
 
 

 

 

 

 
� +48 693 537 533  SAG, Sikorskiego 22/2 VAT no: PL8722325365   
� sag@sagear.eu 32-400 Myślenice  NCAGE no: 2123H   
� www.sagear.eu POLAND 

  CHESTRIG ULTRATHIN 

 

 ZASTOSOWANIE 
 

Do przenoszenia magazynków na nabój pośredni i wyposażenia. 
 

 

Kosntrukcję oparto na elastycznej ścianie przedniej. Dzięki takiej budowie wypełnione komory 
są jak najmniejsze, co ułatwia skryte przenoszenie zawartości. Po wyjęciu zawartości chestrig 
robi się płaski i gładki z przodu, co istotnie zmniejsza szansę zawadzenia o przeszkodę, nie 
zasłania widoku i nie przeszkadza w dostaniu się do przestrzeni pod ładownicami. Magazynki 
trzymane są mocno i pewnie, co nie utrudnia równocześnie dobywania. Różnica w retencji 
między konkretnymi systemami jest minimalna i zależy bardziej od faktury i kształtu niż 
wielkości magazynka.  
Między warstwami materiału umieszczono płaską kieszeń zamykaną rzepem. Jej wnętrze 
pokryto materiałem rzepopodobnym, co ułatwia organizację zawartości i mocowanie 
akcesoriów. 
Szelki zszyte krzyżowo pozwalają lepiej rozłożyć ciężar ekwipunku, a w trakcie poruszania 
krawędzie nie ocierają szyi użytkownika nawet przy dużym obciążeniu. Szelki od wewnętrznej 
strony obszyto miękką siatką dystansową co znacząco zwiększa komfort noszenia, a ich płaski 
profil szelek pozwala na komfortowe użytkowanie wraz z plecakiem. Dodatkową stabilizację 
zapewnia poprzeczny pas na plecach. 
Dzięki elastycznej gumie do zastosowań taktycznych, zachowana jest odpowiednia trwałość i 
odporność produktu. Guma ma grubość 1,2 mm i jest odporna na rozciąganie. Niemniej nie 
zalecamy przechowywania magazynków w ładownicach poza okresem użytkowania. 
 

 MATERIAŁY 
 

Tkaniny:  Cordura, siatka dystansowa, materiał rzepopodobny 
Taśmy:  Poliamidowa 25, 40 i 50 mm 
   Elastyczna 40, 50 i 100 mm 
   Rzep 50 mm 
Wypełnienie:   Gąbka 3mm 
Klamry:  Duraflex  
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 WARIANTY 
 

Assault  Na 5 magazynków karabinowych 
Patrol   Na 4 magazynki karabinowe i 2 pistoletowe 
Standardowa  jw. zależnie od typu 
Duża   Powiększona 2 miejsca na magazynki karabinowe  
 

 DOSTĘPNE KOLORY 
 

• Oliwkowy 
• Coyote brown 
• Czarny 
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 ZDJĘCIA 
 

 

  

 

 

 


