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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

       TORBA TRANSPORTOWA   -   22  szt

• kolor :  czarny lub piaskowy lub  multicam (moro) lub oliwkowy/ ciemna zieleń
• materiał:  wodoodporny nylon 
• wysokość: 37 cm (+/- 5 cm)
• dłuższy bok: 77 cm (+/- 5 cm)
• krótszy bok: 37 cm (+/- 5cm)
• pojemność : 105 – 120 litrów

Pełna specyfikacja:
 Militarna Torba i plecak w jednym;
 Usztywniony spód płytą z tworzywa 
Antypoślizgowe kółka z kompozytu
 Taśmy z uchwytami do przenoszenia
 Taśmy kompresyjne, troki montażowe, boczne uchwyty transportowe;
 Odpinane szelki z pasem piersiowym, szelki profilowane miękką gąbką; Szelki mogą posłużyć za 
pas na ramię 
 System szybkiego wypięcia się z szelek;
 Usztywnione ściany boczne
 Możliwość wyjęcia usztywnienia
 Dwukierunkowy zamek główny
 Możliwość założenia kłódki lub plomby na zamek
 Dwie kieszenie zewnętrzne Cargo System kieszeni zamykanych na zamki wewnątrz torby D-ringi

Rozbudowany system kieszeni 

Wielka przestrzeń ładunkowa, pozwoli na spakowanie bagażu na długą wyprawę, wakacje dla 
dwóch osób, a nawet na weekendowy wyjazd dla całej rodziny. Przystosowana do przenoszenia 
ciężkiego bagażu i wyposażenia na kilka dogodnych sposobów zależnie od potrzeb. Idealnie 
sprawdza się w warunkach polowych, na lotniskach i na komercyjnych wczasach.

Wykonana z bardzo wytrzymałego, wodoodpornego nylonu. Spód torby usztywniany grubą płytą z 
tworzywa, zabezpiecza ładunek, zwiększa stabilność i ułatwia pakowanie. Duże kółka z kompozytu



umożliwiają ciągnięcie torby, odciążają ręce i ułatwiają poruszanie się na lotniskach, dworcach i 
ulicach. Antypoślizgowy profil kółek pozwala na ciągnięcie torby po nierównych chodnikach nawet
w terenie.

System wielu kieszeni i przegród do organizacji bagażu. Dwie kieszenie zewnętrzne Cargo, trzy 
kieszenie wewnętrzne na zamek i ukryta kieszeń na rzep w klapie. Komora główna zamykana na 
solidne zamki dwukierunkowe z listwą uszczelniającą. Duże metalowe suwaki ze specjalnymi 
oczkami na kłódkę lub plombę - zabezpieczenie przed otwarciem przez niepowołane osoby.

Usztywniane ściany boczne

Szerokie, nylonowe taśmy nośne z uchwytem na rzep - tworzą wygodny chwyt walizkowy. 
Komfortowe szelki plecakowe z możliwością zdjęcia, usztywnione i wyściełane miękką pianką. 
Wyposażone w regulowaną taśmę piersiową z regulacją wysokości.

System szybkiego wpinania i wypinania szelek w metalowe D-ringi na samoblokujące karabinki z 
tworzywa. Regulacja długości szelek. Dodatkowe klamry umożliwiające natychmiastowe zrzucenie
plecaka. Alternatywa użycia szelek jako wygodnego paska na ramię.

Metalowe D-ringi do podpięcia podręcznych przedmiotów. Cztery boczne uchwyty transportowe 
dają opcję przenoszenia oburącz w pionie i poziomie oraz przez dwie osoby jednocześnie. Solidne 
szycia, wzmocnienia z taśm w newralgicznych punktach gwarantują długowieczność użytkowania 
nawet pod dużym ciężarem ekwipunku.

Usztywniane pianką, podwójne ściany boczne, stanowią zabezpieczenie bagażu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, skrajnymi temperaturami i działaniem wilgoci. Możliwość 
wyciągnięcia wkładów z pianki i użycia jako karimaty.

Ilekroć  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  pojawiłyby  się  nazwy  własne,  nazwy  norm,
specyfikacji  technicznych,  standardów,  oznacza  to,  że  Zamawiający  dopuszcza  produkt
równoważny. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania
równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego.
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