného klimatu pod oděvem. V oděvech všita jako samostatná vrstva
mezi vrchní materiál a podšívku tak, aby při případném poškození vrchního materiálu nedošlo k poškození membrány. Všechny švy na klima-membráně jsou
přelepeny speciální tavnou páskou (dokonalá vodotěsnost).

bundy PROFAL MP - (6277)
kalhoty SECURITY MP - (17191)
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ZIMNÍ BUNDY

Zimní bundy PROFAL a PROFAL DUO
jsou membránové služební bundy s izolační vrstvou z dutých vláken. Použití
klima-membrány a vrchního materiálu
CHERIS a ramenních výztuží ze softshellu
EUTEX, zajišťuje jejich nízkou hmotnost,
perfektní ochranu uživatele před nepříznivým počasím a současně dlouhou životnost, ověřenou v praxi.
Dvoudílné bundy PROFAL DUO poskytnou díky samostatné vpínací vnitřní bundě
možnost vystrojení i na přechodné období.

Zateplené služební kalhoty SECURITY
MP - s flanelovou podšívkou nebo softshellové kalhoty FAREL - s vnitřní vrstvou
z mikrofleecu, patří k nezbytnému vybavení strážníků pro zimní období.
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bunda PROFAL MP - (6277)

bunda PROFAL SIGNAL MP - (6281)

kalhoty SECURITY MP zimní - (17231)

kalhoty FAREL MP - (17401)

bunda PROFAL DUO SIGNAL MP - (6285)
kalhoty SECURITY - (1719)

vnitřní bunda - součást bundy
PROFAL DUO SIGNAL MP

vnitřní bunda - součást bundy
PROFAL DUO MP
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UNIVERZÁLNÍ CELOROČNÍ BUNDY
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bunda PARKER MP-H - (6250)

bunda SIGNAL - (6237)

bunda GRANIT - (6259)

kalhoty SECURITY MP - (17191)

kalhoty SECURITY MP - (17191)

kalhoty SECURITY MP - (17191)

bunda PATROL - (62143)

bunda PATROL SIGNAL MP - (6276)

bunda PATROL - (6214)

kalhoty TEXAS - (1222)

kalhoty PROTECTOR MP - (17301)

kalhoty SECURITY MP - (17191)
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BUNDY DO PASU

8

bunda RANGER MP - (6289)

bunda MP - (6261)

bunda PARKER ZK - (6202)

kalhoty PATROL MP - (17411)

kalhoty PATROL - (1741)

kalhoty SECURITY - (1719)

SOFTSHELLOVÉ BUNDY

bunda FARON SIGNAL MP-H - (6284)

bunda FARON MP - (6278)

bunda FARON SIGNAL MP - (6283)

kalhoty PATROL MP - (17411)

kalhoty TEXAS dámské - (1223)

kalhoty PATROL MP - (17411)
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vesta SECOR - (5224)
Polar-fleece

10

bunda FASSA - (6253)
speciální tkanina FLETEX

vesta FARON - (5225)
EUTEX - softshell

bunda SECOR - (6274)

kalhoty STAR - (1220)

kalhoty PATROL - (1741)

Polar-fleece

KOMBINÉZY
Zásahové komplety PROTECTOR a kombinézy TAKTIK, vyráběné ze zesíleného materiálu KARAT, jsou velice odolné, střihem a provedením přizpůsobené
pro použití v náročných služebních podmínkách a s mnoha praktickými doplňky
- pružný pas, výztuže na namáhaných místech, silné zipy, kapsy kryté patkami,
odepínací poutka na opasek, závěsy na označení a další doplňky.

kombinéza PROTECTOR
dvoudílná (3483)
bunda PROTECTOR - (6260)
kalhoty PROTECTOR MP - (17301)

kombinéza TAKTIK - (3317)
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košile POLICE
krátký rukáv
středně modrá - (4021)

košile POLICE dámská
dlouhý rukáv
středně modrá - (4027)

košile POLICE
krátký rukáv
světle modrá - (4001)

kalhoty STAR
(1220)

kalhoty GUARD dámské
(1216)

kalhoty PATROL
(1741)

polokošile MP
černá - (8584)
kalhoty TEXAS
(1222)

polokošile MP
světle modrá - (8589)

triko MP - (8517)

polokošile MP černá - (8584)

triko MP - (8517)

bermudy SECURITY MP - (17341)

bermudy SECURITY MP - (17341)

kalhoty PATROL MP - (17411)

bermudy SECURITY MP
(17341)
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bundy PROFAL SIGNAL MP
(6281)
kalhoty FAREL MP
(17401)
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bundy FARON SIGNAL MP
(6283)
kalhoty PATROL MP
(17411)
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ZIMNÍ BUNDY

bunda PROFAL
SIGNAL MP
(6281)

bunda PROFAL MP
(6277)
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Zimní membránové služební bundy PROFAL
a PROFAL DUO jsou vybaveny klima-membránou
se zatavenými švy, kapucí a reflexními doplňky,
splňujícími požadavky na ochranu při pohybu
v dopravě.
Nápisy na žlutém - signálním podkladu jsou tištěny s černými konturami, aby byly dostatečně
čitelné i ve dne. Všechny kapsy, včetně náprsních
zipových, jsou kryté patkami. Bundy jsou kompletovány s označením a s domovenkami technologií
bez poškození klima-membrány.

UNIVERZÁLNÍ BUNDY S ODEPÍNACÍ TEPELNOU VLOŽKOU

bunda PATROL
(6214)

bunda PATROL
s modrou paspulí
(62143)

Bundy PATROL, ve všech zobrazených variantách, jsou vyráběny z odolné technické tkaniny HARON s jednoduchou údržbou. Jsou vybaveny odepínací termo-vložkou s plyšovým límcem a kapucí. Dle požadavku mohou
být vyrobeny s klima-membránou nebo s doplňky dle přání zákazníka (nápisy, reflexní a signální doplňky,
výšivky, speciální kapsy a závěsy) nebo i v jiných barevných kombinacích.
Jsou dodávány pro vystrojení strážníků městských policií, bezpečnostních pracovníků na různých pozicích ostraha obchodních center, státních úřadů, průmyslových objektů, stavenišť, objektů se zvláštním režimem
ostrahy, ale i pro pracovníky v jiných odvětvích, jako součást profesní uniformy.

bunda PATROL SIGNAL MP
(6276)
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Bundy SIGNAL a GRANIT jsou vybaveny nepromokavou klima-membránou s dostatečnou paropropustností,
kapucí, odepínací tepelnou vložkou a reflexními prvky.
Využitelnost této univerzální bundy ve služebním provozu městských policií je velice široká. Od standardní denní
hlídkové služby, až po vystrojení speciálních dopravních
jednotek, včetně motohlídek, pro použití při hromadných veřejných akcích nebo i ve speciálním provedení pro
psovody, cyklohlídky apod.
Bunda PARKER MP-H je zakázkově vyráběná membránová bunda s rozšířenými signálními a reflexními prvky. Díky
použitému materiálu HARON a vpínací tepelné vložce je
určena pro celoroční použití.

bunda GRANIT
(6259)

bunda SIGNAL
(6237)

bunda
PARKER MP-H
(6250)
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BUNDY DO PASU
bunda PARKER ZK
s odepínací tepelnou vložkou
(6202)

bunda MP
s odepínací tepelnou vložkou
a s bočními rozparky pro
přístup k výzbroji
(6261)

bunda FASSA
speciální tkanina FLETEX
s výztuhami loktů a ramen
(6253)

bunda PROTECTOR
dodávaná samostatně
pro vystrojení bezpečnostních pracovníků
nebo do dvojdílného
zásahového kompletu
(6260)
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BUNDY LETNÍ A SOFTSHELLOVÉ
bunda RANGER MP
(6289)

bunda FARON SIGNAL MP-H
(6284)
Bunda RANGER MP je letní bunda, vyrobená
z kombinace odlehčené takniny CHERIS s výztužemi namáhaných částí z třívrstvého softshellu
EUTEX.
Zařazení této bundy do našeho sortimentu bylo
iniciováno požadavky městských a obecních policií na zařazení letní bundy do výstroje strážníků. Vyráběna je v základním provedení nebo ve
variantě SIGNAL, s reflexními doplňky a se signálním sedlem.
20

detail bočního rozparku

BUNDY SOFTSHELLOVÉ

bunda FARON MP
(6278)

bunda FARON SIGNAL MP
(6283)

Bundy FARON, ve všech třech zobrazených variantách, se staly za poslední roky nepostradatelnou
součástkou výstroje většiny strážníků městských policií v ČR.
Jsou vyráběny z třívrstvého laminovaného softshellu EUTEX, s klima-membránou a s reflexními prvky,
dle vybrané varianty. Na bocích jsou vybaveny rozparky se zipem a sponou, pro přístupnost k výzbroji
na opasku. Na předních dílech mají závěsy na odznak, diktafon, osobní kameru a další dle požadavků
konkrétního zákazníka. Při speciální zakázkové výrobě série jsou možné další individuální úpravy.
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FLEECOVÉ ODĚVY A SVETRY

bunda SECOR
Polar-fleece
(6274)

vesta FARON
softshellová vesta
(5225)

svetr GUARD
(8002)
Oděvy z polar-fleecu, bundy a vesty
SECOR, jsou praktickým doplňkem výstroje
pro zimní období.
Použitý materiál má špičkové termoizolační
vlastnosti a díky trvanlivosti a jednoduché
údržbě jsou tyto oděvy několikanásobně
trvanlivější než svetry. Po doplnění nápisů
a poutek pro odznak, lze tyto položky
používat i jako vrchní oděvy.
22

vesta SECOR
Polar-fleece
(5224)

VESTY

vesta SIGNAL MP
(5415)

vesta TAKTIK BS
(5215)

vesta TAKTIK MP
(5214)

kapsa na
doklady

pouzdro
vysílačka

pouzdro
na kasr

kryt
zbraně

pouzdro na
teleskopický
obušek
pouzdro
na zbraň
pouzdra na
zásobník / nůž

pouzdro
telefon / fotoap.

pouzdro
na pouta

Taktické vesty, vzor BS - pro ostrahy a převozy cenin s krytem zbraně
a vzor MP - pro městské a obecní policie, jsou dodávány ve standardním
ověřeném provedení nebo v zakázkových sériích s možností změny nebo
s doplněním pouzder. Díky prodlužovacím zádovým pásům je umožněno
nošení na triko, na bundu nebo na neprůstřelnou vestu.
Signální vesta MP nebo v úpravě SECURITY, splňuje podmínky pro ochranný oděv používaný v dopravě. Vesta je vyrobena ze speciálního úpletu
v signální barvě, který je velice odolný a trvanlivý s nenáročnou údržbou.

detaily zadních dílů
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SLUŽEBNÍ KALHOTY – SPOLEČENSKÉ
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kalhoty STAR
černé
GETEX
(1220)

kalhoty STAR
tmavě modré
GETEX
(1220)

kalhoty STAR
černé s modrou paspulí
GETEX
(12204)

kalhoty TEXAS
KARAT
(1222)

SLUŽEBNÍ KALHOTY – PRACOVNÍ

kalhoty PATROL
CHERIS
(1741)

kalhoty PATROL MP
CHERIS
(17411)

kalhoty SECURITY
BATEX
(1719)

kalhoty SECURITY MP
BATEX
(17191)

kalhoty PROTECTOR
KARAT
(1730)

kalhoty
PROTECTOR MP
KARAT
(17301)
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SLUŽEBNÍ KALHOTY – ZIMNÍ A DÁMSKÉ

kalhoty GUARD dámské
GETEX
(1216)

kalhoty TEXAS dámské
KARAT
(1223)

sukně GUARD
GETEX
(2709)
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kalhoty FAREL
EUTEX - softshell
(1740)

kalhoty FAREL MP
EUTEX - softshell
(17401)

kalhoty MP TERMO
KARAT
(1716)

SLUŽEBNÍ KOŠILE S VARIANTAMI DOPLŇKŮ

košile POLICE
středně modrá
dlouhý rukáv
(4022)

košile POLICE
světle modrá
krátký rukáv
(4001)

košile POLICE
středně modrá
krátký rukáv
(4021)

košile POLICE
středně modrá
krátký rukáv
(4021)

košile POLICE
středně modrá
krátký rukáv
(4021)

košile POLICE
šedá
dlouhý rukáv
(4052)

27

POLOKOŠILE, TRIKA, ROLÁKY

polokošile MP
černá
(8584)

polokošile MP
světle modrá
(8589)

rolák MP
(8505)
28

polokošile APK
světle modrá
(8589)

triko MP
(8517)

triko SECURITY
(8616)

VÝSTROJNÍ DOPLŇKY

čepice brigadýrka MP
šestihranná
(9303)

čepice CAMP MP I.
(9305)

čepice CAMP MP II.
(9330)

opasek PLX 50
(9409)

čepice CAMP MP III.
(9331)

čepice pletená MP I.
(93151)

čepice SECURITY
(9362)

opasek K 50
(9412)

opasek K 30
(9410)

opasek K 40
(9411)

opasek PLX 40 STANDARD
(9306)

čepice pletená
(9314)

čepice CAMP APK
(9361)

čepice pletená MP II.
(93152)

rukavice kožené
(8701)

rukavice pletené
(8702)
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pouta ocelová
(9921)
pouzdro na doklady - kožené
(7956)

opaskové pouzdro na doklady
(7955)

pouzdro na vysílačku
(7892)

pouzdro na zásobník
(7897)

pouzdro na pouta a rukavice
(9218)

odznak MP
(1240)
závěs na odznak se sponou
(20320)

pouzdro na obranný plyn
(7896)

tonfa
(9904)

opaskový závěs na tonfu
(9910)
30

pouzdro na zbraň
ČZ 75/85
(7893)

vzorky vyšívaných domovenek
a funkčních označení pro městské policie

TABULKA STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ
(upřesnění dodávaných velikostí naleznete vždy v aktuálním ceníku u konkrétní položky)

kravatové spony
(9755), (9756), (9758)

BUNDY, VESTY, KOMBINÉZY, KOŠILE
+ = prodloužené velikosti pouze u vybraného sortimentu bund - viz aktuální ceník
velikosti
obvod hrudníku
obvod pasu
výška postavy
obvod krku košil

(XS)
84
72
165
36

S
92
80
171
37,38

M
100
88
177
39,40

M+
100
88
182
-

L
108
98
182
41,42

L+
108
98
187
-

XL
116
108
186
43,44

XL+
116
108
191
-

XXL
124
118
188
45,46

(XXXL)
132
128
192
47,48
(50,52)

PÁNSKÉ KALHOTY „STAR“, „TEXAS“, „SECURITY“ a „PATROL“
základní vel.
obvod pasu
obvod sedu
délka kalhot

48 50 52 54 56 58 60 62
84 88 92 98 102 108 114 118
104 108 112 116 120 124 128 132
104 106 108 110 112 114 116 118

podsadité vel.
obvod pasu
obvod sedu
délka kalhot

25 26 27 28 29 30
92 98 102 108 114 118
112 116 120 124 128 132
104 106 108 110 112 114

prodloužené vel.
obvod pasu
obvod sedu
délka kalhot

94 98 102 106 110 114
80 84 88 92 98 102
100 104 108 112 116 120
110 112 114 116 118 120

(64)
122
136
120

KALHOTY „PROTECTOR“ a “FAREL“ a “SECURITY zimní“

funkční triko
COOLTEX
(8886)

kravaty s gumičkou
(9502)

* u kalhot PROTECTOR možnost úpravy obvodu pasu stahovacími pásky
* u kalhot FAREL pas se všitou gumou v bocích
+ = prodloužené velikosti pouze u vybraného sortimentu kalhot - viz aktuální ceník
velikosti
obvod pasu
délka kalhot

(XS) S
M M+ L
L+ XL XL+ XXL (XXXL)
72 80 88 88 98 98 108 108 118 128
98 102 106 116 110 120 114 124 118 122

DÁMSKÉ KALHOTY, SUKNĚ A KOŠILE
velikosti
obvod hrudníku
obvod pasu
obvod sedu

36
84
66
92

38
88
70
96

40 42 44 46 48
92 96 100 106 112
74 78 82 88 94
98 102 106 110 116

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

38
5

39 40
6 6,5

41
7

42
8

43 44
9 9,5

45
10

46
11

47
12

5/6

7/8

9/10

ČEPICE, BARETY
velikosti

BOTY
velikosti
odpov. velikost

polobotky PATROL
(9707)

PONOŽKY
velikosti

polobotky PATROL letní
(9708)

11/12
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bunda RANGER MP
(6289)
kalhoty PATROL MP
(17411)

BANNER s.r.o.

Vaníčkova 22
391 01 Sezimovo Ústí I.
Česká republika
Tel.: +420 381 263 848
+420 381 261 111
Fax.: +420 381 261 000

prodej@banner-cz.cz

www.banner-security.cz

