
PŘÍMÝ VÝROBCE KYDEXOVÝCH 
POUZDER PRO ZBRANĚ  

A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ÚVODNÍ SLOVO

představujeme Vám katalog ONGEAR Kydex Holsters, který představuje 
aktualizovanou řadu kydexových pouzder pro zbraně, nože, příslušenství 
a další vybavení.

Přímé výrobě kydexových pouzder se věnujeme od roku 2016. Naše pouzdra 
využívají jak profesionálové z řad AČR a PČR, tak samozřejmě i sportovní 
a soukromí střelci. Vždy usilujeme o nekompromisní bezpečnost a vysokou 
kvalitu našich produktů. Používáme pouze kvalitní a ověřené komponenty 
od značkových subdodavatelů, např.: SAFARILAND platformy a popruhy pro 
taktická, služební a sportovní pouzdra, palcové pojistky BladeTech, spony 
Tek-Lok, ulticlip3, ulticlip XL apod. Zároveň klademe důraz na vstřícný 
a proklientský přístup. Zabýváme se sériovou i zakázkovou výrobou. 

Rádi s Vámi zkonzultujeme provedení či nakonfigurování Vašeho pouzdra, ať 
už osobně v showroomu a dílně v pražských Holešovicích či pomocí e-mailu 
nebo sociálních sítí. Těšíme se na Vás.  

Ondra Horský



VNITŘNÍ POUZDRA

Vnitřní pouzdro ideální pro skryté nošení zbraně. 
Možné osadit kovovou sponou flush clip pro opasek šíře 40/45 mm. 
Pouzdro dodáváme s přípravou pro nošení s náklonem 0 či 20°. 
Spona drží pouzdro pevně na opasku v požadovaném úhlu. 

Pouzdro je možné osadit také „tuckable“ sponou, umožňující 
zakasání oděvu mezi pouzdro a sponu, sponou ulticlip3, ulticlip XL 
nebo pryžovými IWB poutky s bezpečnostním cvokem. Pouzdro 
je možné vyrobit s možností s regulací svoru. Dodáváno s plným 
sweatguardem (ochrana celého závěru proti potu na straně 
přiléhající k tělu).

Ilustrativní foto zakázkového IWB pouzdra  
v barvě Kryptek Higlander. 
Osazeno sponou ulticlip3. Tato spona nevyžaduje 
nošení opasku, kovová žabka se zacvakne  
přímo na kalhoty.

Vnitřní pouzdro pro náhradní zásobník. 
Ideální pro zachování maximální nenápadnosti. 

Vybaveno regulací svornosti. Na přání možné 
osadit sponou tuckable či ulticlip.

Kydexové pouzdro pro zbraň i příslušenství určené na „vnitřní“ skryté nošení pod 
oděvem; nejčastěji za opaskem „uvnitř“ kalhot, dotýkající se těla, uchyceno pomocí 
speciálních klipů či oček. Tzv.: inside the waistband neboli „IWB“.



VNĚJŠÍ POUZDRA

OWB pouzdro primárně určené na nošení na 
vnější straně opasku příp. na taktické vestě. 
Pouzdro standardně osazujeme kovovými 
provlékacími poutky pro opasek šíře 40/45/50 mm. 
Volitelně je možné osadit kovovými rychlonavlékacími 
poutky 40–45 mm nebo MOLLE malice clipy. 

Ilustrativní foto zakázkového OWB pouzdra 
v barevné kombinaci Kryptek  
Typhon / carbon black. 
Osazeno navlékacími poutky 40–45mm. Vybaveno 
regulací svoru pomocí šroubu před lučíkem.

OWB pouzdro standardně dodáváme 
s rozšířeným portem pro snadnější 

zavádění zbraně a s polovičním 
sweatguradem. Kovová provlékací poutka 
vyrábíme s rozšířením směrem ke zbrani, 
abychom napomohli prostupnosti opasku 

a usnadnili navléknutí pouzdra.

Vnější pouzdra na zbraň (označované zkratkou OWB z anglického „outside the 
waistband“). Umožňují pohotovější přístup ke zbrani, zpravidla jsou pohodlnější na 
nošení. Zachováváme kompaktní rozměry a minimalistický design.



Konstrukce vnějších pouzder je řešena ze dvou kusů kydexu. 
Každý náš klient si může individuálně nadefinovat barevnost 
přední a zadní strany a maximálně pouzdro přizpůsobit svým 
preferencím.

Ilustrativní foto OWB pouzdra na 
podvěsné svítilny / lasery. 

Barevné provedení 
Kryptek Neptune / Graveyard. 

Pokud vlastníte podvěsnou svítilnu, vyrobíme 
Vám přesně padnoucí pouzdro pro Váš setup. 
Pro majitele svítilny / laseru značky Viridian 

nabízíme vybavení pouzdra funkcí ECR 
(automatické spínání svítilny pomocí magnetu).



VNĚJŠÍ POUZDRA

Kompaktní OWB pouzdro  
na jeden zásobník. 

Na fotografii v provedení carbon black, 
bez sweatguradu, osazeno provlékacími 

poutky 40 mm. 

Pouzdro pro dva zásobníky vhodné pro 
střelecké soutěže, kurzy i denní nošení. 
Na fotografii ilustrativní provedení dvojčete pro 
dvouřadé zásobníky Glock v barevné kombinaci 
Kryptek Neptune/Graveyard. Vybaveno regulací svoru 
a zvýšeným sweatguardem.

Nedílnou součástí naší produkce jsou pouzdra pro zásobníky do krátkých i dlouhých 
zbraní. Samosvorná kydexová pouzdra nabízí rychlý přístup v kombinaci s bezpečným 
a spolehlivým uložením zásobníku.



Vnější pouzdro pro puškový zásobník  SA-58 
určené na zavěšení na opasek.
Na foto v barevné kombinaci carbon/coyote brown.

Taktické pouzdro na zásobník PMag  
do pušky typu AR15. 
Pouzdro je osazeno Molle malice clipy,  
vybaveno rozšířeným náběhem pro snadnější 
zasunutí zásobníku a regulací svoru.  
Způsob uložení zásobníku v pouzdře  
(střelami vpřed či vzad) upravíme  
dle Vaší preference.

Volba barev materiálů a poutek je zcela 
individuální. Každý střelec má specifické 

nároky a my Vám při jejich naplnění 
vyjdeme maximálně vstříc. 



TAKTICKÁ A SLUŽEBNÍ POUZDRA NA 
SNÍŽENÉ PLATFORMĚ SAFARILAND

Volitelnou možností je vybavit  
set QLS systémem SAFARILAND  

(quick lock system).
Tento systém umožňuje snadné odejmutí 
pouzdra (osazeno QLS samcem - viz foto) 
a jeho pružnou výměnu např. za pouzdro 
na jinou zbraň nebo přemístění např. na 

jinou část výstroje či jakékoliv další místo 
vybavené QLS samicí. 

Praktický způsob nošení záložní zbraně, obzvláště při kombinovaném využití s primární 
dlouhou zbraní a nasazení taktické vesty nebo chest rigu,  je taktické / služební pouzdro 
upevněné k opasku pomocí snížené platformy. Tato zbraň posadí níže oproti klasickému 
upevnění pouzdra na opasku. Řešení velmi usnadní přístup ke zbrani, umožní velmi rychlé 
tasení a zároveň odstraní negativa nošení zbraně pomocí stehenního pouzdra. Celá váha 
zbraně je nesena na opasku, tudíž nedochází k zvýšenému namáhání stehenního svalu. 
Taktický set může být vybaven stehenním popruhem, který zajistí bezvadnou fukčnost 
a stabilizaci a bezpečnostní palcovou pojistkou Blade-tech.
Komponenty Safariland jsou využívány profesionálními a ozbrojenými složkami po celém světě. Jedná 
se o špičku segmentu.  Dodávají se v barvě Coyote brown nebo černé.
Všechna služební, taktická a sportovní pouzdra této konstrukce jsou automaticky vybavena regulací 
svoru.



Pojistky Blade-Tech jsou 
ergonomicky velmi dobře řešené. 
Střelec jde silnou rukou do plného 
úchopu zbraně a palcem zároveň 
zbraň odjišťuje.

Pro služební a taktické použití je volitelnou možností 
pouzdro osadit palcovou pojistkou Blade-Tech. 
Pojistka je vybavena pružinou, která při odtlačení palečníku 
do strany automaticky vystřelí zajišťovací popruh nahoru 
a odblokuje zbraň pro vytažení. Skladem držíme pojistky pro 
pravoruké i levoruké střelce.

Snížené platformy Safariland se dodávají  
ve verzích Mid-Ride a Low-Ride 
(zobrazena na fotografii). 
Platforma je navržena s opaskovými průvleky 50/60 mm. 
Stehenní popruh lze snadno přizpůsobit na obvod 
nohy. Vnitřní strana popruhu je opatřena 
protiskluzovými pruhy.



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Mezi typické zakázkové výrobky  
patří pouzdra na nože. 

Kydexové pouzdro nůž perfektně ochrání, 
je odolné, samosvorné a snadno se udržuje. 

Je možné je vybavit dodatečnou pojistkou, 
individuální platformou pro snížené nošení 

a různými tipy opaskových spon či průvleků. 

Jsou nože, které jsou svým pojetím 
uměleckým dílem. Jsou drahé, velmi 

kvalitní a mají vlastní duši. Takové skvosty 
si zaslouží individuální přístup i při výběru 

pouzdra, aby spolu utvořily dokonalý 
a funkční celek.

Pouzdro na turniket představuje ideální 
způsob, jak mít tuto pomůcku pro 
záchranu života rychle přístupnou.

Výroba individuálních zakázkových pouzder je další nedílnou součástí naší produkce. 
Rádi Vám vyrobíme kydexové pouzdro na míru dle Vašich potřeb, ať už se jedná o nože, 
turnikety, svítilny, multitooly atd. 



Ilustrativní fotografie atypického 
řešení pouzder na zásobníky na 
sníženou platformu Safariland Mid-Ride 
na individuální přání klienta. 
Pouzdra jsou vybavena rugulací svoru 
a umožňují polohovat zásobníky do třech 
úhlů.

Individuální pouzdro Vám rádi pomůžeme nadefinovat 
a doporučíme způsob kotvení podle účelu použití - ať 
pomocí poutek nebo např. spony Tek-Lok od výrobce 
Blade-Tech. Tato profesionální spona zaručí snadné 
uchycení na opasek, bezpečnost, kvalitní provedení 
i celkový vzhled a modulární možnost uchycení 
v horizontální i vertikální rovině.

Individuální pouzdro na nůž Ka-Bar TDI. 
Nabízí možnost osazení sponou Tek-Lok pro 

vnější nošení i např. tuckable sponou pro nošení 
vnitřní skrytě.



ONGEAR KYDEX HOLSTERS

Ondřej Horský
Tovární 10, Praha 7 – Holešovice

+420 724 304 791
pouzdra@ongear.cz

MATERIÁLY

Multicam 
supercam

Multicam  
Night Stalker

Kryptek  
Neptune

True Timber 
Viper Western

Kryptek  
Mandrake

True Timber 
Viper Woodland

Kryptek 
Typhon

True Timber 
Viper Urban

Bezesporu jednou z velkých výhod kydexu je široká paleta barevných provedení. 
Skladem držíme zásoby nejžádanějších jednobarevných variant materiálu: černá, 
olive drab green, coyote brown, zombie green, EMT red, battleship gray, safety yellow, 
zombie green, hunter orange, police blue, hot pink. Níže jsou dále vyobrazeny některé 
z mnoha druhů kydexu s potištěným vzorkem, které stále operativně doplňujeme. 


