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UMUNDUROWANIE, 

OPORZĄDZENIE TAKTYCZNE

WYPRODUKOWANE W POLCE





O firmie
Firma CURRAHEE została wydzielona z firmy SELW-2, a właściciele firmy SELW-2 są

również właścicielami firmy CURRAHEE, dlatego też firmy te są powiązane ze sobą

właścicielsko i zadaniowo.

Firma SELW-2 jest firmą handlową, posiadającą wszystkie uprawnienia i koncesje

zezwalające na obrót specjalny, handel bronią i materiałami wrażliwymi na arenie

międzynarodowej (Koncesja nr B-030/2012, AQAP 2110:2016 nr 1184/A/2018, ISO

9001:2015 nr 1184/S/2018, WSK nr 1184/W/2016).

Firma CURRAHEE projektuje i produkuje wyposażenie taktyczne w zakresie Koncesji

nr B-029/2014, która obejmuje wytwarzanie kamizelek i sprzętu specjalistycznego dla służb

militarnych i mundurowych. Pozwala ona również na handel tym sprzętem wewnątrz kraju.

Dzięki doświadczeniu żołnierzy pomagających w procesie projektowania nasze produkty

spełniają surowe wymagania współczesnego pola walki. Zanim produkt wejdzie na rynek,

jest wielokrotnie testowany, sprawdzany i udoskonalany, aby mieć pewność. Dajemy

żołnierzom to, czego naprawdę potrzebują - wyposażenie wysokiej jakości.

Wszystkie nasze produkty są opracowywane przy użyciu programów komputerowych.

Dzięki temu mogliśmy zainstalować system w pełni kompatybilny z systemem MOLLE

(25,4 mm x 38,1 mm).



Kamizelki



Kamizelka LP 2.0



Lekka mobilna kamizelka która wraz 

z systemem dodatkowych paneli przednich 

i tylnych (panele nie są w komplecie i są do 

kupienia osobno) daje możliwość 

dopasowania kamizelki do rożnych 

rodzajów zadań. Kamizelka jest tak 

zaprojektowana by zapewnić maksimum 

ochrony przy maksimum mobilności.

- System QR (umożliwia szybkie wypięcie)

- Na przedniej części system VELCRO® 

umożliwiające montaż paneli

- Na plecach zamki które umożliwiają 

szybki montaż wymiennych paneli tylnich

- Cummerbundy są regulowane co pozwala 

na dopasowanie ich w obwodzie

- na plecach znajduje się uchwyt 

ewakuacyjny

- całość wykonana z CORDURA® 500/770



Kamizelka dla „Wody”



Kamizelka dla „Wody”



Kamizelka LP Lekki Plate Carrier

Kamizelka łączy w sobie maksimum

ochrony, mobilności i lekkości.

Kamizelka na przedniej klapie posiada

kieszeń na 3 magazynki M4, oraz w jej

górnej części kieszeń przeznaczoną np.

na magazynki pistoletowe.

Cummerbundy są regulowane i pozwalają

na dopasowanie w obwodzie, a w części

ramieniowej jest regulacja za pomocą

systemu taśm samoszczepnych.

W opcji dodatkowej można zamówić

kieszenie na radio (lewa lub prawa

strona), oraz kieszenie na boczne płyty.



Kamizelka LP Lekki Plate Carrier



Kamizelka LP v2 Lekki Plate Carrier

Kamizelka łączy w sobie maksimum

ochrony, mobilności i lekkości.

Kamizelka na przedniej klapie posiada

kieszeń na 3 magazynki M4, oraz w jej

górnej części kieszeń przeznaczoną np.

na magazynki pistoletowe.

Cummerbundy są regulowane i pozwalają

na dopasowanie w obwodzie, w części

ramieniowej regulacja za pomocą

systemu taśm samoszczepnych.

W opcji dodatkowej można zamówić

kieszenie na radio (lewa lub prawa

strona), oraz kieszenie na boczne płyty.

Rozmiar kamizelki jest dopasowywany

pod konkretne rozmiary płyt ( M, L, XL ).



Kamizelka LP v2 Lekki Plate Carrier



Kamizelka LP ARIZONA 

Lekki Plate Carrier łączy w sobie maksimum

ochrony, mobilności i lekkości.

Kamizelka posiada pełne boczne pasy

(cumerbund), na przedniej klapie kamizelki

znajduje się kieszeń w formie 3D,

co umożliwia montaż wewnętrznego panelu

(ładownicy) na 3 magazynki do M4 lub AK

BERYL, oraz w jej górnej części kieszeń

(organizer), w której można zamontować

panel na 4 magazynki pistoletowe.

Cummerbundy są regulowane – pozwalają

na dopasowanie w obwodzie, a w części

ramieniowej jest regulacja za pomocą

systemu taśm samoszczepnych.

W opcji dodatkowej można zamówić panele

(ładownice) do M4 lub AK oraz pistoletowe.



Kamizelka LP ARIZONA 



Kamizelka LP ARIZONA v2

Lekki Plate Carierr łączy w sobie maksimum ochrony, mobilności i lekkości.

Posiada pełne boczne pasy (cumerbund), oraz system dowolnej konfiguracji 

przedniego panelu. Przednia klapa kamizelki (panel) jest wymienna, dostępna 

w trzech rodzajach.

1. Panel v1 z ładownicami na 3 magazynki do AK/BERYL.

2. Panel v2 z ładownicami na 6 magazynków do MP 5.

3. Panel v3 prosty z systemem MOLLE.

W górnej części kamizelki znajduje się kieszeń (organizer), w którym można 

umieścić np. 4 magazynki pistoletowe. 

Kamizelka na przedniej klapie posiada kieszeń na 3 magazynki M4 i kieszeń 

na magazynki pistoletowe w górnej części. 

Cummerbundy są regulowane pozwalają na dopasowanie w obwodzie, w części 

ramieniowej regulacja za pomocą systemu taśm samoszczepnych. W opcji 

dodatkowej można zamówić kieszenie na radio (lewa lub prawa strona), oraz 

kieszenie na boczne płyty. 

W opcji dodatkowej można zamówić kieszenie na radio (lewa lub prawa strona), 

oraz kieszenie na boczne płyty.



LP ARIZONA  v2



LP ARIZONA  v2



Kamizelka LP - ARIZONA v.2

- wymienne panele



Kamizelka MOHAVE 

typu Plate Carrier

Kamizelka Mohave typu Plate Carrier łączy 

w sobie maksimum ochrony, mobilności 

i lekkości.

Posiada możliwość zastosowania miękkich 

wkładów balistycznych i płyt typu SAPI, 

ESAPI  w panelach przednich 

jak i w cummerbundach. 

Posiada na plecach wzmocniony uchwyt 

ewakuacyjny. 

Od środka jest wyposażona w system Air Flow

poprawiający komfort noszenia. 

W cummerbundach dodatkowo znajduje się 

kieszeń na radio. 

Całość kamizelki pokryta systemem MOLLE.



Kamizelka MOHAVE 

typu Plate Carrier



Kamizelka AGAT 

Plate Carrier łączący w sobie maksimum 

ochrony, mobilności i lekkości.

Kamizelka wykonana w systemie tzw. 3D.

Umożliwia montaż twardych płyt balistycznych 

i podkładek miękkiej balistyki.

Posiada w zestawie wymienne pełne boczne pasy 

(cumerbund), z kieszenią na twarde płyty 

balistyczne oraz taśmy łączące panel przedni 

i tylny zamiast pełnych pasów (cummerbund). 

Oba wymienne elementy są regulowane 

za pomocą systemu klamer oraz taśm 

elastycznych, pozwalają na dopasowanie 

w obwodzie. W części ramieniowej regulacja 

za pomocą systemu taśm i elementów 

samoszczepnych.

Rozmiar kamizelki jest dopasowywany pod 

konkretne rozmiary płyt (M, L, XL).



Kamizelka AGAT



Kamizelka AGAT



Kamizelka AGAT



Kamizelka niskoprofilowa

• Cordura ® 500D/770D

● Taśmy Poliamid

● Rzepy Alfatex ®

● 2 lata gwarancji



Kamizelka przeciwuderzeniowa Żółw

Kamizelka przeciwuderzeniowa 

Żółw przeznaczona jest 

do amortyzowania uderzeń 

w obrębie górnej części tułowia. 

Posiada dopinaną osłonę 

na krocze.

Wykonana jest z kilku warstw 

materiałów, szyta segmentowo, 

zapinana na rzepy, umożliwiając 

płynną regulację. Całość obszyta 

lamówką. 

Kamizelka ma zastosowanie 

dla służb ochrony oraz dla osób 

uprawiających sporty walki.



Kamizelka zintegrowana QR

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

System Quick Release

2 lata gwarancji



Plate Carrier QR

• Cordura ® 500D/770D 

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• System Quick Release

• 2 lata gwarancji



Kamizelka PC QR LD

Kamizelka zaprojektowana 

specjalnie dla Jednostki 

Komandosów z Lublińca 

Cordura ® 500D/770D 

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

System Quick Release

2 lata gwarancji



Kamizelka zintegrowana QR Dakota

Kamizelka Zintegrowana 

z jednopunktowym systemem 

szybkiego wczepiania 

i dopinanymi dodatkowo osłonami 

ramion, krocza i szyi.

Dostępna w dwóch wariantach:

1. Standardowym 

2. Z systemem wentylacji 

Cordura ® 500D/770D IRR

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

System Quick Release

2 lata gwarancji



Plate Carrier SIOUX QR

• Cordura ® 500D/770D

● Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• Quick Release System

• 2 lata gwarancji



Panele i plecaki



Panele do kamizelki LP 2.0

system MOLLE

Panel przedni - pokrywa przednia, wykonana w systemie MOLLE, 

umożliwia instalację dowolnego rodzaju sprzętu.



Panele do kamizelki LP 2.0

system MOLLE

Tylny panel to gładki panel z systemem MOLLE zainstalowanym

z zamkami na bocznych krawędziach. Panel nie jest zestawem

z kamizelką i jest sprzedawany osobno.



Panele do kamizelki LP 2.0

system MOLLE

Panel – plecak:

- prosty wszechstronny plecak taktyczny

- montowany za pomocą zamków na bocznych krawędziach

- w środku kieszenie umożliwiające posegregowanie przenoszonego sprzętu

- dodatkowa kieszeń ( po wyciągnięciu dolnej części ) na młot lub nożyce do ciecia drutu

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 500/770



Panel HK-416 

do kamizelki „WODA”



Panel udowy

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji



Paso-szelki CQB

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• 2 lata gwarancji



Modułowy plecak na worek z wodą

• Plecak sprzedawany jest bez 

szelek.

• Cordura ® 500D/770D 

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji



Plecak medyczny

Plecak przeznaczony dla Medyków, 

Paramedyków został zaprojektowany 

dla żołnierzy i przy ich dużym udziale. 

Uwzględniliśmy wszystkie uwagi 

i wymagania które mają pomóc  

w wykonywaniu zadań prowadzonych 

w rejonie zagrożenia.

Plecak wykonany z Cordury 770 specjalnie 

zaprojektowany by nie wystawać za obrys 

ciała co zwiększa możliwości poruszania się 

w trudnym terenie.

Na spodzie znajduje się kieszeń na „płyny”, 

wewnątrz 2 rzędy po 3 kieszenie które mogą 

być spięte razem bądź wyciągane osobno, 

z tyłu na plecach miejsce na Bukłak 

hydracyjny jak i dwie poduszki które 

można zastąpić m.in. dwiema szynami 

SAM SPLINT



Plecak medyczny



Duży Plecak Medyczny



Duży Plecak Medyczny



Duży Plecak Medyczny 

ver. 2



Duży Plecak Medyczny

ver. 2



Plecak Hydracyjny

pod zestaw PC QR LD

Plecak Hydracyjny

pod zestaw PC QR LD 

zaprojektowany przy 

współpracy z "Jednostką 

Wojskową Komandosów" 

(Lubliniec)



Plecak Hydracyjny

pod zestaw PC QR LD



Plecak „CHIEF”

Przednia klapa otwierana jest na całej swojej 

powierzchni co umożliwia dostęp do wewnętrznej 

części plecaka i wykorzystanie go do 

przenoszenia przedmiotów o znacznych 

rozmiarach np. wojskowej radiostacji TRC9200.

Na zewnętrznej części plecak posiada dużą

kieszeń cargo i dwie mniejsze, system molle

i klamer na plecaku umożliwiają zamontowanie

dodatkowych dwóch dużych i jednej mniejszej

kieszeni.

Plecak posiada specjalne otwory w górnej części,

przez które można przeprowadzić rurki systemu

hydracyjnego jak i np. anteny radiowe.

Pas biodrowy i szelki są tak pomyślane by ich

zakres regulacji był komfortowy zarówno dla

osób niskich jak i tych o wzroście powyżej 190

cm.

Plecak wykonany z Oryginalnej Cordury 770

Pojemność plecaka 65 litrów.



Plecak „CHIEF”



Plecak patrolowy 17-23

Plecak patrolowy:

wymiary 42 / 24 / 9 cm

- pojemność ok 10 l bez kieszeni na hełm

- główna kieszeń posiada miejsce 

na system hydracyjny i kieszeń z siatki

- na zewnętrznej części mała kieszeń 

zapinana na zamek

- zewnętrzna klapa posiada naszyte 

komórki molle

- duża siatkowa kieszeń służy do 

przenoszenia hełmu dodatkowo 

regulowana jest na pomocą klamer

- na jej zewnętrznej części znajduje się 

dodatkowa kieszeń zapinana na zamek

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 

500/770



Plecak patrolowy

Klasyczny „Assault pack”.

Plecak jednokomorowy z dwiema kieszeniami,

zaopatrzony w system molle o pojemności

27L, może być wykorzystywany przez służby

wojskowe podczas krótkich patroli.

Plecak posiada specjalne otwory w górnej

części, przez które można przeprowadzić

rurki systemu hydracyjnego.

Tylna część plecaka wykonana w systemie

AIR FLOW.

Plecak wykonany z Oryginalnej Cordury 770



Plecak patrolowy



Plecak patrolowy

Pojemność plecaka 27 litrów 



Plecak strzelca wyborowego 



Plecak strzelca wyborowego



Plecak strzelca wyborowego



Ładownice



Ładownica (2x1) HK-416

ładownica (2x1) HK-416

- mogąca pomieścić dwa 

magazynki do M4/HK-416

- montaż system MOLLE

- wykonano z CORDURA® 

500D/770D



Ładownica (2x1) HK-416 (M4) v1 

Ładownica umożliwia 

przenoszenie dwóch 

magazynków HK-416 (M4). 

Dodatkowa kieszeń pomieści 

dwa magazynki pistoletowe.

Klapka zamykana na rzep.

CRH 17-34



Ładownica (2x1) HK-416 (M4) v2

Ładownica umożliwia 

przenoszenie dwóch 

magazynków HK-416 (M4). 

- dodatkowa kieszeń 

pomieści wybrane akcesoria

(np. telefon),

- klapka zamykana na 

klamrę.

CRH 17-35



Ładownica HK-416 FAST

- Ładownica typu „speed

pouch”, mogąca pomieścić 

magazynki do M4 / HK-416

- montowana na system 

MOLLE

CRH 17-32



Ładownica pistoletowa
CRH 17-02



Pozioma wczepiana ładownica 

na dwa magazynki HK 416

CRH 17-15



Ładownica pistoletowa FAST
CRH 17-33



Ładownica pojedyncza MP5

Ładownica pojedyncza MP5 

(CRH 01-13) mieści jeden magazynek 

od pistoletu maszynowego MP5. 

Magazynek w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica podwójna MP5

Ładownica podwójna  MP5 

(CRH 01-14) mieści dwa magazynki 

od pistoletu maszynowego MP5. 

Magazynki w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica potrójna MP5

Ładownica potrójna  MP5 

(CRH 01-15) mieści trzy magazynki 

od pistoletu maszynowego MP5. 

Magazynki w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D 

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica podwójna AK/Beryl

Ładownica podwójna AK/Beryl 

(CRH 01-08) mieści cztery magazynki 

od karabinu AK/Beryl. 

Magazynki w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana,    

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D 

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica podwójna M4

Ładownica podwójna M4 (CRH 01-06) 

mieści cztery magazynki od karabinu 

M4/HK 416. Magazynki 

w ładownicy trzyma szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica potrójna M4 (3x2)

Ładownica potrójna M4 

(CRH  01-10) mieści sześć magazynków 

od karabinu M4/HK 416. 

Magazynki w ładownicy trzyma

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica M4/HK 416 2x1

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Napy STOCKO

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica pojedyncza pistoletowa

Ładownica pojedyncza pistoletowa 

(CRH 01-03) mieści jeden magazynek 

pistoletowy. Magazynek w ładownicy 

trzyma szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica podwójna pistoletowa

Ładownica podwójna pistoletowa 

(CRH 01-04) mieści dwa magazynki 

pistoletowe. Magazynki w ładownicy 

trzyma szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica potrójna pistoletowa

Ładownica potrójna pistoletowa 

(CRH 01-05) mieści trzy magazynki 

pistoletowe. Magazynki w ładownicy 

trzyma szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica na 200 nb. m249/ 6xM4/AR

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica potrójna 40mm

Ładownica potrójna 40mm 

(CRH 02-16) mieści trzy naboje 

do granatników 40mm (np. M203, 

PALLAD). Dolna część kieszeni jest 

regulowana co pozwala na noszenie 

granatów o niestandardowej długości.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica pojedyncza AK

Ładownica pojedyncza AK 

(CRH 01-07) mieści dwa magazynki 

od karabinów AK/Beryl. Magazynki 

w ładownicy trzyma szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica G36

Ładownica G36 (CRH 01-12) mieści 

jeden magazynek od karabinu G36. 

Magazynek w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica M4

Ładownica M4 (CRH 01-01) mieści 

dwa magazynki od karabinów M4/HK 

416. Magazynki  w ładownicy trzyma 

szeroka guma.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica M4 DA

Ładownica M4 DA (CRH 01-02) mieści dwa 

magazynki od karabinów M4/HK 416. 

Magazynki w ładownicy w poprzek trzyma 

okrągła guma, natomiast od góry można 

założyć klapkę, lub gumę okrągłą z uchwytem 

jak w ładownicach typu shingle. 

Na zewnętrznej części ładownicy znajdują się 

dwa rzędy taśm PALS, na których można 

mocować dodatkowe kieszenie i ładownice.

Klapka w ładownicy jest wypinana, 

co pomaga w dobywaniu magazynków 

podczas działań CQB.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica BERYL DA

Ładownica podwójna AK/Beryl DA 

mieści cztery magazynki 

od karabinu AK/Beryl. 

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Ładownica na taśmę

do KM PK 7,62

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Kieszenie



Apteczka
Apteczka (CRH 17-17)

- typu zrywana

- na górze posiada uchwyt

- otwierana w pełnym zakresie

- w środku posiada kieszenie 

z siatki, na których doszyte są 

gumy (2,5 cm) z regulatorami

- na zewnątrz znajduje się mała 

kieszonka 7 cm głębokości

- wymiary 16,5 / 12 / 5,5 cm

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 

500/770



Apteczka STRETCH
Аптечка (CRH 17-18)

- аптечка pierwszej pomocy - typu 

„pull away”, tzn. można ją 

wyciągnąć z obu stron pokrowca

- materiał (strech), który jest użyty 

na pokrowiec zredukował wagę przy 

jednoczesnym bardzo pewnym 

trzymaniu apteczki na swoim 

miejscu

- może być skonfigurowana do 

przenoszenia zestawów pierwszej 

pomocy

- apteczka jest kompatybilna 

z każdym systemem MOLLE

- w dolnej części pokrowca znajduje 

się kieszeń na nożyczki 

- całość wykonana z CORDURA® 

500/770 i strech





Apteczka zrywana

Apteczka zrywana (CRH 02-06)

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• Klamry National Molding ® / 

ITW NEXUS ®

• Siatka Heathcoat ®

• 2 lata gwarancji



Kieszeń CARGO - duża

CRH 17-11 

- mogąca pomieścić magazynek 200 
szt do karabinka minimi

- 6 шт. magazynków 30 nabojowych 
5.56

- pojemnik na wodę typu Camelbak
ok. 1,5 l 

- lub pojemnik na wodę 1 l i dwa 
magazynki 30 nabojowe 5.56

wymiary 22 / 17,5 / 7 cm

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 
500/770



Kieszeń CARGO - średnia

CRH 17-13

wymiary 20 / 15 / 9,5 cm

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 
500/770



Kieszeń CARGO - mała

CRH 17-09

wymiary 15 / 15 / 7,5 cm

- montaż system MOLLE

- całość wykonano z CORDURA® 
500/770



Kieszeń na boczną płytę
CRH 17-28

wymiary 20,5 / 15,5 / 2,5 см

- montaż systemMOLLE

- całość wykonano z CORDURA® 
500/770



Kieszeń wczepiana na radio
CRH 17-29

kieszeń występuje w wersji 
lewo i prawo stronnej

- montaż system MOLLE

- całość wykonano z
CORDURA® 500/770



Kieszeń na radio RPC 152

CRH 17-07

- kieszeń umożliwia korzystanie 
z radia bez potrzeby jego 
wyjmowania

- bardzo łatwy dostęp do baterii 

- montaż system MOLLE
- całość wykonana z 
CORDURA® 500/770



Kieszeń przednia na „odzysk”

CRH 17-01

całość wykonano z CORDURA® 500/770

z rzepem



Zwijany worek 

na puste magazynki

CRH 17-20



Modułowa kieszeń na naboje 

do strzelby (19 szt)
CRH 17-10



Kieszeń na mag MINIMI
- wymiary:

wysokość 19,5 см

szerokość 15 см

głębokość 9,5 см

CRH 17-31



Kieszeń na granat
CRH 17-14



Карман для FLASH BANG
Dzięki regulacji w dolnej części 

można regulować głębokość 

kieszeni do dowolnej 

wysokości FB



Kieszeń CARGO - mini

Kieszeń uniwersalna CARGO przeznaczona jest 
do przenoszenia dowolnego ekwipunku. 
Zamykana jest na zamek, który zakryty jest 
materiałem co przedłuża jego żywotność oraz 
poprawia parametry bryzgoszczelności. 

Maszynki zamka zostały wyciszone linką 
PARACORD 550. 

Kieszeń mieści np. urządzenia GARMIN GPS 60.

Wymiary: 

8,5cm x 14,5cm x 5cm

• Cordura ® 500D/770D 

• Zamek YKK ®

• Taśmy Poliamid

• 2 lata gwarancji

CRH 02-01



Kieszeń CARGO na zamek

• Kieszeń uniwersalna CARGO 
przeznaczona jest do przenoszenia 
dowolnego ekwipunku. Zamykana jest na 
zamek, który zakryty jest materiałem co 
przedłuża jego żywotność oraz poprawia 
parametry bryzgoszczelności. 

• Maszynki zamka zostały wyciszone linką 
PARACORD 550.

• Wymiary: 

• 15cm x 19,5cm x 8cm

• Cordura ® 500D/770D

• Zamek YKK ®

• Taśmy Poliamid

• 2 lata gwarancji

CRH 02-03



Kieszeń CARGO - pozioma

• Kieszeń uniwersalna CARGO 
przeznaczona jest do przenoszenia 
dowolnego ekwipunku. Zamykana jest na 
zamek, który zakryty jest materiałem co 
przedłuża jego żywotność oraz poprawia 
parametry bryzgoszczelności. 

• Maszynki zamka zostały wyciszone linką 
PARACORD 550.

• Wymiary: 

• 23cm x 12,5cm x 8cm

• Cordura ® 500D/770D

• Zamek YKK ®

• Taśmy Poliamid

• 2 lata gwarancji

CRH 02-04



Kieszeń na dwa granaty typu 

Flash-Bang
CRH 02-14

• Kieszeń podwójna Flash-Bang
(CRH 02-14) przeznaczona jest 
do przenoszenia dwóch granatów 
typu Flash-Bang. Jej dolna część jest 
regulowana za pomocą rzepa, 
co ułatwia przenoszenie dłuższych 
granatów, lub granatów 
z obciążeniem (np. Czeskie P1A6).

• Klapka w kieszeni jest wypinana, 
co pomaga w szybkim dobywaniu 
granatów podczas działań CQB.

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji



Карман  Flash-Bang

• Kieszeń  Flash-Bang (CRH 02-13) 
przeznaczona jest do przenoszenia 
jednego granatu typu Flash-Bang. 
Jej dolna część jest regulowana 
za pomocą rzepa, co ułatwia 
przenoszenie dłuższych granatów, 
lub granatów z obciążeniem 
(np. Czeskie P1A6).

• Klapka w kieszeni jest wypinana, 
co pomaga w szybkim dobywaniu 
granatów podczas działań CQB.

• Cordura ® 500D/770D 

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji

CRH 02-13



Kieszeń na granat dymny

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Klamry  ITW NEXUS ®

2 lata gwarancji

CRH 02-12



Kieszeń na granat RG42/F1

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Klamry  ITW NEXUS ®

• 2 lata gwarancji

CRH 02-10



Kieszeń na kajdanki

CRH 02-23

Kieszeń na stalowe kajdanki. 

Zamykana na rzep.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Kieszeń na manierkę

CRH 02-05
Kieszeń na manierkę (CRH 02-05) 

to kieszeń mieszcząca standardową amerykańską 

manierkę. Może być także używana jako kieszeń 

do przenoszenia dodatkowego ekwipunku i 

amunicji (mieści np. 5 magazynków od M4/416). 

Dno z siatki zapobiega gromadzeniu się 

w kieszeni wody i piasku.

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Klamry  ITW NEXUS ®

2 lata gwarancji



Worek na puste magazynki

• Kieszeń na odzysk (CRH 02-07) przeznaczona 

jest do przenoszenia pustych magazynków. 

Zastosowany w górnej części worka ściągacz 

zapobiega wypadaniu magazynków, 

natomiast wykonane z siatki dno worka 

zapobiega gromadzeniu się 

w kieszeni wody i piasku.

• Cały worek mieści się w niewielkiej saszetce 

którą mocuje się w systemie MOLLE/PALS. 

Jej zewnętrzna część również pokryta jest 

taśmami PALS, 

co pozwala na montaż dodatkowych kieszeni 

na pokrowcu worka.

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• 2 lata gwarancji

CRH 02-07



Panel administracyjny v.1

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji



Panel administracyjny v.2

• Cordura ® 500D/770D

• Taśmy Poliamid

• Rzepy Alfatex ®

• 2 lata gwarancji



Аптечка CRH 02-32

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji



Kieszeń administracyjna

Cordura ® 500D/770D 

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancjiCRH 02-33



Kieszeń GPS wersja JUMP,

Kieszeń GPS 

wersja JUMP, została 

zaprojektowana 

z myślą o używaniu 

podczas skoków 

spadochronowych, 

montaż w systemie 

MOLLE



Kieszeń GPS na rękę

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

3 letnia gwarancja



Kieszeń uniwersalna

Cordura ® 500D/770D

Taśmy Poliamid

Rzepy Alfatex ®

2 lata gwarancji

CRH 02-26



Torba "Hidden surprise"
Torba łącząca w sobie cechy torby taktycznej i klasycznej torby 
na laptopa

Wymiary pozwalają na przenoszenie laptopa o wymiarach 
15,7" torba wyposażona jest w pas umożliwiający noszenie jej 
na ramieniu jak i posiada pas biodrowy zwiększający komfort 
noszenia .

Całość wykonana z oryginalnej Cordury 770 umożliwia 
użytkowanie jej nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach

Torba na zewnątrz zaopatrzona jest w dwie kieszenie 
na butelkę typu " Nalgene " zapinana na szeroką klapę która 
od wewnętrznej strony posiada "mapnik"

wewnątrz zgaduje sie kieszeń na laptopa która również 
umożliwia przenoszenie twardych wkładów balistycznych 
,dodatkowo wewnętrzna cześć jest wyłożona miękkim rzepem 
co daje możliwość dowolnej konfiguracji

Dodatkowo torba posiada specjalny system przenoszenia broni 
krótkiej i możliwość jej szybkiego dobycia w momencie 
zagrożenia bez potrzeby otwierania klapy głównej

System dwóch kieszeni które sie znajdują pod klapa główna 
dają szeroki wachlarz konfiguracji od możliwości przenoszenia 
magazynków do broni krótkiej jak i długiej, amunicji itp... lub 
zagospodarowania przestrzeni w artykuły typowe do pracy 
biurowej

Druga kieszeń została przygotowana do przenoszenia apteczki 
pierwszej pomocy i tu dodatkowo posiadamy zrywany panel na 
którym można umieścić opatrunki typu 
OLAES/COMBAT GAUZE

Jak przystało na torbę taktyczna na przedniej klapie znajduje 
się rzep umożliwiający montaż Moralle patch.





AKCESORIA



IROKEZ Przeciwwaga na hełm 

Ops Core

- umożliwia montaż „strobo” MS-2000M

- kieszeń ze specjalnym organizerem

służy do przenoszenia np. baterii

- montaż „Irokeza” wymaga, by hełm 

był oklejony rzepem

- boczne uchwyty montuje się za 

pomocą parakordu

- całość wykonana z CORDURA® 

500/770

CRH 17-21



IROKEZ Przeciwwaga na hełm

Ops Core



Kieszeń na młot

- montaż system MOLLE

- całość wykonana z CORDURA® 500/770

CRH 17-26



Pas THIN

Lekki, komfortowy, 2-częściowy pas 

taktyczny. Składa się z wewnętrznego 

pasa, pełniącego rolę paska do spodni 

oraz zewnętrznego pasa zapinanego 

na klamrę typu D-Ring Cobra

i systemu naszytych taśm (podobnego 

do MOLLE), które umożliwiają 

zamontowanie sprzętu taktycznego.

Przy zamawianiu prosimy podać 

obwód pasa.

- pas posiada wewnętrzny pasek, który 

zakłada się do spodni

- pas zewnętrzny posiada system 

MOLLE 

i zapinany jest na klamrę D-ring Cobra



Pas THIN

Zdjęcie poglądowe z możliwością 

doczepienia ładownic



Szelki do plecaka patrolowego

Szelki, które umożliwiają noszenie 

plecaka bez kamizelki LP 2.0

CRH 17-36



Regulowany pas do broni

Regulowany pas do broni może być 

wykorzystany jako jedno lub dwupunktowy.

CRH 17-08



Mundury



BLUZA COMBAT

Dostępne  w kolorach : 

– WZ93

– Multicam

– Czarny 

– Piaskowy 

– Oliwka 

– A-TACS AU 

– A-TACS FG                                                                              



Bluza Combat WR

- Oliwka  



Bluza CRH 07-04

- Multicam

- A-TACS AU

- A-TACS FG                                      



Kombinezon Taktyczny CV-1 

Nyco Multicam Ripstop



Kombinezon taktyczny trudnopalny



Kurtka SMOCK CRH 07-01

WZ93

Multicam

Nyco ATACS



Combat Shirt wykonany z  materiału zapewniającego tzw.  „oddychanie”   

i mającego idealne właściwości w odprowadzaniu wilgoci co pomaga 

w utrzymaniu niezbędnego komfortu

– WZ93 

– Multicam

– Czarny 

– Oliwka    

– A-TACS AU 

– A-TACS FG 



Spodnie Combat GR 

- WZ93

- Multicam 

- Черный

- Песочный
- Olivka  



Spodnie polowe

oliwka  



Spodnie CRH 07-06

- A-TACS AU

- A-TACS FG



Spodnie Combat GR-W

- WZ93

- Multicam



System CDAS



Zestaw CDAS

C.D.A.S. - Currahee Direct Action System

1. Kamizelka zintegrowana 1szt.

2. Kamizelka niskoprofilowa MW 1szt.

3. Chest Rigg ALPINUM 1szt.

4. Ładownica M4/M16 1x2 6szt.

5. Ładownica M4/M16 2x2 3szt.

6. Ładownica M4/M16 2x1 DA 4szt.

7. Ładownica M4/M16 2x1 Iwo pro 4szt.

8. Ładownica pistoletowa 1x1 2szt.

9. Ładownica pistoletowa 1x2 2szt.

10. Kieszeń na manierkę 2szt.

11. Kieszeń na granat odłamkowy 1x1 4szt.

12. Kieszeń uniwersalna na granat odłamkowy 2x1 1szt.

13. Kieszeń na granat dymny M-18 1x1 2szt.

14. Kieszeń na granat flash-bang 1x1 2szt.

15. Kieszeń na granat flash-bang 1x2 2szt.

16. Apteczka zrywana 2szt.

17. Kieszeń na maskę przeciwgazową 1szt.

18. Kieszeń na radio AN PRC-152 2szt.

19. Kieszeń Cargo na zamek pionowa 1szt.

20. Kieszeń Cargo na zamek pozioma 1szt.

21. Kieszeń Cargo na zamek pionowa duża 1szt.

22. Kieszeń na granat 40mm 1x2 2szt.

23. Kieszeń na granat 40mm 1x3 2szt.

24. Kieszeń na box M249/M4 2szt.

25. Kieszeń na naboje do strzelby 2szt.

26. Panel udowy 2szt.

27. Panel administracyjny v.1 1szt.

28. Panel administracyjny v.2 1szt.

29. Modułowy plecak z szelkami 1szt.

30. Pas molle z szelkami 1szt.

31. Worek na puste magazynki 2szt.

32. Pokrowiec na CDAS 1szt.


