
SZAFA NA BROŃ S1 
SejfNet MLB 150D 5+3+3 STRZELEC

SejfNet jako dystrybutor najwyższej klasy urządzeń zabezpieczających do przechowywania
broni i amunicji doskonale zdaje sobie sprawę z rosnących wymagań klientów, którzy wymagają od
szafy na broń coraz więcej. Szafa ma nie tylko spełniać normy prawne, ale także być praktycznym
meblem do przechowywania broni, amunicji oraz akcesoriów. Na rynku istnieje wiele modeli, które
starają się spełnić wymagania różnych strzelców. Nasza szafa tworzy kolejny element tej układanki,
która ma na celu trafienie dokładnie w potrzeby Klientów. Skoro szafa nazywa się STRZELEC,
zatem nie może mieć problemu z celnością ;) A celowaliśmy dokładnie w potrzeby Klientów.

W związku z pracami nad szafą STRZELEC zdecydowaliśmy, że zlecimy jej wykonanie
według  naszego  pomysłu  przez  firmę  KONSMETAL z  Warszawy.  Konsmetal  przekonuje  nas
innowacyjnością,  solidnym  wykonaniem  i  ciekawymi  rozwiązaniami  technicznymi,  w  tym
możliwością dostosowania wnętrza szafy do swoich potrzeb. Projekt STRZELEC dodaje do tych
zalet  rozszerzone dodatkowo mozliwości  aranżacji  wnętrza szafy, poprzez liczne regulowane w
szerszym zakresie półki, pozwalające dostosować szafę do różnych potrzeb.

 
W  modelu  STRZELEC  zrezygnowaliśmy  z  tzw.  skarbczyka,  który  nie  tylko  naszym

zdaniem,  nie  ma  większego  sensu,  skoro  sama  szafa  jest  zamykana  na  certyfikowany  zamek.
Nagrodą za  rezygnację  ze  skarbczyka,  jest  uzyskanie  możliwości  zastosowania  w jego miejsce
wygodnej i innowacyjnej półki, regulowanej w zakresie praktycznie całej  wysokości szafy. 
Taka półka jest lepszym sposobem na przechowywanie szerszej gamy przedmiotów potrzebnych
strzelcowi, czy to będzie kolekcjoner, myśliwy, czy sportowiec. Można półkę wyjąć, w razie gdyby
strzelec posiadał dłuższe egzemplarze broni, można ją zawiesić u góry, a broń postawić pod nią, lub
zawiesić ją na dole, pod nią składować np amunicję, a broń ustawić na niej.

Na  tym  nie  kończy  się  temat  półek  w  STRZELCU.  Co  prawda  półki  w  drzwiach
umieszczone  są  na  stałe,  ale  pozostałe  to  już  inna  bajka.  Szafa  wyposażona  jest  w  pionową



demontowalną przegrodę, oraz ... dowolną liczbę półek, które co oczywiste też są demontowalne.
Możesz zakupić szafę z dwoma, czterema, a nawet dziesięcioma półkami, decyzja należy tylko do
Ciebie. Co więcej, możesz kupić STRZELCA bez półek i urządzić go całkowicie po swojemu. 

 
Szafa wyposażona jest w aż 11 uchwytów na broń! W normalnie mamy 5 uchwytów na broń

długą,  ale  w szafie  znajdują się  dodatkowe 3 uchwyty, które  po  odpowiednim ustawieniu,  lub
usunięciu  półek,  mogą  też  posłużyć  jako  uchwyty  na  broń  długą.  W takiej  sytuacji  mamy do
dyspozycji aż 8 uchwytów na broń długą, ale to nie koniec, bo pomimo tego, ponadto  dysponujemy
trzema uchwytami na broń krótką. Ale na tym nie koniec, bo te dodatkowe 3 uchwyty na broń
długą, mogą posłużyć po zainstalowaniu pod nimi półki także na broń krótką (w pozycji lufą do
dołu).

Kolejną kwestią jest możliwość kotwienia, postanowilismy, że tu też damy wybór nabywcy.
Jeden chce kotwić swojego STRZELCA do ściany czy do podłogi, a drugi... tu i tu! STRZELEC ma
po dwa otwory na kotwy zarówno w podłodze, jak i w tylnej ścianie, więc każda opcja, łącznie z
brakiem kotwienia jest tu wykonalna.

Dla dopieszczenia produktu, do każdej szafy STRZELEC dodajemy lamkę led z czujnikiem
ruchu, tak by nic się nie zawieruszyło w jej zakamarkach.

Jak  każda  szafa  z  serii  MLB Konsmetalu  i  ta  ma wyróżniającą  się  na  rynku,  specjalną
konstrukcję  drzwi  oraz  korpusu  szafy  z  "zawiniętymi"  krawędziami  drzwi,  ktore  wchodzą  w
odpowiednio  ukształtowane  miejsce  w  korpusie  szafy,  znacznie  utrudniając  próby  włamania
poprzez wyważenie drzwi.

Na  koniec  zwracamy  uwagę,  że  STRZELEC  jest  dostępny  w  zawsze  modnym  i
praktrycznym kolorze białym.

Zapraszamy na nasze stoisko na IX Międzynarodowych Targach Łowieckich EXPOHunting
2018  oraz  czwartej  edycji  targów  EXPOShooting  2018,  gdzie  swoją  premierę  przed  szerszą
publicznością będzie miało kilka nowych produktów, w tym oczywiście szafa STRZELEC, zktórej
jesteśmy  bardzo  dumni.  Bedzie  można  to  cudo  dokładnie  obejrzeć,  dotknąć,  wypytać  nas  o
szczegóły i wierzymy, że po tym wszystkim podejmiesz decyzję by ją od razu mieć.

Chcesz ustrzelić świetną szafę w klasie S1? 
Celuj w SejfNet STRZELEC!

PARAMETRY szafy na broń SejfNet MLB 150D/5+3+3 STRZELEC

Wysokość
(zewn.) [mm]

Szerokość
(zewn.) [mm]

Głębokość
(zewn.) [mm]

Wysokość
(wewn.) [mm]

Szerokość
(wewn.) [mm]

Głębokość
(wewn.) [mm]

1450 500 350 1444 494 268

 otwory na potrzeby kotwienia – 4 (2 w podłodze i 2 w ścianie tylnej)
 ilość uchwytów na broń – 11
 w tym:

◦ uchwyty na broń długą – 5+3 
◦ uchwyty na broń krótką – 3
◦ półki w szafie – od 2 do 99 
◦ półki w drzwiach - 3



 nośność półek 50 kg
 pojemność 190 litrów
 waga: 95 kg
 gwarancja – 2 lata

Wizualizacja produktu 


