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C.P.E Production Oy
Védő Eszközök
A finn központú C.P.E. Production Oy lövedékálló, tömegoszlató, és gyakorló
felszereléseket gyártó cég. A C.P.E. személyvédelmi eszközeit több
mint 30 éve választják szerte a világon a NATO csapatok, nemzeti
elit terrorelhárító egységek, rend´´
orségek, és büntetés-végrehajtási
szervezetek.
A C.P.E. Production Oy rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal, és kiváló
osége
hírnévnek örvend technológiai fölénye, rugalmassága és kit´´
un´´
o gyártási min´´
miatt. Cégünk büszke arra, hogy nagykeresked´´
oket támogathat szerte Európában és
az Amerikai Egyesült Államokban, és hogy az ázsiai és közel-keleti piacon is gyorsan
terjeszkedik. A kiválóságot, csakúgy mint a szabadságot, nem lehet feltartóztatni!

Gyártás - a minőségből nem engedünk:
• Legmagasabb min´´
oség a tervezésben
• A legújabb fejlesztés´´
u alapanyagok
• Minimális súly, azonos biztonság
• Különösen figyelünk a kényelemre és a rugalmasságra
• Elkötelezettség, hogy megvédjük vásárlóinkat
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Lövedékálló védelem
A C.P.E. soha nem köt kompromisszumot a védelemben!
Dyneema®, a leger´´
osebb szövet a világon. A bejegyzett védjegy
tulajdonosa a Royal DSM N.V.

Minden lövedékálló termékünk a világ leger´´
osebb anyagából
osebb szövet.
– a Dyneema®-ból – készül, mely az eddig ismert leger´´
Tizenötször er´´
osebb az acélnál, és 40%-al az Aramidnál
– ez a C.P.E: színvonal, amíg nem tudjuk még er´´
osebbé tenni.
Célunk, hogy biztosítsuk vásárlóink számára a legjobb, leger´ósebb,
és legbiztonságosabb testvéd´´
ot a világon; bemutatva ezt a
laboratóriumokban, bizonyítva a harcokban.

Miért érné be bárki is ennél kevesebbel?
1. A legjobb fékez´´
oer´´
o ami létezik (legmagasabb V50 érték a piacon)
2. Példátlan trauma-mérséklés
3. Kiváló tartósság
4. Kis területre érkez´´
o több lövést is megállít
5. 10%-al nagyobb védett terület
6. 100%-ban megállítja a t´´
ubehatolást

A C.P.E. már tudja, hogy képes legy´´
ozni
a ma lövedékeit; tovább folytatjuk a munkát a
tervezésben és funkcionalitás fejlesztésében,
mert meg kell állítanunk a holnap lövedékeit,
miel´´
ott azok megérkeznek.
Miel´´
ott a kontakt lövés vagy a lángok elleni
védelemre igény jelentkezett, mi már
megtaláltuk a megoldást a Dyneema-val
– mi megadjuk a legjobb biztonsági
megoldást ma, holnap, és azután.
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Harcászati lövedékálló
felszerelés
Cégünk folyamatosan szoros kapcsolatot tart fenn a végfelhasználókkal,
hogy megbizonyosodjunk arról, termékeink a fellelhet´´
o legjobbak.
Taktikai bevetési mellényeink nap mint nap életeket mentenek meg harci
helyzetekben, és a kapott visszajelzéseket felhasználjuk, hogy a holnap
veszélyeire reagálhassunk, még miel´´
ott azok megérkeznek.
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Tac SF
A C.P.E. els´´
orangú taktikai mellénye 360 fokos védelmet
ad a fels´´
otestnek, vállaknak és a nyaknak, kapható tetsz´´
olegesen lehúzható ágyékvéd´´
ovel, és bármely létez´´
o
töltényhordozó rendszerrel kompatibilis.
Tac SF
Modell: Btac

A TAC SF csökkenti a veszélyt, de használóját nem
lassítja le. A legjobb védelem a lövedék okozta trauma
ellen els´´
osorban az, ha nem éri a testet lövés. Ezért
a funkcionális teszteken arra koncentráltunk, hogy
használója képes legyen mozogni és l´´
oni különböz´ó
szituációkban, és hogy a mellény ne lassítsa le a
mozgást.
A TAC SF a világ legjobb középvonali védelmét nyújtja
a nyaknak és a toroknak a létez´´
o leger´´
osebb anyag, a
Dyneema® segítségével.
Ezt a védelmi rendszert specifikusan úgy terveztük, hogy
lövedékálló sisakkal való használatkor teljes mozgásszabadságot engedjen anélkül, hogy fel kelljen áldozni a
védettséget bármilyen tüzelési pozícióban. A tép´´
ozáras
kapcsolódások gyors fel- és levételt tesznek lehet´´
ové.

Felkarvédő

- szabadalmaztatott

A C.P.E. kifejlesztett, és szabadalmaztatott egy új
felkarvéd´´
ot, mely szinte teljesen eltünteti a védelem
nélküli hónalj felületet, még tüzelési pozícióban is.
Gyorsan le- és felvehet´´
o, ezzel is maximális
mozgásszabadságot adva, és kielégítve az egyéni
igényeket.
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Tac TOP

-

szabadalmaztatott

A testvéd´´
ok történetében el´´
oször, a rohamfegyverekt´´
ol
360 fokban véd´´
o rugalmas testvéd´´
o.
A harc közben elszenvedett sérülések 80 %-al is
csökkenhetnek a két kiegészít´´
o panellel rendelkez´ó
hagyományos mellényhez képest. Különböz´´
o védelmi
szintekben kapható, az igényekt´´
ol függ´´
oen. Felkarvéd´´
ok,
nyak és torokvéd´´
ok szintén kaphatók azonos védettségi
fokozatban.

Tac TOP
Modell: Ttop

Alapvető modelljeink:

ÿ AK – 47 FMJ (Kalashnikov)
ÿ NIJ level III

(7,62*51mm NATO lövedék)

Lövedékálló kiegészítő panelek
A C.P.E többféle kiegészít´´
o panelt gyárt, melyeket a lágy lövedékálló
panelekkel kombinálva tesztel.
Modell

Anyag

Tömeg

Védelmi szint

Tokarev

2 mm acél

0,75 kg

7,62 x 25/9 mm acélmagvas

AK-47

4 mm acél

1,5 kg

7,62 x 39 mm FMJ

NIJ III

Dyneema

1,2 kg

7,62 x 51 mm FMJ

SS 109

Kerámia/Dyneema

1,7 kg

5,56 mm SS109

MP-7

Kerámia/Dyneema

1,7 kg

MP-7 acélmagvas

NIJ IV

Kerámia/Kevlár

2,9 kg

7,62 x 51 mm AP

NIJ IV+

Kerámia/Kevlár

3,1 kg

7,62 x 54 mm AP

A fenti védelmi szintek csak a C.P.E. által gyártott lágy panelekkel
kombinálva érhet´´
ok el. Tanácsért lépjen kapcsolatba velünk.
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Gépjármű takaró /
sokoldalúan használható
pajzs
Másodpercek alatt hatékony
védelem biztosítható a gépkocsi
ajtónak könny´´
u fegyverek,
bombarepeszek és léglökés ellen.
Fegyveres incidensekhez terveztük
a tárgyaló fél védelmére, illetve
használható lövedékálló pajzsként
´´ tárolható,
is. Könny´´
u, egyszer”uen
és pillanatok alatt bevethet´´
o.
Gépjármű takaró
/ pajzs
Modell: Bcarb

Puska elleni panel rendszer
Ez a megfelel´´
o kemény páncélbetétekkel jól véd a
puskat´´
uzzel szemben. C.P.E. rejtett mellénnyel együtt
használva, annak védelmi szintje megnövelhet´´
o
NIJ III-ra, vagy NIJ IV-re, a panel alapbesorolásától
függ´´
oen. Az állítható tép´´
ozáras szíjak gondoskodnak
a tökéletes illeszkedésr´´
ol.

DOGPROfessional

Modell: Brps

A kutyának teljes mozgásszabadságot biztosít futás
és támadás közben, ez a legjobb védelem, amit a
tömegoszlatásban használt kutyák valaha élveztek.
Nagyon jó szúrásvédelemmel rendelkezik, és mérsékli
a botoktól,
rúgásokból,
stb. származó
ütéseket. NIJ II és
IIIA fokozatban
kapható.
Modell: Dogpro
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Rejtett lövedékálló mellények
A vásárlók rejtett védelem iránti igényeit a C.P.E. öt különböz´ó,
világszerte nagyon népszer´´
u modellel elégíti ki.

ÿ PRO ÿ Light ÿ ZIP ÿ 3.58
ÿ Extreme
Páratlan tervezés´´
u modelljeink tökéletes
mozgásszabadságot adnak, komfortosabbak,
és kényelmesebbek mind a férfi, mind a n´´
oi
felhasználók számára.
A C.P.E. a COOLMAX anyagok legújabb
generációját használja, mely a légáteresztést
30-40%-al növeli. Textil huzataink könnyen
moshatók és száríthatók.
PRO
Modell: BPro

ZIP

3.58

Modell: Bzip

Modell: B3.58

Extreme

LIGHT

Modell: Bexs

Modell: Blight

8

HPL – emelt védelmi szint
A CPE mellények a leger´´
osebb rejtett mellények a világon – HPL.
A legmagasabb védelmi szint az AK-47 FMJ lövedékekkel szemben.
Ezt a mellényt speciálisan arra terveztük, hogy megállítsa a Tokarev
és a Makarov acélmagvas lövedékeket, a 9 mm 39B lövedéket, stb.;
360 fokban nyújt védelmet a ma használatban lev´´
o legveszélyesebb
lövedékekkel szemben kiegészít´´
o panelek nélkül is!

Szúrásvédelem
Szúrással járó támadások ellen a C.P.E. Dyneema mellények legalább
50 %-al nagyobb védelmet adnak, mint az Aramid rost mellények.
Minden mellénybe behatolhat a szúróeszköz, de a Dyneema olyan
szint´´
u védelmet nyújt, mely egyedülálló. Olyan mellényt kínálunk, mely
megakadályozza a sebészeti t´´
u behatolását…az esetek 100%-ában!
A C.P.E. a célnak megfelel´´
oen kialakított, szúrásálló megoldásokat
kínál a hitelesített lövedékálló mellényekhez, vagy egy hitelesített
megoldást kínál lövedékálló és osztályozott szúrásálló védelemmel.
Többféle hitelesített megoldásunk van az Ön igényeit´´
ol függ´´
oen.
A legtöbbet használt szúrásállósági szabványok:

PSDB/NIJ
KR1 / Level 1
KR2 / Level 2

Joule

Max. áthatolás

24 / 36
34 / 50

7 / 20 mm
7 / 20 mm
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Tömegoszlató felszerelés
A világszerte érezhet´´
o hétköznapi nyugtalan hangulat életre
hívta a C.P.E. tömegoszlató felszerelés legújabb generációját.
Ezek a termékek könny´´
uek, gyorsan és egyszer´´
uen felölthet´´
ok,
és megvédenek rúgások, ütések és botok okozta sérülésekt´ól.
Jelenleg számos nagyváros rendfenntartó er´´
oi használják az
USA-ban, Európában, valamint több NATO csapat.
Ez a felszerelés igény szerint Nomex t´´
uzálló borítással is
kapható, és mosógépben mosható.

10

Sisak
Egy speciálisan kiképzett sisak, melyet számos rend´óri
szerv használ szerte a világon. Ütés- és szúrásálló
héj, 3 mm vastag polikarbonát szemellenz´´
o, és bélelt
nyakvéd´´
o.

Mellkasvédő
Védi a hasat, mellkast,

Modell:
Rhe01

hátat és a felkart. A 04-es
modell szúrásállóvá és
lövedékállóvá is tehet´´
o.

Nyakvédő
Modell: Rcg04

Egy új, állítható nyakvéd´´
o, mely védi
a torkot és nyakat az ütések ellen.
Igény szerint Nomex borítás teszi
t´úzállóvá.

Combvédő
Elüls´´
o és küls´´
o védelem a combnak
rúgások, ütések, lökések, stb.
ellen. Az ágyékvéd´´
ohöz, vagy a
szolgálati övhöz csatlakoztatható.
Modell: Rtg02

Ágyékvédő
Védelem, ahol valóban szükség van rá. Teljes tép´´
ozáras
állítási lehet´´
oség, a biztonságos, kényelmes
viseletért. Férfi és n´´
oi (02) modellek

Modell:
Tgp01

is kaphatók.

Könyök- és alkarvédő
Kialakítása lehet´´
ové teszi visel´´
ojének, hogy er´´
os ütéseket
is hárítson sérülésveszély nélkül. A felkarvéd´´
ohöz
csatlakoztatható. A 02-es modell megfelel a
Modell:
Ref02

piacon található legmagasabb
ütésálló követelményeknek.
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Lábszárvédő
Fedi a térdet, a sípcsontot, a
rüsztöt, és a lábikra oldalait.
Kiváló védelmet nyújt rúgások,
ütések, ütközések ellen. Ez a
leget´´
osebben véd´´
o modellünk.

Lábszárvédő
Modell:
Rlg01

A 01-es modelléhez hasonló
védelmet nyújt, de a rüszt csak
részben védett.

Modell: Rlg03

Tömegoszlató pajzs
A modellszámok a pajzs magasságára utalnak; szélessége
60 cm, anyaga 4 mm vastag Lexán. A pajzsok könnyen
egymáshoz kapcsolhatók, áthatolhatatlan falat vagy
gúlát alkotva. A pajzsok jól bírják a vegyi anyagokat,
oldószereket. A folyadékot, molotov koktélt felfogja, s
merevít´´
o bordái segítségével megakadályozza a veszélyes
anyag szétterülését. Széls´´
oséges h´´
omérsékleti feltételek
között is szinte törhetetlen. Redelkezik az MSZ K 1114-1 Ü/III
B (2OOO N fejsze-teszt) szerinti tanusítvánnyal. Alkalmas
kétkezes használatra.
Modell:
Rs 100/120/
165/195

Tömegoszlató
pajzs (kerek)
A négyszög alakú pajzsunknál
használt technológiával
készítünk kerek pajzsot is.
Átmér´´
oje 65 cm.

Kezeslábas
T´´
uzálló Nomex tömegoszlató

Modell: Rs 065

overál, melyet a C.P.E. védelmi felszerelésekhez
terveztünk. Egyedülálló kialakításának
Modell:
Rov01

köszönhet´óen gyorsan és könnyen felölthet´´
o.
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Gyakorló felszerelés
„Gyakorolj, mintha küzdenél, küzdj,
amint azt gyakoroltad”
“Train as you ﬁght, ﬁght as you train”
A C.P.E. olyan gyakorlóruhát kínál, mely sokrét´´
u edzésmunkát segít el´´
o.
Gyakorló garnitúráinkat naponta használják elégedett rendészeti egységek
az Egyesült Államokban és Európában, valamint a NATO er´´
ok Koszovóban,
Afganisztánban és Irakban. Ez az er´´
obevetési gyakorlóruha visel´´
ojét teljes
egészében megvédi. A teljes er´´
obevitellel történ´´
o gyakorlást alkalmazó
forgatókönyveknél páratlan segédeszköz.
Mint minden C.P.E. felszerelést, ezt az öltözetet is egyszer´´
u le- és felölteni,
könny´´
u tisztítani és felfrissíteni két használat (és használó) között, és a teljes
felszerelés mosógépben mosható.
A C.P.E. gyakorló felszereléssel úgy edzhet, mintha harcolna.

Mi nem a szépségre megyünk…hanem a hatékonyságra.
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STRIKE
A kapható leger´´
osebb gyakorló garnitúra, de mégis nagyobb
mozgásszabadságot ad, mint bármely más hasonló
felszerelés. Az Ön biztonságáért készítettük. Bármilyen
körülmények között edzhet, kül-, és beltéren, télen és
nyáron egyaránt.
Kemény, éles gyakorlatozáshoz, ahol teljes
er´óvel bevitt ütésekkel dolgoznak, nincs
szükség további drága darabok használatára.
Nem szükséges puha gumibotot használni a
gyakorlatokon, az öltözet felfogja az ütéseket.
Ez a fajta gyakorlatozás készít fel igazán az éles
helyzetekre.
A C.P.E. gyakorlóruha bármilyen körülmények között
használható full contact gyakorlatoknál.
A komplett véd´´
oruha mosógépben is mosható
centrifugálás nélkül.

Gyakorló Felszerelés
Egy teljes gyakorló felszerelés részei:
• Sisak
• Mellkas véd´´
o
• Alkar- és könyökvéd´´
o
• Keszty´´
u
• Nadrág (lábszár, ágyék és comb)
• Táska

14

SEMI - a fél-kontakt gyakorlóruha
A fél-kontakt gyakorlóruhánk megállja a helyét a többi
versenyképes teljes-kontakt öltözetekkel szemben is. Kemény
használatra terveztük, kül- és beltérre egyaránt, a gyártásnál a
tartósságra törekedtünk. A fél-kontakt gyakorlatozásnál is sok ütést
kell a ruhának elnyelnie. A SEMI-t úgy alakítottuk ki, hogy ezt bírja.
Kevesebb mint egy perc alatt felölthet´´
o, a felhasználók
ezzel id´´
ot nyernek, és lehet´´
oséget kaphat minden résztvev´´
o,
hogy a harcot mindkét oldalon megtapasztalja.
Mint minden C.P.E. gyakorló felszerelés, a SEMI is
mosógépben mosható.
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Tanuló garnitúra
A C.P.E. egy új, ”könny´´
u” kontakt felkészülést segít´´
o ruhát
is kínál: a Tanuló gyakorló ruhát. A garnitúra minden
darabja lehet´´
ové teszi a hatékony edzést anélkül,
hogy megnövekedne a sérülésveszély. A STRIKE
és/vagy SEMI gyakorlóruhákkal kombinálva
tökéletes megoldás.

A komplett Tanuló
garnitúra részei:
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•

Sisak

•

Mellkas véd´´
o

•

Ágyékvéd´´
o

•

Alkar- és könyökvéd´´
o

•

Lábvéd´´
o

•

Táska

Nyakvédő
A nyakvéd´´
o kombinálható bármely gyakorló
garnitúránkkal, vagy használható önálló
darabként. Könnyen állítható, úgy terveztük,
hogy mindenkire ráilleszthet´´
o legyen, és kényelmes
edzést biztosítson. A nyakvéd´´
o, mint minden
C.P.E. gyakorló termék, mosógépben mosható.
Modell: Tng02

Ütőpárna
Üt´´
opárnáink küls´´
o borítása cordura, tökéletes a
kemény gumibotos gyakorlatozáshoz. Eltér´´
oen a
b´´
or üt´´
opárnáktól, keményen meg kell dolgoznod,
ha ki akarod kezdeni.
Három méretben kapható:
- 55 x 40 cm (Tsp01)
- 90 x 60 cm (Tsp02)

Modell:
Tsp01/02/03

- 120 x 60 cm (Tsp03)

Gyakorló bot
Készítettünk egy olyan könny´´
u gyakorló botot,
mely a SEMI vagy a Tanuló gyakorlóruhához
használható. Ha ezt a botot a STRIKE ruhával
használod, ütésnél szólnod kell a visel´´
ojének is,
mert biztosan észre sem veszi.
Modell: Tba01
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Sisak
A gyakorló sisak védi a fejet, a nyakat, arcot, és a torkot.
Három részb´´
ol áll: a bels´´
o sisakból, a küls´´
o borításból,
és az ellenz´´
ob´´
ol. Ez egy tökéletes sisak a gyakorláshoz
is, amennyiben nyakvéd´´
ovel és lexán ellenz´´
ovel együtt
használjuk.

Modell:
The05
(fél arcvéd´´
o)

Modell: The04

Modell: The05

Lábszárvédő – Light
Modell: Tlg02
Egy könny´´
u, de nagyon er´´
os lábszárvéd´´
o, mely aktív tömegoszlatásban
is használható.

Tömegoszlató kesztyű
Tömegoszlató kesztyű
Egy különlegesen jó min´´
oség´´
u b´´
or keszty´´
u
extra betéttel, tömegoszlatási helyzetekhez.
Rövid csuklóvédelem.

Tömegoszlató
kesztyű

Modell: Rgl03

Az Rgl03-al azonos
kialakítású keszty´´
u hosszú szárú
kivitelben, így a csuklót b´´
or és betét fedi.
Modell: Rgl 06
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Tömegoszlató kesztyű
Modell: Rgl07
ISO EN szabvány szerint tanúsított. Vágásálló
bels´´
o bélés. Ütés elleni védelme azonos az Rgl06
modellével.

Vágásálló kesztyű
A kényelmes viselet és a jó fegyverfogás

Modell: Rgl04 C

érdekében ez a keszty´´
u rugalmas
anyagból készült, és vágásálló
bélése extra védelmet biztosít.

Vágásálló téli
kesztyű
” a legszélEgy meleg, száraz kesztyu

s´´
oségesebb hidegekhez. Dyneema®
bels´´
o bélése kiválóan véd a vágások
ellen.

Mérettáblázat
a C.P.E.
felszerelésekhez

Modell:
Rgl04 B

Modell:
Rgl04 A

D

B

E
A
C

(méretek cm)
S

M

L

XL

XXL

XXXL

Magasság

A

162 - 170

170 - 176

176 - 182

182 - 188

188 - 196

196 ->

Mellkas körméret

B

86 - 94

94 - 100

100 - 110

108 - 118

116 - 126

124 - 134

Derékb´´
oség

C

72 - 86

82 - 94

92 - 104

102 - 114

110 - 124

118 - 132

Derékvonaltól derékvonalig a vállon át

D

90 - 98

94 - 102

98 - 106

102 - 110

106 - 114

112 - 120

Mells´´
oméret a szegycsonttól a köldökig

E

-32

33 - 35

36 - 38

39 - 41

42 - 43

44 ->

N´´
oi méretek A - D kosárig.

19

www.cpe-production.ﬁ

Forgalmazó:

H-112 Budapest,
K´´orösi Csoma Sándor út 18-20.
Telefon: +36-1-262-6678
Fax
+36-1-262-2404
E-mail:kozpont@bconsulting.hu
www.bconsulting.hu

A gyártó képvisel´´oje:
Sziráky Klára
+36-20-470-4615
+35-8408390522
E-mail:
sziraky@saunalahti.ﬁ

Asentajankuja 3
30300 FORSSA
FINLAND
www.cpe-production.fi

C.P.E equipment is to be used only by persons who are trained and authorised to use the equipment.
Neither C.P.E. Prodcution Oy nor the dealers are responsible for possible injuries during the training or active duty.

