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Szafy ze skrytkami do przechowywania 
broni
Specjalne rozwiązanie zapewniające bezpieczne przechowywanie broni przez formacje i służby 
uzbrojone (policja, wojsko, więziennictwo, pracownicy ochrony osób i mienia). Produkt został 
zaprojektowany w oparciu o zapytania wskazujące na szczególne potrzeby w tym zakresie oraz 
nasze doświadczenie w tworzeniu produktów odpowiadających niestandardowym 
wymaganiom.
 
Szafy ze skrytkami do przechowywania broni dają możliwość złożenia broni indywidualnej 
w osobistej, przeznaczonej dla konkretnej osoby, skrytce. Jesteśmy w stanie dostosować wyrób 
do Państwa potrzeb, modyfikując konfigurację i gabaryty szafy oraz schowków.

Przykładowy opis techniczny: 

korpus szafy: blacha o grubosci 3 mm 
ścianka działowa między schowkami: 3mm 

Schowki: 
drzwi: blacha o grubosci 6 mm �
kąt otwarcia: 90° �
kazdy schowek otwierany indywidualnym kluczem 
(zamek schowka posiada 2 klucze) �
kazdy schowek posiada numer identyfikacyjny �
zawiasy wewnętrzne �
wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x głęb.): 
12 cm x 27 cm x 60 cm

Drzwi (w szafach z drzwiami głownymi): �
blacha zewnętrzna: 3 mm �
blacha wewnętrzna: 1 mm �
kąt otwarcia: 180° �
klamka �
3 rygle poziome postronnie zamka, 2 rygle poziome 
po stronie zawiasow i 2 rygle pionowe (gora i doł) �
zamek elektroniczny z 30 roznymi kodami �

Kolor: 
szary (RAL 7035) �
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Szafa bez drzwi głównych
Szafa jest montowana w zabezpieczonym pomieszczeniu lub wewnątrz budynku, gdzie ma 
miejsce 24 godzinna ochrona. Zastosowanie szafy to możliwość pozostawienia przez policjanta 
swojej broni w przeznaczonej dla niego, indywidualnej skrytce. Idealne rozwiązanie to szafa ze 
skrytkami bez głównych drzwi.

Szafa z głównymi drzwiami
Pomieszczenie, gdzie montowana jest szafa nie jest pomieszczeniem pod ochroną, a budynek, 
w którym to pomieszczenie się mieści, nie jest pod 24 godzinna ochroną. W takiej sytuacji jest 
potrzeba podwyższonego zabezpieczenia przed włamaniem, nasza propozycja to szafa 
z drzwiami głównymi. Dla takiego rozwiązania proponujemy na drzwiach głównych zamek 
elektroniczny, który umożliwia, aby każdy z policjantów miał swój indywidualny kod otwarcia 
drzwi. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie budynku, dzięki systemowi komputerowemu, 
wie kiedy i kto otwierał drzwi główne
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Zestaw schowków
Jeśli pomieszczenie jest zbyt duże na szafę z drzwiami oraz na szafę o dużych gabarytach, 
proponujemy konstrukcję szafy z mniejszymi skrytkami. Po umiejscowieniu poszczególnych 
części, są one łączone ze sobą oraz przymocowywane do ściany, zapewniając bezpieczeństwo 
broni i jej dysponentów.

Zestaw schowków


