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+38(067) 373-87-78
+38(093) 373-87-78
+38(099) 373-87-78

Адреса для листування: 29000, а/c №15, 
м. Хмельницький, ТОВ «Велмет» 

Фактична адреса: м. Хмельницький, вул. Струзька 1

armor@velmet.ua

www.velmet.ua 
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Ïðî êîìïàí³þ.
Velmet – це компанія, яка відповідально займається виробництвом елементів захисту, тактичного споря-
дження та обладнання для полігонів. Спеціалісти ТОВ "Велмет" з особливим захопленням ставляться до 
своєї справи: компанія бере свій початок в якості волонтерського руху, виробляючи продукцію та 
безкоштовно передаючи її військовим. За  роки нашої праці ми знайшли ефективний спосіб для 
виробництва спеціалізованих товарів для справжніх чоловіків, що дає змогу гідно представляти 
нашу продукцію в конкурентному просторі.

Ïåðåâàãè íàøî¿ êîìïàí³¿
Ðîçðîáêà ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â.
Ми не орієнтуємося на технології конкурентів, шукаємо оптимальний варіант для 
виготовлення різноманітних деталей, забезпечуючи підвищення рівня якості 
товарів.

Äîñòóïíà ö³íîâà ïîë³òèêà. 
Продукція нашої компанії виробляється за допомогою сучасних технологій, 
забезпечуючи бездоганну якість за доступну ціну

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Спеціалісти компанії із задоволенням виконують свою роботу, 
про що говорить високий рівень якості товарів.

²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä.
Кожен клієнт може звернутися до нас з індивідуальною 
потребою у виготовленні тієї чи іншої продукції.

Ìè âïåâíåí³, ùî íàøå ñï³âðîá³òíèöòâî 
áóäå òðèâàëèì òà êîðèñíèì!
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Матеріали і технології.
Îñíîâíå ïðàâèëî íàøî¿ êîìïàí³¿ - "Çðîáè äëÿ ³íøèõ, ÿê 
äëÿ ñåáå." Âèõîäÿ÷è ç äàíî¿ ô³ëîñîô³¿, ìè âèêîðèñòîâóºìî 
ïåðåäîâ³ ìàòåð³àëè ³ òåõíîëîã³¿ äëÿ îòðèìàííÿ ñòàëèõ ÿê³ñíèõ 
òà ³ííîâàö³éíèõ ïîêàçíèê³â. 

Îñíîâí³ ìàòåð³àëè ³ òåõíîëîã³¿ ÒÎÂ "Âåëìåò" - 
Hypalon™ - це поліетиленовий еластомер поліхлорсульфат, запатентований 
фірмою DuPont. Відрізняється від аналогів виключною стійкістю до стирання, 
міцністю та еластичністю, стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, зберігає 
свої властивості при низьких температурах.
CORDURA® - зареєстрована торгова марка сертифікованого нейлону від фірми 
INVISTA - це товста нейлонова тканина з особливою структурою нитки, з поліуретановим 
або акриловим покриттям.
CORDURA® NYCO тканина на основі бавовни та нейлону T420 від INVISTA. Матеріал виготов-
лений по технології rip-stop використовується нашою компанією для пошиття військової форми. 
Відрізняється високою міцністю, комфортом використання і має відносний спротив до підтримування 
горіння.
Velmet Plastix - власне виробництво пластикових елементів тактичного спорядження. Наша компанія 
використовує якісну сировину, для отримання показників механічної стійкості в великому діапазоні температур.
Laser CUT -  технологія різання та розкрою матеріалів за допомогою лазеру. Ми використовуємо лазери 
високої потужності для отримання точного і надійного формування складових частин спорядження
Velmet ARM550 - сталь зі збалансованим поєднанням ударної в'язкості та твердості, що виготовляється по нашій 
власній технології. Даний матеріал ми використовуємо у при виробництві гонг-мішеней. 
MaWka - перспективна розробка універсального камуфляжного малюнку. В основу даного патерну покладений 
запатентований принцип зонального розмиття силуету.

MaWKa
Mens Wears 



ÒÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÎÄßÃ

Òàêòè÷íèé îäÿã â³ä Velmet: çðó÷íî, ïðàêòè÷íî, äîâãîâ³÷íî!Òàêòè÷íèé îäÿã â³ä Velmet: çðó÷íî, ïðàêòè÷íî, äîâãîâ³÷íî!



Zewana X-1 Combat Shirt 

Zewana X-1 Combat Pants

Дана бойова сорочка буде незамінним елементом бойового 
захисного одягу при виконані спеціальних завдань. Сорочка 
виконана поєднанням двох видів матеріалів: основний (на 
ділянках переду та спини) – зносостійкий, повітропроникний 
трикотаж 95/5 нейлон/еластан; матеріал рукавів – зносо�
стійка, посилена Rip-Stop, повітропроникна тканина 50/50 
нейлон/бавовна (NYCO). 

Бойові штани від українського бренду “VELMET” спроектовані з 
урахуванням максимального рівня захисту, функціоналу та комфорту. 
Штани виконані поєднанням трьох видів матеріалів: основний – 
зносостійка, посилена Rip-Stop, повітропроникна тканина 50/50 
нейлон/бавовна (NYCO); еластичні вставки над колінами та верхньої 
задньої частини – зносостійкий, повітропроникний трикотаж 95/5 
нейлон/спандекс; вставки на ділянках наколінників та по низу штанів 
– тканина з найвищим рівнем зносостійкості 70/30 нейлон/бавовна. 
Незнімні еластичні наколінники, виготовлені за власною технологією, 
з високим рівнем захисту від проколів та інших фізичних впливів.  

Бойова сорочка 

Штани бойові 

PLASTIX



У даній моделі достатня наявність кишень. Дві кишені на 
грудях, по дві кишені на рукавах в яких зручно тримати 
документи, телефон. Так само на рукавах присутні 
органайзери під ручки, олівці. Комір-стійка налаштовується 
липучкою. Перешкоджає попаданню бруду та пилу під одяг, 
запобігає натирання шиї розвантажувальною системою чи 
бронежилетом.

Zewana Z-1 Combat Jacket
Куртка-кітель польова 

Zewana Z1 Combat Pants
Штани польові 

Штани представленої моделі, відрізняються лаконічним 
дизайном і прекрасними споживчими якостями (зносостійкість, 
довговічність, простота догляду). Для пошиття використана 
армована нейлоновими нитками підвищеної міцності тканина 
Rip-Stop (65% - поліестер, 35% - котон, щільність - 240 г / м), 
фурнітура та текстильні застібки від перевірених європейських 
виробників.



Ñèëà äîñâ³äó...Ñèëà äîñâ³äó...



PLATE CARRIERSPLATE CARRIERS

ÒÀÊÒÈ×ÍÅ ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß



NEW

Plate Carrier Perun 4 SF Plate Carrier Perun 2 - 19H

 Plate Carrier Perun 2МPlate Carrier Perun 3 



Елементи модульних систем для  PLATE CARRIERS

NEW

Сумка додаткова утилітарна 
для Plate Carrier PCP-M

Підсумок додатковий на плитоноску
з кишенею під пахової захист PCP-XL 

Панель передня адміністративна
 з інтегрованими підсумками 

під магазини BPХ3

Підсумок під бічну пластину з органайзером Базові камербанди Perun 3 Еластичні камербанди Perun 3 



NEW

+ комплект спорядження 
з використанням матеріалу 

Hypalon™ і технології Laser CUT

PLASTIX

Перспективна модель 

Plate Carrier Perun 5 



ÒÀÊÒÈ×ÍÅ ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Ï³äñóìêè Ï³äñóìêè 



Підсумок на 2 магазина АК/М - FM-2 Підсумок для магазинів АК відкритий FM-1 SF 

Підсумок для гранати Ф-1/F-1 РГД 5 SF

Підсумок для 3-х гранат ВОГ (40мм) 

Підсумок для пістолетного магазину 
відкритий зі з’ємним клапаном РМ-1SF Підсумок для ліхтаря універсальний LP-01NG

PLASTIX

PLASTIX



NEW

Підсумок-аптечка індивідуальний IFAK ZA-02 Підсумок-аптечка індивідуальний ZA-05 / P Аптечка тактична ZA-01S

Підсумок для ножиців MSP1Підсумок для турнікету ТР-1 Підсумок для турнікету закритий ТР-2



ÒÀÊÒÈ×ÍÅ ÑÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Ìåäè÷í³ ï³äñóìêèÌåäè÷í³ ï³äñóìêè



ÒÀÊÒÈ×Í² ÏÎßÑÈ ÒÀ ÐÅÌÅÍ²



Пояс тактичний Z-TAC 01 SF

Ремінь тактичний DUTY BELT VDB1Ремінь тактичний Cobra Belt VCB1 Ремінь брючний Тактичний VTB45

Ремінь тактичний VelBelt SFПояс тактичний Z-TAC 01 SF G2

PLASTIX



NEW

Тактична еластична самостраховка
з розривним навантаженням  > 18000Н.

 фурнітура  KONG

Øíóð ñòðàõóâàëüíèé 
Velmet TK-TAC  



Тактична страхувальна Система Velmet  VC-TAC 

Компактна страхувальна система          
на основі нейлонових строп і фурнітури AUSTRIALPIN  



Òàêòè÷í³ 
ÐÞÊÇÀÊÈ 
³ ÑÓÌÊÈ

- Виготовлені з міцної нейлонової тканини Cordura® з водостійким покриттям.

- Надійна фурнітура 2M та Alpha Technology

- Універсальна підвісна система зі зносостійкого поліаміду власного виробництва

- Бездоганна ергономіка, досягнута шляхом впровадженням іноваційних 
дизайнерських рішень.

 

Êîìôîðò òà íàä³éí³ñòü
- Виготовлені з міцної нейлонової тканини Cordura® з водостійким покриттям.

- Надійна фурнітура 2M та Alpha Technology

- Універсальна підвісна система зі зносостійкого поліаміду власного виробництва

- Бездоганна ергономіка, досягнута шляхом впровадженням іноваційних 
дизайнерських рішень.

 

Êîìôîðò òà íàä³éí³ñòü



Тактичний рюкзак HCP-U Тактичний штурмовий рюкзак HCP-S 

Рюкзак Zewana 4 - 80 Тактичний рюкзак медичний MB - 40/2

PLASTIX

PLASTIX

PLASTIX



Тактична сумка-кобура EDC S Тактична плечова сумка-кобура EDC MТактична плечова сумка EDC М

Сумка медична ZA - 04 Тактична транспортна сумка VX-Bag SТактична  плечова сумка EDC L



Ì²ØÅÍÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Velmet

Äîñêîíàë³ íàâèêè...Äîñêîíàë³ íàâèêè...



Мішень класичний Попер 503 12 мм Мішень подвійний свінгер

Мішень Техаська зірка ТЗ-1 Мішенева установка Бьянчі «6» (на колесах) Мішенева установка Дуельне дерево «6»

Стенд підвісний броньований для ГОНГ мішеней

ARM550ARM550

ARM550 ARM550 ARM550



Мішень ГОНГ Д250 УМішень ГОНГ IPSC зона А міні Мішень ГОНГ Ростова фігура 750*450 

Сталева мішень-ГОНГ Д200*10 (на підставці) Мішень-ГОНГ Д150*10 (кр 130)Мішень-ГОНГ Поппер класичний S02

ARM550 ARM550 ARM550

ARM550 ARM550 ARM550


