


MARS ARMOR Ltd.  
tel +359 2 439 9088
fax +359 2 439 0611 

sales@marsarmor.com

www.marsarmor.com 

2 Poleto, Industrial zone
2230 Kostinbrod

Bulgaria

Конфигурация

• Спейсър (мрежа) от вътрешната страна на калъфа 
   осигурява вентилацията на тялото
• Еластични лепящи ленти, осигуряващи сигурно и 
    комфортно фиксиране на бронежилетката към тялото 
• Удобен за поддръжка външен калъф от памук-полиестер
•• Сваляеми балистични панели
• За улесняване поставянето и изваждането на 
    балистичните панели отварянето на жилетката е с цип

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Система за защита от хладно оръжие (самостоятелно или 
    в     в комбинация)
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

Характеристики и приложение

Стандартната бронежилетка за скрито носене осигурява  
надеждна защита на предната и задната част на торса. Тези 
и качества, съчетани с ниско тегло, висока свобода на 
движение и комфорт, правят този модел на МАРС Армор® 
предпочитан за дискретна защита.  

ЗЗащита

Бронежилетка Модел 11 “Optimum Protection” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални стандарти 
като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtli-
nie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.

МОДЕЛ 11 “optimum protection”
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Конфигурация

• Спейсър (мрежа) от вътрешната страна на калъфа 
    осигурява вентилацията на тялото
• Регулира се в рамото посредствoм  Velcro® 
• Еластични лепящи ленти осигуряват сигурно и 
    комфортно фиксиране на бронежилетката към тялото
•• Удобен за поддръжка външен калъф от памук-полиестер
• В страничната област има припокриване на балистичните 
    панели
• За улесняване поставянето и изваждането на 
    балистичните панели отварянето на жилетката е с цип
• Сваляеми балистични панели

Опции

•• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница 
• Система за защита от хладно оръжие (самостоятелно или 
    в комбинация)
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

БронежБронежилетката Модел 12 “Enhanced Protection” на МАРС 
Армор® за скрито носене с увеличена защитна площ 
осигурява надеждна защита на предната, задната, както и 
на страничните части на торса. Тези характеристики, 
съчетани с ниско тегло, висока свобода на движение и 
комфорт, правят този модел предпочитан за дискретна 
защита при повишена заплаха.

ЗЗащита

Бронежилетка Модел 12 “Enhanced Protection” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални стандарти 
като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtli-
nie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката, от споменатите 
по-горе стандарти, се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 12 “enhanced protection”

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 21 “guard”

Конфигурация

• Регулируеми лапи в областта на рамената и талията 
   осигуряват сигурно и комфортно фиксиране на 
   бронежилетката към тялото
• Удобен за поддръжка външен калъф от Cordura®  
• Сваляеми балистични панели
•• Джобове за допълнителни вложки 
• Странична защита- без припокриване

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Система за защита от хладно оръжие (самостоятелно или в 
    комбинация)
•• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

Характеристики и приложение

ММодел 21 “Guard”  за външно носене осигурява надеждна 
защита на предната и задна част на торса с възможност за 
повишаване нивото на защита чрез поставяне на 
допълнителни балистични вложки. Този модел 
бронежилетка, комбиниращ висока степен на защита при 
минимално тегло и пълно покритие на торса, е 
предпочитан, както от силите за опазване на реда, така и от 
граграждани.

Защита

Бронежилетка Модел 21 “Guard” може да бъде произведена, 
съгласно всички интернационални стандарти като NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  
HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронeжилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 23 “security police design”

Конфигурация

• Пълно покриване на торса
• Регулиране в областта на талията
• Удобен за поддръжка външен калъф от Cordura® 
• Сваляеми балистични панели
• Водонепропусклив калъф на балистичните панели
•• Джобове за различни аксесоари
• MOLLE система за прикачване на модули на предната част
• Регулируем вътрешен колан за по-добро фиксиране на 
    жилетката към тялото

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
•• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Възможност за отваряне на жилетката в раменете
• Фиксирани или сваляеми модули
• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

БронежБронежилетката Модел 23 “Security Police Design” на МАРС 
Армор® осигурява надеждна защита на предната, задната, 
както и на страничните части на торса. Моделът е с пълно 
покритие на торса чрез странично припокриване на 
балистичните панели. Подходящ е както за цивилна 
охранителна дейност, така и за специалните части.

Защита

БронежБронежилетка Модел 23 “Security Police Design” може да 
бъде произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Tech-
nische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 
662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя от желанието на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 31 “optimum lady’s protection”

Конфигурация

• Еластични лепящи ленти, осигуряващи сигурно и 
    комфортно фиксиране на бронежилетката към тялото 
• Удобен за поддръжка външен калъф от памук-полиестер 
• Сваляеми балистични панели
• Жилетката е със специално конструирана ергономична 
    форма,     форма, която добре приляга към женското тяло

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

Характеристики и приложение

Стандартната дамска бронежилетка осигурява оптимална 
защита на предната и задната част на торса. Защитните й 
качества, съчетани с изключително ниско тегло, висока 
свобода на движение и комфорт, правят този модел на 
МАРС Армор® фаворит при осигуряване защитата на дами. 

ЗЗащита

Бронежилетка Модел 31 “Optimum  Lady’s Protection” има 
ограничения в нивата на защита, поради спецификата на 
женското тяло. Възможни нива на защита са  II, IIIA, IIIA+, 
спрямо NIJ 0101.04 и техните еквиваленти в другите 
интернационални стандарти като  NIJ 0101.06;  Technische 
Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Конфигурация

• Имитационен външен вид на елече за костюм
• Мнимо закопчаване и джобове с филетки
• Удобен за поддръжка външен калъф от 100% вълна
• Сваляеми балистични панели
• Цветът на елечето е в съответствие с костюма

ОпцииОпции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Дизайн по желание на клиента 
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ММодел 41 “Diplomat” на МАРС Армор® осигурява дискретна 
предна и задна защита на торса. Бизнесмени и официални 
лица биха се чувствали защитени и същевременно 
комфортно с този модел V.I.P. бронежилетка, която съчетава 
изключително ниско тегло, висока свобода на движение и 
оптимални защитни качества. 

Защита

БронежБронежилетка Модел 41 “Diplomat” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални стандарти 
като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtli-
nie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронираната жилетка от споменатите 
по-горе стандарти се определя от желанието на клиента.

МОДЕЛ 41 “diplomat”

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 55 “modular police design”

Конфигурация

• Цялостна защита на торса, регулиране  в областта на 
    раменете и талията чрез Velcro® 
• Удобен за поддръжка калъф от Cordura® 
• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Сваляеми балистични панели
•• Сваляем модул за защита на врата 
• Водоустойчив калъф на балистичните панели
• MOLLE система за прикачане на модули

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
•• Различни модули, кобури и  чанти за муниции с опция да 
    бъдат сваляеми или фиксирани
• Сваляеми модули за защита на раменете и слабините
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ТТактическа бронежилетка Модел 55 “Modular Police Design” 
на МАРС Армор® осигурява защита на предната, задната и 
страничните части на торса и врата. Страничното 
припокриване на балистичните панели гарантира пълното 
покритие на торса. Предвидена е опция за увеличаване на 
защитата чрез прибавяне на допълнителни вложки, 
защитни панели за рамената и слабините. Приложима е за 
специспециални и полицейски части.

Защита

Бронежилетка Модел 55 “Modular Police Design” може да 
бъде произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Tech-
nische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 
662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ  56 “ultra design”

Конфигурация

• Цялостна защита на торса, регулиране в областта на 
    рамената и талията чрез Velcro®  
• Удобен за поддръжка външен калъф от Cordura® 
• PALS ( MOLLE ) система за прикачване на модули
• Джобове за допълнителни балистични вложки 
•• Сваляеми модули за защита на врата и слабините
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели
• Подсилена дръжка за издърпване

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие  
    (    (самостоятелно или вградено)
• Различни модули, кобури и чанти за боеприпаси
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ММодулна тактическа бронежилетка “Ultra Design” на 
МАРС Армор® осигурява защита на предната, задната, 
страничните части на торса, врата и слабините. 
Припокриването на балистичните панели в областта на 
талията и раменете гарантира пълно покритие на торса. 
Предвидена е опция за увеличаване на защитата чрез 
прибавяне на допълнителни вложки. Подходяща е за 
правоправоохранителни и специални войскови части.

Защита

Бронежилетка Модел 56  “Ultra Design” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  
Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 
2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронeжилетката от 
гореспоменатите стандарти се определя по желание на 
клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ТТактическа бронежилетка “Safeguard Design” на МАРС 
Армор® осигурява пълна защита на торса чрез преден и 
заден, припокриващи се странично панели и сваляеми 
протектори за врата, раменете и слабините. 
Възможност за увеличаване нивото на защита чрез 
поставяне на допълнителни вложки. Предназначена за  
полиция и специалните сили.

ЗЗащита

Бронежилетка Модел 57  “Safeguard Design” може да 
бъде произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  
Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 
2920;  MIL 662. 
НивНивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

Конфигурация

• Пълно покриване на торса
•  Регулиране в областта на талията и раменете
• Удобен за поддръжка външен калъф от Cordura®
• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Фиксирана раменна защита
•• Сваляеми модули за защита на врата и слабините
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• PALS (MOLLE) система за прикачане на модули
•• Фиксирани или сваляеми модули, кобури и чанти за 
    боеприпаси 
• Размер по желание на клиента
•  Цвят по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.

МОДЕЛ 57 “safeguard design”
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МОДЕЛ 58 “extreme design”

Характеристики и приложение

ТТактическата бронежилетка Модел 58 “Extreme Design” 
на МАРС Армор® осигурява защита на предната, 
задната и страничните части на торса, врата, гърлото, 
раменете и слабините. Цялостната защита на торса не 
пречи на мобилността и бойните способности. 
Възможност за увеличаване нивото на защита чрез 
поставяне на допълнителни балистични вложки. 
ОсОсобено подходяща за специални части. 

Защита

Бронежилетка Модел 58  “Extreme Design” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  
Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 
2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

Конфигурация

• Пълно покриване на торса
• Регулиране в областта на талията и раменете  
• Удобен за поддръжка калъф от Cordura®
• 360° PALS ( MOLLE ) система за прикачване на модули
• Джобове за допълнителни балистични вложки 
•• Фиксирана защита на раменете и врата
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели 
• Сваляеми протектори на гърлото и слабините
• Подсилена дръжка за издърпване

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
•• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Възможност за странични джобове за балистични 
    плочи
• Различни модули, кобури и чанти за боеприпаси
• Размер по желание на клиента 
• Цвят по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 61 “navy”

Конфигурация

• Пълно покритие на торса 
• Лесен за обслужване, устойчив на морска вода външен 
    калъф
• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Подсилена дръжка за издърпване
•• Сваляеми водоустойчиви балистични панели 
• Плавучест – от 150 N до 275 N 
• Сваляема с ръчно активиране яка
•  CO2 газовата бутилка под налягане (сменяема)
•  Кабел за ръчно активиране на механизма
•  Тръба за ръчно надуване и спадане на водоплаващата яка

Опции

•• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Автоматична система за активиране на водоплаващата яка
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ВВодоплаващата бронежилетка Модел 61 “Navy” на МАРС 
Армор®  осигурява балистична защита на предната, задната 
и страничната част на торса, както и на врата. Надуваемата 
яка осъществява задържането на тялото на повърхността 
на водата. Възможност за увеличаване на балистичната 
защита чрез допълнителни вложки.  Използва се предимно 
от брегова охрана.

ЗЗащита

Бронежилетка Модел 61 “Navy” може да бъде произведена, 
съгласно всички интернационални стандарти NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662.
Нивото на защита на бронeжилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МОДЕЛ 62 “coast guard”

Конфигурация

• Пластмасови катарами, позволяващи регулирането и 
    комфортното фиксиране на бронежилетката към тялото
• Пълна защита на торса
• Лесен за поддръжка, устойчив на солена вода външен 
    калъф
•• Сваляеми балистични панели
• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Минимална плавучест – 100 N 
• Водоустойчив калъф на балистичния панел 
• Подсилена дръжка за издърпване

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница    ризница
• Плавучест по желание на клиента
• Сваляем протектор за врата
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ВВодоплаващата бронежилетка Модел 62 “Coast Guard” на 
МАРС Армор® осигурява предна, задна и странична защита 
на торса. Увеличената плавучест на жилетката задържа 
тялото на повърхността на водата, дори ако носителят й е 
сериозно ранен. Съществува възможност за увеличаване 
на балистичната защита чрез добавянето на допълнителни 
вложки. Моделът намира широко приложение във флота и 
бребреговата охрана. 

Защита

Бронежилетка Модел 62 “Coast Guard” може да бъде 
произведена, съгласно всички интернационални стандарти 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.
Нивото на защита на бронeжилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ММодел 75 “Ultra Light MOLLE Vest” на МАРС Армор® 
осигурява предна, задна и странична защита. За 
създаването му са използвани последните високо- 
технологични материали, което го прави един от 
предпочитаните ни модели. Специален дизайн, на 
който страничното припокриване гарантира пълното 
обхващане на торса. Този модел предлага възможност 
заза увеличаване на балистичната защита чрез 
допълнителни вложки, както и добавянето на панели за 
врата и слабините. Особено препоръчителна за военни 
подразделения и специални части. 

Защита

Бронежилетка Модел 75 “Ultra Light MOLLE Vest”  може 
да бъде произведена, съгласно всички 
интернационални стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  HOSDB;  
GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронeжилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 75  “ultra light molle vest”

Конфигурация

• Пълно покритие на торса със странично  
    припокриване
• Удобен за поддръжка външен калъф, изработен от 
    Cordura® 
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели
•• Джобове за допълнителни балистични вложки 
• PALS (MOLLE) система за прикачване на модули
• Подсилена дръжка за издърпване

Опции

• Защита - ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
•• Различни модули, кобури и чанти за боеприпаси с 
    опция да бъдат фиксирани или сваляеми
• Защита на врата и слабините
• Цвят по желание на клиента
• Размер по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ВВоенна тактическа бронежилетка “Modular Tactical Vest” 
на MАРС Армор® осигурява предна, задна и странична 
защита на торса,  както и протекция на врата и 
слабините. Специалната система за прикачване 
позволява поставянето на разнообразни стандартни 
модули. Моделът предлага възможност за увеличаване  
нивото на балистична защита чрез допълнителни 
влвложки. Препоръчителна за военни подразделения и 
специални части.

Защита

Бронежилетка Модел 76 “Modular Tactical Vest” може да 
бъде произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  
Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 
2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронeжилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 76 “modular tactical vest”

Конфигурация

• Пълно покритие на торса 
• Увеличена странична защита и припокриване на 
    балистичните панели
• Удобен за поддръжка външен калъф, изработен от 
    Cordura® 
•• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Сваляеми  водоустойчиви балистични панели  
• Сваляеми модули за защита на врата и слабините 
• PALS ( MOLLE ) система за прикачане на модули

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена  
    ризница
•• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Защита на раменете
• Различни модули, кобури и чанти за муниции с 
    опция да бъдат фиксирани или сваляеми
• Цвят по желание на клиента
• Размер по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ТТактическата военна бронежилетка Модел 77 “Comfort-
able Tactical Vest” на МАРС Армор® осигурява предна, 
задна и странична защита, както и протекция на врата, 
раменете и слабините. Цялостно оформената защита 
със странично припокриване, осигурява пълно 
обхващане на торса. Този модел предлага възможност 
за увеличаване на балистичната защита чрез 
ддопълнителни вложки. Използва се от военни 
подразделения и специални части.

Защита

Бронежилетка Модел 77 “Comfortable Tactical Vest” може 
да бъде произведена, съгласно всички 
интернационални стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 
50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на брониежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 77 “comfortable tactical vest”

Конфигурация

• Регулиране в областта на талията
• Удобен за поддръжка външен калъф, изработен от 
    Cordura® 
• Пълно покритие на торса със странично 
    припокриване
•• Джобове за допълнителни балистични вложки 
• Сваляеми модули за защита на врата и слабините 
• Подвижни балистични панели на раменете
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
•• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
•  Отваряне на жилетката в раменете
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ММодулната тактическа бронежилетка Модел 78 “Special 
Tactical Vest” на МАРС Армор® осигурява предна, задна и 
странична защита на торса,  както и протекция на врата, 
гърлото, раменете, бицепсите и слабините. 360̊ PALS 
(MOLLE) система позволява прикачването на 
разнообразни стандартни модули. Моделът предлага 
възможност за увеличаване  нивото на балистична 
защзащита чрез допълнителни вложки. Използва се от 
военни подразделения и специални части.

Защита

Модулна Тактическа бронежилетка Модел 78 “Special 
Tactical Vest” може да бъде произведена, съгласно 
всички интернационални стандарти като NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  HOSDB;  
GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 78 “special tactical vest”

Конфигурация

• Пълно покритие на торса със странично 
    припокриване
• Удобен за поддръжка външен калъф, изработен от 
    Cordura® 
• 360̊ PALS (MOLLE)  система за прикачване на модули
•• Джобове за допълнителни балистични вложки
• Сваляеми  балистични панели  
• Сваляеми модули за защита на  гърлото, бицепсите и 
    слабините и интегрирана защита на раменете и врата
• Водоустойчив калъф на балистичния панел
• Подсилена дръжда за изтегляне

Опции

•• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Различни модули, кобури и чанти за муниции 
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

ТТактическа бронежилетка Модел 83 “Quick Release Vest 
Alpha” на МАРС Армор® е със система за бързо 
освобождаване при екстремни ситуации, PALS (MOLLE) 
система за прикачане на модули, с цялостна балистична 
защита на предната, задната и страничната част на 
торса, както и с протекция на врата, гърлото, бицепсите 
и слабините. Увеличена странична защита на торса, с 
по-мпо-малко незащитени площи в областта на талията и 
под мишниците, съчетана с добра мобилност и 
отбранителна активност. Използва се от специални 
части и военни подразделения.

Защита

Бронежилетка Модел 83 “Quick Release Vest Alpha” може 
да бъде произведена, съгласно всички 
интернационални стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 
50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

МОДЕЛ 83 “quick release vest alpha”

Конфигурация

• 360° MOLLE система за прикачване на модули
• Система за бързо освобождаване с помощта на 
    специална лента 
• Повишена защитна площ, включително долната част 
    на гърба и областта на бъбреците, страничната част 
    на     на торса и раменете
• Интегриран модул за защита на слабините
• Защита на бицепсите
• Вътрешни джобове за бронеплочи
• Интегрирани странични джобове за бронеплочи
• Двойно-залепваща система за затваряне
• Възможност за регулиране 
•• Сваляеми водоустойчиви балистични панели
• Подсилена дръжка за издърпване
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Конфигурация

• 360° MOLLE система за прикачане на модули
• Система за бързо освобождаване с помощта на 
    специално метално въже с PVC покритие
• Лесно сглобяване
• Повишена защитна площ, включително долната част 
    на     на гърба и областта на бъбреците, страничната част 
    на торса, раменете и бицепсите
• Интегриран модул за защита на таза
• Интегриран модул за защита на слабините  
• Защита на бицепсите
• Вътрешни джобове за бронеплочи
• Интегрирани странични джобове за бронеплочи
•• Странично припокриване на балистичните панели
• Вътрешен колан за по-добро фиксиране на жилетката 
    към тялото
• Двойно-залепваща система за затваряне
• Възможност за регулиране 
• Сваляеми водоустойчиви балистични панели
• Подсилена дръжка за издърпване
•• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

Характеристики и приложение

ТТактическа бронежилетка на МАРС Армор® Модел 84 “Quick 
Release Vest Beta” е със система за бързо освобождаване при 
екстремни ситуации, PALS (MOLLE) система за прикачане на 
модули, с цялостна балистична защита на предната, задната 
и страничната част на торса, както и с протекция на врата, 
гърлото, бицепсите и слабините. Увеличена странична 
защита на торса, с по-малко незащитени площи в областта на 
таталията и под мишниците, съчетана с добра мобилност и 
отбранителна активност. За специални части и военни 
подразделения.

Защита

Бронежилетка Модел 84 “Quick Release Vest Beta” може да 
бъде произведена, съгласно всички интернационални 
стандарти като NIJ 0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Tech-
nische Richtlinie;  HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 
662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.

МОДЕЛ 84 “quick release vest beta” 
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МОДЕЛ 13 “ballistic t-shirt”

Конфигурация

• Удобен за поддръжка външен калъф
• Сваляеми балистични панели, които се поставят във 
    вътрешни джобове, затварящи се чрез тик-так копчета
• Ластични ленти спомагат за по-плътното фиксиране на 
    балистичните панели към тялото и предотвратяват 
    увисван    увисването им
• Обазовка на вратната извивка
• Извънредно гъвкава
• Един размер подходящ за всички типове фигури

Опции

• Защита ниво IIIA + 7,62x25 TT куршум със стоманена 
    ризница
•• Допълнителна система за защита от хладно оръжие
• Дизайн: с ръкави или без (с отворена ръкавна извивка)
• Цвят: бял или черен

Характеристики и приложение

Балистичната тениска Модел 13 на МАРС Армор® осигурява 
предна, задна и частично странична защита. Тази им 
способност се съчетава с ниско тегло и комфорт. 
Балистичните панели прилягат плътно към тялото и това го 
прави предпочитан модел при операции под прикритие.

ЗЗащита

Балистичната тениска Модел 13 може да бъде произведена, 
съгласно всички интернационални стандарти като NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06;  NIJ 0115.00;  Technische Richtlinie;  
HOSDB;  GOST 50 744-95;  STANAG 2920;  MIL 662. 
Нивото на защита на бронежилетката от споменатите 
по-горе стандарти се определя по желание на клиента.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

Калъфът за балистични плочи е предназначен за 
осигуряване на защита от куршуми само от балистични 
плочи тип “Stand Alone”. Този калъф не притежава 
гъвкави балистични панели.

Защита

НивНивото на защита на калъфа за балистични плочи е  до 
ниво IV (.30 калибър M2 AP), съгласно NIJ 0101.04.
Нивото на защита на балистичните плочи се определя 
по избор на клиента.

КАЛЪФ ЗА БАЛИСТИЧНИ ПЛОЧИ

Конфигурация

• Лесен за почистване и поддръжка външен калъф
• Дишаща материя (мрежа) от вътрешната страна на 
    калъфа
• Преден и заден джоб за влагане на балистична 
    плоча, със затваряне чрез  Velcro® 
•• Четири катарами за бързо освобождаване  – 
    регулиране и свързване в 4 точки: 2 в раменете и  2 в 
    страничната област на талията, за комфортно 
    фиксиране към тялото
• Подсилена дръжка за извличане в горната част на 
    гърба
• Система MOLLE за прикачане на различни модули
•• Стангартен размер на плочата: 250x300мм
• Размерът е подходящ за всички типове фигури

Опции

• Възможност за интегриране на странични плочи
• Формата на плочата може да бъде едностранно или 
    многостранно извита
• Цвят по избор на клиента

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел
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БАЛИСТИЧНИ ПЛОЧИ

Допълнителна защита от високоскоростни куршуми

Балистичните плочи МАРС Армор® са разработени да защитават от високоскоростни пушечни 
куршуми. Плочите са с лек, ергономичен дизайн, осигуряващ възможно най-добър комфорт и свобода 
на движение при носене и максимално ниво на защита. Вложките се предлагат в два варианта - като 
самостоятелна балистична плоча (SA) и в комбинация с бронежилетка (ICW). Формата на плочите е  
едностранно или многостранно извити.

• Ниво на защита: III  NIJ 0101.04
• Тестови боеприпаси: 7,62x51 FMJ
• Размери: 250x300 mm
• Тегло: зависи от предназначението 
    ICW или SA 

• Ниво на защита: III+  NIJ 0101.04
• Тестови боеприпаси: 
    – 7,62x51 FMJ;
    – 7,62x39 AK47 MSC
• Размери: 250x300 mm
• Тегло: зависи от предназначението   
    I    ICW или SA 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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БАЛИСТИЧНИ ПЛОЧИ

• Ниво на защита: III++  NIJ 0101.04
• Тестови боеприпаси:
    – 7,62x51 FMJ;
    – 7,62x39 AK47 MSC
    – 5,56x45 SS109
• Размери: 250x300 mm
•• Тегло: зависи от предназначението 
    ICW или SA и вида керамика

• Ниво на защита: IV-  NIJ 0101.04
• Тестови боеприпаси:
   – 7,62x39 AK47 API
• Размери: 250x300 mm
• Тегло: зависи от предназначението 
    ICW или SA и вида керамика

• Ниво на защита: IV  NIJ 0101.04
• Тестови боеприпаси:
   – 7,62x54R API B-32
   – .30 M2 AP
• Размери: 250x300 mm
• Тегло: зависи от предназначението 
    I    ICW или SA и вида керамика

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Характеристики и приложение

Лекият костюм за разминиране “LDS” на МАРС Армор®  е 
проектиран за защита на тялото при разминиране на 
противопехотни мини с TNT 200 гр.

Защита

НивНивото на защита на костюма за разминиране “LDS”  на 
МАРС Армор® се определя по желание на клиента. 
Тестван и сертифициран по стандарт STANAG 2920. 

ЛЕК КОСТЮМ ЗА РАЗМИНИРАНЕ  ”lds”

Конфигурация

• Балистичната защитата на тялото включва врата, 
    гърдите, коремната област, слабини и предната част 
    на ханша, както и защита по цялата дължина на 
    краката
• Балистична защита на тялото от осколки 1,102 g със 
    с    скорост до V50=450m/s, съгласно STANAG2920
• Защита на тялото от взривна вълна
• Редуциране на високи температури
• Възможност за пране на външните калъфи
• В случай на специфични изисквания за нивата на 
    защита предлаганият модел може да бъде 
    модифициран
•• Тегло на лекия костюм за разминиране “LDS” е – 8.2 kg
• “LDS” се предлага заедно с чанта за пренасяне и 
    съхраняване
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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КАСКА ЗА РАЗМИНИРАНЕ

Стандартни характеристики

•  Балистична защита:
    - Каска -    V50  = 450 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g
    - Визьор - V50  = 450 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g
•  Отлична система за поемане на удар
•  Материал - Арамид
• •  Точкова система за бързо отключване
•  Каската е покрита със специално ABS - фолио
•  Поликарбонатен балистичен визьор
•  Цветове - тъмно зелен, черен и син 
•  Размери - 1,45 kg (М) и 1,55 kg (L) 

ВИЗЬОР ЗА РАЗМИНИРАНЕ

Стандартни характеристики

• Балистична защита - V50  = 250 m/s STANAG 2920 FSP 
    1,1g
• Лицев визьор с възможност за регулиране
• Материал - GE Lexan Polycarbonate
• Дебелина - 6 mm 
•• Защитен калъф и транспортна чанта

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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БАЛИСТИЧЕН КУФАР МОДЕЛ - w

Конфигурация

• HPPE композитен защитен материал
• Прилича на обикновен куфар, което способства за 
    първокласния му маскировъчен ефект и висока степен 
    на мобилност
• Преден джоб
        -        - Размери, мм – 420х290
        - Хоризонтално затваряне с Velcro®
• Гарантира защита от високоскоростни куршуми
• Правоъгълен дизайн
• Лесен за разгъване посредством рязко издърпване на 
    едната дръжка
• Припокриване на балистичните панели
•• Опции за нива на защита: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0101.04
• Тегло: зависи от нивото на защита
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

Изключително лекият 4-панелен балистичен куфар МАРС 
Армор® за лична защита, осигурява мобилност и дискретна 
защита от куршуми. Възможност за бързо и лесно 
разтваряне. Намира приложение за V.I.P. и лична 
самозащита.

РРазмери
• Размер сгънат, мм – 540х320
• Размер разгънат, мм – 540х1160

Защита
Балистичният куфар МАРС Армор® Модел - W е тестван и 
сертифициран по стандарт NIJ 0101.04.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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БАЛИСТИЧЕН КУФАР МОДЕЛ - z

Конфигурация

• HPPE композитен защитен материал
• Прилича на обикновен куфар, което способства за 
    първокласния му маскировъчен ефект
• Преден джоб
        - Размери, мм – 420х290
        -        - Хоризонтално затваряне с Velcro®
• Правоъгълен дизайн
• Гарантира защита от високоскоростни куршуми
• Лесен за разгъване посредством рязко издърпване на 
    едната дръжка
• Припокриване на балистичните панели
• Опции за нива на защита: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0101.04
•• Тегло: зависи от нивото на защита
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

ИИзключително лекият 3-панелен балистичен куфар МАРС 
Армор® за лична защита, осигурява мобилност и дискретна 
защита от куршуми. Лекото му тегло и компактност го 
правят лесен за носене и поставяне в превозни средства. 
Възможност за бързо и лесно разтваряне. Намира 
приложение за V.I.P. и лична самозащита.

Размери

•• Размер сгънат, мм – 540х320
• Размер разгънат, мм – 540х820

Защита

Балистичният куфар МАРС Армор® Модел-Z е тестван и 
сертифициран по стандарт NIJ 0101.04.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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МАЛЪК БАЛИСТИЧЕН ЩИТ

Конфигурация

• Ламиниран с водоустойчив външен слой
• Възможност огнестрелното оръжие да бъде използвано 
от дясната или лявата страна 
• По-добра периферна видимост
•• По-лесно разполагане на оръжието в изправено 
положение, на колене и легнешком
• Дръжки за захващане от полиамид
• Специална форма намалява откриването на главата и 
раменете
• Ергономичен дизайн, осигуряващ употребата му за дълъг 
период от време
•• Подложка от полиуретан
• Размери на щита, мм – 495x615
• Дебелина: ≤ 22mm
• Опции за ниво на защита: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0109.00
• Тегло: зависи от нивото на защита
• Цвят по избор на клиента

Характеристики и приложение

Малкият балистичен щит МАРС Армор® осигурява 
надеждна защита, изработена от последно поколение  
балистични материали. Олекотеният дизайн на щита 
гарантира висока мобилност. Този модел е предпочитан от 
специални части на различни страни по света.

ЗЗащита

Малкият балистичен щит МАРС Армор® е тестван и 
сертифициран съгласно NIJ 0109.00.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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БАЛИСТИЧЕН ЩИТ

Конфигурация

• Балистичен прозорец със същото ниво на защита
• Покритие Cordura® 1500 с висока износоустойчивост
• Алуминиева двулицева дръжка
• Балистичният щит е направен от HPPE материал
• Балистичният щит е направен от бронирано стъкло

ОпцииОпции

• Колан за носене на рамо
• Количка с колела за два щита
• Допълнителен преден джоб за балистична плоча
• Размер по желание на клиента
• Цвят по желание на клиента

Характеристики и приложение

Балистичният щит МАРС Армор® предлага надеждна 
балистична защита. Осигурена мобилност, включително и с 
използване на допълнителна количка. Възможност за 
повишаване на защитата чрез допълнителна керамична 
плоча. Използва се от специални части.

РРазмери

• Стандартни размери на щита, мм
- 1200х600 (при защита IIIA NIJ 0109.00)
- 1000x500 (при защита III+ NIJ 0109.00)
• Стандартни размери на прозореца, мм
- 200х100
- 300х100

ЗЗащита

Балистичният щит МАРС Армор® е тестван и сертифициран 
по стандарт NIJ 0109.00.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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БАЛИСТИЧЕН ЩИТ - СТЪЛБА 

Конфигурация

• Балистичният щит е произведен от HPPE материал  
• Уникална алуминиева двулицева дръжка
• Правоъгълен дизайн
• Стълбата е съставна част от щита, позволяваща 
    използването й като дръжка и като стълба
•• Двете подвижни крачета са за по-голяма устойчивост в 
    изправена позиция
• Двете крачета, разположени на фронталната горна лява и 
    дясна страна са предназначени за опора, в случай, че 
    щитът се използва като стълба
• Гумени ръбове 
• Опции за ниво на защита: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0109.00
•• Тегло: зависи от нивото на защита
• Цвят по желание на клиента

Хатактеристики и приложение

Балистичният щит-стълба МАРС Армор® представлява 
комбинация от балистичен щит и стълба. Неговият дизайн и 
допълнителни възможности го правят отличен избор за 
всички правоохранителни органи по целия свят.

Размери

•• Размери на щита, мм – 1215х610
• Размери на щита заедно с подвижните крачета, мм – 
   1250х610
• Размери на прозореца, мм – 450х100

Защита

Балистичният щит стълба МАРС Армор® е тестван и 
сертифициран по стандарт NIJ 0109.00.

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Набедрена лента

Кобур за пистолет GLOCK 17

Чанта за 2 пълнителя АК-47, 30 патрона

Чанта за 2 пълнителя G36, 30 патрона

Чанта за 2 пълнителя M16, 30 патрона

Чанта за 2 пълнителя M16, 20 патрона

Модулите за Боеприпаси МАРС Армор® осигуряват лесен и бърз достъп до мунициите във всяка 
ситуация. Чрез надеждната PALS MOLLE система могат да бъдат прикачени лесно към лентите на 
бронежилетката.
Дизайнът и цветът на чантите и кобурите могат да бъдат произведени изцяло съобразно  желанията 
на клиента.

Чанта за 2 пълнителя MP5, 30 патрона

Чанта за 2 пълнителя 9x19mm, 15 патрона

Чанта за 2 гранати VOG 25

Чанта за 2 ръчни гранати

Чанта за 2 светлинно-звукови гранати

Чанта за 12 калибър, 10 патрона

7.

8.

9. 

10. 

11.

12. 
 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.
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Химически пакет

Медицински пакет

Чанта с резервоар за вода

Чанта за противогаз

Средна многофункционална чанта

Чантите за принадлежности МАРС Армор® са съвместими с всяка една тактическа жилетка с MOLLE 
система, позволяващи да се използва голямо разнообразие от екипировка, оборудване и аксесоари, 
за да сте сигурни, че имате под ръка всичко, от което се нуждаете по време на мисия.
Дизайнът и цветът на чантите и кобурите могат да бъдат произведени изцяло съобразно  желанията 
на клиента. 

Чанта за принадлежности (карта& 
документи)
Сгъваема многофункционална чанта

Чанта за радиостанция

Чанта за тактическо  фенерче

Чанта за белезници

6.

7.

8.

9. 

10. 

* Продуктовите снимки са с илюстративна цел.

МОДУЛИ ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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