
ZBROJOVKA ZTM 

DEFEND



VESTY PRO SKRYTÉ I ZJEVNÉ NOŠENÍ

SENATOR SP

Neprůstřelné vesty řady SENATOR jsou kromě vesty SENATOR 
SPOL určené především pro skryté nošení osobám, kterým výkon 

a povaha jejich profese neumožňuje nosit vestu zjevně. 
Tyto vesty se vyrábějí podle ČSN 39 5360 ve třídách balistické 
odolnosti 1, 2, 2CZ, 3 a 4 nebo podle US STD NIJ 0101.4 ve 

třídách I, IIA, II a IIIA. 

SENATOR SPOL SENATOR ST



VESTY PRO ZJEVNÉ NOŠENÍ

MARSHAL LE

Neprůstřelné vesty určené především pro policii nebo pracovníky 
bezpečnostních nebo hlídacích agentur. Svým provedením 
umožňují uživateli pohodlné nošení a volný pohyb při chůzi, 
běhu, střelbě nebo při jízdě v automobilu. Konstrukce vesty 
umožňuje v případě potřeby zvýšit její balistickou odolnost 
vložením keramických desek do přední i zadní části vesty.

VVesty se vyrábějí podle ČSN 39 5360 ve třídách balistické ochra-
ny 1, 2, 2CZ, 3 a 4 a s keramickou deskou ve třídách 3CZ, 4CZ, 
5, 5CZ, 6, 6CZ, 7 a 7CZ. Podle americké normy se vyrábějí vesty 
ve třídách balistické odolnosti I, IIA, II a IIIA, s keramickou 

deskou pak ve třídách III a IV.

MARSHAL TE MARSHAL ST



COMMANDO LE

Obdobně jako neprůstřelné vesty pro policii jsou vojenské vesty 
určené pro zjevné nošení. Vnější potah vesty má kamuflážní 

potisk nebo je v barvě khaki. Svým provedením umožňuje vesta 
uživateli pohodlné nošení, chůzi, běh, střelbu nebo jízdu v moto-

rových vozidlech. 

Stejně jako vesty určené pro policii se vojenské vesty vyrábějí ve 
všech třídách balistické odolnosti. Protistřepinová vesta podle 
americké normy STANAG 2920 a ČSN 39 5360 vykazuje odolnost 

max. V50 = 650 m/s.
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KOMFORT ALFA

TRIČKA

Pro zlepšení komfortu nošení neprůstřelných 
vest Zbrojovka ZTM DEFEND byla vyvinuta 
trička, jejichž konstrukce zajišťuje uživateli 
dostatečnou prodyšnost, odvod potu a do 
jisté míry potlačuje vznik šokového efektu 

způsobeného dopadem projektilu.

KOMFORT BETA SPECIAL
 PROTECTOR



OSTATNÍ PRODUKTY

KERAMICKÉ PLÁTY

  BALISTICKÉ HELMY PASGT

  PROTIÚDEROVÉ OBLEKY

SHIELD SHIELD WITH 
WINDOWS








