
MUNDURY DLA KLAS MUNDUROWYCH

OFERTA PRODUKTOWA

ODDZIAŁY PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

CYBER.MIL Z KLASĄ • KLASA POLICYJNA

KLASA WOJSKOWA • KLASA STRAŻY GRANICZNEJ

KLASA STRAŻACKA • KLASA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO



Poniżej znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, 

dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami?

JESTEŚMY LIDEREM wśród producentów i dostawców mundurów oraz akcesoriów 

dla klas mundurowych i ratowniczych.

Nr 1 na rynku

Początki naszego przedsiębiorstwa i tradycja w produkcji odzieży sięgają roku 1937 a od roku 1989, 

czyli ponad 30 lat dostarczamy odzież i akcesoria do szkół mundurowych i ratowniczych.

Historia, tradycja

Rokrocznie dostarczamy ponad 4000 pakietów mundurowych do ponad 80 szkół w całej Polsce,

w tym ponad 60 szkół realizuje programy resortu obrony narodowej.

Doświadczenie

Jako jedyne przedsiębiorstwo na rynku specjalizujemy się wyłącznie w obsłudze klas 

mundurowych, co czyni nas najwyższej klasy specjalistami.

Specjalizacja

W ramach współpracy oferujemy pomiar indywidualny każdego ucznia – przyjedziemy do Państwa 

w umówionym terminie i ściągniemy miarę z uczniów. Zamówienie zostanie dostarczone 

w wyznaczonym terminie również bezpośrednio przez nas a uczniowie przymierzą i sprawdzą 

poprawność zestawów mundurowych.

Indywidualne podejście

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów. Tkaniny oraz dodatki pochodzą wyłącznie

od najlepszych, krajowych producentów. Posiadają certy�katy jakości, które udostępniamy

do wglądu.

Najwyższa jakość

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania

oraz przedstawienia oferty.

PPHU	ATMAR	,	Tadeusz	Malik,	Różewo	52,	78-627	Różewo/Wałcz

512 212 303 www.atmar.eu piotrmalik@poczta.onet.pl

MUNDURY DLA KLAS MUNDUROWYCH

Szczegóły oferty na www.atmar.eu



INDYWIDUALNY PAKIET WYPOSAŻENIA UCZNIA

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

CYBER.MIL z Klasą

• Ubiór szyty na miarę dla każdego ucznia.

• Ubiór mundurowy zgodny z wymogami technicznymi Ministerstwa

  Obrony Narodowej.

• Wzór uaktualniony - najnowsza aktualizacja WYMAGAŃ 

  TECHNICZNYCH - uzupełnienie o taśmę samoszczepną 

  na oznakę przynależności Państwowej.

• Tkanina oraz wszelkie elementy użyte do produkcji są zgodne 

   z wymogami technicznymi - udostępniamy certy�katy do wglądu.

• Ponosimy wszelką odpowiedzialność za zgodność ubioru oraz

  pozostałych elementów pakietu indywidualnego z wymogami MON

  - udostępniamy oświadczenie.    

• Pasek do spodni gratis

BLUZA I SPODNIE UBIORU MUNDUROWEGO UCZNIA 

WG. WYMAGAŃ TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

KOSZULKA T-SHIRT - Zestaw 2 sztuki
• Dostępna w kolorze Forest Green i Black

• W ysoka jakość – 100 % 

   Bawełna stabilizowana

• W ysokiej jakości nadruk na klatce piersiowej i plecach

• B rak bocznych szwów, podwójne szwy na ramionach

ZESTAW OZNAK REGULAMINOWYCH

Oznaka klas I-V Oznaka przynależności państwowejOznaka identy�kacyjna

z nazwiskiem

Oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej Oznaka rozpoznawcza programu MON
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PASEK GRATIS



INDYWIDUALNY PAKIET WYPOSAŻENIA UCZNIA

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

CYBER.MIL z Klasą

• Wykonana z najwyższej jakości 

   polaru o właściwościach 

   antypilingowych o najwyższej 

   gramaturze : 750gm2

• Wykończenia z tkaniny 

    wodoodpornej

• Fason zgodny 

   ze specy�kacją MON

BLUZA OCIEPLANA TYPU POLAR

• Do wyboru beret tłoczony lub szyty 

• Wykonany z najwyższej jakości 

   sukna beretowego

• Zgodny ze specy�kacją  MON 

   (KRÓJ, BARWA, GODŁO)

BERET

• Duży plecak taktyczny o pojemności od 36 litrów

• D wie wersje do wyboru

• System modularny w technologii Laser Cut

• S ystem mole

• Dostępne kolory PL Pantera (moro), Czarny, Khaki 

PLECAK TAKTYCZNY

RĘKAWICE ZIMOWE
Do wyboru dwie wersje rękawic: 

• R ękawice termowelurowe  

  (specjalistyczny polar) 

• Rękawice  Neoprenowe 

   TEXAR
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CZAPKA ZIMOWA
Do wyboru czapka akrylowa lub polarowa 



• Mundur dla uczniów w kolorze czarnym, 

   wykonany na wzór popularnego munduru 

   wojskowego wz 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje 

  poprawiające jego walory użytkowe dla uczniów.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

   - zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

   - rzep na regulaminowy embelmat 5cm x 12cm 

   z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej.

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży dla służb 

  mundurowych.

• Tkanina całoroczna 50% bawełna, 

  50% poliester w splocie RIP-STOP.

Pro�l klasy: Klasa Policyjna, Klasa Strażacka, 

Klasa Ochroniarska, Klasa Mundurowa (Ogólna)

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa

/obwodu bioder i długości nogawki

Pro�l klasy: Klasa Strażacka, Klasa Ratownicza

• Mundur dla uczniów w kolorze czarnym 

  z elementem z tkaniny �uorescencyjnej, 

  wykonany na wzór popularnego munduru 

  wojskowego WZ 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje poprawiające 

  jego walory użytkowe dla uczniów.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

   - zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

   - rzep na regulaminowy embelmat 5cm x 12cm 

  z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej,

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży 

  dla służb mundurowych.

• Tkanina całoroczna 50% bawełna,

   50% poliester w splocie RIP-STOP.

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa

/obwodu bioder i długości nogawki

PASEK GRATIS
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Mundur Ucznia - Czarny BDU

PASEK GRATIS

Mundur Ucznia - Czarny Fluo BDU



Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia na podstawie 

wzrostu/obwodu pasa/obwodu bioder i długości nogawki

Pro�l klasy: Klasa Policyjna, Klasa Marynarki Wojennej, 

Klasa Mundurowa (ogólna)

• Mundur dla uczniów w kolorze granatowym, 

  wykonany na wzór popularnego munduru 

  wojskowego wz 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje poprawiające jego 

  walory użytkowe dla uczniów.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

  - zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

  - rzep na regulaminowy embelmat 5cm x 12cm 

  z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej.

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży 

  dla służb mundurowych:

• Tkanina całoroczna 50% bawełna,

  50% poliester w splocie RIP-STOP.

Pro�l klasy: Klasa Wojskowa, Klasa Straży Granicznej, 

Klasa Mundurowa (Ogólna).

• Mundur dla uczniów w kolorze moro zielone-pantera, 

  wykonany na wzór popularnego munduru wojskowego 

   wz 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje poprawiające jego walory 

  użytkowe dla uczniów jednocześnie zwalniając 

  nasz mundur ze wszelkich restrykcji i planowanych 

  obostrzeń związanych z zakazem użytkowania 

  munduru wojskowego.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

- zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

- rzep na regulaminowy emblemat 5cm x 12cm 

  z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej.

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży dla służb 

  mundurowych:

• Tkanina całoroczna 50 % bawełna,

  50 % poliester  w splocie RIP-STOP.

PASEK GRATIS

PASEK GRATIS

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia na podstawie wzrostu/obwodu pasa

/obwodu bioder i długości nogawki
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Mundur Ucznia - Granatowy BDU

Mundur Ucznia - Moro BDU



• Mundur dla uczniów w kolorze multicam, wykonany 

  na wzór popularnego munduru wojskowego 

  WZ 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje poprawiające jego walory 

  użytkowe dla uczniów.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

  - zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

  - rzep na regulaminowy emblemat 5cm x 12cm 

  z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej.

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży militarnej 

  o wysokiej zawartości bawełny - 65% bawełny, 

  35%poliester oraz wysokiej gramatury – 245 gm2.

Pro�l klasy: Klasa Wojskowa, Klasa Mundurowa (Ogólna)

• Mundur dla uczniów w wersji ratownik medyczny, 

  przygotowany z oryginalnej tkaniny w dwóch kolorach 

  stosowanej przy produkcji odzieży medycznej.

• Tkanina wodoolejoodporna typu beaver 

  przeznaczona na odzież zawodową wierzchnią, 

  idealnie nadająca się do użytkowania w zmiennych 

  warunkach atmosferycznych, posiada właściwości. 

• Specjalne wykończenie i powłoka chroni 

  przed czynnikami wilgoci oraz zapewnia 

  odporność na zabrudzenia.

• Bluza zaopatrzona w niezbędne taśmy rzep: 

  na imiennik ucznia i tarczę szkoły.

Pro�l klasy: Klasa Ratownictwa Medycznego, 

Klasa Medyczna, Klasa Ratownicza, 

Klasa Mundurowa (Ogólna)

PASEK GRATIS

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa/obwodu 

bioder i długości nogawki
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PASEK GRATIS

Mundur Ucznia - Ratownik

Mundur Ucznia - Multicam BDU

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa/obwodu 

bioder i długości nogawki



• Mundur dla uczniów w kolorze szarym-moro pantera, 

  wykonany na wzór popularnego munduru wojskowego 

  WZ 2010 123up/MON.

• Do oryginalnego projektu zostały wprowadzone 

  korzystne mody�kacje poprawiające jego walory 

  użytkowe dla uczniów.

• Wprowadzone mody�kacje to między innymi:

  -  zamki błyskawiczne z dożywotnią gwarancją,

  - rzep na regulaminowy emblemat 5cm x 12cm 

  z nazwą formacji lub placówki edukacyjnej.

• Mundur został wykonany z oryginalnej tkaniny 

  stosowanej przy produkcji odzieży 

  dla służb mundurowych:

• Tkanina całoroczna 50%, bawełna 50%, 

  poliester w splocie RIP-STOP.

Pro�l klasy: Klasa Służby Więziennej, Klasa Penitencjarna, 

Klasa Lotnicza, Klasa Mundurowa (Ogólna)

• Ubiór mundurowy ucznia koszarowy 

  w kolorze piaskowym przeznaczony jest 

  dla uczniów klas o pro�lu strażackim. 

• Doskonała alternatywa dla mundurów 

  czarnych czy Fluo.

• Mundur wykonany z oryginalnej tkaniny polskiego 

  producenta z której wykonane są 

  mundury koszarowe dla OSP i PSP

• Tkanina całoroczna 50%, bawełna 50%, 

  poliester w splocie RIP-STOP.

• Wzór został zmody�kowany pod kontem

  uczniów Klas Mundurowych:

• Dodatkowy rzep na nazwisko

• Pagon na stopień lub wyznacznik klasy

• Dodatkowe kieszenie

• Całość zapinana na zamek błyskawiczny i rzep

Pro�l klasy: Klasa Straży Pożarnej

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa/obwodu 

bioder i długości nogawki

PASEK GRATIS

Rozmiar: dopasowanie do wymiarów ucznia 

na podstawie wzrostu/obwodu pasa/obwodu 

bioder i długości nogawki

PASEK GRATIS
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Mundur Ucznia - Szary BDU

Mundur Ucznia - Piaskowy BDU
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Beret granatowy 

– OPW, CWKM, CYBER.MIL z Klasą

• Beret kadetów klas wojskowych realizujących programy resortu obrony narodowej:

   - Oddział Przygotowania Wojskowego,

   - Certy�kowane Wojskowe Klasy Mundurowe,

   - CYBER.MIL z Klasą.

• Beret zgodny ze specy�kacją techniczną Ministerstwa Obrony Narodowej.

• Wykonany techniką tłoczenia (bezwszowy)  lub do wyboru Beret Szyty

• Wykonany z najwyższej jakości sukna beretowego – 100% Naturalna wełna owcza

• Posiada centralnie naszyte godło – Orzeł Kadetów Klas Mundurowych

Czapka Patrolówka

Doskonałe uzupełnienie ubioru mundurowego o uniwersalne nakrycie głowy:

• d oskonale sprawdza się w trakcie ćwiczeń �zycznych czy zajęć w plenerze,

• modny fason na wzór czapek wojsk amerykańskich,

• wykonana z wysokogatunkowej tkaniny stosowanej 

   przy produkcji odzieży dla służb Mundurowych.

Furażerka

Furażerka stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów nowego munduru 

ćwiczebnego Polskiej Policji, podążając za zmieniającymi się trendami umundurowania 

w świecie służb mundurowych przygotowaliśmy furażerkę dla ucznia klasy mundurowej. 

Furażerka występuje w kilku rozmiarach, doskonale dopasowana do kształtu głowy 

stanowi doskonałe uzupełnienie stroju mundurowego i zastępuje czapkę patrolówkę 

czy tradycyjny beret. Nakrycie głowy wykonane z identycznej tkaniny co pozostałe 

elementy umundurowania. W standardzie zaopatrzone w godło orła dla klas 

mundurowych, możliwość wykonania godła na indywidualne zamówienie.

 � OZNAKI, STOPNIE, EMBLEMATY, DODATKI HAFTOWANE

Posiadając własną hafciarnię jesteśmy w stanie zaproponować Państwu szeroką ofertę 

tarcz szkolnych, logo, oznak regulaminowych i stopni. Wykonujemy tarcze w różnym kształcie i różnej wielkości 

o bardzo wysokiej precyzji haftu na podstawie powierzonego wzoru.

Jeżeli nie posiadają Państwo własnego wzoru – stworzymy go dla Państwa od podstaw.

Haftujemy w oparciu o najnowsze hafciarki komputerowe z wykorzystaniem najwyższej jakości nici oraz podkładów. 

NAKRYCIA GŁOWY



Zapraszamy do salonu firmowego

Bluza wykonana z tkaniny typu Polar o najwyższej gramaturze na rynku: 750 gm2. 

Polar Klimatyczny o wysokich właściwościach termicznych, doskonale odprowadza wilgoć na zewnątrz, 

zapewnia idealny komfort użytkowania oraz ciepło. Obręcz barkowa oraz łokcie zabezpieczone mocną tkaniną wodoodporną, 

odporną na przetarcia. Wyposażony w niezbędne rzepy na �agę, imiennik oraz oznakę stopnia lub klasy. 

Niezbędny element garderoby każdego kadeta w okresie jesienno-zimowym oraz wiosennym.

Kurtka zimowa ucznia to obowiązkowy element wyposażenia każdego ucznia klasy mundurowej, 

wykonana z najwyższej jakości tkanin mundurowych. Kurtka w standardzie ocieplona jest pikowanym ocieplaczem 

syntetycznym, dzięki któremu zapewnia ciepło przy bardzo niskich temperaturach zimą oraz komfort termiczny 

w okresie jesienno-zimowym Kurtka wykazuje wysokie właściwości cieplne i wodoodporne. 

ODZIEŻ SEZONOWA

BLUZA POLAROWA

KURTKA ZIMOWA

Czapka zimowa
Rozmiar uniwersalny

Rękawice neoprenowe Texar Black
Rękawice wykonane z szybkoschnącego i elastycznego neoprenu 

– zapewniającego wysoki komfort użytkowania.

Wewnętrzna strona wykonana z antypoślizgowego 

materiału. Specjalny materiał na opuszkach kciuka 

i palca wskazującego umożliwia korzystanie z ekranu 

dotykowego. Zapięcie na rzep zapewnia dopasowanie 

w rękawicy do dłoni.

Kolor: CZARNE, Materiał: Neopren

Waga: 0,095kg

Producent: Texar, Polska



Buty Bennon 

Commodore Light 01

Buty Bennon 

Grom 01 Taktyczne

Buty Mundurowe 

Desanty Taktyczne 

Grom Wz919

Buty Protector 

Grom Czarne – 108-742
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OBUWIE

Jako kompleksowy dostawca mundurów, możemy zaoferować Państwu bardzo duży wybór obuwia 

Polskich i zagranicznych producentów. Współpracujemy z czołowymi dostawcami takimi jak: 

P.P.H.U. WOJAK - nasz czołowy dostawca - zapraszamy na stronę www.pphu-wojak.pl, 

PROTEKTOR, WOJAS, BENNON, GROM.

Oferujemy tradycyjne obuwie (tzw. „SKOCZKI”) oraz  nowoczesne obuwie taktyczne. 

PROGRAM PARTNERSKI DLA FIRM

Posiadacie ciekawy 

produkt lub usługę?

Jesteście profesjonalistami 

i poszukujecie odbiorców?

Produkujecie, importujecie, 

szkolicie?

Działacie w branży militarnej 

i możecie wspomóc 

rozwój uczniów?

Obecnie współpracujemy z wieloma przedsiębiorstwami produkcyjnymi, 

handlowymi i szkoleniowymi, tworząc sieć kompleksowego zaopatrzenia szkół 

o pro�lach mundurowych, aby móc świadczyć usługi 

na najwyższym poziome i w najlepszych cenach.

Zapraszamy Do Współpracy!

Program Partnerski to oferta skierowana do partnerów handlowych, 

�rm z branży militarnej i pokrewnej, którzy mogą zaoferować naszym szkołom 

ciekawy produkt, jednocześnie pozyskując dużą liczbę klientów.



PPHU	ATMAR		
Tadeusz Malik 

NIP: 765 101 27 00 REGON: 571505367

Różewo 52, 78-627 Różewo/Wałcz

Siedziba �irmy / Sklep stacjonarny

Godziny otwarcia:

Pon.-Pt. 8:00 - 18:00

piotrmalik@poczta.onet.pl

DZIAŁ HANDLOWY 
- OBSŁUGA SZKO� Ł
+48 512 212 303

DZIAŁ PRODUKCJI
+48 501 548 572

DZIAŁ TECHNICZNY
+48 502 226 791

DZIAŁ MARKETINGU
+48 519 768 208

DZIAŁ FINANSOWY
+48 570 235 651

Dołącz do naszej społeczności:Dołącz do naszej społeczności:

ATMAR
-Mundury dla klas mundurowych

www.atmar.eu
www.atmarmundury.pl
www.mundurydlaklas.pl

ATMAR
-Mundury dla klas mundurowych

www.atmar.eu
www.atmarmundury.pl
www.mundurydlaklas.pl

WROCŁAW

POZNAŃGORZÓW WLKP.

SZCZECIN

GDAŃSK

BYDGOSZCZ

OLSZTYN

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

ŁÓDŹ

LUBLIN

KIELCE

KATOWICE

KRAKÓW
RZESZÓW
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