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MSPO 2018: KAMUFLOWANA KAMIZELKA
KULOODPORNA "MARS" Z NAGRODĄ
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
Kamuﬂowana kamizelka kuloodporna "Mars", wyprodukowana przez Lubawa SA została
nagrodzona w Kielcach na MSPO nagrodą Komendanta Głównego Policji;
Kamizelka jest przeznaczona do użytkowania przez funkcjonariuszy Policji, ale również
przedstawicieli innych służb mundurowych.

Przygotowana przez Lubawę SA kamuﬂowana kamizelka kuloodporna „Mars” została nagrodzona
przez Komendanta Głównego Policji. Kamizelka jest przeznaczona do użytkowania przez
funkcjonariuszy Policji, ale również przedstawicieli innych służb mundurowych. Nagrodę wręczył
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz nadkom. Mariusz Wójcik
z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.
„Mars” został opracowany w taki sposób, aby mógł być przeznaczony do skrytego noszenia pod
odzieżą. Tym samym, twórcy kamizelki podkreślają, że mamy do czynienia z unikatową konstrukcją,
która zapewnia użytkownikowi maksymalną swobodę ruchów, przy zachowaniu jak największego
obszaru chronionego. Plusem ma być również niska waga produktu Lubawy, a więc około 2,62 kg w
przypadku klasycznego rozmiaru L. Oprócz wskazanego rozmiaru, „Mars” jest dostępny również w
rozmiarach M, XL, XXL, XXXL oraz XXXXL.
Kamizelka jest wyposażona w wewnętrzny, elastyczny pas stabilizujący, który wpływa na komfort
noszenia. Na użytkowanie pozytywnie mają wpływać również naramienne zapięcia rzepowe,
pozwalające odpowiednio regulować wysokość ulokowania kamizelki. Twórcy wskazują, że
nagrodzona kamizelka, dysponuje również regulacją boczną, która jest realizowana za pomocą
trzypunktowych, bocznych zapięć rzepowych, gwarantujących pewne mocowanie i dopasowanie do
potencjalnie zróżnicowanych sylwetek użytkowników „Marsa”.
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Atutem ma być zastosowanie szerokich pól rzepowych, które mają użytkownikom ułatwić zapinanie
oraz odpowiednią regulację noszonej przez nich kamizelki. Proﬁlowane, wykończone tkaniną gumową
zapięcia naramienne mają za zadanie ułatwiać zakładanie kamizelki oraz jej zdejmowanie.
Jednocześnie, zastosowane w kamizelce Lubawy SA, rozmieszczenie oraz sama konstrukcja zapięć
mają chronić użytkowników przed uszkodzeniami odzieży wierzchniej pod którą znajduje się „Mars”.
Co więcej, materiały z jakich ma być wykonana kamizelka są odporne na przetarcia i nie barwią
odzieży. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, producent zastosował jego zdaniem najlepszej
jakości materiały, chodzi m.in. o wewnętrzną dzianinę dystansową. Jej wykorzystanie ma skutkować
uzyskaniem odpowiedniej wentylacji i przede wszystkim odprowadzaniem potu.
Czytaj też: Lubawa poprawia bezpieczeństwo strażaków [Defence24 TV]
Producent zapewnia, że odporność balistyczna „Marsa” jest na poziomie K2-O3 według normy PNV-87000:2011. W przypadku poziomu odporności 1 według NIJ0115.00 mowa jest o ochronie przed
uderzeniami noża bojowego P1/S1 o energii 24J/36J oraz ochronie przed uderzeniem szpikulca SP1 o
energii 24J/36J.
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