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CO NAJDETE V TOMTO KATALOGU?

KOMPLEXNÍ SYSTÉM FIXAČNÍCH SPON ESP

Na tomto místě bychom vám rádi představili náš komplexní systém fixačních spon. Většina 
našich plastových pouzder může být dodána s různými klipy tak, aby pouzdro vyhovovalo 
přesně vašim požadavkům.

Pouzdra s těmito sponami lze umístit na opasek, taktickou vestu či MOLLE. Naprostá většina 
těchto klipů navíc umožňuje rotaci pouzdra v rozsahu 360°, která je pro naše pouzdra již 
typická. Vybrat si můžete z následujících fixačních spon:

UBC-01
Tato spona umožňuje rychlé nasazování pouzdra na opasek jednou rukou a bez nutnosti 
opasek odepnout. Pouzdro lze vůči opasku otočit v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných 
poloh). Tato spona je patentovaná v Evropě a v USA.

UBC-02
Tato plochá spona umožňuje rychlé nasazování pouzdra na opasek jednou rukou a bez 
nutnosti opasek odepnout. V porovnání s upínací sponou  je vzdálenost mezi UBC-01
opaskem a pouzdrem při použití tohoto typu spony menší. Pouzdro lze vůči opasku 
otočit v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných poloh). Alternativně lze upevnit i na 
nosný systém MOLLE.

pádlo Fobus
Nosič typu „pádlo” od renomované firmy Fobus umožňuje pohodlné nošení pouzdra. 
Pádlo je určeno k nošení na běžném oděvu, kdy těsně přiléhá k tělu uživatele. Jeho 
speciální prohnutý tvar pevně zajišťuje pouzdro během nošení. Tento nosič, jako 
jeden z mála na trhu, umožňuje rotaci pouzdra v rozsahu 360 stupňů (16 aretova-
ných poloh) bez použití nářadí.

UBC-03
Pouzdro s touto sponou nasadíte tak, že provléknete opasek otvorem v jejím tělese. 
Sponu lze přizpůsobit šířce opasku od 32 do 60 mm pomocí nastavitelného dorazu 
se dvěma šrouby. Pouzdro lze vůči opasku otočit v rozsahu 360 stupňů (16 aretova-
ných poloh). Design této spony je chráněn průmyslovým vzorem v Evropě a v USA.
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UBC-04
Tento typ nosiče umožňuje pevné uchycení pouzder ESP na nosný systém MOLLE a dovoluje rotaci pouzdra 
v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných poloh).

Pouzdro tak upevníte na moderní taktické vesty či armádní batohy zasunutím plastové pojistky nosiče UBC-04 
za MOLLE popruhy.

Design nosiče UBC-04 je chráněn průmyslovým vzorem v Evropě, v USA a v Číně.

UBC-05
Tato opasková spona umožňuje rychlou výměnu různých 
plastových nebo nylonových pouzder ESP s rotačním 
mechanismem. Opasková spona zůstává navlečená na 
opasku – vyměňuje se jen samotné rotační pouzdro. 
Více informací o systému Quick Change najdete níže.

Pouzdro lze vůči opasku otočit v rozsahu 360 stupňů 
(16 aretovaných poloh) bez použití nářadí.

Opasek se provlékne otvorem v tělese spony. Pouzdro 
se zasune do spony a zajistí pomocí zámkového mecha-
nismu. Sponu lze přizpůsobit šířce opasku od 32 mm do 
60 mm pomocí nastavitelného dorazu se dvěma šrouby. 

kovový klip
Kovový klip umožňuje rychlé nasazení pouzdra na opasek bez nutnosti jeho odepnutí.

UBC-07
Tento nosič umožňuje rychlou výměnu různých plastových nebo nylonových pouzder ESP s rotačním 
mechanismem. Nosič stále zůstává připevněný na MOLLE systému – vyměňuje se jen samotné rotační 
pouzdro. Více informací o systému Quick Change najdete níže.

Díky druhému rotačnímu mechanismu můžete pouzdro k nosiči UBC-07 připevnit také nastálo. Sej-
mutí pouzdra z nosiče a jeho výměna za jiné je v tomto případě možná pouze s pomocí šroubováku.

Oba výše uvedené způsoby použití dovolují otáčení pouzdra v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných 
poloh) bez použití nářadí. Pouzdro upevníte na moderní taktické vesty či armádní batohy zasunutím 
dvou plastových pojistek nosiče UBC-07 za MOLLE popruhy.

Quick Change systém 

(u spon UBC-05 a UBC-07)
Díky tomuto flexibilnímu systému si můžete 
rychle vyměnit část výstroje dle momentální 
potřeby. Takto lze například rychle vyměnit 
obuškové pouzdro za pouzdro na svítilnu nebo 
na zásobník. V případě potřeby, kdy policista 
vyřizuje administrativu, může jednoduše od-
ložit pouzdra, která ho zbytečně zatěžují.

KLIK

UBC-04 –

kovový klip –

UBC-05 –

UBC-07 –

Na sponě můžete nosit 
různá rotační pouzdra ESP

a měnit je dle potřeby.
• UBC-07 • UBC-05

KLIK
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Typ Provedení
Povrchová úprava 

trubek
Délka 

v zavřeném stavu
Délka 

v otevřeném stavu Hmotnost
Typ pouzdra

(zahrnuto v ceně)

ExB-16H ExB-16HE kalené černá / chrom 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 340 g BH-54

ExB-18H ExB-18HE kalené černá / chrom 7,1ʺ / 180 mm 18ʺ / 450 mm 370 g BH-54

ExB-21H ExB-21HE
kalené černá / chrom 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 440 g BH-54

ExB-21HT ExB-21HL

ExB-23H ExB-23HE kalené černá / chrom 9,0ʺ / 230 mm 23ʺ / 585 mm 500 g BH-55

ExB-26H ExB-26HE kalené černá / chrom 10,2ʺ / 260 mm 26ʺ / 660 mm 540 g BH-55

TELESKOPICKÉ OBUŠKY ESP

Kalené teleskopické obušky – 16”, 18”, 21”, 23” a 26”
Naše kalené teleskopické obušky (ExB) jsou určeny k profesionálnímu použití policií 
a ostatními ozbrojenými složkami v těch nejextrémnějších podmínkách. Splňují poža-
davky německé normy pro teleskopické obušky.

Oproti nekaleným obuškům se teleskopické trubky vyrábějí z houževnatějšího materi-
álu a dochází k jejich zakalení (tvrzení). Tento proces významně zlepšuje fyzikální 
i mechanické vlastnosti kovu. Kalené obušky se vyznačují značnou odolností proti 
deformaci i při velmi silném úderu o tvrdý povrch. Povrchová úprava je v provedení 
černý nikl-zinek (s dobrou odolností proti oděru) anebo bílý chrom.

Typy rukojetí:

Speciálně tvarovaná gumová rukojeť zajišťuje jistý úchop obušku. Použitý materiál 
je certifikovaný pro dlouhodobý kontakt s pokožkou bez jakýchkoliv zdravotních rizik. 
Můžete si vybrat ze 4 typů rukojetí:

· protiskluzová rukojeť s hrubým dezénem .... typ H
Tato rukojeť výrazně snižuje jakoukoliv možnost vytržení obušku z ruky. 
Pevné uchopení obušku dává uživateli příjemnou jistotu.

· protiskluzová rukojeť s jemnějším dezénem .... typ ExB-21HT

· ergonomická rukojeť .... typ HE
Tato rukojeť má ergonomický tvar s příjemným hladkým povrchem.

· hladká rukojeť s povrchem imitujícím kůži .... typ ExB-21HL

Rotační pouzdro dodávané s teleskopickým obuškem:

Všechny kalené teleskopické obušky dodáváme s plastovým 
rotačním pouzdrem s Quick Change systémem. Pouzdro 
je chráněné evropským patentem a je vhodné k profe-
sionálnímu použití. Obušek v pouzdře lze vůči opasku 
otočit v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných poloh). 
Pouzdro je již zahrnuté v ceně obušku.

Toto pouzdro umožňuje velmi rychlé vytažení obušku 
jednou rukou, neboť díky samovolnému rozevření 
pouzdra po rozepnutí nylonového pásku nedochází 
skoro k žádnému tření. Při rozepnutém nylonovém 
pásku dovoluje odložení otevřeného obušku.

Pouzdro je vybaveno opaskovou sponou  (část UBC-05
systému Quick Change), která umožňuje rychlou vý-
měnu různých plastových nebo nylonových pouzder 
ESP s rotačním mechanismem. Opasková spona stále 
zůstává navlečená na opasku – vyměňuje se samotné 
rotační pouzdro.

KLIK

� BH-54
— BH-55 — BH-54

— ExB-21HT

— protiskluzová rukojeť – typ „H“

— ergonomická rukojeť – typ „HE“

— ExB-21HL



Typ Provedení
Povrchová úprava 

trubek
Délka 

v zavřeném stavu
Délka 

v otevřeném stavu Hmotnost
Typ pouzdra

(zahrnuto v ceně)

ExB-16N nekalené černá / nikl 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 340 g BH-02

ExB-21N nekalené černá / nikl 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 440 g BH-02

Typ Provedení
Povrchová úprava 

trubek
Délka 

v zavřeném stavu
Délka 

v otevřeném stavu Hmotnost

ExB-16HS kalené černá / chrom 6,7ʺ / 170 mm 16ʺ / 405 mm 295 g

ExB-18HS kalené černá / chrom 7,1ʺ / 180 mm 18ʺ / 450 mm 325 g

ExB-21HS kalené černá / chrom 8,3ʺ / 210 mm 21ʺ / 530 mm 370 g

ExB-21HS ExB-18HS ExB-16HS               

Kompaktní kalený teleskopický obušek
Kompaktní celokovová verze teleskopického obušku ESP je určena zejména pro celodenní skryté 
nošení. Díky svým výrazně zredukovaným rozměrům je tento obušek vhodný pro všechny příslušníky 
ozbrojených složek či zaměstnance ochranných služeb, kteří vykonávají službu v civilním oděvu.

Na rozdíl od většiny konkurenčních modelů je tento obušek včetně koncovky vyrobený z kalené 
oceli. Můžete jej tak používat i při těch nejnáročnějších úkolech v extrémních podmínkách.

Příčné rýhování poskytuje jistý úchop obušku a slouží zároveň pro upevnění fixačního klipu. 
Ten je možné dle potřeby libovolně posunovat, případně z obušku zcela sejmout.

Obušek lze samozřejmě používat s kompletním příslušenstvím, které k teleskopickým obuškům nabí-
zíme, s výjimkou pouzder obušků. Obušek je určen k nošení bez pouzdra nebo jen s kovovým klipem.

Nekalené teleskopické obušky – 16” a 21”
Nekalený obušek doporučujeme pro osobní obranu běžných uživatelů a NENÍ URČEN pro profesionální použití. 
Povrchová úprava je v provedení černý nikl-zinek (s dobrou odolností proti oděru) anebo bílý nikl. 

Má prvotřídní gumovou rukojeť s originálním protiskluzovým povrchem s hrubým dezénem. Tento dezén podstatně 
snižuje jakoukoliv možnost vytržení obušku z ruky. Pevné uchopení obušku dává uživateli příjemnou jistotu.

Plastové pouzdro, které je zahrnuto v ceně obušku, slouží k pohodlnému nošení teleskopického obušku na opasku. 
V případě potřeby umožňuje velmi rychlé vytažení obušku jen jednou rukou. Díky samovolnému rozevření pouzdra 
po rozepnutí nylonového pásku totiž nedochází skoro k žádnému tření. 

Pokud je nylonový pásek rozepnutý, můžete do pouzdra odložit i otevřený obušek. Opasek se snadno provlékne 
otvorem v zadní části pouzdra. Na toto pouzdro byl udělen evropský patent.

ExB-18HSExB-26HE ExB-16H ExB-16HSExB-21HSExB-21HEExB-26H ExB-23HE ExB-21H ExB-16HEExB-18HEExB-18HExB-23H

21”

18”

16”

26”

23”

21”

16” 16”

18”18”

21”

23”

26”

BH-02 –
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Označení pouzdra

Použitá fixační 
spona (viz str. 2)

Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

pro obušky délky pro obušky délky

16ʺ, 18ʺ, 21ʺ 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ 16ʺ, 18ʺ, 21ʺ 21ʺ, 23ʺ, 26ʺ

BHU-04 BHU-05 BH-04 BH-05 UBC-01 l X l

BHU-14 BHU-15 BH-14 BH-15 UBC-02 l alternativně l

BHU-24 BHU-25 BH-24 BH-25 pádlo Fobus l X l

BHU-34 BHU-35 BH-34 BH-35 UBC-03 l X X

BHU-44 BHU-45 BH-44 BH-45 UBC-04 l l –

BHU-54 BHU-55 BH-54 BH-55 UBC-05 l X X

– – BH-64 BH-65 kovový klip X X l

BHU-74 BHU-75 BH-74 BH-75 UBC-07 l l –

Teleskopické obušky v různém barevném provedení

Firma ESP začala jako první na světě vyrábět teleskopické obušky v pouštním a v khaki 
barevném provedení. V těchto barvách se vyrábí i některé příslušenství – plastové 
pouzdro  a BH-02 pouzdro na taktické zrcátko.

NOŠENÍ TELESKOPICKÉHO OBUŠKU

BHU-X4    BHU-X5    Plastové pouzdro na teleskopický obušek
Pouzdro je určeno pro profesionální použití. Díky jedinečné konstrukci 
umožňuje velmi rychlé boční vyklopení obušku z pouzdra jednou rukou. 

Obsahuje též pojistku zajišťující obušek proti samovolnému uvolnění. 
Pouzdro je vyrobeno z vysoce odolného plastu.

Pouzdro umožňuje vložení otevřeného obušku v případě, kdy uživatel 
potřebuje rychle uvolnit ruku pro jinou činnost. 

 

BH-X4    BH-X5     

Plastové pouzdro na teleskopický obušek
Toto pouzdro vyrábíme z odolného plastu a je urče-
no pro profesionální použití. Pouzdro, na které byl 
udělen evropský patent, uživateli umožňuje:

· velmi rychlé vytažení obušku jednou rukou, neboť 
díky samovolnému rozevření pouzdra po rozepnutí 
nylonového pásku nedochází skoro k žádnému tření, 

· odložení otevřeného obušku (při rozepnutém nylo-
novém pásku).

ODJIŠTĚNO ZAJIŠTĚNO

•   –BHU-14

— BHU-x5

• BH-05
— BH-04 BH-14 –

— BH-65



Označení 
pouzdra

Použitá fixační 
spona (viz str. 2)

Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

SH-21 UBC-01 l X l

SH-121 UBC-02 l alternativně l

SH-221 pádlo Fobus l X l

SH-321 UBC-03 l X X

SH-421 UBC-04 l l –

SH-521 UBC-05 l X X

SH-721 UBC-07 l l –

SH-x21     Plastové pouzdro na teleskopický obušek
Toto plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Díky své jedinečné 
patentované konstrukci dovoluje velmi rychlé tasení obušku. Pouzdro také 
umožňuje odložení otevřeného obušku.

 pro obušky délky 16ʺ, 18ʺ a 21ʺ

BH-02     BH-03     Plastové pouzdro na teleskopický obušek
Pouzdro upevníte na opasek tak, že pásek provléknete otvorem v zadní části pouzdra (není 
vybaveno žádnou fixační sponou). Na toto pouzdro je udělen evropský patent. Vyrábíme jej 
z vysoce odolného plastu. Toto pouzdro dále umožňuje:

· velmi rychlé vytažení obušku jednou rukou, neboť díky samovolnému rozevření 
pouzdra po rozepnutí nylonového pásku nedochází skoro k žádnému tření, 

· vyříznutím plastových přepážek lze upravit velikost otvoru pro opasek 
i naklonění pouzdra na opasku dopředu nebo dozadu, 

· při rozepnutém nylonovém pásku umožňuje odložení otevřeného obušku.

 pro obušky délky 16ʺ, 18ʺ a 21ʺ  ....  BH-02

 pro obušky délky 21ʺ, 23ʺ a 26ʺ  ....  BH-03

BC-01     Kovový klip pro skryté nošení kaleného obušku s gumovou rukojetí
Tento klip umožňuje skryté nošení teleskopického obušku na opasku z vnitřní či vnější 
strany kalhot nebo na taktické vestě.

Klip lze používat pouze s kaleným teleskopickým obuškem ESP s gumovou rukojetí. 
Klip není určen k opakovanému nasazování a snímání z obušku.

Přídavné poutko k teleskopickému obušku
K teleskopickým obuškům typu ExB lze dodat přídavné poutko na zápěstí. Toto poutko lze 
snadno vložit pod šroubovací koncovku. Díky tomu lze obušek používat podle potřeby jak 
s poutkem, tak i bez něj.

AH-01     Multifunkční násada pro příslušenství k obuškům
Tato multifunkční násada umožňuje používat různé doplňky k teleskopickému obušku v případě, že nemáte k dispozici teleskopický 
obušek anebo jej nemůžete použít. Pomocí této násady a různých doplňků k obušku lze pak sestavit mnoho druhů nástrojů vhodných 
například pro motoristy nebo záchranáře.

Násada má na obou koncích stejný závit umožňující montáž celé řady doplňků, např. svítilny  /  /  lopatky  BL-01 BL-02 BL-03, BS-01,
páčidla  malého páčidla  nebo koncovky obušku se skrytým hrotem  /  V případě štípacích kleští  ji BCB-01, BE-03 BE-04 BE-05. BCT-01
pak lze použít jako druhou rukojeť.

SH-221 –

• SH-121

• SH-21

BH-02 – BH-03 –

• BC-01

— poutko

� AH-01
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELESKOPICKÉMU OBUŠKU

BE-01     Koncovka obušku s výstupkem
Tato velká gumová koncovka rukojeti zvyšuje jistotu uchopení teleskopického obušku.

Koncovka má speciálně tvarovaný výstupek, který umožňuje udeřit obrácenou stranou 
obušku. To je výhodné zvláště ve stísněných prostorech, kde se obušek nedá otevřít 
nebo se s ním špatně manipuluje.

BE-02     Koncovka obušku z kalené oceli
Tato koncovka obušku je vyrobena z kalené oceli. Umožňuje tak použít konec rukojeti 
jako odolný úderový nástroj – například k rozbití skla nebo jako improvizované kladívko. 

BE-03     Koncovka obušku s malým páčidlem
Koncovka teleskopického obušku s malým páčidlem je určena zejména 
pro policejní a záchranářské účely.

V nutných případech tak rychle vznikne alternativní nástroj určený přede-
vším pro vypáčení zámků a petlic. Zadní část lze využít jako kladívko. 
Rozměry: 80 × 28 mm, hmotnost 215 g.

BE-04     BE-05     Koncovka obušku s rozbíječem skel
Gumová koncovka se skrytým hrotem slouží především k rozbíjení skleněných 
překážek v naléhavých případech, jako jsou např. autonehody nebo policejní 
zákroky. Koncovka je určena zejména pro ozbrojené složky či záchranářské 
jednotky. Uplatnění však najde také u běžného motoristy jako nouzový 
nástroj pro opuštění vozidla v případě nehody.

Speciální tvrdý a vysoce odolný hrot (karbid wolframu) je bezpečně 
ukryt uvnitř koncovky těsně pod povrchem gumy. I při nepříliš silném 
úderu tak spolehlivě rozruší povrch skla.

BE-04: Pryžová rozšířená část koncovky výrazně zlepšuje úchop obušku, 
zabraňuje sklouznutí ruky a částečně ji chrání před případným poraně-
ním střepy.

BE-05: Tento model je kompaktnější verzí koncovky BE-04.

 Všechny koncovky snadno namontujete na rukojeť teleskopického obušku po od-
 šroubování originální koncovky s logem ESP.

 Na přání zákazníka můžeme výše uvedené koncovky (kromě BE-03) nasadit na obu-
 šek již ve výrobě. Koncovka s logem ESP v takovém případě nebude součástí dodávky.

BL-01     BL-02     Svítilna na teleskopický obušek
· Lze ji používat také samostatně jako běžnou kapesní svítilnu

· Doba svitu až 210 hodin u svítilny BL-01, až 60 hodin u modelu BL-02

· Vysoká svítivost díky 3 LED diodám

· Napájení: 6 ks lithiových článků typu CR 2032 u svítilny BL-01 
nebo 2 ks článků u modelu BL-02

· |Vodotěsné duralové tělo      Polykarbonátové přední sklo

· Životnost LED diod je 100 000 hodin

· Zajištění koncové polohy (Zapnuto – Vypnuto)

HROT V TĚLE KONCOVKY

•   –BE-02

• BE-01

•   –BE-03

• BE-04

— BE-05

�   —BL-01

• BL-02



BL-03     Taktická svítilna na teleskopický obušek se 4 režimy svícení
Teleskopický obušek ESP lze vybavit touto taktickou svítilnou, která výrazně zvyšuje 
možnosti jeho použití. Moderní LED čip Cree o výkonu 5 W poskytuje svítivost až 
350 lm. Svítilna je vodotěsná (můžete ji ponořit do mělké vody) a díky své konstrukci 
snese i hrubší zacházení.

Lze ji používat i bez teleskopického obušku jako běžnou kapesní svítilnu. Na koncovce 
svítilny je kovový kroužek, díky kterému ji snadno zavěsíte na výstroj nebo svazek klíčů. 
Rozsvítíte ji mírným pootočením vůči obušku nebo vůči její zadní části. Gumové kroužky 
s výstupky zabraňují nechtěnému kutálení svítilny.

Elektronický modul svítilny umožňuje 4 režimy svícení: 100 % / 50 % / 15 % / strobo-
skop. Mezi režimy přepínáte rychlým pootáčením těla svítilny vůči její koncovce nebo 
vůči teleskopickému obušku (stejně jako při jejím rozsvícení). Při prodlevě delší než 
cca 2 sekundy (mezi jednotlivými pootáčeními) se svítilna vrací do režimu 100% výkonu.

Napájení svítilny zajišťuje jeden akumulátor typu 18350, který lze nabít v kompaktním 
nabíjecím adaptéru s konektorem micro USB. Tento adaptér snadno připojíte k nabí-
ječce od běžného smartphonu s micro USB konektorem (nabíječka není součástí 
balení). Pomocí přiloženého kabelu lze baterii nabíjet též z PC nebo notebooku.

K napájení svítilny lze také použít nenabíjecí baterii CR 123A v kombinaci s vyme-
zovací vložkou, která vymezuje menší průměr této baterie. Tento způsob napájení 
může sloužit třeba jako záloha.

Svítilna je vyrobena z vysoce odolného duralu. Nerozbitné přední sklíčko je z po-
lykarbonátu. Délka svítilny 112 mm, průměr hlavice svítilny 30 mm, hmotnost 
152 g (vč. baterií). Svítilna nasazená na obušku prodlouží jeho rukojeť o 72 mm.

Balení obsahuje:

· svítilnu BL-03

· akumulátor typu 18350

· nabíjecí adaptér 
s micro USB konektorem

· micro USB kabel

· vymezovací vložku 
pro baterii CR 123A

BLH-01     BLH-02     Nylonové pouzdro na obuškovou svítilnu
Nylonové pouzdro na svítilnu k teleskopickému obušku typu  /  (BLH-01) a  (BLH-02) má uzávěr BL-01 BL-02 BL-03
se suchým zipem. Pouzdro je opatřeno kovovým klipem, který umožňuje rychlé nasazení na opasek (bez nutnosti 
rozepnutí pásku) nebo na taktickou vestu. Lze alternativně upevnit i na nosný systém MOLLE.

BNS-01     BNS-02     BNS-03     Obušková noční policejní sada

Pomocí svítilen na obušek lze vytvořit tzv. noční policejní 
sadu. Ta obsahuje plastový signální kužel červené barvy, 
obuškovou svítilnu   nebo  a nylonové BL-01, BL-02 BL-03
pouzdro s kovovým klipem  nebo  , které BLH-01 BLH-02
můžete nosit na opasku nebo na taktické vestě.

Předností tohoto řešení je, že signální kužel v pouzdře 
nezabírá žádné další místo, neboť do něj lze tuto svítilnu 
vložit. Současně kužel zpevňuje pouzdro a svítilna je tak 
v pouzdře lépe chráněna.

Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítil-
nu i pro běžné osvětlení bílým světlem bez nutnosti sejmutí 
kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.). 
Výborný nástroj nejen pro dopravní policii!

Adaptér můžete 
připojit k nabíječce

 běžného smartphonu

• BNS-01

•   �BNS-02

BLH-01 –
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Model 
zrcátka

Průměr 
odrazné plochy Hmotnost

M-2 71 mm / 2,80ʺ 23 g

M-3 92 mm / 3,62ʺ 56 g

M-2     M-3     Taktické zrcátko k teleskopickému obušku
Teleskopický obušek lze vybavit taktickým zrcátkem, které vyrábíme ve dvou rozměrech. Pomocí něj 
můžete například zjistit přítomnost útočníka za rohem nebo v místnosti, do které se chystáte vstoupit. 
Zrcátko má na své zadní straně klip, pomocí kterého lze jednoduše připevnit na kovovou trubku obušku.

Pouzdro na taktické zrcátko
Nylonové pouzdro, které dodáváme jako příslu-
šenství, chrání zrcátko před poškozením a zároveň umožňuje jeho pohodlné nošení.

Pouzdro je opatřeno kovovým klipem, který dovoluje jeho rychlé nasazení na opasek (bez nutnosti 
rozepnutí pásku) nebo na taktickou vestu. Lze alternativně upevnit i na nosný systém MOLLE.

BWB-01     Úderový nástavec k rozbíjení skleněných překážek
Tento speciální nástroj lze snadno a rychle nasadit na teleskopický obušek. 
Je určen pro realizaci tzv. násilných vstupů do objektů a dopravních 
prostředků během policejních nebo záchranářských akcích.

Hlavice je vyrobena z kvalitní kalené oceli a je doplněna plastovým 
fixačním středem.

Rozměry: ø 48 × 56 mm, hmotnost 235 g.

BWBH-01     Nylonové pouzdro na úderový nástavec
Nylonové pouzdro na úderový nástavec k teleskopickému obušku 
BWB-01 má uzávěr se suchým zipem. Pouzdro je opatřeno kovo-
vým klipem, který umožňuje jeho rychlé nasazení na opasek (bez 
nutnosti rozepnutí pásku) nebo na taktickou vestu. Lze alterna-
tivně upevnit i na nosný systém MOLLE.

BCB-01-A     BCB-01-N     Páčidlo k teleskopickému obušku
Páčidlo je určeno pro násilný vstup do objektu při policejních nebo záchranářských akcích. 
Slouží k páčení pantů a zámků, k vytahování hřebíků nebo jako kladivo. Lze jej snadno namonto-
vat na obušek po odšroubování původní koncovky.

Verze pro ozbrojené složky  je navíc BCB-01-A
vybavena bočními průřezy, které slouží k vyla-
mování vložek běžných zámků.

Rozměry: 170 × 48 mm, hmotnost 850 g.

BCBH-01     Nylonové pouzdro na páčidlo
Toto speciální nylonové pouzdro slouží k uložení 
páčidla a chrání uživatele před zaostřeným BCB-01 
břitem páčidla během jeho transportu. Horní vý-
klopná chlopeň je opatřena suchým zipem.

Vyztužené popruhy na zadní části pouzdra dovolují upevnit páčidlo 
na služební opasek i na taktickou vestu s nosným systémem MOLLE.
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BCT-01     Štípací kleště k teleskopickému obušku
Štípací kleště k teleskopickému obušku představují poměrně skladný doplněk, 
který lze snadno umístit i na výstrojní služební vestu. Po doplnění dvěma tele-
skopickými obušky, které má stále častěji k dispozici i běžná dvojčlenná hlídka, 
nebo dvěma  operativně vzniknou prakticky plnohodnotné multifunkčními násadami
štípací kleště, které by jinak jen stěží šlo mít vždy s sebou na místě události.

Jsou cenným pomocníkem v mnoha služebních zákrocích, armádních akcích nebo 
při záchranných činnostech. Mohou pomoci třeba s průchodem skrz vysoký plot či 
v případě potřeby umožní zdolat bránící ostnatý drát.

Maximální průměr nekaleného drátu, který dokážou přestřihnout, je 6 mm. Délka 
185 mm, hmotnost 640 g (bez obušků nebo multifunkčních násad).

BCTH-01     Nylonové pouzdro na štípací kleště
Toto speciální nylonové pouzdro slouží k ulo-
žení štípacích kleští a chrání uživatele BCT-01 
před ostrými částmi kleští během jejich trans-
portu. Horní výklopná chlopeň je opatřena 
suchým zipem.

Vyztužené popruhy na zadní části pouzdra 
dovolují upevnit štípací kleště na služební 
opasek i na taktickou vestu s nosným sys-
témem MOLLE.

BS-01     Lopatka k teleskopickému obušku
Polní lopatku lze snadno namontovat na obušek po odšroubování původní koncovky. 
V nutných případech tak rychle vznikne alternativní vícefunkční nástroj, který výrazně 
rozšíří možnosti využití teleskopického obušku ESP v praxi.

Lopatka najde uplatnění nejen u armádních složek, u policistů, záchranářů a požárníků. 
Stane se vaším neocenitelným pomocníkem i při vyprošťování zapadlého vozidla nebo 
na dovolené při hloubení stružky kolem stanu. Těleso lopatky je vyrobeno ze zakalené 
oceli, lopatka má naostřené hrany. 

Na obušku ji lze nastavit ve dvou polohách. V přímé poloze ji můžete použít jako klasický rýč, 
lopatku nebo improvizovanou sekerku (např. k osekávání větví stromků nebo k prosekání cesty 
ve vysokém porostu). Při nastavení do pravého úhlu ji lze používat jako motyčku. Rozměry: 
230 × 150 mm, hmotnost 720 g.

BSH-01     Nylonové pouzdro na lopatku
Toto speciální nylonové pouzdro slouží pro uložení lopatky k obušku  BS-01
a chrání uživatele před ostrými hranami lopatky během jejího transportu. 
Na horní výklopné chlopni se nacházejí fixační pásky se suchým zipem.

Vyztužené popruhy na zadní části pouzdra dovolují upevnit lopatku na služební 
opasek i na taktickou vestu s nosným systémem MOLLE.
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Typ Šířka Výška Hloubka Hmotnost

TS-60-95 600 mm 950 mm 100 mm 4,7 kg

TS-50-70 500 mm 700 mm 100 mm 2,9 kg

VYBAVENÍ PRO VÝCVIK

TB-21     TB-26     Cvičný obušek
Cvičné obušky vyrábíme ve dvou délkách –  (21”) a  (26”). Jsou vysoce odolné TB-21 TB-26
proti opotřebení a svými rozměry i hmotností odpovídají teleskopickým obuškům 
délky 21ʺ a 26ʺ.

· |TB-21: TB-26: délka 550 mm, hmotnost 418 g       délka 660 mm, hmotnost 504 g

TBT-21     TBT-26     Úzký cvičný obušek
Úzký cvičný obušek je o něco tužší tréninkovou variantou cvičného obušku ESP typu 

 nebo  Díky svému užšímu a zároveň tužšímu provedení umožňuje nácvik TB-21 TB-26.
rozličných pák a fixací, které jsou obvykle nedílnou částí služební přípravy ozbro-
jených složek. 

· |TBT-21: TBT-26: délka 550 mm, hmotnost 290 g       délka 660 mm, hmotnost 350 g

TBU-21     Cvičný obušek zavřený
Tato verze cvičného obušku je vyrobena z oranžového silikonu a je tvarově totožná 
se zavřeným teleskopickým obuškem ESP. Je určena pro co nejbezpečnější výcvik 
sebeobranných technik i pro realizaci rozličných modelových situací. 

Použitý materiál a způsob provedení nejenže výrazně snižují možnost poranění 
při kontaktním nácviku, ale také zabraňují případnému poškození podložky. Dle oran-
žového zabarvení tohoto prostředku lze navíc již na dálku poznat, že jde pouze 
o výcvikový prostředek. Délka 210 mm, hmotnost 170 g.

Výcvikové DVD     Teleskopický obušek v praxi
Výcvikové DVD názornou formou seznamuje se základními 
prvky používání teleskopického obušku a jeho příslušenství. 
Obsahuje 16 kapitol. Délka filmu je 59 minut.

TT-24     Cvičná tonfa
Pro výcvik s policejními tonfami dodáváme tuto cvičnou tonfu. 
Její rozměry odpovídají klasické plastové tonfě TR-24/59.

HTB-01     Držák cvičného obušku nebo tonfy
Tento držák slouží k rychlému uchycení cvičného obušku nebo tonfy během výcviku, 
kdy si instruktor potřebuje uvolnit ruce při vysvětlování prvků tréninku. Obsahuje 
vyztuženou destičku s háčky suchého zipu.

TS-60-95     TS-50-70     Odražeč pro výcvik
Odražeč slouží pro nácvik použití obušků a tonf. Absorbuje i velmi silné údery. 
Potahová látka je odolná proti poškození. Kromě cvičného obušku nebo tonfy 
snese také údery kaleným obuškem, policejní tonfou nebo klasickým obuškem.

TS-60-95

TS-50-70

TB-21 –

TBT-26 –

TBU-21 –

•   –HTB-01

TT-24 –



TK-01     TKO-01     TK-02     TKO-02     Tréninkový nůž
Plastová verze útočného nože ve tvaru dýky slouží pro speciální sebeobranné nácviky 
a realizaci modelových situací. Délka 290 mm.

Nabízíme rovněž tréninkový nůž zkrácené délky – typ  Jeho rozměry odpovídají TK-02.
běžným kapesním nožům. Délka 220 mm.

Nože vyrábíme ve dvou stupních tvrdosti pro rozdílné úrovně výcviku. Tvrdší verzi označu-
jeme písmenem H (hard), verzi měkčí písmenem S (soft). Vyrobeno z odolného plastu. 

TW-Glock 17     TW-Walther P99Q     Tréninková pistole
Tréninková silikonová verze pistole Glock 17 nebo Walther P99Q je určena především k co nejbezpeč-
nějšímu výcviku sebeobranných postupů spojených s užitím pistole či technik úderů zbraní. 

Použitý materiál a způsob provedení nejenže výrazně snižují možnost poranění 
při kontaktním nácviku, ale také zabraňují poškození dřevěné podlahy či žíněnky. 
Výrazná oranžová barva slouží k bezpečnému rozlišení od reálných zbraní. Hrany 
jsou ohlazeny pro prevenci poranění v kontaktu. 

Oblast hlavně je vyztužena ocelovou trubkou, která je bezpečně ukryta uvnitř siliko-
nového těla pistole. Výztuha zabraňuje průhybu pistole a dodává jí dojem větší věrnosti.

· |TW-Glock 17: TW-Walther P99Q: hmotnost 430 g       hmotnost 400 g

TRAINING TORNADO     Tréninková sprejová svítilna

TRAINING JET     Tréninkový obranný sprej
Obranný sprej  a sprejovou svítilnu  dodáváme POLICE JET 63 ml TORNADO® 63 ml
také v tréninkovém provedení (s nedráždivou inertní náplní) pro účely výcviku. 
Nádobku nelze znovu naplnit. Po jejím vyprázdnění lze ve firmě ESP provést za po-
platek výměnu za nový sprej.

KLASICKÉ PŘÍMÉ POLICEJNÍ OBUŠKY  |  TONFY

Obušky vyrábíme ze stejného houževnatého materiálu – polypropylenu – jako policejní plastové tonfy. Jsou velmi odolné proti přeražení 
při zachování přijatelné hmotnosti. Podle požadavků zákazníka umíme vyrobit obušky s různou pružností a ohebností. Dodáváme je 
buď s poutkem na ruku, nebo bez něj. K dispozici je také verze  s ochranným krytem, který velmi účinně chrání ruku proti úderu.PBS

Délky: 17ʺ / 43 cm    19ʺ / 48 cm    21ʺ / 53 cm    23ʺ / 58 cm    25ʺ / 63 cm    27ʺ / 68 cm    29ʺ / 73 cm    31ʺ / 78 cm    34ʺ / 86 cm| | | | | | | |

ExT-20/52     ExT-24/61     Teleskopická tonfa
Vyrábí se z vysoce kvalitního duralu (typ 6061). Tvrzený dural 
zaručuje vysokou pevnost, houževnatost a odolnost proti 
oxidaci (i ve slané vodě).

Ve složeném stavu je skladná a neomezuje uživatele v pohybu. V případě potřeby 
se velmi rychle vysune na plnou délku.

· |ExT-20/52: ExT-24/61: délka 20ʺ / 52 cm, hmotnost 650 g       délka 24ʺ / 61 cm, hmotnost 760 g

TK-02-H –

TKO-01-S —

TK-01-H —

TW-Glock 17 –

• TW-Walther P99Q

•   —ExT-20/52

— PB-31/78-Hs
— PBS-31/78-Hs — PB-17/43
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Označení pouzdra
Použitá fixační 

spona (viz str. 2)
Rotace 
(360°)

Nasazování pouzdra 
bez sejmutí opasku

TH-04-E TH-04-C UBC-01 l l

TH-14-E TH-14-C UBC-02 l l

TH-34-E TH-34-C UBC-03 l X

TH-54-E TH-54-C UBC-05 l X

TH-64-E TH-64-C kovový klip X l

Typ Délka Hmotnost

TF-24/59 23,2ʺ / 59 cm 510 g

TR-24/59 23,2ʺ / 59 cm 460 g

TR-24/59-PC 23,2ʺ / 59 cm 610 g

TR-24/59     TF-24/59     Policejní tonfa
Tato tonfa byla vyvinuta ve spolupráci s policejními experty 
a doporučujeme ji hlavně pro profesionální použití v policejních 
jednotkách a v bezpečnostních agenturách. 

Tonfa je vyrobena z vysoce trvanlivého polypropylenu. Má 
mnoho předností, které zvyšují jistotu při osobní obraně (kva-
lita uchycení, odolnost proti přeražení apod.). Tato tonfa také 
získala atest akreditované zkušební laboratoře ITC Zlín.

Typ  je klasická kulatá tonfa. Typ  má spe-TR-24/59 TF-24/59
ciální plochu ve tvaru srdce, která chrání ruku před úderem 
a při obraně rovnoměrně rozkládá sílu úderu do velké plochy.

TR-24/59-PC     Polykarbonátová policejní tonfa
Tato policejní tonfa je určena především k profesionálnímu 
nasazení v policejních jednotkách a v bezpečnostních agen-
turách. Je zhotovena z vysoce kvalitního polykarbonátu 
s velkou pevností.

Typ  je klasická kulatá tonfa.TR-24/59-PC

TH-X4-E    TH-X4-C     Plastové pouzdro na teleskopickou či klasickou tonfu
Plastové pouzdro na  či  teleskopickou (-E) klasickou tonfu (-C)
je určeno k profesionálnímu použití. Obsahuje pojistku, která 
zabraňuje pohybu a samovolnému uvolnění tonfy z pouzdra. 
Tonfu je možné nosit v pouzdře na levé či pravé straně.

Držáky na tonfy TF
Držáky na tonfy , teleskopické tonfy  TR ExT

a na klasické přímé obušky

• TF-24/59

• TR-24/59
    TR-24/59-PC

TF-01 — TF-03 —

TF-01 —

TR-02 — TR-04 —

• TH-14-E • TH-04-C

TR-02 —



KUBOTAN  |  TAKTICKÁ PERA

KBT-01     Kubotan
Nenápadný obranný prostředek, známý též jako palm-stick, yawara, pasak či dulo dulo, je vyroben z houževnatého plastu a významně 
zesiluje obranné schopnosti uživatele. Kubotanem lze provádět údery, tlaky na nervové body či páky. Střední část je vroubkovaná, 
což zabraňuje vyklouznutí kubotanu z dlaně.

Na konci je opatřen očkem pro zavěšení klíčů. Kubotan se dodává včetně šňůrky 
umožňující jeho fixaci na 2 nebo 3 prsty tak, aby zůstal v dlani, pokud je nutné 
uchopit útočníka. Délku této šňůrky lze nastavit podle požadavku uživatele. Dél-
ka 155 mm, průměr 15 mm, hmotnost 30 g.

KBT-02     KBT-03     Taktické pero ESP s rozbíječem skel
Taktické pero je dokonalou kombinací kuličkového pera a kubotanu. Jedná se o nená-
padný obranný prostředek, který budete mít vždy po ruce, a přesto nepřilákáte 
pozornost ostatních. Perem tak můžete provádět různé údery či tlaky na nervové 
body útočníka. Jeho ergonomický tvar a vroubkování zaručují jistý úchop.

Na šroubovacím uzávěru pera se nachází rozbíječ skel vyrobený z karbidu wol-
framu. Jedná se o extrémně tvrdý kov, který spolehlivě rozruší povrch skla 
i nepříliš silným úderem. 

Víčko také obsahuje klip umožňující bezpečné uchycení pera, například v ná-
prsní kapse. Uzávěr je možné našroubovat na oba konce taktického pera.

Pero je vyrobené z vysoce odolného duralu, který se používá při výrobě 
letadel. Jeho povrch je navíc zušlechtěn speciálním typem povrchové 
úpravy – oděruvzdorným eloxováním.

Náplň modré barvy s šířkou stopy 0,5 mm lze snadno vyměnit. 
Pero dodáváme v exkluzivní dárkové kazetě. Barevné provedení: 
černé nebo titan. 

Taktické pero typu KBT-02 nelze prodávat v Německu.

KOMBINOVANÁ POUZDRA (MALÁ UKÁZKA MOŽNÝCH VARIANT)

Typ Délka Průměr Hmotnost

KBT-02 160 mm 15 mm 50 g

KBT-03 145 mm 14 mm 40 g

svítilna + pepřový sprej
obušek + 

pepřový sprej
obušek + 
svítilnazásobník + svítilna

• KBT-02
• KBT-03
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Označení 
sprejové svítilny Objem

Průměr 
nádobky Výška Hmotnost

POLICE 
TORNADO

SFL-01-40 40 ml 35 mm 105 mm 98 g

SFL-01-50 50 ml 35 mm 128 mm 110 g

SFL-01-63 63 ml 35 mm 137 mm 124 g

SFL-01-100 100 ml 40 mm 165 mm 165 g

SFL-01-45-360 45 ml 35 mm 137 mm 110 g

K.O.
TORNADO

SFL-01.1-40 40 ml 35 mm 105 mm 98 g

SFL-01.1-50 50 ml 35 mm 128 mm 110 g

SPREJOVÉ SVÍTILNY – OBRANNÉ SPREJE S LED SVĚTLEM

TORNADO® představuje unikátní kategorii obranných sprejů, která nemá v současnosti, díky 
řadě udělených patentů, na trhu s obrannými spreji obdoby. Klasický obranný sprej je doplněn 
o světlo v podobě supersvítivé bílé LED diody. Většina kritických situací, při kterých se lidé brání 
obranným sprejem, se totiž odehrává především za tmy.

Je nepraktické držet v jedné ruce svítilnu a ve druhé sprej. Navíc je velmi problema-
tické v kritické situaci koordinovat pohyby obou rukou. Přitom je nutné při obraně 
dostatečně přesně zacílit sprejem na obličej útočníka – svítilna by měla osvětlovat 
místo dopadu dráždivé látky. 

U našich sprejových svítilen lze nyní světlo i sprej ovládat jednou rukou a dru-
hou ruku využít pro lepší obranu. Kužel dopadajícího světla umožňuje přesné 
zamíření na cíl. Touto výraznou inovací obranných sprejů firma ESP přispěla 
k všeobecnému zvýšení úrovně sebeobrany.

®
Vlastnosti sprejových svítilen TORNADO :

Na klasické nádobce pepřového spreje je hlavice osazená supersvítivou LED diodou. Krycí víčko, zabra-
ňující nechtěnému výstřiku, obsahuje 2 ks baterií CR 2032 a funguje zároveň jako spínač světla. Tuto 
sprejovou svítilnu lze také používat jako běžnou svítilnu, kdykoli vás zastihne tma. V případě nebezpečí 
se můžete pouhým stiskem prstu začít bránit. Ostrý paprsek světla osvítí tvář útočníka a zároveň jej oslní.

Na systém hlavice osazené LED světlem byl již udělen patent v Evropě, v USA a v Rusku. Výstřik má charakter PAPRSKU, a proto je méně 
náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. Dostřik cca 4 m.

POLICE TORNADO (SFL-01) – pro profesionální použití
Tento model sprejové svítilny obsahuje 15% OC (Oleoresin Capsicum). 
Chemické složení nehořlavé náplně spreje odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na pepřové spreje používané u policejních složek 
(certifikace podle německé normy), např. zaručené rozmezí pracovních 
teplot od -20 °C do +50 °C, zdravotní nezávadnost apod. Náplň nádobky 
se sprejem vyrábí značková německá firma a její složení je identické se 
spreji, které používá německá policie.

°POLICE TORNADO 360  (SFL-01-45-360) – použitelná ve všech polohách
Na rozdíl od běžných sprejových svítilen  může tato verze stříkat SFL-01 POLICE TORNADO
v libovolné poloze, tedy i vzhůru dnem. Velikost nádobky odpovídá rozměrům spreje 
POLICE TORNADO 63 ml, ale objem je pouze 45 ml. Ostatní parametry jsou shodné. 
Není běžně skladem, dodává se pouze na objednávku od 100 ks.

K.O. TORNADO (SFL-01.1)
Tento model sprejové svítilny obsahuje nehoř-
lavou náplň – 10% OC (Oleoresin Capsicum).

®
Tréninková varianta – TORNADO
Sprejovou svítilnu TORNADO® dodáváme i v tréninko-
vém provedení (s inertní náplní) pro účely výcviku. Ná-
dobku nelze znovu naplnit. Po vyprázdnění je možné 
ve firmě ESP provést za poplatek výměnu za nový sprej.

40 ml 50 ml

63 ml

360°
(45 ml)

50 ml40 ml

TORNÁDO 
MEZI SPREJI

�   –K.O. TORNADO



Objem
Průměr 

nádobky Výška Hmotnost

40 ml 35 mm 100 mm 83 g

50 ml 35 mm 123 mm 94 g

63 ml 35 mm 132 mm 108 g

100 ml 40 mm 160 mm 149 g

HURRICANE FLASHLIGHT (SFL-02)     Sprejová svítilna
Tato sprejová svítilna vychází z obranného pepřového spreje  (viz níže). HURRICANE
Tento výrobek je patentovaný v Evropě. Miniaturní adaptér, který je nasazený na spreji, 
obsahuje kompletní LED svítilnu se 4 bateriemi AG5 a gumovou objímku. Dostupné 
v černé nebo v růžové barvě (růžové provedení nelze prodávat v Německu).

Sprejová svítilna  je díky malým rozměrům ideální HURRICANE FLASHLIGHT
pro ženy, neboť jim v kabelce nezabere mnoho místa. Může být neocenitelným 
pomocníkem při jejich pohybu v potenciálně nebezpečných lokalitách. 

Po vyprázdnění nádobky spreje lze modul světla jednoduše nasadit na nový 
sprej  Výška 82 mm.HURRICANE.

Model je doplněn o kovový klip, pomocí kterého lze sprej upevnit SFL-02-C 
například na opasek.

PEPŘOVÉ SPREJE

HURRICANE     Pepřový sprej 15 ml
Pepřový sprej o objemu 15 ml obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC). Výstřik má 
charakter PAPRSKU s malými kapkami, a proto je méně náchylný na rozptýlení při 
případném mírném větru. Vhodný pro ženy – díky svým malým rozměrům se vejde 
do každé kapsy nebo kabelky.

Umožňuje cca 20 krátkých výstřiků na vzdálenost 1–2 m. Průměr nádobky 22 mm, výška 82 mm.

Samonavíjecí držák (roller) na obranný sprej HURRICANE
Držák s navíjecí šňůrkou umožňuje pohodlné nošení spreje  který tak budete mít stále po ruce. Díky HURRICANE,
kovové karabině a klipu na zadní straně držáku sprej upevníte téměř kamkoliv – na oblečení, tašku nebo kabelku.

Sprej vám tak nikam nezapadne a v kritické situaci ho najdete stále na stejném místě, kde bude připraven 
k okamžitému použití. Ideální řešení při vašich sportovních aktivitách nebo vycházkách po městě.

Díky tomuto držáku také sprej jen těžko ztratíte. Pokud sprej náhle pustíte z ruky, samonavíjecí mechanismus 
držáku ho okamžitě vrátí zpět na původní místo. Šňůrku lze natáhnout až na délku 95 cm.

Držák můžete používat také se spreji jiných značek s průměrem nádobky 22 mm. Spodní část zajištěného 
pepřového spreje se větší silou vsune do elastické části držáku, která sprej opravdu pevně zafixuje. 
Držák není vhodný pro velmi časté výměny spreje (v případě potřeby však 
větší silou nádobku z držáku vyjmete).

POLICE JET     Pepřový sprej 40 ml / 50 ml / 63 ml / 100 ml
Nehořlavý pepřový sprej o objemu 40 ml, 50 ml, 63 ml a 100 ml. Hlavice 
spreje je vybavena krycím víčkem, které zabraňuje nechtěnému výstři-
ku spreje. Tento pepřový sprej obsahuje 15% OC (Oleoresin Capsicum).

Chemické složení nehořlavé náplně spreje odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na pepřové spreje používané u policejních složek (certifikace podle německé 
normy), např. zaručené rozmezí pracovních teplot od -20 °C do +50 °C, zdravotní nezá-
vadnost apod. Náplň nádobky se sprejem vyrábí značková německá firma a její složení je 
identické se spreji, které používá německá policie.

Výstřik má charakter PAPRSKU s malými kapkami, a proto je méně náchylný na rozptýlení 
při případném mírném větru. Dosah paprsku spreje až 4 m. Sprej nelze opětovně plnit.

40 ml
50 ml 63 ml

SFL-02-C —
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Objem
Průměr 

nádobky Výška Hmotnost

40 ml 35 mm 86 mm 98 g

50 ml 35 mm 108 mm 110 g

PEPPER JET     Pepřový sprej 40 ml / 50 ml
Nehořlavý pepřový sprej o objemu 40 ml nebo 50 ml obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC). Výstřik má 
charakter PAPRSKU s malými kapkami, a proto je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. 

Dosah paprsku spreje až 4 m. Sprej nelze 
opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.

KO-FOG     Pepřový sprej 50 ml – MLHA
Pepřový sprej o objemu 50 ml s výstřikem ve formě MLHY, který nevyžaduje přesné zamíření na útočníka. 
Vystříkne mohutný oblak mlhy, který je ale více náchylný na rozptýlení při případném větru. Obsahuje 
Oleoresin Capsicum (10% OC). Dosah oblaku spreje až 4 m.

Průměr nádobky 35 mm, výška 110 mm. Sprej nelze opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.

SPP-01     Pepřový sprej ve tvaru pera
Nenápadný, vždy pohotově při ruce. V zavřeném stavu jej nerozeznáte od běžného pera. Obsahuje Oleoresin Capsicum (10% OC).

Umožňuje cca 20 krátkých výstřiků na vzdálenost 1–2 m. Výstřik má charakter PAPRSKU s malými kapkami, a proto je méně náchylný 
na rozptýlení při případném mírném větru. Objem 14 ml. Délka 144 mm. Vyrobeno v USA.

TYPHOON     Pepřový sprej 400 ml s dosahem 5–6 m
Profesionální, vysoce účinný pepřový sprej o objemu 400 ml s dosahem 5–6 m obsahuje 
koncentrovaný Oleoresin Capsicum (OC). Výstřik má charakter PROUDU a je proto méně 
náchylný na rozptýlení při případném mírném větru. 

Díky svému objemu je určen především pro nasazení při zvláštních akcích, kde se nachází 
více útočníků, např. při demonstracích či řádění fanoušků. Pepřový sprej splňuje nejvyšší 
bezpečnostní standardy. Rozsah pracovních teplot je v rozmezí -20 až +50 °C. 

Průměr nádobky 64 mm, výška 256 mm (s rukojetí), šířka 140 mm (v místě rukojetí). Sprej 
nelze opětovně plnit. Vyrobeno v Německu.

EHS-02     Dekontaminační sprej první pomoci
Unikátní řešení pro rychlé a sterilní čištění a zklidnění očí po použití 
pepřových sprejů a sprejů s dráždivými látkami. Tento dekontaminační 
sprej o objemu 200 ml můžete samozřejmě použít i při běžném po-
dráždění očí a pokožky a k povrchovému čištění znečištěných ran. 

Lze jej aplikovat z jakéhokoliv úhlu (i vodorovně nebo vzhůru dnem). 
Uplatnění najde především u bezpečnostních složek, které používají 
obranné spreje. Své místo však jistě nalezne i v domácí lékárničce jako 
první pomoc při podráždění očí či pokožky.

Průměr nádobky 52 mm, výška 200 mm. Sprej nelze opětovně plnit.

40 ml 50 ml

Reálný test našich pepřových sprejů



Označení pouzdra
Použitá fixační 

spona (viz str. 2)
Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování pouzdra 
bez sejmutí opasku

SHT-04 SHU-04 SHUN-04 UBC-01 l X l

SHT-14 SHU-14 SHUN-14 UBC-02 l alternativně l

SHT-24 SHU-24 SHUN-24 pádlo Fobus l X l

SHT-34 SHU-34 SHUN-34 UBC-03 l X X

SHT-44 SHU-44 SHUN-44 UBC-04 l l –

SHT-54 SHU-54 SHUN-54 UBC-05 l X X

SHT-64 SHU-64 SHUN-64 kovový klip X X l

SHT-74 SHU-74 SHUN-74 UBC-07 l l –

POUZDRA NA OBRANNÉ SPREJE

SHT-X4     ®Plastové pouzdro na sprejovou svítilnu TORNADO
Plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Umožňuje 
velmi rychlé boční tasení spreje z pouzdra. Obsahuje též pojistku, 
která zajišťuje hlavici spreje pevně v pouzdře a zároveň zabraňuje 
samovolnému odklopení víčka. 

U sprejové svítilny  tak pojistka zabraňuje nežádoucímu TORNADO®
rozsvícení LED světla. Nebo naopak umožňuje zafixovat víčko spreje 
v rozsvícené poloze a můžete tak použít sprej  jako impro-TORNADO®
vizovanou svítilnu. 

Ve svislé nebo mírně skloněné poloze lze použít k trvalému osvětlení 
před uživatelem, přičemž mu zůstávají volné ruce.

SHU-X4     Univerzální plastové pouzdro na různé obranné spreje
Toto plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Umožňuje velmi rychlé 
boční tasení spreje z pouzdra. Obsahuje též pojistku, která zajišťuje hlavici spreje 
pevně v pouzdře. Do pouzdra lze vložit spreje o průměru nádobky 35 i 38 mm.

 V našich pouzdrech  a  můžete nosit celou řadu pepřových sprejů různých SHU SHUN
 značek i tvarů. Malou ukázku některých z nich najdete na další stránce.

SHUN-X4     Univerzální plastové pouzdro na různé obranné spreje – bez pojistky
Toto plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Umožňuje velmi rychlé boční tasení 
spreje z pouzdra. Do pouzdra lze vložit spreje o průměru nádobky 35 i 38 mm.

Tento typ pouzdra je určen pro zákazníky, kteří nevyžadují zajišťovací pojistku hlavice.

 Pouzdra  a  vyrábíme ve 4 variantách:  SHT, SHU SHUN

· pro spreje o objemu 40 ml označené 
například          ...SHT-04-40 SHU-14-40 SHUN-24-40| |

· nastavitelné pro spreje o objemu 50 až 63 ml označené 
například          ...SHT-34-50.63 SHU-44-50.63 SHUN-54-50.63| |

· nastavitelné pro spreje o objemu 75 až 100 ml označené 
například          ...SHT-64-75.100 SHU-74-75.100 SHUN-04-75.100| |

· nastavitelné pro spreje o objemu 100 až 130 ml označené 
například      ...SHU-14-100.130 SHUN-24-100.130| — SHT-x4-40

— SHUN-64-50.63

SHUN-24-50.63 —

SHU-44-50.63 –

—   —SHT-04-50.63

SHT-14-50.63 –
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Objem 
spreje Typ pouzdra                   Typ pouzdra

40 ml   SHN-x4-40   SHN-x4-TORNADO 40         pro TORNADO 40 ml

50 ml   SHN-x4-50   SHN-x4-TORNADO 50           pro TORNADO 50 ml

63 ml   SHN-x4-63   SHN-x4-TORNADO 63           pro TORNADO 63 ml  /  45 ml (360°)

Označení pouzdra
Použitá fixační spona 

(viz str. 2)
Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování pouzdra 
bez sejmutí opasku

SH-04 SHN-04-(ml)    SHN-04-TORNADO (ml)/ UBC-01 l X l

SH-14 SHN-14-(ml)    SHN-14-TORNADO (ml)/ UBC-02 l alternativně l

SH-24 SHN-24-(ml)    SHN-24-TORNADO (ml)/ pádlo Fobus l X l

SH-34 SHN-34-(ml)    SHN-34-TORNADO (ml)/ UBC-03 l X X

SH-44 SHN-44-(ml)    SHN-44-TORNADO (ml)/ UBC-04 l l –

SH-54 SHN-54-(ml)    SHN-54-TORNADO (ml)/ UBC-05 l X X

SH-64 SHN-64-(ml)    SHN-64-TORNADO (ml)/ kovový klip X X l

SH-74 SHN-74-(ml)    SHN-74-TORNADO (ml)/ UBC-07 l l –

....  ZVOLTE SI OBJEM VAŠEHO  ....
OBRANNÉHO SPREJE

SH-X4-35     SH-X4-38     Plastové pouzdro na obranný sprej
Plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. 
Umožňuje rychlé vyjmutí spreje.

· SH-x4-35 .... pro spreje s průměrem nádobky 35 mm

· SH-x4-38 .... pro spreje s průměrem nádobky 38 mm

SHN-X4     Nylonové pouzdro na obranné spreje
Nylonové pouzdro na sprejovou svítilnu  a na další obranné pepřové TORNADO
spreje má uzávěr se suchým zipem. Vhodné pro spreje o průměru 35 mm.

SHUN-x4-50-63

SHUN-x4-75-100

SHUN-x4-40
SHU-x4-40

SHU-x4-50-63 

Příklady sprejů, které můžete nosit v našich pouzdrech SHU a SHUN

SHN-04-50 (50 ml) –

SH-64 –

— SHN-64-40 
(40 ml)

• SH-04

SH-14 –



Označení pouzdra

Použitá fixační 
spona (viz str. 2)

Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

pro elektrický paralyzér typu

POWER 200 POWER Max SCORPY 200 SCORPY Max

SGH-04-P2 SGH-04-PM SGH-04-S2 SGH-04-SM UBC-01 l X l

SGH-14-P2 SGH-14-PM SGH-14-S2 SGH-14-SM UBC-02 l alternativně l

SGH-24-P2 SGH-24-PM SGH-24-S2 SGH-24-SM pádlo Fobus l X l

SGH-34-P2 SGH-34-PM SGH-34-S2 SGH-34-SM UBC-03 l X X

SGH-44-P2 SGH-44-PM SGH-44-S2 SGH-44-SM UBC-04 l l –

SGH-54-P2 SGH-54-PM SGH-54-S2 SGH-54-SM UBC-05 l X X

SGH-64-P2 SGH-64-PM SGH-64-S2 SGH-64-SM kovový klip X X l

SGH-74-P2 SGH-74-PM SGH-74-S2 SGH-74-SM UBC-07 l l –

ELEKTRICKÉ PARALYZÉRY

SCORPY Max     Paralyzér “2 v 1” ... 500 000 Voltů + pepřový sprej
Díky zvláště vysokému výkonu výboje v kombinaci s pepřovým sprejem doporučujeme tento vý-
robek pro profesionální použití. Oba obranné prostředky – paralyzér i sprej – se snadno ovládají 
jednou rukou. Tato ojedinělá kombinace osvědčených obranných prostředků podstatně zvyšuje 
obranyschopnost uživatele. K napájení slouží 2 alkalické 9V baterie Energizer.

SCORPY 200     Paralyzér “2 v 1” ... 200 000 Voltů + pepřový sprej
Díky příznivým rozměrům a dostatečně vysokému výkonu výboje v kombinaci s pepřovým 
sprejem doporučujeme tento výrobek pro osobní obranu široké veřejnosti. Oba obranné 
prostředky – paralyzér i sprej – se snadno ovládají jednou rukou. Pro uživatele je mnohem 
jednodušší si vybrat ten správný způsob obrany podle druhu útoku. K napájení slouží jedna 
alkalická 9V baterie Energizer.

POWER Max     Paralyzér 500 000 Voltů s pojistným poutkem
Díky zvláště vysokému výkonu výboje doporučujeme tento výrobek pro 
profesionální použití. K napájení slouží 2 alkalické 9V baterie Energizer.

 Paralyzéry  jsou vybaveny bezpečnostní pojistkou ve tvaru poutka POWER
 na ruku, která učiní paralyzér nefunkčním při jeho vytržení z ruky.

POWER 200     POWER Lady
Paralyzér 200 000 Voltů s pojistným poutkem
Díky příznivým rozměrům a dostatečně vysokému výkonu výboje doporučujeme 
tento výrobek pro osobní obranu široké veřejnosti. K napájení slouží jedna alkalická 
9V baterie Energizer. Růžový paralyzér POWER Lady nelze prodávat v Německu.

 Všechny paralyzéry ESP jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem, 
 který zamezuje nechtěnému výboji.

SGH-X4     Plastové pouzdro na paralyzéry POWER a SCORPY
Toto pouzdro je určeno pro profesionální použití. Od výrobce je nastaveno 
pro paralyzér typu  Jednoduchou úpravou pouzdra uživatelem lze POWER.
pouzdro přizpůsobit pro typ  a zároveň lze při této úpravě zvolit SCORPY
polohu nošení pouzdra na levé nebo na pravé straně.

POWER Lady –

• SGH-14

POWER 200 –

POWER Max –

SCORPY 200 –

• SCORPY Max
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PROTIÚDEROVÉ POLICEJNÍ ŠTÍTY

AS-60     ASU-60     ASUD-60     Policejní štít
Štíty vyrábíme z vysoce kvalitního, extrémně odolného polykarbonátu tloušťky 
3 mm (na přání také 4 mm nebo 5 mm). Mechanické vlastnosti všech našich štítů 
pravidelně testujeme v akreditované zkušební laboratoři ITC Zlín.

Vnitřní ergonomicky tvarovaná výztužná deska účinně tlumí údery a přenos vibrací 
na úchopovou ruku. Šípovitý tvar štítu účinně svádí údery do strany. Gumové ru-
kojeti s výrazným vroubkováním zajišťují spolehlivý úchop.

ASR-60     ASRU-60     ASRUD-60     Policejní štít se zaoblenou přední deskou
Tento štít se od modelu   nebo  liší tím, že jeho přední deska má zaoblený tvar AS ASU ASUD,
bez svislých zlomů. Ostatní vlastnosti jsou shodné.

Kolenní opěra ke štítu
Policejní štíty vysoké 130 a 160 cm lze doplnit o kolenní opěru, která poskytuje lepší oporu 
a komfort při držení štítu. 

Ergonomicky tvarovaná opěra účinně tlumí nárazy a přenos vibrací na nohu uživatele. 
Zároveň ještě více zpevňuje dolní část štítu.

Opěru dodáváme za příplatek jako volitelné příslušenství.

AS-60-100/L
ASR-60-100/R

Lze držet v levé nebo v pravé ruce 
(univerzální) s možností pomocného 

úchopu druhou volnou rukou

ASRUD-60-100

ASU-60-100

ASU-60-130

ASU-60-160

Tyto štíty (kromě typu ) mohou být za příplatek ASC
doplněny o držák plastového policejního obušku

kolenní opěra

AS-60-100/L (držený v levé ruce) —

Lze držet v levé nebo v pravé ruce – univerzální (neumožňuje pomocný úchop druhou rukou)

Lze držet v jedné ruce – levé nebo pravé
(v závislosti na typu štítu) 

s možností úchopu druhou volnou rukou



Označení štítu Šířka Výška Hmotnost Možnosti držení štítu

ASC-57-60/L 570 mm 600 mm 2,00 kg v levé ruce

ASC-57-60/R 570 mm 600 mm 2,00 kg v pravé ruce

ASCU-57-60 570 mm 600 mm 2,32 kg v levé nebo v pravé ruce

Označení štítu Šířka Výška Hmotnost Možnosti držení štítu

AS-60-100/L ASR-60-100/L 570 mm 1 000 mm 3,50 kg v levé ruce

AS-60-100/R ASR-60-100/R 570 mm 1 000 mm 3,50 kg v pravé ruce

ASU-60-100 ASRU-60-100 570 mm 1 000 mm 3,65 kg v levé nebo v pravé ruce

ASUD-60-100 ASRUD-60-100 570 mm 1 000 mm 4,25 kg v levé nebo v pravé ruce

AS-60-130/L ASR-60-130/L 570 mm 1 300 mm 4,15 kg v levé ruce

AS-60-130/R ASR-60-130/R 570 mm 1 300 mm 4,15 kg v pravé ruce

ASU-60-130 ASRU-60-130 570 mm 1 300 mm 4,30 kg v levé nebo v pravé ruce

ASUD-60-130 ASRUD-60-130 570 mm 1 300 mm 4,90 kg v levé nebo v pravé ruce

AS-60-160/L ASR-60-160/L 570 mm 1 600 mm 4,80 kg v levé ruce

AS-60-160/R ASR-60-160/R 570 mm 1 600 mm 4,80 kg v pravé ruce

ASU-60-160 ASRU-60-160 570 mm 1 600 mm 4,95 kg v levé nebo v pravé ruce

ASUD-60-160 ASRUD-60-160 570 mm 1 600 mm 5,55 kg v levé nebo v pravé ruce

ASC-57-60     ASCU-57-60     Oválný policejní štít
Tento štít vyrábíme z extrémně odolného polykarbonátu tloušťky 3 mm. Mechanické 
vlastnosti štítu pravidelně testujeme v akreditované zkušební laboratoři ITC Zlín.

Vnitřní ergonomicky tvarovaná deska účinně tlumí údery. Díky tomu nejsou na 
úchopovou ruku přenášeny téměř žádné vibrace. Rukojeti s výrazným vroubko-
váním umožňují spolehlivé uchopení štítu.

ASB-60-100     ASB-60-130     Ochranný obal na protiúderový štít
Tento obal slouží k ochraně protiúderového policejního štítu ESP při jeho přepravě 
a skladování. Obal je vyrobený z kvalitní pogumované tkaniny. Uzavírá se chlopní 
na suchý zip a je opatřen úchytem pro snadné přenášení.

ACS-60-120     Zadržovací štít
Tento štít je vyroben z extrémně odolného polykarbo-
nátu tloušťky 4 mm. Deska štítu má zaoblený tvar.

Štít chrání zasahující příslušníky policie či vězeňské služby 
a zároveň umožňuje pohotové znehybnění nespolupra-
cující či agresivní osoby (jejím přitlačením na zeď, fixací 
na zemi apod.). Zejména je určen pro použití ve stísně-
ných prostorách, např. v celách.

Dvě gumové rukojeti s výrazným vroubkováním zajišťují 
spolehlivý úchop. Rukojeti jsou dostatečně dlouhé, takže 
mohou štít držet dvě osoby oběma rukama. Rozměry: 
570 × 1 200 mm, hmotnost 4,5 kg.

ASC-57-60/L ASCU-57-60
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ŘEZ 
POUTY

JEDNORÁZOVÁ TEXTILNÍ POUTA

HT-01-Y     HT-01-B     Jednorázová textilní pouta
Používají speciální uzamykací systém, který je vysoce odolný proti 
uvolnění a to i v případě velmi fyzicky zdatné osoby. Minimální pev-
nost pout proti roztržení činí 140 kg (ověřeno atestem). Jejich hlavní 
předností je velmi nízká hmotnost a potřebná skladnost. 

Na tento výrobek byl již udělen patent v Evropě a v USA. Pouta jsou 
plošně užívána u Policie České i Slovenské republiky.

Výrazně žlutý textilní pásek u typu  zajišťuje snadnou HT-01-Y
identifikaci spoutané osoby. Pouta vyrábíme také v černé 
barvě – typ  HT-01-B.

Pouta dodáváme v sadě po 5 ks. Hmotnost 22 gramů.

HT-01-T     Cvičná textilní pouta
K jednorázovým poutům  nebo  nabízíme jejich cvičnou verzi  HT-01-Y HT-01-B HT-01-T
v červené barvě, která umožňuje provádět nácvik poutacích technik, aniž by bylo nutné 
znehodnocovat reálná pouta. 

Místo fixačních zámků jsou u těchto pout použity silikonové třecí válečky, které při 
jejich utahování nekladou odpor. Při pokusu o uvolnění pout kladou válečky mírný 
odpor tak, aby imitovaly skutečná pouta, ale zároveň šla bezpečně sejmout.

HK-02     HK-02-B     Víceúčelový nůž k sejmutí pout HT-01
Nůž má ergonomický tvar s otvorem pro jisté uchopení a s očkem 
pro zavěšení na výstroj či svazek klíčů. Ostří nože je zapuštěné – 
tím je zabráněno zranění při manipulaci. Plastová zaváděcí část nože 
má speciální tvar umožňující snadné zasunutí pod pouta.

Tento nůž však využijete nejen při odstraňování textilních 
pout. Díky speciálnímu tvaru ostří je možné užít tento nůž 
také k rychlému přeříznutí automobilového pásu, ať již za 
účelem záchrany při autonehodě, nebo při policejním zákroku 
proti nebezpečné osobě připoutané ve vozidle. Víceúčelový 
nůž HK-02 lze rovněž použít pro snadné a bezpečné odstra-
nění oděvu během poskytování neodkladné první pomoci.

Tento víceúčelový nůž dodáváme také se závěsem pro poho-
dlné nošení na služebním opasku nebo na taktické vestě. 
Díky tomu budete mít nůž vždy k dispozici. Závěs je vyroben 
z odolného nylonu a lze umístit na opasek do maximální šíře 
55 mm nebo na nosný systém MOLLE.

HK-02

HK-02-B –

HT-01-T

HT-01-Y
HT-01-B



Označení pouzdra

Použitá fixační 
spona (viz str. 2)

Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku
na 3 kusy 

pout HT-01
na 6 kusů 

pout HT-01
na 9 kusů 

pout HT-01

HTH-03 HTH-06 HTH-09 UBC-01 l X l

HTH-13 HTH-16 HTH-19 UBC-02 l alternativně l

HTH-23 – – pádlo Fobus l X l

HTH-33 HTH-36 HTH-39 UBC-03 l X X

HTH-43 HTH-46 HTH-49 UBC-04 l l –

HTH-53 HTH-56 HTH-59 UBC-05 l X X

HTH-63 HTH-66 HTH-69 kovový klip X X l

HTH-73 HTH-76 HTH-79 UBC-07 l l –

HTH-X3     HTH-X6     HTH-X9     Plastový zásobník na 3, 6 nebo 9 ks textilních pout HT-01
Plastový zásobník je určen pro pohodlné celodenní nošení většího počtu textilních jednorázových pout 
typu  Tyto se po pootočení horního víčka vkládají dovnitř. HT-01.

Návod na plnění („nabíjení“) pout do zásobníku je umístěn na víčku pouzdra. 
Po otevření boční ohebné chlopně lze pak pouta rychle a jednoduše vytrh-
nout za vyčnívající konec textilního pásku. Po vyprázdnění zásobník snadno 
doplníte novými pouty, abyste byli vždy připraveni na další akci. 

Tento zásobník vyrábíme z odolného polyamidu ve variantách 
na 3, 6 nebo 9 kusů pout.

KOVOVÁ POUTA

HM-01     Policejní pouta z nerezové oceli
Tato řetízková pouta jsou kompletně vyrobena z vysoce odolné nere-
zové oceli. Ta je zdravotně nezávadná a nezpůsobuje kožní alergie 
(na rozdíl od pout pokovených niklem nebo chromem).

Mechanická pevnost pout splňuje vysoké požadavky standardu 
NIJ 0307.01 (americký, mezinárodně uznávaný standard pro 
kovová pouta).

Díky dvojitému zámku jsou pouta mnohem lépe zajištěna 
proti pokusům o nežádoucí odemknutí. Pouta dodá-
váme se 2 klíčky (standardní univerzální klíček).

Pro pohodlný transport pout doporučujeme 
naše nylonové pouzdro  s kovovým HMH-01
klipem. To pouta dokonale chrání před 
znečištěním i mechanickým poškozením. 
Hmotnost pout je 360 g.

HMH-01     Nylonové pouzdro na kovová pouta
Toto pouzdro je určeno pro většinu užívaných druhů kovových služebních pout (včetně typu 
RALK z výstroje Policie ČR). Materiálem je odolný, lehký a speciálně vytvarovaný nylon. Uvnitř 
je navíc velmi užitečná kapsa pro záložní klíček, díky které máte tento klíček stále k dispozici.

Pouzdro je na zadní straně opatřeno kovovým klipem, který umožňuje jeho rychlé nasazení 
na opasek (bez nutnosti rozepnutí pásku) nebo na taktickou vestu. Lze alternativně upevnit 
i na nosný systém MOLLE.

— HTH-13

HTH-x3 –

• HTH-x9

kapsa na záložní klíček
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Obsah balení svítilny (způsob napájení) Počet režimů svícení Průměr hlavy Označení svítilny Délka
Hmotnost 

(vč. baterií)

akumulátor 18650, 
nabíjecí adaptér, 
micro USB kabel

4 režimy
34 mm HELIOS 10-34-4R 141 mm 156 g

37 mm HELIOS 10-37-4R 153 mm 161 g

1 režim
34 mm HELIOS 10-34-R 141 mm 156 g

37 mm HELIOS 10-37-R 153 mm 161 g

2 ks nenabíjecích 
baterií CR 123A

4 režimy
34 mm HELIOS 10-34-4N 141 mm 156 g

37 mm HELIOS 10-37-4N 153 mm 161 g

1 režim
34 mm HELIOS 10-34-N 141 mm 156 g

37 mm HELIOS 10-37-N 153 mm 161 g

TAKTICKÉ SVÍTILNY

HELIOS 10     Taktická policejní svítilna s 10W LED čipem Cree XM-L2
Taktická svítilna s moderním LED čipem Cree XM-L2 o výkonu 10 W poskytuje svítivost až 760 lm. Svítilna je vodotěsná (můžete ji po-
nořit do mělké vody) a díky své konstrukci snese i hrubší zacházení.

Svítilna je vyrobena z vysoce odolného duralu. Nerozbitné přední sklíčko je z polykarbonátu. Gumový kroužek s výstupky na hlavici sví-
tilny zabraňuje jejímu nechtěnému kutálení. Průměr rukojeti 25 mm.

Kovové tlačítko vypínače je umístěno v koncovce. Vypínač je taktického typu – neúplný stisk tlačítka slouží pro rozsvícení trvající jen 
po dobu stisku, úplným stiskem se vypínač přepne do trvalého svitu.

Svítilny HELIOS 10 se 4 režimy svícení

Tato verze svítilny je vybavena elektronickým modulem, který umožňuje 4 režimy svícení. Mezi režimy přepínáte krátkým stiskem tak-
tického vypínače, přičemž stisky musí následovat v rychlém sledu za sebou. Při prodlevě delší než cca 2 sekundy (mezi jednotlivými stisky) 
se svítilna vrací do režimu plného svitu. Pořadí režimů je následující:

1. stisk = plný svit (100 %)    2. stisk = stroboskop    3. stisk = poloviční svit (50 %)    4. stisk = úsporný režim (15 %)| | |

Svítilny HELIOS 10-37

Tato svítilna v porovnání s modelem HELIOS 10-34 nabízí užší paprsek světla, který osvítí objekt na delší vzdálenost.

Svítilny HELIOS 10 dodávané s akumulátorem a nabíjecím adaptérem

Napájení svítilny zajišťuje jeden akumulátor typu 18650, který lze nabít v kompaktním nabíjecím adaptéru. Tento adaptér snadno při-
pojíte k nabíječce od běžného smartphonu s micro USB konektorem (nabíječka není součástí balení). Pomocí přiloženého kabelu lze 
akumulátor nabíjet také z PC nebo notebooku.

K napájení svítilny lze také použít (např. jako zálohu) dvě nenabíjecí baterie CR 123A v kombinaci s vymezovací vložkou (je součástí balení), 
která vymezuje menší průměr těchto baterií.

Svítilny HELIOS 10 dodávané s nenabíjecími bateriemi

Svítilnu dodáváme se dvěma nenabíjecími bateriemi CR 123A v kombinaci s vymezovací vložkou 
(je součástí balení), která vymezuje menší průměr těchto baterií. K napájení svítilny můžete použít 
také nabíjecí baterii typu 18650.

HELIOS 10-34 – HELIOS 10-37 –

nabíjecí adaptér –

CR 123A –



Označení svítilny Počet režimů svícení Obsah balení svítilny

BARRACUDA 5-3R 3 režimy akumulátor 18650, 
nabíjecí adaptér, micro USB kabelBARRACUDA 5-R 1 režim

BARRACUDA 5-3N 3 režimy
2 ks nenabíjecích baterií CR 123A

BARRACUDA 5-N 1 režim

Označení svítilny Počet režimů svícení Obsah balení svítilny

HELIOS 3-3R ULTRAZOOM 3 režimy akumulátor 18650, 
nabíjecí adaptér, micro USB kabelHELIOS 3-R ULTRAZOOM 1 režim

HELIOS 3-3N ULTRAZOOM 3 režimy
2 ks nenabíjecích baterií CR 123A

HELIOS 3-N ULTRAZOOM 1 režim

HELIOS 3 ULTRAZOOM     Taktická policejní svítilna s 3W LED čipem Cree
Taktická svítilna s LED čipem Cree o výkonu 3 W poskytuje svítivost až 200 lm. Svítilna 
díky své konstrukci snese i hrubší zacházení.

Tato verze svítilny je osazena speciální čočkou, která umožňuje přeostřování mezi úzkým 
a širokým paprskem světla. V případě volby úzkého kužele světla má osvětlená plocha 
ve vzdálenosti 10 m průměr pouhých 60 cm.

Svítilna je vyrobena z vysoce odolného duralu. Gumový kroužek s výstupky na hlavici svítilny zabraňuje jejímu nechtěnému kutálení.

Kovové tlačítko vypínače je umístěno v koncovce. Vypínač je taktického typu – neúplný stisk tlačítka slouží pro rozsvícení trvající jen 
po dobu stisku, úplným stiskem se vypínač přepne do trvalého svitu.

Průměr hlavy 37 mm, průměr rukojeti 25 mm. Délka 137 mm, hmotnost 164 g (vč. baterií).

Svítilny se 3 režimy svícení  –  HELIOS 3 ULTRAZOOM    BARRACUDA 5|

Tato verze svítilny je vybavena elektronikou, která umožňuje 3 režimy svícení: plný svit (100 %)  |  poloviční svit (50 %)  |  stroboskop. 
Mezi režimy přepínáte krátkým stiskem taktického vypínače, přičemž stisky musí následovat v rychlém sledu za sebou. Při prodlevě 
delší než cca 2 sekundy (mezi jednotlivými stisky) se svítilna vrací do režimu plného svitu.

Svítilny dodávané s akumulátorem a nabíjecím adaptérem  –  HELIOS 3 ULTRAZOOM    BARRACUDA 5|

Napájení svítilny zajišťuje jeden akumulátor typu 18650, který lze nabít v kompaktním nabíjecím adaptéru. Tento adaptér snadno při-
pojíte k nabíječce od běžného smartphonu s micro USB konektorem (nabíječka není součástí balení). Pomocí přiloženého kabelu lze 
akumulátor nabíjet také z PC nebo notebooku.

K napájení svítilny lze také použít (např. jako zálohu) dvě nenabíjecí baterie CR 123A v kombinaci s vymezovací vložkou (je součástí balení), 
která vymezuje menší průměr těchto baterií.

Svítilny dodávané s nenabíjecími bateriemi  –  HELIOS 3 ULTRAZOOM    BARRACUDA 5|

Svítilnu dodáváme se dvěmi nenabíjecími bateriemi CR 123A v kombinaci s vymezovací vložkou (je součástí balení), která vymezuje 
menší průměr těchto baterií. K napájení svítilny můžete použít také nabíjecí baterii typu 18650.

BARRACUDA 5     Taktická policejní svítilna s 5W LED čipem Cree XP-G
Taktická svítilna s moderním LED čipem Cree XP-G o výkonu 5 W poskytuje svítivost až 380 lm. Svítilna je vodotěsná (můžete ji ponořit 
do mělké vody) a díky své konstrukci snese i hrubší zacházení.

Svítilna je vyrobena z vysoce odolného duralu. Nerozbitné přední sklíčko je z polykarbonátu. Robustní tělo má ergonomický tvar. Sví-

tilna umožňuje i tzv. doutníkové držení spolu se služební zbraní. Rýhovaný povrch přispívá k jistému úchopu za všech podmínek. Výrazně 

rýhovaná hlavice zabraňuje nechtěnému kutálení svítilny.

Kovové tlačítko vypínače je umístěno v koncovce. Vypínač je taktického typu – neúplný stisk tlačítka slouží pro rozsvícení trvající jen 

po dobu stisku, úplným stiskem se vypínač přepne do trvalého svitu.

Průměr hlavy 34 mm, průměr rukojeti 25 mm. Délka 136 mm, hmotnost 142 g (vč. baterií).
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Označení svítilny ESP Doporučený typ pouzdra

HELIOS 10-34 LHU-X4-34

HELIOS 10-37 LHU-X4-37

HELIOS 3 ULTRAZOOM LHU-X4-37

BARRACUDA 5 LHU-X4-34

TREX 3 LHU-X4-34

Označení pouzdra
Použitá fixační 

spona (viz str. 2)
Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

LHU-04-34 LHU-04-37 LHU-04-43 LHU-04-47 UBC-01 l X l

LHU-14-34 LHU-14-37 LHU-14-43 LHU-14-47 UBC-02 l alternativně l

LHU-24-34 LHU-24-37 LHU-24-43 LHU-24-47 pádlo Fobus l X l

LHU-34-34 LHU-34-37 LHU-34-43 LHU-34-47 UBC-03 l X X

LHU-44-34 LHU-44-37 LHU-44-43 LHU-44-47 UBC-04 l l –

LHU-54-34 LHU-54-37 LHU-54-43 LHU-54-47 UBC-05 l X X

LHU-64-34 LHU-64-37 LHU-64-43 – kovový klip X X l

LHU-74-34 LHU-74-37 LHU-74-43 LHU-74-47 UBC-07 l l –

TREX 3     Taktická policejní svítilna s 3W LED čipem Cree
Policejní taktická svítilna s moderním výkonným 3W LED čipem Cree po-
skytuje svítivost až 200 lm. 

Odolné vlhkuvzdorné tělo klasického tvaru je vyrobené z duralu, neroz-
bitné přední sklíčko z polykarbonátu. Gumový kroužek na hlavici zabraňuje 
kutálení svítilny po hladkém povrchu. Vypínač je umístěn v koncovce.

Napájení 3 ks alkalických článků typu AAA (mikrotužkové baterie), které jsou v ceně svítilny. 
Rozměry: délka 115 mm, průměr těla na rukojeti 27 mm, hmotnost 125 g (včetně baterií).

Svítilnu lze také použít jako součást  se stavěcím kuželem a nylono-„Nočního policejního setu“
vým pouzdrem. Pro pohodlné nošení svítilny doporučujeme rotační pouzdro typu  (viz níže).LHU

POUZDRA NA SVÍTILNY

LHU-X4     Univerzální plastové pouzdro na taktickou svítilnu
Univerzální plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Umožňuje vel-
mi rychlé boční vyklopení svítilny z pouzdra.

Obsahuje též pojistku, která zajišťuje svítilnu proti samovolnému uvolnění. Ve vodo-
rovné nebo mírně skloněné poloze lze svítilnu použít k trvalému osvětlení před uživatelem, 
přičemž mu zůstávají volné ruce. 

Design tohoto výrobku je chráněn průmyslovým vzorem v Evropě a v USA.

· Typ  je určen pro svítilny s průměrem hlavy do 34 mm.LHU-x4-34

· Typ  je určen pro svítilny s průměrem hlavy do 37 mm LHU-x4-37
a umožňuje dodatečné prodloužení pouzdra o 18 mm.

· Typ  je určen pro svítilny s průměrem hlavy do 43 mm LHU-x4-43
a umožňuje dodatečné prodloužení pouzdra o 18 mm.

· Typ  je určen pro svítilny s průměrem hlavy do 47 mm LHU-x4-47
a umožňuje dodatečné prodloužení pouzdra o 43 mm.

Noční policejní sada TREX –

• LHU-64-37

— LHU-x4-47

• LHU-04-34

— LHU-24-34



Označení 
pouzdra

Použitá fixační 
spona (viz str. 2)

Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

LH-04 UBC-01 l X l

LH-14 UBC-02 l alternativně l

LH-24 pádlo Fobus l X l

LH-34 UBC-03 l X X

LH-44 UBC-04 l l –

LH-54 UBC-05 l X X

LH-64 kovový klip X X l

LH-74 UBC-07 l l –

Označení noční 
policejní sady 
(s MAGNUM)

Označení noční 
policejní sady 

(s TREX 3)

Použitá fixační 
spona na pouzdře 

(viz str. 2)

Rotace 
pouzdra 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování 
pouzdra bez 

sejmutí opasku

NPS-01-04 NPS-02-04 UBC-01 l X l

NPS-01-14 NPS-02-14 UBC-02 l alternativně l

NPS-01-24 NPS-02-24 pádlo Fobus l X l

NPS-01-34 NPS-02-34 UBC-03 l X X

NPS-01-44 NPS-02-44 UBC-04 l l –

NPS-01-54 NPS-02-54 UBC-05 l X X

NPS-01-64 NPS-02-64 kovový klip X X l

NPS-01-74 NPS-02-74 UBC-07 l l –

LH-X4     LH-02     Plastové pouzdro na taktickou svítilnu
Plastové pouzdro je určeno pro profesionální použití. Umožňuje rychlé vyjmutí svítilny. 
Ve vodorovné nebo mírně skloněné poloze lze svítilnu použít k trvalému osvětlení 
před uživatelem, přičemž mu zůstávají volné ruce.

Toto pouzdro je určeno pro svítilny  a  a pro svítilny podob-HELIOS 10 BARRACUDA 5
ného tvaru s průměrem těla 25 mm.

· LH-02: Tento typ pouzdra upevníte na opasek tak, že pásek provléknete otvorem 
v zadní části pouzdra. Toto pouzdro není vybaveno žádnou fixační sponou.

MAGNUM     Duralová svítilna se 14 LED diodami
Odolná duralová vlhkuvzdorná svítilna se 14 LED diodami. Má neroz-
bitné přední sklíčko z polykarbonátu a pogumovanou rukujeť. Rozsvěcuje se 
spínačem na koncovce. Svítí velmi intenzivním světlem s širokým paprskem. 

Barevné provedení: černé. Tři alkalické baterie AAA (mikrotužkové) jsou zahrnuté v ceně. 
Průměr hlavy 34 mm, průměr rukojeti 30 mm, délka 105 mm, hmotnost 126 g (včetně baterií).

NPS-01     NPS-02    Noční policejní sada – MAGNUM nebo TREX 3
Pomocí svítilen  a  lze vytvořit tzv. „Noční policejní sada“. Ta obsa-MAGNUM 14 LED TREX ( ) 3
huje plastový signální kužel červené barvy, svítilnu a nylonové pouzdro s různými typy fixačních 
spon (viz níže v tabulce). 

Předností tohoto řešení je, že signální kužel nezabírá v pouzdře žádné další místo, neboť 
do něj lze tuto svítilnu vložit. Současně kužel zpevňuje pouzdro a svítilna je tak v pouzdře 
lépe chráněna.

Kužel má na vrcholu otvor, který umožňuje používat svítilnu i pro běžné osvětlení bílým svět-
lem bez nutnosti sejmutí kuželu (kontrola dokladů, kontrola interiéru vozidla atd.). Výborný 
nástroj nejen pro dopravní policii.

LH-02 –

LH-04 –

—   �LH-14

Noční policejní sada MAGNUM –

— Noční policejní sada TREX

— NPS-02-64
    (svítilna TREX)
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Označení zrcadla
Průměr 
zrcadla

Průměr 
odrazné plochy Typ osvětlení Hmotnost

DM-160 162 mm 145 mm – 640 g

DM-160-LM 162 mm 145 mm MAGNUM 900 g

DM-160-LT 162 mm 145 mm TREX 900 g

DM-220 218 mm 204 mm – 965 g

DM-220-LM 218 mm 204 mm MAGNUM 1 225 g

DM-220-LT 218 mm 204 mm TREX 1 225 g

DMW-220 218 mm 204 mm – 1 696 g

DMW-220-LM 218 mm 204 mm MAGNUM 1 925 g

DMW-220-LT 218 mm 204 mm TREX 1 925 g

DETEKČNÍ ZRCADLA

DM-160     DM-220     Detekční zrcadlo
Tato detekční zrcadla slouží k průzkumu rizikových prostor, k pyrotechnickým nebo celním prohlídkám. Předností 
je zakřivený parabolický tvar zrcadla, který poskytuje velký pozorovací úhel zkoumaného sektoru. Zrcadlo je 
k tyči připevněno pomocí otočného kloubu, díky kterému snadno nastavíte vhodný úhel pro pozorování.

Detekční zrcadla používají odlehčenou teleskopickou tyč vyrobenou z duralu. Její délku můžete libovolně 
nastavit v rozmezí od 500 mm do 1 050 mm a opětovně tyč složit do kompaktních rozměrů. Protiskluzová 
rukojeť umožňuje jistý úchop. Pro snazší transport lze zrcadlo jednoduše demontovat od tyče.

Tato zrcadla dodáváme také s osvětlením, které umožňuje snadnou kontrolu tmavých prostor (viz níže).
Detekční zrcadlo  můžeme na přání zákazníka dodat se speciální rukojetí, která výrazně DM-160
snižuje namáhání paže při jeho dlouhodobém používání. Zrcadlo  vyrábíme pouze DM-220
s tímto typem rukojeti.

DMW-220     Pojízdné detekční zrcadlo
Toto detekční zrcadlo je vybaveno kolečkem, které výrazně usnadňuje provádění bezpečnostních kontrol. 
Kolečko se otáčí všemi směry a se zrcadlem tak pohodlně zajedete na požadované místo – např. pod 
automobil. Díky tomuto řešení zároveň nedochází k namáhání ruky uživatele ani při dlouhodobém 
používání zrcadla.

Zakřivený parabolický tvar zrcadlové plochy výrazně zvětšuje pozorovací úhel zkoumaného sektoru. 
Zrcadlo je k tyči připevněno pomocí otočného kloubu, díky kterému snadno nastavíte vhodný 
pozorovací úhel. Ergonomicky tvarovaná ocelová tyč s kolečkem je zakončena gumovou rukojetí 
pro pohodlný úchop zrcadla.

Poutko na konci rukojeti slouží k uchycení zrcadla na zápěstí nebo k zavěšení zrcadla, pokud ho 
zrovna nepoužíváte. Toto zrcadlo dodáváme také s osvětlením, které umožňuje snadnou 
kontrolu tmavých prostor (viz níže).

Detekční zrcadlo s osvětlením
Všechny typy zrcadel dodáváme také s osvětlením. Vybrat si můžete ze 2 typů svítilen:

· MAGNUM se 14 LED diodami – viz str. 29

· TREX 3 s 3W LED čipem Cree – viz str. 28

Držák svítilny je upevněn přímo k zrcadlu. Nemusíte tedy upravovat polohu 
svítilny po nastavení zrcadla do požadovaného úhlu. Tím je vždy zajištěn 
optimální osvit kontrolovaného prostoru.

Svítilnu můžete z držáku snadno vyjmout a používat ji 
samostatně. Napájení obou typů svítilen zajišťují 3 ks 
alkalických článků AAA (mikrotužkové baterie).

Popruh k detekčnímu zrcadlu (pouze k DM-160 a DM-220)
Detekční zrcadlo lze doplnit o nastavitelný popruh, díky 
kterému jej zavěsíte přes rameno v případě, kdy potře-
bujete uvolnit ruce pro jinou činnost (např. na kontrolním 
stanovišti při náhlé potřebě uchopení zbraně).

speciální rukojeť —

•   –DM-160

DM-160-LT —

DMW-220 –



Velikost opasku S M L XL XXL XXXL

Obvod pasu 75–95 cm 85–105 cm 95–115 cm 105–125 cm 115–135 cm 125–145 cm

Celková délka opasku 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm

BATOHY  |  OPASKY

UTB-01     Taktický batoh
Taktický batoh ESP umožňuje snadný transport většího množ-
ství užitečného vybavení a zajišťuje jeho okamžitou dostupnost 
při policejním zákroku či urgentní záchranné akci. Díky speciál-
nímu designu lze do tohoto batohu přehledně uložit vybavení 
přesně dle potřeb a specifik činnosti konkrétní složky.

Vnitřek batohu, systémově řešený pomocí nosného systému 
popruhů, umožňuje takřka libovolné upevnění zvolené výstroje 
modulárním způsobem – vertikálně i horizontálně, pomocí pře-
zek, kovových klipů či pouzder opatřených MOLLE systémem.

Stejné nosné popruhy se nacházejí i na vnější straně taktického batohu, kde je také umístěn 
velký suchý zip sloužící pro přichycení identifikačního nápisu složky. Přední i zadní strana 
batohu navíc obsahuje speciální kapsy, do kterých je možné umístit balistickou ochranu.

Rozměry batohu: 500 × 300 × 100 mm (výška × šířka × hloubka).

DB-01     Služební opasek
Opasek je vyrobený z extrémně pevného popruhu, který je z vnitřní strany 
vyztužen plastem a má olemované hrany. Na vnitřní straně se nachází 
mechová část suchého zipu. Šířka opasku 50 mm.

Masivní plastová spona s tříbodovým jištěním umožňuje jeho rychlé 
a spolehlivé zapínání. Volné konce opasku fixují plastová poutka.

Provedení opasku zaručuje jeho vysokou odolnost i během opravdu ná-
ročné služby. Opasek dodáváme v černé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZBRANÍM

RAIL Picatinny Weaver MIL-STD-1913
RAIL standardu NATO určený pro upevnění dalšího možného příslušenství na zbraň. Tvrzený du-
ral typu 6061 zaručuje vysokou pevnost, houževnatost a odolnost proti oxidaci (i ve slané vodě). 
Lze upevnit na různé zbraně, např. na samopal Sa vz. 58 nebo AK-47, čímž se podstatně zvýší 
jejich bojová hodnota. Délka 155 mm / 98 mm, šířka 21 mm, výška 9 mm, hmotnost 56 g / 33 g.

Krytka na RAIL
Plastová krytka na RAIL délky 98 mm. Tato krytka zakryje celý  pokud je prázdný. RAIL 98 mm,
Povrch krytky je rozčleněný drážkami. To umožňuje krytku rozříznout, vyjmout přebývající část 
a zpětně RAIL zakrytovat. Delší  lze zakrytovat pomocí 2 kusů krytek. Délka 109 mm.RAIL 155 mm

LHR-25     Univerzální montáž na hlaveň pro taktickou svítilnu
Univerzální montáž pro svítilny o průměru 25–27 mm na hlaveň zbra-
ně 13–20 mm. Vyrobena z kalené oceli, lakovaná práškovou barvou.

suchý zip na 
vnitřní straně popruhu

155 mm

98 mm

98 mm (horní)

•   –LHR-25
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WR-25     WR-27     Montáž pro taktickou svítilnu
Tato montáž slouží k upevnění různých druhů taktických svítilen na RAIL 
Picatinny Weaver. Tvrzený dural typu 6061. Typ  je určen pro ESP svítilny  a  a svítilny podobného tvaru WR-25 HELIOS 10 BARRACUDA 5
o průměru 24,5 až 25,5 mm, typ  je určen pro ESP svítilnu  a svítilny podobného tvaru o průměru 26,6 až 27,5 mm.WR-27 TREX 3

PS-01     PS-02     Tlakový spínač pro taktickou svítilnu
Délka 280 mm, lze natáhnout až na 800 mm. Typ  je určen pro ESP PS-01
svítilny  a  typ  pro ESP svítilnu HELIOS 10 BARRACUDA 5, PS-02 TREX 3.

WG-01     Ručka – přídavná rukojeť pro uchopení zbraně
Ručka se připevňuje k předpažbí na  (Sa vz. 58, AK-47). Podstatně zvyšuje jistotu a stabilitu úchopu. RAIL 98 mm
Dotahuje se otáčením okolo svislé osy. Hlavice ručky je vyrobena z černě eloxovaného tvrzeného duralu typu 6061. 
Vlastní rukojeť je vyrobena z černého polyamidu. Na rozdíl od celoplastových výlisků vyniká svou odolností. 
Byla úspěšně používaná například u francouzských jednotek v Afghánistánu. Hmotnost 116 g. Celková délka 100 mm. 
Délka samotné rukojeti 87 mm.

ZS-58     Zásobníkové montážní spojky – dodávají se v sadě 2 ks
Pomocí této speciální pomůcky lze spojit dva zásobníky u zbraní systému Sa 58. To střelci umožňuje rychlou 
výměnu v případě dostřílení prvního zásobníku a významně tak může zvýšit momentální palebnou kapacitu.

POUZDRA NA PISTOLOVÉ A PUŠKOVÉ ZÁSOBNÍKY

MH-X4     Plastové pouzdro na dvouřadý zásobník 9mm Luger
Samosvorné univerzální pouzdro je určeno pro nošení široké škály dvouřa-
dých zásobníků 9mm Luger do nejobvyklejších služebních zbraní užívaných 
ve světě, např. Glock    SIG Sauer P226/P229    SW MP9    Beretta M9    | | | |
Taurus 92/99     CZ 75 Compact    Grand Power K100    Walther P99... | | |

Při použití speciálního adaptéru, který dodáváme za příplatek, lze v pouzdře 
nosit také zkrácené zásobníky do zbraně Glock 26. 

Umožňuje velmi rychlé vyjmutí zásobníku. Promyšlenou konstrukci fixační 
pružiny ocení nejen příslušníci ozbrojených složek, ale i střelci akčních střelec-
kých disciplín. Barevné provedení: černá / khaki.

MH-MH-X4     Dvojité rotační plastové pouzdro na dva zásobníky 9mm Luger
Dvojité rotační plastové pouzdro je sestaveno ze dvou pouzder  (na 9mm zásobník) spo-MH-x4
jených speciálním adaptérem. Výhodou tohoto řešení je úspora místa na opasku. Obě pouzdra 
se vůči opasku otáčejí společně a jejich vzájemná poloha se přitom nemění. Adaptér umožňuje 
jednoduše přizpůsobit pouzdra pro nošení na pravé nebo levé straně. Pouzdro lze vůči opasku 
otočit v rozsahu 360 stupňů (16 aretovaných poloh) bez použití nářadí.

Pojistný pásek k pouzdru na zásobník (9 mm Luger)
Všechna pouzdra na zásobník 9 mm Luger lze doplnit pojistným páskem, 
který například zabrání náhodnému vytažení zásobníku nepovolanou 
osobou, nebo jeho použití vyžadují služební předpisy uživatele.

Konstrukce pojistného pásku umožňuje případné zkrácení samotným 
uživatelem podle konkrétního rozměru používaného zásobníku. Pouzdro 
je již ve výrobě smontované s pojistkou a jeho typové označení je doplně-
no o písmeno „S“ (např. , ...).MH-04-S MH-64-S

•   –WR-25

• PS-01

ZS-58 –

• MH-14

� MH-64

� MH-x4-S

� MH-MH-24

v sadě jsou
tyto spojky 2×

WG-01 –



Označení pouzdra
Použitá fixační 

spona (viz str. 2)
Rotace 
(360°)

Kompatibilní 
s MOLLE

Nasazování pouzdra 
bez sejmutí opasku

MH-04 MH-MH-04 MH-04-M16 MH-04-AK MH-04-MP5 UBC-01 l X l

MH-14 MH-MH-14 MH-14-M16 MH-14-AK MH-14-MP5 UBC-02 l alternativně l

MH-24 MH-MH-24 MH-24-M16 MH-24-AK MH-24-MP5 pádlo Fobus l X l

MH-34 MH-MH-34 MH-34-M16 MH-34-AK MH-34-MP5 UBC-03 l X X

MH-44 – – – MH-44-MP5 UBC-04 l l –
MH-54 MH-MH-54 MH-54-M16 MH-54-AK MH-54-MP5 UBC-05 l X X

MH-64 – – – MH-64-MP5 kovový klip X X l

MH-74 MH-MH-74 MH-74-M16 MH-74-AK MH-74-MP5 UBC-07 l l –

MH-X4-M16     Plastové pouzdro na zásobník 5.56 

do zbraní M16 / M4 / AR15  (NATO standard)
Samosvorné univerzální pouzdro je určeno pro nošení naprosté většiny 
kovových i plastových (Magpul, Oberland Arms apod.) zásobníků 5.56 
do zbraní M16 / M4 / AR15.

Promyšlená konstrukce s fixační pružinou umožňuje velmi rychlé vyjmutí 
zásobníku při tzv. bojovém přebití. Pomocí 3 vymezovacích podložek, které 
dodáváme s pouzdrem, si může každý uživatel sám nastavit požadovanou 
přítlačnou sílu zásobníku. Barevné provedení: černá / khaki. 

Pouzdro lze použít i pro další zásobníky útočných pušek, které vycházejí 
ze standardu NATO, jako například: 
britský SA80    francouzský Famas    švýcarský Sig 556    italská Beretta | | |
AR70/90    jihokorejské Daewoo K2    rakouský AUG/A3    izraelský | | |
TAR21    německá G36 s potřebnou redukcí. |

Pouzdro tak ocení nejen střelci věnující se puškovým disciplínám IPSC, 
ale i policisté a vojáci, kteří obdobné zbraně využívají ve své službě.

MH-X4-AK     Plastové pouzdro na zásobník 

do zbraní AK-47 / AK-74
Samosvorné univerzální pouzdro je určeno pro nošení všech 
standardních zásobníků do zbraní AK-47 (7.62×39), AK-74 
(5.45×39) a dalších zásobníků založených na tomto standardu. 

Promyšlená konstrukce s fixační pružinou umožňuje velmi rychlé 
vyjmutí zásobníku při tzv. bojovém přebití. Pomocí 3 vymezo-
vacích podložek, které dodáváme s pouzdrem, si může každý 
uživatel sám nastavit požadovanou přítlačnou sílu zásobníku. 
Barevné provedení: černá / khaki.

MH-X4-MP5     Plastové pouzdro na zásobník 

do zbraní HK MP5 / UZI
Samosvorné univerzální pouzdro je určeno pro velmi dostupné umístění 
rezervního zásobníku do policejních 9mm samopalů HK MP5 a UZI. 

Pouzdro umožňuje také nošení zásobníků do pušek typu AR15 (9mm Luger) 
nebo pistolí ráží .45 AUTO a .40 SW.

Promyšlená konstrukce s fixační pružinou umožňuje velmi rychlé vyjmutí 
zásobníku. Barevné provedení: černá.

—   –MH-x4-M16

• MH-x4-AK

�   –MH-x4-MP5
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TAKTICKÁ TERČOVÁ SÉRIE

Rozměr terče: 60 × 85 cm

Díky přelepům (samostatné listy) 
lze s jedním terčem vytvořit 
4 další varianty – „situace”.

přelep A

č. 2

č. 3 č. 6

č. 7 – SNIPER terč č. 8 – Rukojmí a pachatel

přelep B

přelep Cpřelep D

č. 1



ANTIBAKTERIÁLNÍ PONOŽKY S IONTY STŘÍBRA

Při výrobě antibakteriálních funkčních ponožek SILVER TECHNOLOGY se používají nejmodernější výrobní postupy a materiály (příze 
Sensura, vlna Merino). Díky tomu jsou určeny pro maximální zátěž během celodenního nošení. Ionty stříbra, které ponožky obsahují, 
ničí takřka všechny bakterie. Tím zabraňují nepříjemnému zápachu nohou a udržují biologickou rovnováhu pokožky chodidla. Urychlují 
také hojení drobných ran či oděrek a jsou vhodnou prevencí proti plísním, mykózám či ekzémům. Díky unikátnímu výrobnímu postupu 
ponožek se účinnost iontů stříbra nesníží ani po mnohonásobném praní.

TROOPER     

Antibakteriální ponožky s ionty stříbra
Materiál Sensura® použitý v těchto ponožkách je pocitově blízký 
přírodní bavlně s výhodami umělé příze. Zaručuje dobrou prodyš-
nost, bezkonkurenční propustnost tělesné vlhkosti od pokožky 
na povrch ponožky a přispívá k celkové pružnosti i odolnosti ple-
teniny. Díky tomu noha zůstává vždy v suchu a v naprostém pohodlí. 
Oproti přírodní bavlně nabízí vlákno Sensura® také lepší mecha-
nickou odolnost i materiálovou stálost.

SNIPER     

Antibakteriální ponožky s vlnou Merino a ionty stříbra
Vlna Merino, která pochází z horských ovcí, má vynikající termoizolační vlastnosti a poskytuje chodidlu příjemný komfort. 
Je zcela prodyšná, přesto efektivně udržuje tělesnou teplotu. Vyniká také svými přirozeně antibakteriálními účinky. 
Díky unikátním vlastnostem a složení totiž není vhodná pro život bakterií a jiných mikroorganismů. Ovčí vlna dokáže 
rovněž absorbovat neuvěřitelné množství vlhkosti, aniž by uživatel pocítil, že je ponožka vlhká.

Stop System

ź zpevnění této části elastickým 
vláknem zaručuje dokonalou 
fixaci ponožky na noze

High Expansibility

ź zaručuje maximální 
roztažnost ponožky

Plastic Cushion System

ź plyšová oblast vytváří plastický polštář, který poskytuje 
větší komfort při nošení a zároveň zvyšuje odolnost ponožky

Climatic System

ź zajišťuje odvod vlhkosti na po-
vrch ponožky a udržuje tak chodi-
dlo v suchu za každých podmínek

Stretch System

ź elastické vlákno v celé ploše 
ponožky zabezpečuje její ideální 
držení na noze a zamezuje vzniku 
nežádoucích přehybů v obuvi

vlna Merino

Climatic System

Climatic System

ź zajišťuje odvod vlhkosti na 
povrch ponožky a udržuje 
  tak chodidlo v suchu za 
      každých podmínek

High Expansibility

ź zaručuje maximální 
roztažnost ponožky

Stretch System

ź elastické vlákno v celé ploše 
ponožky zabezpečuje 
její ideální držení na noze 
a zamezuje vzniku nežádou-
cích přehybů v obuvi

Plastic Cushion System

ź plyšová oblast vytváří plastický 
polštář, který poskytuje větší 
komfort při nošení a zároveň 
zvyšuje odolnost ponožky

antibakteriální Sensura® (polyester) – 47 %
polypropylen s ionty stříbra – 49 %

elastan s ionty stříbra  – 4 %

vlna Merino – 47 %
polypropylen s ionty stříbra – 43 %

elastan s ionty stříbra – 10 %
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ESP PRODUCTS, s.r.o.

Hyacintová 20, 106 00  Praha 10, Česká republika

Tel.: (+420) 272 660 617

Email: informace@eurosecurity.cz

www.eurosecurity.cz

Euro Security Products (ESP) je tradiční výrobce sebeobranných prostředků pro ozbrojené složky i širokou veřejnost. V sou-
časnosti tato společnost patří k největším dodavatelům vybavení pro policejní složky.

Historie této ryze české firmy se píše od roku 1992, kdy došlo k jejímu založení. Krátce poté, v roce 1996, začala firma s výrobou 
širokého sortimentu profesionálních obranných prostředků. Aktivity firmy v posledních letech směřovaly zejména k vývoji 
nových výrobků, které se staly součástí uceleného setu obranných prostředků.

Pro naše produkty je typický promyšlený design, který testujeme s předními experty z ozbrojených složek. Při výrobě použí-
váme moderní materiály a výrobní postupy. Výsledkem je tak vysoce funkční a odolný produkt, který vás nezradí ani v těch 
nejextrémnějších podmínkách. Unikátnost našich výrobků potvrzuje také celá řada získaných patentů v Evropě, v USA, v Rusku 
i v Číně. Ve firmě máme zavedený systém řízení kvality ISO 9001.

Přes 90 % naší produkce vyvážíme do více než 60 států – Německa, Itálie, Španělska, Portugalska, USA, Ruska, ale také do Číny, 
Indie, Mexika a do mnoha dalších zemí. Naše produkty tak každý den pomáhají lidem po celém světě.

EuroSecurityProducts EuroSecurityProducts

tradice od roku 1992
certifikace ISO 9001


