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FUNDA SAFARILAND 6280 

FUNDA INTERIOR IWB KYDEX 

Funda termomoldejada Safariland model 6280. 

Disposa de tres nivells de Seguretat gràcies al arc 
rotatori SLS, el Sentry i el cargol regulador de 

pressió. 

 

Sistema d’enfundat i extracció Top Draw, sense 

obstacles, facilitant la seva manipulació. 

 
Pala d’alçada mitja compatible amb cinturó de 

dotació de 5 cm. 

 

Disponible per: Beretta PX4, HK USP Compact, 

Walther P99, Glock 17, Glock 19, HK P-30.  
 

Indicar en el moment de la comanda si és per dretà o 

esquerrà 
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Funda interior de kydex tipus IWB (inside waist 

band) dissenyada conjuntament amb policia en 
actiu.  

 

Funda ambidextra que permet portar la funda 

interior de forma discreta. 

 

Permet regular la inclinació de la pinça gràcies als 
cargols de la mateixa així com la possibilitat 

d’incorporar “Claw”. 

 

Disponible per: Beretta PX4, HK USP Compact, 

Walther P99, Glock 19, 
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FUNDA FAIXA DE PAISÀ 2ET21 
Faixa de paisà Vega 2ET21 per tot tipus de pistola 

de tamany compacte. 
 

Fabricada en nylon elàstic d’alta resistencia i amb 

compartiments per portar carregador, llanterna, 

navalla o multieines així com les manilles. 

 

Es fixa mitjançant un velcro i un cinturó amb 
tancament per bucle clip.  

 

La pistola queda assegurada amb una traveta de 

velcro que la subjecta igual que les manilles. 

 
Indicar si és per dretà o esquerrà. 
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La funda de carregador oberta Safariland model 71 
és ideal per a qualsevol persona que necessita les 

seves funciones de policia de paisà.  

 

Gràcies a l’acordió lateral, el porta carregador 

s’adapta a tot tipus de carregador (mono filera o 

doble filera) i de calibre 9x19 fins a .45 ACP.  
 

També pot fer-se servir per a portar altres 

accessoris com navalles, llanternes entre altres. 

FUNDA CARREGADOR DE PAISÀ 
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PROMOCIÓ ISPC RAVELL 

PACK I 

• Guants anti tall Capilex D Polyco i porta 

guant de cordura 

• Mini llinterna Armytek Zippy 

• Clau universal Zak Tool de manilla 

PACK II 

• Guants anti tall Mechanix Wear Pursuit 

porta guant de cordura 

• Buff Original antitall Solid Navy 

• Clau universal Zak Tool de manilla 

PACK III 

• Ulleres Swisseye Tactical Lancer 

• Buff Original antitall Solid Navy 

• Braçalet paracord negre 

• Spray Sabre Red  

• Fenix LD15R magnet base recargable 

PACK IV 

• Guants anti tall Capilex D 

• Ulleres Swisseye Tactical Lancer 

• Clau Zak Tool amb anella 
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