
Skříně  na  zbraně  jsou  testovány  akreditovanou  laboratoří  a 
splňují požadavky pro bezpečnost proti vloupání minimálně 15RU 
dle EN ČSN 1143-1:2013. Tímto splňují požadavky pro úschovu 
zbraní a munice podle zákona č. 119/2002 Sb.  (zbraně kategorie 
A, B nebo C v počtu do 10 kusů nebo střelivo v počtu do 10 000 
nábojů).

Skříně na zbraně typ Z8/4 a Z10/6 jsou velmi výhodným řešení 
bezpečnosti v domácnosti.
Vnitřní prostor je rozdělen na dvě části, jedna část je určena pro 
uložení dlouhých zbraní a druhá část je vybavena nastavitelnými 
policemi  pro  uložení  pořadačů  s  dokumenty  nebo  jinými 
cennostmi. 

Skříně na zbraně jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu o 
tloušťce 3mm.
Dveře  skříně  jsou  osazeny  třístranným  rozvorovým 
mechanizmem, který je ovládán klikou a standardně jsou osazeny 
klíčovým motýlkovým zámkem třídy A dle EN 1300. Na vyžádání 
lze dveře osadit mechanickým kombinačním anebo elektronickým 
zámkem. Zámek je navíc chráněn proti odvrtání kalenou deskou.
Zajištění  dveří  proti  vypáčení  zajišťují  ocelové čepy o průměru 
20mm, na straně  závěsů  jsou dveře zajištěny proti  vypáčení  a 
vysazení ocelovým profilem po celé výšce dveří.
Závěsy  dveří  jsou  vnější  a  umožňují  otevření  dveří  o  více  jak 
180°.
Všechny typy  skříní  na  zbraně  mají  v  horní  části  uzamykatelnou 
schránku vysokou 300 mm, prostor na zbraně je vysoký 1200 mm. V zadní části mají skříně 
připraveny otvory pro připevnění ke stěně.

U kombinovaných skříní je prostor rozdělen následovně:

Z08/4 300 mm pro zbraně a 290 mm pro police
Z10/6 440 mm pro zbraně a 280 mm pro police
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Vnější rozměry - 
VxŠxH (mm)

Vnitřní rozměry - 
VxŠxH (mm)

Počet zbraní Váha - kg

Skříň na zbraně Z05 1600x390x370 1500x384x290 5 90 kg

Skříň na zbraně Z06 1600x450x370 1500x446x290 6 105 kg

Skříň na zbraně Z08 1600x590x370 1500x584x290 8 118 kg

Skříň na zbraně Z10 1600x730x370 1500x724x290 10 130 kg

Skříň na zbraně kombi Z08/4 1600x590x370 1500x584x290 4+police 140 kg

Skříň na zbraně kombi Z10/6 1600x730x370 1500x724x290 6+police 152 kg
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Elektronický zámek Pulse                    Mechanický kombinační       Biometrický zámek C. Wittkopp 
     zámek La Gard                 na otisk prstu
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