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A) KONFIGURACE OP/PS:

DEALER 

Zákazník 

Telefon 

Email 

Země 

 (PZS-92, 210-235 / 250) kování Ø 44mm
 (PZS-92, 210-235 / 282) kování Ø 44mm
 (260 / 260) kování Ø 44mm

5. Obal přizpůsobit na použití:

Ovládací jednotky AAD umístěny v průkrčníku. 
m2 VIGIL 

CYPRESS

Hlavní padák (velikost, typ): 

Vyrobit 

Záložní padák (velikost, typ): 

Vyrobit 

7. Volné konce:

VK-33/430/17-Jh (délka od rozvětvení 430 mm) 
u velikosti 07  Ø 33mm 

VK-33/510/20-Jh (délka od rozvětvení 510 mm) 
u velikosti 07  Ø 33mm 

RSL - *RAX (NELZE U PZS-92)

Barva volných konců 

VK-44/400/ŘP (délka od rozvětvení 400 mm) 
u velikosti 08 – 10  Ø 44mm 

VK-44/500/ŘP (délka od rozvětvení 500 mm) 
u velikosti 08 – 10  Ø 44mm 

Vybrané položky označte X

1. Velikost obalu Real-X Student:

CYPRES

6. Výtažný padáček hlavního padáku:

PV – 042 (Ø 700 mm, úchyt - míček) 

PV – 043 (Ø 800 mm, úchyt - míček) 

PV – 052 (Ø 700 mm, textilní úchyt) 

PV – 053 (Ø 800 mm, textilní úchyt) 

Barva výtažného padáku 

Barva textilního úchytu 

2. Složení základu kompletu obalu s postrojem:

Barva míčku je vždy ČERNÁ

Nucené stažení vaku vrchlíku (lano)

Obsahuje: výtažné lano

Seskok se stabilizovaným volným pádem

Obsahuje: stabilizátor, pouzdro stab. a výtažné lano

Seskok volným pádem - pružinový padák

Obsahuje: pružinový padák, spoj. šňůra

AFF 

Volba Cena

900 Kč

1 975 Kč

1 955 Kč

3 170 kč

4. Volitelné vybavení:

RSL - *RAX (nelze u PZS - 92)

Nerezové kování

1 650 Kč

CenaVolba

5 150 Kč

Obsahuje: odhozová kapsa

Průhledka chlopně obalu hlavního padáku -

* RAX systém významně urychluje otevření záložního
vrchlíku a snižuje tak čas mezi odhozem hlavního vrchlíku a
plným otevřením záložního vrchlíku

HP - hlavní padák
ZP - záložní padák

08
09
10

100/100 velikost záložního / hlavního padáku v sq. ft  

07  (175, 210 / 220)                                     kování Ø 33mm

Stavitelný postroj, RSL-AOZP, ocelové kování (pokoveno), magnetické ramenní krytky, průvlečky pro výtažné lano, 
průhledka horní chlopně obalu ZP, výtažný padák ZP, vak vrchlíku ZP, vak vrchlíku HP, výtažný padák HP, řídící poutka 
ZP a HP, červený uvolňovač odhozu, uvolňovač ZP s kovovou klikou, spojovací šňůra, volné konce s AOZP, příprava 
na AAD.

3. Přízpůsobení kompletu součástmi dle typu seskoku:

jonava
Razítko
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 B) BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBALU:

4 – zádový vatník, 10 – nožní vatníky 

1. BAREVNÉ ŘEŠENÍ OBALU:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

2. KRYTKY NOŽNÍCH VATNÍKŮ:

ANO NE 

Levá krytka (barva) 
Pravá krytka (barva) 

3. BAREVNÉ ŘEŠENÍ STŘEDOVÉ CHLOPNĚ

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

4. ZÁDOVÝ VATNÍK

UZARON CORDURA 

5. BARVY OBALU:

602 – žlutá 602 – žlutá 
603 – červená 609 – zelená 
604 – světle modrá 610 – bílá 
606 – černá 611 – světle šedá 
607 – tmavě šedá 620 – oranžová 

6. BARVA RÁMOVACÍCH LEMOVEK:

10 – bílá 36 – tmavě modrá 
20 – oranžová 37 – světle modrá 
31 – světle žlutá 39 – zelená 
32 – tmavě žlutá 40 – zelená (khaki) 
33 – červená 41 – šedá 
34 – fialová (vínová) 43 – černá 

7. BARVA NOSNÉHO POSTROJE:

346 – žlutá 369 – šedá 
344 – červená 370 – černá 
342 – světle modrá 341 – tmavě modrá 

2

VIZ. TABULKA / BOD ČÍSLO 3 

ANO
NE

8. BRAŠNA (+ 2 510 Kč):
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 C) BAREVNÉ VARIANTY OBALU REAL-X STUDENT

WINNER (2 barvy)

Barevné řešení variant: 

Barva Plochy „a“ 
Barva Plochy „b“ 

Levý nožní vatník (barva) 
Pravý nožní vatník (barva) 

BARVA LEMOVKY DLE BAREVNÉHO PODKLADU VARIANTY OBALU

WINNER 

https://www.marsjev.cz/real-x-student

Odkaz níže Vás přesměruje na webovou stránku s Real-X Student.

https://www.marsjev.cz/real-x-student


OBJEDNÁVKOVÝ LIST REAL-X STUDENT 
v. 2021/2 CZ

 D) VÝŠIVKY
Umístění výšivek dle obrázku 
z pozice obalu na zádech     

Výšivka REAL-X 

Výšivka MarS Logo MarS

1. Pravá strana obalu - pozice 1  (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)
Je vždy s výšivkou "Real-X", pro celý nápis Real –X  je možné zvolit specifickou barvu. 

Výšivka "Real – X", barva 

2. Levá strana obalu - pozice 1 (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)

Výšivka "Real – X", barva 

Výšivka "MarS", barva 

Výšivka "m2", barva 

Vlastní výšivka - příplatek 

Bez výšivky 

3. Krycí chlopeň obalu - pozice 9 pravá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)

Výšivka "X", X je standardně v neon zelené barvě 

Vlastní výšivka - příplatek 

Bez výšivky 

4. Krycí chlopeň obalu - pozice 9 levá strana (umístění výšivek dle obrázku obalového dílce)

Výšivka "MarS", barva 

Vlastní výšivka - příplatek 

Bez výšivky 

5. Uvolňovač odhozu „U-079“

Výšivka "MarS", barva 

Vlastní výšivka - příplatek 

Bez výšivky 

Poznámky pro vlastní výšivku: 

Specifikovat barvu podkladu / barvu nitě 

Logo X

Pravá stranaLevá strana

Logo m2
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E) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
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