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PODWÓJNY POKROWIEC NA BROŃ 
PROTECTOR ROZMIAR XL 

 

 ZASTOSOWANIE 
 

Mieści dwie jednostki broni długiej oraz akcesoria, pozwala na ich dyskretne przenoszenie i 
zabezpiecza przed uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz warunkami atmo-
sferycznymi. Mieści m.in. karabiny AWM, Barrett M82, SWD lub długą broń myśliwską. 
 

 

Wykonany z cordury i wypełniony gąbką grubości 40 mm, dzięki czemu jest jednocześnie lekki 
i odporny na przetarcia. Główna komora zawiera taśmy systemu PALS, które umożliwiają 
regulację położenia broni wewnątrz, a w pozostałej wolnej przestrzeni dopinanie kieszeni i 
akcesoriów. Jednostki broni oddziela przegroda wypełniona gąbką o grubości 20 mm, 
mocowana do dna pokrowca przy pomocy rzepa. Główna komora i wszystkie kieszenie 
zamykane zamkiem błyskawicznym z dwoma suwakami, renomowanej firmy YKK. Przed 
warunkami atmosferycznymi każdy zamek chroni specjalna zakładka. 
Na przedniej ścianie pokrowca znajdują się 3 kieszenie o wymiarach 35 x 26 x 6 cm. Wnętrza 
pokryte są materiałem rzepo podobnym, co pozwala na przyczepianie akcesoriów 
i organizowanie zawartości. Pomiędzy kieszeniami a główną częścią pokrowca znajdują się 
zamykane rzepem przestrzenie o wymiarach wewnętrznych 30 x 23 cm, przystosowane do 
przenoszenia płaskich przedmiotów (jak tarcze strzeleckie) lub dyskretnego przechowywania 
np. kluczy i dokumentów.  
Prawa kieszeń przedzielona jest przegródką z wytrzymałej siatki. Środkową kieszeń 
zewnętrzną wyposażono w dwie mniejsze, zamykane wspólnym zamkiem błyskawicznym. 
Zastosowanie siatki pozwala na łatwą identyfikację ich zawartości. Lewa kieszeń stanowi 
obszerną przestrzeń przeznaczenia ogólnego. 
Do pleców pokrowca przyszyto taśmy 25 mm. Umożliwiają one montaż wielofunkcyjnych, w 
pełni regulowanych szelek nośnych. Ponieważ taśmy wykonano zgodnie z systemem PALS 
można na nich awaryjnie montować dodatkowe akcesoria i kieszenie. 
Pokrowiec wyposażony jest w wygodny pas do przenoszenia na ramieniu. Można zamocować 
go do taśm systemu PALS na tylnej ścianie pokrowca oraz przeznaczonego specjalnie do tego 
celu ucha, umieszczonego nad kieszenią. 
Wymiary: długość całkowita 140 cm; długość wewnątrz 134 cm; wysokość 34 cm; szerokość 
11 cm pusty/21 cm z zawartością. 
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 MATERIAŁY 
 

Tkaniny:  Cordura, materiał rzepopodobny, siatka konstrukcyjna 
Taśmy:  Poliamidowa 25, 40 i 50 mm 
   Rzep 25 i 50 mm 
Wypełnienie:  Gąbka 20 i 40 mm 
Zamki:  YKK 
Klamry:  Duraflex  
Wykończenie: Paracord, lamówka 
 

 DOSTĘPNE KOLORY 
 

• Oliwkowy 
• Ranger green 
• Coyote brown 
• Czarny 
• Granatowy 
• Czerwony 
• Biały 
• Szary 
• A-TACS AU 
• A-TACS FG 

• Multicam Crye 
• Multicam Tropic 
• Pencott Badlands 
• Pencott Greenzone 
• Pencott Snowdrift 
• CCE France 
• Desert DPM 
• DPM 
• Flecktarn 
• M/98 Norway 

• M04 Finland 
• M90 Sweden 
• MTP Britain 
• Vegetata Italy 
• Woodland US 
• WZ.93  
• Zielono-piaskowy 
• Czarno-rdzawy 
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