Dobrý den,
dovoluji si Vás oslovit s nezávaznou nabídkou trezorů na zbraně, které poskytuje naše
společnost 3MH s.r.o.
3MH s.r.o. je na trhu více než 10 let a dodává nejen široký sortiment trezorů, ale i doplňkové
zboží k nim, jako například domovní čísla pokladny apod. Součástí naší nabídky je také
případná montáž na Vámi požadované adrese.
Skříně a trezory na zbraně nabízíme v mnoha modifikacích co do počtu zbraní, použitými
zámky a cenou. Tyto skříně jsou jednoplášťové a dvouplášťové, podle konkrétních
požadavků na bezpečnost.
Nařízení vlády č. 338/2002 Sb. upravuje technické požadavky pro zabezpečení
přechovávaných zbraní a střeliva, a dále upravuje též podmínky skladování, přechovávání
a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami. Jelikož jako
časté úložiště zbraní slouží trezory na zbraně, zbraňové trezory a skříně na zbraně, zjistíte
z tohoto nařízení vlády, jaké požadavky mají splňovat trezory a skříně na zbraně.
Kompletní znění naleznete na https://www.obchod-3mh.cz/narizeni-vlady-o-uchovavanizbrani/
Typy dostupných trezorů:
a) Trezory na dlouhé zbraně
b) Trezory na krátké zbraně
c) Boxy na krátké zbraně

Ad a)
Mezi nejprodávanější kousky z této kategorie patří certifikovaná zbraňová jednoplášťová skříň
WSA 5, s mechanickým zámkem (2 klíče), na 5 ks dlouhých zbraní, s vnitřní uzamykatelnou
schránkou.
Ostatní trezory naleznete na našich stránkách https://www.obchod-3mh.cz/trezory-nadlouhe-zbrane/?

Cena od 4.711,- Kč bez DPH (dle barevného provedení)

WSA 5 obsahuje vnitřní uzamykatelnou schránku (2 klíče) na munici a 1 držák na 5
dlouhých zbraní, skříň je možno dodat v čtyřech základních barevných variantách a dvou
variantách na objednávku.
Zbraňová skříň je vybavena vnějšími panty umožňující plné otevření dveří o 180 st.
Skříň je certifikována, je vyrobena dle ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 a splňuje
požadavky odolnosti proti vloupání minimálně 15 odporových jednotek podle ČSN
EN 1143-1:2013 a je vybavena zámkem třídy A s třícestným zamykacím rozvorem
podle ČSN EN 1300: 2014.
Certifikát je dodáván se skříní.
Technické parametry:
Zbraňová jednoplášťová skříň na 5 zbraní.
Obsahuje vnitřní uzamykatelnou schránkou na munici rozměr: 234x313x217 mm (VxŠxH)
5 držáků na dlouhé zbraně umístěných ve výšce 870 - 900 mm od podlahy.
ROZMĚRY (vnější): 1500x320x330mm (VxŠxH)
ROZMĚRY (vnitřní): 1250x314x260mm (VxŠxH)
HMOTNOST: 68 kg
Materiál: Ocelový válcovaný plech + prášková barva
Síla pláště: 3 mm
ÚROVEŇ ODOLNOSTI: S1 dle ČSN 91 6013 EN 14 450
2x otvory pro kotvení do podlahy.
Zamykací závory ovládány rozvorem.
Uzamykání značkovým mechanickým zámkem (2 klíče) Wittkopp tř. Vds-1.
BARVY: standardně v odstínech RAL 6005 zelená, RAL 7016 antracit, RAL 7035 světle
šedá, RAL 9005 černá. RAL 8017 hnědá a RAL 9003 bílá příplatkové barvy.
Vzhledem k tomu, že jde o nadměrnou zásilku větší hmotnosti, stojí doprava 1 ks
trezoru WSA 5 po celé ČR 540,- Kč včetně DPH.

Ad b)
Do této kategorie patří například sejf na krátké zbraně ZSL 17 M, rozměr: 170x315x250mm
(VxŠxH) – s dopravou zdarma. Ostatní sejfy na krátké zbraně naleznete na našich
stránkách https://www.obchod-3mh.cz/trezory-na-kratke-zbrane/

Cena 2.364,- Kč bez DPH
Jedná se o nejmenší zástupce této výrobkové řady, který se skvěle hodí především pro
ukládání krátkých zbraní a střeliva díky certifikátu získanému ve státem akreditované
zkušebně. Vhodný je také jako příruční schránka na uložení drobných cenností, základní
hotovosti a dokladů.
Cenově dostupný sejf velmi solidní konstrukce naprosto pro každého.
Vzhledem k velikosti a hmotnosti je samozřejmě velmi důležité náležitě sejf ukotvit k
pevnému
materiálu.
Sejf je osazen trezorovým, mechanickým zámkem ovládaným klíčem (součástí výrobku
jsou 2 ks klíčů). Uvnitř sejfu není vzhledem k jeho malé velikosti osazena ani police ani
schránka.
PARAMETRY:






CERTIFIKACE: úroveň odolnosti S1 dle ČSN EN 14450:2005 kap. 4
TREZORTEST: dle ČSN EN 1143-1:2013 minimálně 15 RU a zámek se zvýšenou
bezpečností typ A dle ČSN EN 1300:2014
Vnější rozměr: 170 x 315 x 250 mm (VxŠxH)
Vnitřní rozměr: 165 x 310 x 196 mm (VxŠxH)
Hmotnost: 10 kg

Kotevní otvory jsou připraveny v rozích
Základním barevným provedením je granit.
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Ad c)
Do této kategorie patří například bezpečnostní schránka pro uložení zbraně a cenných
předmětů, otevření pomocí otisku prstu, čtyřmístné kombinace tlačítek nebo mechanickým
klíčem. Vnější rozměr schránky (výška x šířka x hloubka) : 100 x 370 x 275 mm.
Více na https://www.obchod-3mh.cz/boxy-na-kratke-zbrane/

Cena 5.058,- Kč bez DPH
Jednoduchý a rychlý přístup k uloženým předmětům.
Kompaktní a diskrétní - bezpečná a diskrétní úschova ručních střelných zbraní a cenných
předmětů.
Provoz na 4 x AA 1,5 V (nejsou součástí dodávky)
Možnosti otevření:
 naskenováním otisku prstu (možné jsou dva různé prsty)
 zadáním čtyřmístné kombinace tlačítek (dle Vaší volby)
 hlavním klíčem (cylindrický zámek, 2 klíče)
PARAMETRY:
Vnější rozměry (výška x šířka x hloubka):100 x 370 x 275 mm
Vnitřní rozměry (výška x šířka x hloubka): 90 x 300 x 200 mm
Váha: 5,5kg
Objem: 5,40l
Nejste si jisti cenou a potřebujete zpracovat cenovou nabídku nebo poradit?
Rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy, či zdarma vypracujeme individuální
cenovou nabídku dle Vašich představ a přání.
Tel. 734 393 159, 734 393 160
e-mail: jasek@3mh.cz; obchod@3mh.cz

