Odevy pre Mestskú políciu Pezinok - rok 2021

Položka

Počet
kusov

Cena v EUR
bez DPH za
kus

Cena v EUR
s DPH za kus

Cena v EUR s
DPH celkom

Zásahový komplet (materiál DARK NAVY 35%bavlna 65%pes, gramáž 245g/m2)
Bunda s 2x vreckami dvojitými hornými so zipsom, 2x vreckami dolnými na zips, 2x
vreckami so zipsom na rukávoch), na ľavej strane PD nad vreckom pútko na odznak a pútko
na uchytenie vysielačky, + reflexná potlač PD pravá strana nad vreckom a na ZD "MESTSKÁ
POLÍCIA", +nášivka erb/poloblúk našitá na ľavý aj pravý rukáv

i

0,00 6

0,00 6

i

0,00 6

0,00 6

i

0,00 6

0,00 6

Celoročné nohavice vzor BlueCop s pohyblivým pásom, 2x predné vrecká, 2x zadné vrecká so
zipsom, 2x bočné vrecká so šikmou príklopkou na skiyté zapínanie, v bočných švoch 2mm
reflexný lampas, materiál 65%pes, 15%vlna, 20%viskóza, farba tmavomodrá

i

0,00 6

0,00 6

Nohavice celoročné klasické s pohyblivým pásom, 2x predné šikmé vrecká, 1 x zadné vrecko,
materiál 70%pes, 30%viskóza, farba tmavomodrá

i

0,00 6

0,00 6

Košeľa kanadský vzor, dlhý rukáv, dvojfarebná, s upravenými výložkami a pútkom na odznak,
+na ľavom aj pravom rukáve nášivka erb a poloblúk, (materiál 60%bavlna, 40%pes)

i

0,00 6

0,00 6

Košeľa kanadský vzor, krátky rukáv, dvojfarebná, s upravenými výložkami a pútkom na
odznak, +na ľavom aj pravom rukáve nášivka erb a poloblúk, (materiál 60%bavlna, 40%pes)

i

0,00 6

0,00 6

i

0,00 6

0,00 6

Služobné sako pánske klasické, jednoradové so zapínaním na 2 gombíky, na rukáve štyri
gombičky, s dvomi rázporkami na zadnom diele, jedno náprsné lištové vrecko, dve dolné
vrecká s príklopkami, +pútko s dierkou na odznak, +nášivka erb/poloblúk
Nohavice klasické pánske, s odševkami, dve predné šikmé vrecká, jedno zadné střihnuté
vrecko so zapínaním na gombík, pútka na opasok 30mm
- farba tmavomodrá, materiál 78%pes, 20%vlna, 2%elastan

i

0,00 6

0,00 6

Letné termoponožky čierne s Proleň vláknom, so strieborným vláknom na odbúranie potu a
pachu, 72%bavlna, 26% proleň vlákno, 2%elastan

i

0,00 6

0,00 6

i

0,00 6

0,00 6

Nášivka hodnostná (nové označenie pre mestské polície), s podkladom čierny plastex a
vyšitím, so suchým zipsom, rozmer šípka 85x65mm

1

0,00 €

0,00 €

Náplecník (výložka) s tunelom na navlečenie, tmavomodrý s priamym vyšitím hodnosti

i

0,00

o,oo e

Poltopánky elegantné letné, celokožené, šnurovacie, čierne, s odľahčenou podrážkou

i

0,00(

o,oo e

Nohavice s čiastočnou gumou v páse v zadnom diely, s prednými hornými vreckami, so
šikmými bočnými vreckami so zapinanfm na zips a mobilnými vreckami s príklopkami, 2x
zadné vrecká so suchým zipsom, spevnenie sedacej časti, štepované spevnenia na kolenách a
zadnej časti kolien, v dolnej časti sťahovačka so suchým zipsom

Prechodná bunda vzor BlueCop, materiál DARK NAVY softshell (3-vrstvový materiál s
nepremokavou membránou, vodný stĺpec 10000mm, priedušnosť 5000g/m2/24hodín, gramáž
320g/m2), s výložkami a reflexnými pásikmi členenými od krku cez rukávy, 2x horné vrecká s
príklopkou na auto-moto gombík, 2x dolné vrecká so zapínaním na skrytý zips, lx vrecko na
pravom rukáve, dolná dĺžka so sťahovačkami v bokoch, +pútko na odznak a pútko na
vysielačku, +nášivka erb/poloblúk na ľavom rukáve, +na zadnom diely reflexná potlač
"MESTSKÁ POLÍCIA"

Polokošeľa s dlhým raglánovým rukávom, dvojfarebná služobná (bledomodré
telo/tmavomodré elastické manžety na rukávoch, golier tmavomodrý vystužený košeľový),
materiál 50%bavlna, 50% pes
-na ľavom rukáve priamo vyšitý ERB s POLOBLÚKOM s tmavomodrým podkladom, na PD
srdcovej strany priamo vyšitý strieborný odznak MsP s číslom príslušníka polície, priame
vyšitie na PD pravá strana tmavomodrým plným písmom "MESTSKÁ POLÍCIA"

Sveter vzor UWE s celozipsovým zapínaním tmavomodrý, s aplikáciami na lakťoch a pleciach
doplnené reflexnými paspulkami, s reflexnou potlačou na ZD "MESTSKÁ POLÍCIA" a
reflexnou potlačou na PD nad vreckom "MESTSKÁ POLÍCIA", nášivka erb s poloblúkom na
ľavom rukáve, materiál 50%vlna s teflónovou úpravou a 50%pes

Šiltovka modrá CoolComfort, materiál 100%pes, priedušná a rýchloschnúca, zadný diel so
suchým zipsom, vrstvené čelné panely, po bokoch vyšitá biela šachovnica, na prednom diely
vyšitý strieborný odznak "MESTSKÁ POLÍCIA"

SPOLU za sortiment v EUR s DPH:

0,00 6

