
ANTI-BALLISTIC SET MK2 

www.mssdefence.com 

• FOR SELF PROTECTION 

• TESTED AND CERTIFIED 

• DELIVERY IN 10-14 DAYS 

• TACTICAL MODEL 

 

Tactical vest from high strength nylon fabric. Stitching of high strength nylon thread.  

Rugged nylon pouches and webbing. Shrink free high density mesh lining. Overall Mil-Std 

quality. With inner insertion system for anti-ballistic trauma plates. With quick release  

system. The rear part of the vest is designed to carry a hydration bag. The front of the vest 

is fitted with a rifle suspension system. Adjustable shoulder and waist straps for  

comfortable all-size fitting. The vest is completed with 2 soft anti-ballistic inserts protection 

level NIJ IIIA andd 2 trauma plates protection level NIJ IV (stand alone). The helmet is a 

MICH type offering protection level NIJ IIIA. With slow rebound memory foam, excellent for 

shock absorption. Fitted with a NVG shroud at the front. Both sides are equipped with rails 

to connect accessories. With a one size fits all inner adjustment system. 

 Vest Helmet Trauma plate 

Type Tactical MICH Curved /with soft inside padding 

Material 
UHMWPE inserts and 1000D 

Polyesther cover  
UHMWPE UHMWPE/Alumina Ceramic  

Weight (kg) 3,1 1,3 ~2,85 

Size Fits all Fits all 10x12” 

Color Green Green Black 

Protection Level (NIJ) IIIA IIIA IV (stand alone) 

Tactical protective gloves Ballistic Goggle 

Other items: 

Elbow & Knee caps 



НАБІР БАЛІСТИЧНОГО ЗАХИСТУ MK2 

www.mssdefence.com 

• ДЛЯ САМОЗАХИСТУ 

• ТЕСТОВАНИЙ ТА 

СЕРТИФІКОВАНИЙ 

• ДОСТАВКА 10-14 ДНІВ 

• ТАКТИЧНА МОДЕЛЬ 

 

Тактичний жилет з високоміцної нейлонової тканини, зшитий особливо міцною нейлоновою 

ниткою. Міцні нейлонові підсумки та стрічки. Підкладка з сітки високої щільності без усадки. 

Загальна якість Mil-Std (Оборонний стандарт). З внутрішньою системою вставки для 

бронепластин. Система швидкого скидання. Задня частина жилета призначена для 

перенесення пакету гідратації. Передня частина жилета оснащена системою підвіски для 

стрілецької зброї. Регульовані плечові та поясні лямки для зручної посадки на всі розміри. 

Жилет комплектується 2-ма м'якими вставками балістичного захисту рівня NIJ IIIA і 2-ма 

травматичними пластинами рівня захисту NIJ IV (окремо). Шолом типу MICH пропонує 

рівень захисту NIJ IIIA. Піна пам’яті повільного відскоку - відмінно поглинає удари. 

Оснащений кожухом NVG спереду. Обидві сторони оснащені рейками для кріплення 

аксесуарів. Єдиний розмір з внутрішньою системою регулювання. 

 Бронежилет Шолом Бронепластина 

Вид Тактичний MICH 
Вигнута / з м’якою 

внутрішньою підкладкою 

Матеріал 
НВМПЕ (поліетелен) вставки 

та 1000D поліестер  
НВМПЕ 

НВМПЕ /Глиноземна 

кераміка  

Вага (кг) 3,1 1,3 ~2,85 

Розмір універсальний універсальний 10x12” 

Колір зелений зелений чорний 

Рівень захисту (NIJ) IIIA IIIA IV (окремі елементи) 

Тактичні захисні рукавиці Балістичні окуляри 

Інше: 

Тактичні налокотники та 

наколінники 


