
Technický popis a materiálové zloženie jednotlivých súčastí rovnošaty.

1.1 Zásahová komplet tmavomodrý 
Zásahová bunda tmavomodrá
Materiál: 65%polyester, 35%bavlna, gramáž 275g/m2
Farba: tmavomodrá DARK NAVY
Strih: Bunda v športovom prevedení bez vnútornej podšívky. Predný diel bundy je
členený do dvoch dielov. Vo vrchnej časti bundy sú umiestnené dve dvojité šikmé vrecká 
uzatvorené príklopkami na dva suché zipsy a špirálový zips. Vrecká sú po stranách rozšírené. 
V spodnej časti bundy sú umiestnené dve bočné šikmé dvojvýpustkové vrecká so zapínaním na 
špirálový zips. Bunda sa zapína po celej dĺžke umelohmotným zipsom a zakrytým prekladom 
so zapínaním na suché zipsy. Golier je stojačikového typu s možnosťou nastavenia zapínania 
na suchý zips. Rukávy sú ergonomicky tvarované, na lakťoch spevnené, v dolnej dĺžke 
ukončené manžetou o šírke cca 50 mm, nastavenie manžety bude z polovice nariasenou gumou, 
z polovice nastaviteľným patentom na suchý zips. Na ľavom aj pravom rukáve sú v hornej časti 
cca 110m od ramenného šva umiestnené dve vrecká po bokoch so zapínaním na skryté špirálové 
zipsy. Spodný okraj bundy je ergonomicky tvarovaný, kde zadný diel je dlhší ako predný a v 
spodnej časti sa sťahuje elastickou gumičkou s brzdičkami na jej reguláciu. Zadný diel je 
členený štepovaním vo vrchnej časti cca 300mm od ramenného šva rozšírený skladom na 
30mm. Na ľavom a súčasne aj na pravom rukáve v zmysle zákona je umiestnená nášivka erb 
mesta a poloblúk. Na prednom diely ľavá strana je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ 
POLÍCIA s rozmerom 125x45 mm. Na prednom pravom diely sú umiestnené nad sebou pútka 
na odznak a na uchytenie vysielačky. Na zadnom diely je umiestnený reflexný nápis 
MESTSKÁ POLÍCIA s rozmerom 300x100 mm.

Zásahové nohavice tmavomodré
Materiál: 65% polyester 35%bavlna, gramáž 275g/m2
Farba: tmavomodrá DARK NAVY
Strih:
Nohavice dlhého športového strihu s umiestnenými bočnými vreckami na stehnách v strede 
s protiskladom. Bočné vrecká sú natočené na stehnách pod uhlom 30°.Vrecko sa skladá 
z dvoch vreciek. Jedno je určené na mobilný telefón uzatvárateľné na príklopku so zapínaním 
na suchý zips. Druhé vrecko je so zapínaním na umelohmotný zips bez príklopky, ktoré je v 
strede rozšírené a je umiestené z časti pod mobilným vreckom. Predný diel má v kolennej časti 
tvarované spevnenia s naštepovaným podkladom, kde spevnenie pokračuje aj na zadnom diely 
nohavíc. V bočnom a krokovom šve sú záhyby. Vrchná časť predných dielov má po oboch 
stranách umiestnené bočné šikmé vrecká. Zapínanie rázporku je riešené zapracovaným 
umelohmotným zipsom. Pás je naštepovaný po celom obvode v šírke 4 cm, v zadnej časti s 
všitou gumičkou. Po celom obvode sú rovnomerne rozmiestnené pútka s rozmerom 40x60mm. 
Zadný diel nohavíc je v sedacej časti kombinovaný s dvomi funkčnými vreckami so zapínaním 
na suchý zips v lište. Zadný diel nohavíc je spevnený podkladom z rovnakého materiálu ako 
nohavice. Dolná dĺžka nohavíc je ukončená na sťahovací patent so suchým zipsom 
s možnosťou stiahnutia.

2./ Prechodná softshelová bunda
Materiál - zloženie 
Vrchný materiál -

• 1 .vrstva
• 2. vrstva
• 3. vrstva

3-vrstvový
94% PES, 6% Spandex
100% Polyuretán
100% Polyester-microfleece



• hmotnosť 320 gr./m2
• farba- DARKNAVY(tmavomodrá)

Materiál - vlastnosti
• 10 OOOmm H20(vodný stĺpec) - odolnosť voči vode
• 5 OOOmm g/m2 za 24 hodín - priedušnosť

Sieťovaná podšívka
• 100% PES
• hmotnosť 55-60 gr/m2
• farba - BLACK(čiema)

Strih:
• Bunda je pozdĺžne členená, tvarovaná na prednom a zadnom diely
• Predné diely sa pod sedlom skladajú z troch tvarovaných dielov v členení predného dielu, 
vrátane goliera cez prednú časť sedla popod prieramky cez zadnú časť sedlaje všitá reflexná 
výpustka-paspulka, široká 2mm
• Zapínanie bundy je po celej dĺžke umelohmotným nepremokavým zipsom čiernej farby
• Golier stojačikového typu, vonkajšia časť goliera sa skladá z troch dielov, jednotlivé diely sú 
lemované reflexnou výpustkou jej šírka je 2mm. V hornej časti zipsu je prekrytie záložkou
• Na ramenách náplecníky (40 x 150mm) na odopínateľný patent
• Rukávy má ergonomicky tvarované, ukončené manžetou o šírke 50mm,
nastavenie manžety je z polovice nariasenou gumou v strede 2x prešitým štepom, štepovanie je 
od seba vzdialené lOmm, z druhej polovice nastaviteľným patentom na auto-moto gombíky. 
Rukávy sú zložené z troch dielov, na predlaktí zošité z prednej časti do zadnej všité do manžiet, 
v štepe všitá reflexná výpustka, široká 2mm
• Na ľavom rukáve 100mm od ramenného šva našitá nášivka erb Mestská Polícia Pezinok nad 
ňou našitá kruhová výseč s nápisom Mestská Polícia (v zmysle zákona o OP a MP).
• Na pravom rukáve našité vrecko s príklopkou na patent, rozmer vrecka: 110x150mm, tvar 
vrecka a príklopky je do špicu patent je všitý v príklopke.
• Náprsné vrecká s príklopkami na patent, patenty sú všité do príklopky, príklopky sú všité do 
predného sedla, vrecko všité do vnútra bundy, tvar príklopky do špicu, špic je vyosený ku zipsu
• Nad vreckom na srdcovej strane je našité pútko s dierkou na služobný odznak, rozmer pútka 
60 x 30mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 40mm na stred príklopky. 
Nad vreckom na prednom pravom diely je umiestnené pútko na uchytenie vysielačky rozmer 
pútka 60 x 30mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 60mm na stred 
príklopky.
• Spodné dvojvýpustkové bočné vrecká na zapínanie na umelohmotný zips všité do členeného 
štepovania predného dielu bundy, veľkosť bočných otvorov vreciek je 18mm
• Dolná dĺžka bundy je ukončená vodiacim tunelom na elastickú gumičku, ktorá je na predných 
bočných dieloch vyvedená cez kovové priechodky, gumička je nastaviteľná plastovými 
brzdičkami.
• Zadná časť bundy pod sedlom sa skladá z troch tvarovaných dielov,
• Zadné diely sú predĺžené oproti predným dielom. Na zadnom diely umiestnený reflexný nápis 
Mestská Polícia, slová pod seba v dvoch riadkoch.
Vnútorné vypracovanie bundy
• vrchná tretina bundy je podšitá sieťovou podšívkou
• rukávy sú podšité sieťovou podšívkou
• vnútorné časti vrchných vreciek sú uchytené 5mm širokou lemovkou k vrchnému štepovaniu 
vnútorných spodných vreciek



Farba manžety: 
Hmotnosť materiálu: 
Úplet:
Certifikát:
Strih:

3./ Polokošeľa dlhý rukáv, dvojfarebná
Materiál: 50%BAVLNA, 50%PES
Farba: 53761 bledomodrá
Farba golier: 19-4013TC tmavomodrá / 280gr./m2 plátnová väzba 67%PES/

3 0% Viskóza/3 %Elastan
19-4013TC tmavomodrá, 100%BA hladký úplet 
210 g/m2 
pique
OEKO-TEX
Polokošeľa s dlhým rukávom. Predný diel má v strede zapínanie 

hĺbky 150 mm na 3 plastové gombíky, priemeru cca 12 mm, prekrytie v šírke 30 mm, 
podloženie prekrytia je z tkaniny, v spodnej časti štep vo vzdialenosti 10 mm na spevnenie. Do 
priekrčníka je všitý golier - stojačikového typu, z tkaniny cca 75 mm. Cez priekrčník predného 
a zadného dielu je vo dvoch radách z vnútornej strany naštepovaný 1 mm v oboch krajoch 
začisťujúci prúžok zo základného materiálu v šírke cca 10 mm. Výrobok je šitý polyesterovými 
niťami. Raglánové rukávy sú všité trojnitným, obnitkovacím stehom. Raglánový štep predný 
diel začína v priekrčníku vo vzdialenosti 95 mm od stredu zapínacieho prekladu. Pokračuje 
v miernom oblúku a končí v spodnej časti pod rukávom v prieramku. Zadný diel raglánových 
rukávov začiatočný štep je v priekrčníku vzdialený od seba 100 mm orientovaný na stred 
priekrčníka ZD. Pokračuje v miernom oblúku do spodnej časti rukávov v prieramku. Rukávy 
majú v spodnej časti manžetu (lem) z úpletovej tkaniny v šírke 50 mm, je našitá dvojnitným, 
spodom krycím stehom. Bočný šev je zošitý trojnitným obnitkovacím stehom. Spodný kraj 
trupu je podohnutý 20 mm preštepovaný dvojihlovým strojom zo spodku krycím stehom. Na 
prednej srdcovej strane je priamo vyšitý odznak v striebornom prevedení s erbom mesta a s ID 
číslom príslušníka mestskej polície vzdialený od ramenného šva 18 cm s rozmerom 70 mm x 
55 mm. Na prednej pravej strane je priamo vyšitý nápis v dvoch riadkoch pod sebou MESTSKÁ 
POLÍCIA. Na ľavom rukáve je priamo vyšitý s tmavomodrou podšívkou okrúhly erb mestskej 
polície a nad ním poloblúk s nápisom MESTSKÁ POLÍCIA v zmysle zákona o OP. Zadný diel 
polokošele je hladký bez nápisu.

4./ Pánske nohavice - celoročné s bočnými vreckami s pohyblivým páscom
Materiál: 20% Viskóza/ 15%vlna/ 65 % Polyester
Farba: tmavomodrá - dezén WR 55
Strih:
Nohavice dlhé nepodšité, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných 
dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. 
Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný 
s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím odševkov, s dvomi 
dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je 
zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s našitím 
chránitkového pruhu.

Technický popis
Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok 
prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k 
rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.
Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený 
k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky.
Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54,



pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný 
v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho 
materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.
Zadné vrecká — zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 
145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený 
uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny 
z čierneho mat.
Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixovaná, 
podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou 
uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru
Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom 
z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, 
uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. 
Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v 
pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové 
spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, 
prištepovaný k páscu, šírka 20mm dĺžka 80mm
Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom 
kraji prišité uzávěrovacím strojom na pásec. DÍžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka 
putiek 12 mm.
Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch 
cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre 
väščie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.
Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2mm od okraja vrecka, vrecko má 
v strede sklad 20mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými 
kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené.
Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec 
chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym 
strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany.
Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené. 
Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé:
-jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany 15 mm od kraja 
Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :
-1 ks oproti dierke predĺženého pasca 
-1 ks na zadnom vrecku

5./ Pánske nohavice - celoročné s pohyblivým páscom
Materiál: 20% Viskóza/ 15%vlna/65 % Polyester
Farba : tmavomodrá - dezén WR 55
Strih : Nohavice dlhé nepodšité, s pukmi na predných a zadných dieloch nohavíc. Na
predných dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným 
odševkom. Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany 
vypracovaný s podšitím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšitím odševkov, 
s jedným dvojvýpustkovým vreckom so zapínaním na umelohmotný gombík. Dolná dĺžka je 
ukončená a zapracovaná s našitím chránitkového pruhu.

Technický popis
Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok 
prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k 
rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.



Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený 
k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky.
Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46 - 54, 
pre veľkosti 56 - 66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný 
v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho 
materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.
Zadné vrecko - zhotovené na ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 145 mm, 
výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. 
Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný gombík. Vačok vrecka z vačkoviny z čierneho 
materiálu.
Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, 
podkryt je podšitý vačko vinou z čierneho materiálu. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou 
uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru
Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom 
z čierneho materiálu, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 
mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný 
gombík. Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste 
šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové 
spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, 
prištepovaný k páscu, šírka 20 mm dĺžka 80 mm.
Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom 
kraji prišité uzávěrovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka 
putiek 12 mm.
Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch 
cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre 
väščie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.
Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec 
chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym 
strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany.
Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené. 
Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé :
- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany 15 mm od kraja 
Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :
-1 ks oproti dierke predĺženého pasca 
-1 ks na zadnom vrecku

6.1 Košeľa kanadský vzor dlhý rukáv
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester
Farba: bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii

s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky 
Strih: Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané
vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká majú vystuženú príklopku 
tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom 
štepovaní 2cm otvor na pero. Predné diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové
štepovanie je po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košele. Na zadnom diely košele 
sú rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepovania po celej dĺžke od plecného šva až 
k dolnej dĺžke košele. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú 
tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešitím krajných častí



a vytvárajú pútko na uchytenie vysielačky. Léga košele je v základnej farbe bledomodrej, po 
celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košele je ukončený do vystuženej manžety 

tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Na ľavom aj na pravom rukáve košele sú 
umiestnené nášivky erb a poloblúk. Jednodielny golier košele je všitý do stojačiku, ktorý je 
vystužený so zapínaním na gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je 
umiestnené pútko na odznak.

7./ Košeľa kanadský vzor krátky rukáv
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester
Farba: bledomodrá košeľovina (odtieň číslo 520) v kombinácii

s tmavomodrou košeľovinou (odtieň číslo 550) pre výložky a príklopky 
Strih: Košeľa má na predných dieloch umiestnené na oboch stranách nakladané
vrecká. V strede týchto vreciek sa nachádza sklad. Vrecká majú vystuženú príklopku 
tmavomodrej farby so zapínaním na gombík. Príklopka na srdcovej strane má vo vrchnom 
štepovaní 2cm otvor na pero. Predné diely sa zapínajú po celej dĺžke, tvarové
štepovanie je po celej dĺžke od plecného šva až k dolnej dĺžke košele. Na zadnom diely košele 
sú rovnomerne od seba vzdialené tvarované štepovania po celej dĺžke od plecného šva až 
k dolnej dĺžke košele. Výložky v plecnom šve sú vystužené, odopínateľné na gombík a sú 

tmavomodrej farby, všité do plecného šva. Sú rozdelené na tri časti s prešitím krajných častí 
a vytvárajú pútko na uchytenie vysielačky. Léga košele je v základnej farbe bledomodrej, po 
celej dĺžke so zapínaním na gombíky. Rukáv košele je ukončený manžetou v základnej 

bledomodrej farbe. Na ľavom aj na pravom rukáve košele sú umiestnené nášivky erb 
a poloblúk. Jednodielny golier košele je všitý do stojačiku, ktorý je vystužený so zapínaním na 
gombík v tmavomodrej kombinácii. Nad ľavou príklopkou je umiestnené pútko na odznak.

8./ Sveter policajný s celozipsovým zapínaním
Materiál priadze: 50%Wool Merino/50% Polyacryl Low Pilling
Väzba: jednolícna + rebro 2:2
Farba priadze: Tmavomodrá
Funkcia priadze: Teflon Fabric protector - priadza má teflónový povrch, je odolná

voči vode, snehu a znečisteniu. Zvýšená odolnosť voči 
opotrebovaniu - žmolkovaniu.

Strih: Sveter s celozipsovým zapínaním tmavomodrý, s aplikáciami
z kontrastného materiálu na lakťoch a pleciach doplnené reflexnými paspulkami, vyhotovený z 
materiálu 50% vlna Merino a 50% Polyacryl s teflónovou úpravou pletiarskou technológiou vo 
väzbe jednolícnej v kombinácií v bokoch a rukávy s rebrom 2:2. Predný diel je celorozopínací 
na zips s dlhými rukávmi a priekrčníkom riešeným do stojačika. Dolný okraj trupu a rukávov 
začína pružným lemom. Pulóver má v ramennej časti predného a zadného dielu a v predlaktí 
rukávov nakladané sedielka z tkaniny z materiálového zloženia 65% PES/ 35% bavlna 
kontrastnej farby, ako je základný materiál. Z tejto tkaniny je aj vrecko s príklopkou, ktoré je 
umiestnené v ľavej polovici predného dielu. Príklopka sa zapína na suchý zips. Nad vreckom 
je reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA. V plecnej časti prieramkov sú všité náplecníky 
zapínané na suchý zips. V chrbtovej časti zadného dielu je našitá kontrastná tkanina na ktorej 
je reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA. Na ľavom rukáve je našitý znak Mestskej polície 
Pezinok.

9./ Pánsky služobný oblek



Materiál: 20 % Vlna/ 78 % Polyester/ 2% Elastan
Farba: tmavomodrá PANTONE Navy PMS 2767
Značenie: etiketa, ktorá bude všitá v malom vnútornom vrecku. Etiketa

musí obsahovať veľkosť saka, výšku, zloženie a symboly 
ošetrovania.

Balenie: sako a nohavice sú zavesené na vešiaku a vkladané do číreho

PET vreca, ktoré je uzatvorené
Prevedenie a strih: Sako je jednoradového zapínania na 2 ks umelohmotných gombíkov. Na 
prednom diele srdcovej strany je všité lištové vrecko. V dolnej časti saka na oboch predných 
dieloch sú všité vrecká s príklopkami. Zadný diel je stredom zošitý, s rázporkom. Rukávy sú 
dvojšvové. Sako je celé podšité podšívkou, na obidvoch predných podšívkových dieloch sú 
zhotovené náprsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele zápalkové vrecko. 
Vystuženie - je z nánosovanej vložkoviny. Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v 
podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných 
dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom 
diele sú vyšité dve dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti - na pravom prednom diele našité 
dva gombíky. Bočné vrecká - dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou. Predné kraje príklopiek 
sú rovnobežné s krajmi predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopky 

sú tvarované v krajoch 50 mm a v strede. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou, 
oštepované v šírke 4 mm. Podkladová podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z 
bavlnenej vačkoviny, kútiky vrecka z vnútornej strany pevne zašité. DÍžka príklopky: pre veľ. 

saka 46-54 = 160 mm, pre veľ. saka 56-66 = 170 mm. Zadný diel - je stredom zošitý, 
rozžehlený, s rázporkom, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Vrchná 
strana rázporku je preštepovaná v šírke 4 mm, spodná úzko v kraji, ukončenie rázporku šikmo 
v dĺžke cca 55 mm. Prieramky, priekrčník a plecné švy sú vystužené fixačnou vložkou, plecné 

švy a prieramky spevnené zisťovacím prúžkom. Golier - spodný je z florbondu vo farbe 
základného materiálu, v priehybe zaistený sujtaškou. Preves vrchného goliera je vystužený 
fixačným materiálom, stojačik bez vystuženia. Stojačik je našitý na vrchný golier a rozžehlený, 
preštepovaný v šírke 2 mm po stojačiku. Spodný golier je na vrchný v prevese našitý strojom 
cik-cak, rožky goliera odšité. Náklopné švy a vrchný golier je všitý do priekrčníka strojom, 
náklopné švy sú rozžehlené, spodný golier je všitý do priekrčníka strojom cik-cak. Uprostred 
priekrčníka zadného dielu je na stojačiku skrz spodný golier našité vešadlo, ktorého dĺžka je 80 
mm. DÍžka rožku goliera je 40 mm, dĺžka rožku klopy 43 mm. Rukávy - sú dvojdielne, švy 

rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom kraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. 
Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakťovom šve. 
Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plecnej časti sú 
vyplnené plecnými vložkami, ktoré sú prišité stěhovacím strojom, hlavice rukávov vyplnené 
tvarovanou vložkou. Podšívka - do farby základného materiálu, do blúzy všitá strojom. Zadný 
diel je stredom zošitý a šev prežehlený. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, v ľavom 
bočnom šve podšívky cca 100 mm od prieramku všitá intetiketa s údajmi. Vnútorné náprsné 
vrecká - dvojvýpustkové na obidvoch predných dieloch. Výpustky sú z kontrastného materiálu 
vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola oštepovaný v šírke 2 mm, pod 
vrchnou výpustkou je všitá zápienka, oproti prešitý umelohmotný gombík, pod otvorom vrecka 
podložený výstužný materiál pre spevnenie. DÍžka vrecka: pre veľ. saka 46-54 = 145 mm, pre



veľ. saka 56-66 = 155 mm. Zápalkové vrecko - dvojvýpustkové v dolnej časti ľavého 
podšívkového predného dielu, zhotovené technológiou ako vnútorné náprsné vrecká, ale bez 
zápienky. DÍžka vrecka: pre všetky veľkosti sák = 95 mm. Štepovanie - v šírke 4 mm: predný 

kraj* golier, dolný kraj saka, vrchná strana rázporku - v šírke 2 mm otvory vnútorných vreciek, 
spodná rázporková časť zadného dielu, šev stojačika. Na prednom ľavom polpredku nad 
lištovým vreckom je umiestnené pútko na pripevnenie služobného odznaku. Na ľavom rukáve 
je umiestnená nášivka Mestskej polície Pezinok.
Pánske nohavice klasické, oblekové
Na predných dieloch sú lištové vrecká, na pravom zadnom diele lištové vrecko na zapínanie. 
Na pásci sú našité pútka, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík a nohavicový 
háčik. Nohavice sú v rázporku zapínané na umelohmotný zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený 
chránidlom, záložka zapravená zapošívacím strojom. Nohavice sú nepodšité. Predné diely - 
majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k 

bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rázporku. V mieste 
rázporku sú krokové podklady z vačkoviny. Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 
27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové 
nádševky. Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 

46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola 
oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka zo 
základného mat., vačky vreciek z vačkoviny do farby základného materiálu. Zadné vrecko - 
zhotovené na pravom zadnom diele, lištové. Šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru 145 mm, lišta 

podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie 
vrecka na jeden umelohmotný gombík, uprostred vrecka vyšitá konfekčná dierka. Vačok 
vrecka z vačkoviny do farby základného materiálu. Rázporok - zapínaný na zips s kovovým 
zubom. Lišta a podkryt sú podfixovaná, podkryt je podšitý vačko vinou vo farbe základného 
mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Pásec - je 35 mm široký, podfixovaný 
perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom do farby základného materiálu, v mieste 
sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná 

dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rázporok má spodné 
zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní 

preštepovania lišty zipsového rázporku. Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na 
špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. DÍžka 

našitého pútka je po našití 45 mm, šírka pútiek 12 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od 
predného okraja našité pútko na tŕň, ktorého dĺžka je 16 mm. Rozmiestnenie pútiek - po jednom 

na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po 
jednom uprostred pútiek na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 
počet pútiek 8.Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo vo farbe základného 
materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, 
obnitkovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie 
byť viditeľné z lícnej strany. Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité 
retiazkovým stehom, rozžehlené. Štepovanie - v šírke 2 mm - príklopka zadného vrecka, otvor 
bočného a zadného vrecka dookola, šev podkrytu v mieste zipsu.

10./ Ponožky letné THERMO



Materiál: 72 % bavlna, 26 % Proleň vlákno, 2 % elastan
Farba: čierna
Strih : Ponožka upravená antibakteriálnou úpravou iónmi striebra a pre rýchly odvod
vlhkosti s vláknom, ktoré má vynikajúce termoizolačné vlastnosti, potláča alergické reakcie, je 
odolné voči hubám, plesniam a baktériám i voči oderu.

v

11. / Šiltovka s vyšitím
Materiál: 190g/m2, zloženie 100%pes
Farba: tmavomodrá
Strih:
Vysoký profil, vrstvená výstuha predného panelu, olemované vetracie otvory, plný profil, 
zapínanie vzadu na suchý zips. Na prednom diely vyšitý strieborný odznak, s čiernym nápisom 
Mestská polícia, kde sú slová umiestnené pod sebou. Slovo MESTSKÁ je vyšité vodorovne, 
slovo POLÍCIA je vyšité v oblúku. Výška písma 6mm. Výška odznaku je 60mm, šírka odznaku 
je 55mm. Tvar odznaku je 6-cípa hviezda. Od odznaku smerom po stranách vyšívaná 
šachovnica v troch radoch striedavo biele štvorce v rozmere 15xl5mm. DÍžka šachovnice na 
každej strane 90mm.

12. / Hodnostné označenie
Materiál vrchný : 100 % polyester
Podkladový materiál: 100 % polypropylen, netrhací čiernej farby 70g/m2,

100% PSA suchý zips čierny háčik
100 % strížový polyester spodná niť AMANN ISA 150 čierna 
100 % polyester, vyšívacia niť AMANN ISACORD zlatá/striebomá 

Farba: tmavomodrá
Strih: Hodnosti sú vyrobené zo základného materiálu. Sú vystužené pevným
plastovým materiálom s háčikom. Hodnostné označenie je zo štyroch strán oštepované v šírke 
lmm. Hodnostné označenie je vyhotovené vo veľkosti (dĺžka 85mm, šírka 65mm). Na 
hodnostnom označení bude umiestnené vyšitie hodností v zmysle zadanej špecifikácie.

13. / Výložky - náplecníky
Materiál: 50% polyester, 50%bavlna
Farba: tmavomodrá
Strih: Náplecníky sú vyrobené zo základného materiálu bez lemovky. Sú vystužené
pevným plastovým materiálom. Na spodnej časti náplecníka je našitá krajovka na uchytenie na 
odev širšia časť uchytenia má dĺžku 50mm, kratšia krajovka má dĺžku 22mm.Náplecník je 
s troch strán oštepovaný v šírke 2mm. 15mm od špice náplecníka je oštepovaná dierka na 
pripnutie na odev. Náplecník je vyhotovený v dvoch veľkostiach(dížka 140mm, šírka 55mm). 
Na náplecníkoch bude umiestnené vyšitie hodností v zmysle zadanej špecifikácie.

14./ Poltopánka policajná letná - celokožená, šnurovacia, čierna

VRCHNÉ PREVEDENIE :
Hovädzí box, anilínová úprava, hrúbka 1,8 mm, farba 
čierna - lesklá

PODŠÍVKA: Keper ražný tužený
PODŠÍVKA zadných dielov : Bravčová štiepenka voskovaná zažehľovaná
MEDZIPODŠÍVKA : Molino s termonánosom
VLEPOVACÍ OPÄTOK : Vláknitá useň 1,8-2,0 mm
VÝSTUŽ ŠPICE : Termoplastický materiál IK-65
PODOŠVA: PU - MICHAEL


