Trezorji po standardu EN1143-1 Norm Z-2
Osnovni barvi na izbiro: RAL 7035 (svetlo siva) ali 7021 (sivo črna). Ostale barve za doplačilo.
Vsi trezorji so zavarovani s varnostno ključavnico razreda A nemških proizvajalcev STUV ali MAUER.

MODEL Z5-PS

(dimenzije VxŠxG mm: 500x400x350, teža: 43kg)

1. Zelo masiven trezor iz kakovostne pločevine debeline
4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. Za shranjevanje 5 kosovo kratkocevnega orožja na
bakrenih trnih.
3. Notranji ločen prostor na ključ.
4. Tristranski kolesni mehanizem, zavarovan s
kakovostno varnostno ključavnico varnostnega razreda
A nemških proizvajalcev STUV ali MAUER.
5. 4x luknja v zadnji steni za pritrditev s premerom
10,5 mm.
Cena: 292€.

MODEL Z10-PS

(dimenzije VxŠxG mm: 700x400x350, teža: 57kg)

1. Zelo masiven trezor iz kakovostne pločevine
debeline 4mm, vrata debeline 6mm.
2. Za shranjevanje 10 kosovo kratkocevnega orožja na
bakrenih trnih.
3. Notranji ločen prostor na ključ.
4. Tristranski

kolesni

mehanizem,

zavarovan

s

kakovostno varnostno ključavnico razreda A nemških
proizvajalcev STUV ali MAUER.
4x luknj z zadni steni za sidranje s premerom 10.5
mm.
Cena: 315,42€.

MODEL P2-S

(dimenzije VxŠxG mm: 700x540x420, teža: 79kg)

1.
2.

Zelo masiven trezor debeline 4mm,
vrata debeline 6mm.
Notranji ločen prostor na ključ.

3.

2x odstranljiva ali nastavljiva polica.

4.

4x luknja na zadnji steni za sidranje s
premerom 10.5 mm.

5.

Primeren za 10 kosov kratkocevnega
orožja ali hrambo drugih dragocenosti.
Cena: 339,34€.

MODEL Z-5 EKONOM

(dimenzije VxŠxG mm: 1250x350x300, teža: 75kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne pločevine
debeline 4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. Za hrambo 5 kosov dolgocevnega orožja z maksimalno
dolžino 1240mm.
3. V zgornjem delu odstranljiva ali nastavljiva polica.
4. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
10.5mm.
5. Police v vratih.
Cena: 300€.

MODEL Z-5V EKONOM

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x350x300, teža: 92kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne pločevine
debeline 4mm, vrata debeline 6mm,
2. Za hrambo 5 kosovo dolgocevnega orožja z maksimalno
dolžino 1260mm.
3. 2x po višini nastavljiva polica v zgornjem delu.
4. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom 10.5mm.
5. Možno tudi v izvedbi s policami v vratih – doplačilo: 20€.
Cena: 365€.

MODEL Z-7 EKONOM

(dimenzije VxŠxG mm: 1250x500x300, teža: 98kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kakovostne pločevine
debeline 4mm, vrata debeline 6mm.
2. 2x po višini nastavljivi polici v zgornjem delu.
3. Vrata možna v dveh izvedbah z držali ali s policami
(brez doplačila).
4. Tristranski kolesni mehanizem zavarovan s
varnostno ključavnico razreda A, nemškega
proizvajalcev STUV ali MAUER.
5. Za hrambo 7 kosov dolgocevnega orožja z maksimalno
dolžino 1240mm.
6. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
13 mm.

Cena: 375€.

MODEL Z-5

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x350x300, teža: 93kg)

1. Zelo masiven in kvaliteten trezor debeline 4 mm, vrata
debeline 6 mm.
2. Notranji ločen prostor na ključ.
3. 5x police v vratih.
4. Za hrambo 5 kosovo dolgocevnega orožja maksimalne
dolžine 1260 mm.
5. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom 10.5
mm.
Cena: 376€.

MODEL Z-7V Ekonom

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x500x300, teža: 120kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne pločevine
debeline 4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. 2x po višini nastavljivi ali odstranljivi polici v zgornjem
delu. Če odstranite police, je notranji prostor visok
1490 mm.
3. Za hrambo 7 kosov dolgocevnega orožja maksimalne
dolžine 1260 mm, z odstranjenimi policami do 1490 mm.
4. 4x luknja za zadnji steni za sidranje s premerom 13
mm.
5. Varnostna ključavnica razreda A (STUV ali MAUER).
Cena: 430€.

MODEL Z-7

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x500x300, teža: 111kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne pločevine
debeline 4mm, vrata debeline 6 mm.
2. Notranji ločen prostor na ključ.
3. Police v vratih.
4. Za hrambo 7 kosov dolgocevnega orožja z maksimalno
dolžino 1260 mm.
5. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom 10.5
mm.
Cena: 450€.

MODEL Z-10 Ekonom

(dimenzije VxŠxG mm: 1250x650x390, teža: 125kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne
pločevine: ohišje debeline 4 mm, vrata
debeline 6 mm.
2. Za 10 kosovo dolgocevnega orožja maksimalne
dolžine 1240 mm (brez zgornje police).
3. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
10.5 mm.
4. 6x polica v vratih.
5. Opremljen z nosilcem za namestitev visečega
stojala.
6. Notranje dimenzije: 1240x640x330 mm.
Cena: 475€.

Model Z-5 UNIVERSAL 5/4

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x400x400, teža: 115kg)

1. Zelo masiven trezor: ohišje debeline 4
mm, vrata debeline 6 mm.
2. Za hrambo 5 kosovo dolgocevnih + 4 kose
kratkocevnega orožja.
3. Notranji prostor na ključ s poševno zadnjo
steno, opremljen s 4x bakrenimi trni za
kratkocevno orožje.
4. Varjeni nosilci za 3 brisalce.
5. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s
premerom 10.5 mm.
6. Možnost shranjevanje orožja do dolžine 1400
mm (uporaben prostor za notranjim prostorom
na ključ).
Cena: 515€.

MODEL Z-2x5

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x540x420, teža: 136kg)

1. Zelo masiven trezor narejen iz kvalitetne pločevine
debeline 4 mm, vrata debeline 6mm.
2. Notranji ločen prostor na ključ.
3. Za 10 dolgocevnih kosov orožja z maksimalno
dolžino 1260 mm. Orožje je postavljeno drug
proti drugemu (5 proti 5 – kot na sliki).
4. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
10,5 mm.
5. Opremljen z nosilcem za namestitev visečega stojala.
Cena: 525€.

MODEL Z-10

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x650x395, teža: 153kg)

1. Zelo masiven in kvaliteten trezor, ohišje debeline 4
mm, vrata debeline 6 mm.
2. Notranji ločen prostor na ključ in 6x polica v vratih.
3. Za 10 dolgocevnih pušk z max. dolžino 1260mm.
4. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
10.5 mm.
5. Opremljen z nosilcem za namestitev visečega stojala.
Trezor za prave lovce!
Cena: 550€.

MODEL Z7/4 VARIANT

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x500x350, teža: 130kg)

1. Zelo kvaliteten, uporaben in vse stranski trezor.
Ohišje debeline 4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. Notranji ločen prostor na ključ.
3. Za 4 dolgocevne puške z največjo dolžino 1260
mm.
4. Varjeni nosilci za 3x brisalec + 6x prosto
nastavljivih ali odstranljivi polic.
5. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s
premerom 10.5 mm.
6. Certificiran do 10 kosov orožja.

Cena: 590€.
MODEL Z-10 UNIVARSAL 9/6

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x580x430, teža: 158kg)

1. Zelo masiven in vsestransko uporaben trezor.
Ohišje debeline 4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. Za 9 kosov dolgocevnih pušk + 6 kosov kratkocevnega
orožja.
3. Notranji prostor na ključ s poševno zadnjo steno,
opremljen s 6 kosi bakrenih trnov za shranjevanje
kratkocevnega orožja.
4. Varejni nosilci za 3 brisalce + police v vratih.
5. 4x luknja na zadnji steni za sidranje s premerom
10.5 mm.
6. Možnost shranjevanja orožja do dolžine 1400 mm,
zaradi poševne stene za notranjim prostorom na
ključ.
Cena: 665€.

MODEL Z-10/5 VARIANT

(dimenzije VxŠxG mm: 1500x650x395, teža: 163kg)

1. Zelo masiven in priročen trezor. Ohišje debeline
4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. Najmočnejši eno stenski trezor na tržišču.
3. Notranji ločen prostor na ključ + police v vratih.
4. Za 5 kosov dolgocevnega orožja z največjo
dolžino 1260 mm.
5. 5x nastavljiva ali odstranljiva polica.
6. Certificiran do skupno 10 kosov orožja.
Cena: 669€,

MODEL Z 2x5 COMBI

(dimenzije VxŠxG mm: 1600x540x390, teža: 158kg)

1.Kralj med trezorji: masiven, kvaliteten in uporaben
trezor. Ohišje debeline 4 mm, vrata debeline 6 mm.
2. V zgornjem delu ločen prostor za strelivo in druge
pripomočke (lahko tudi kratkocevno orožje).
3. Za kar 10 kosov dolgocevnega orožja z največjo
dolžino 1250 mm. Orožje postavljeno na sproti drug
drugemu (5 na eni strani in 5 na drugi strani trezorja).
4. 4x luknja v zadnji steni za sidranje s premerom
10.5 mm.
Cena: 780€.
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Model

Dimenzije (mm)
VxŠxG
400x560x420

V01R

Kapaciteta
10 kratkocevnih

Teža
kg
65

1. Varnostni razred 0. v skladu s standardom EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplastni trezor.
3. Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
4. Tristransko zaklepanje z medosno razdaljo in
varnostno zaklepanje.
5. 2x luknja v tleh + 2x luknji v zadnji steni za sidranje,
luknje s premerom 10,5 mm.
6. 1x nastavljiva ali odstranljiva polica.
Ce a:

Model

€.

Dimenzije (mm)
VxŠxG
800x560x420

V02R

Kapaciteta
16 kratkocevnih

Teža
kg
112

1. Varnostni razred 0. v skladu s standardom EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplastni trezor.
3. Ohišje +
, vrata +
.
4. 2x nastavljiva ali odstranljiva polica.
5. Tristransko zaklepanje z medosno razdaljo in
varnostno zaklepanje.
6. 2x luknja v tleh + 4x luknji v zadnji steni za sidranje,
luknje s premerom 10,5 mm.
7. Police v vratih.
Ce a:

, 8€.

Model
V 05

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 390 x 330

1.
2.
3.
4.

Kapaciteta
5 dolgocevnih

Teža
kg
130

Varnostni razred 0. v skladu s standardom EN1143-1.
Zelo masiven dvoplastni trezor.
Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
Tristransko zaklepanje z medosno razdaljo in varnostno
zaklepanje.

5. 2x luknja v tleh + 4x luknje v zadnji steni za
sidranje, luknje s premerom 10.5 mm.
6. Na vrhu ločen zapiralni prostor na ključ
7. Za 5 dolgocevnih pušk z maksimalno dolžino 1250 mm.
8. Police v vratih

ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＶＹＰ Ｎ
Model
V 05 Mini

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1250 x 390 x 330

Kapaciteta
5 dolgocevnih

Teža
kg
108

1. Varnostni razred 0. v skladu s standardom EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplastni trezor.
3. Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
4. Tristransko zaklepanje z medosno razdaljo in varnostno
zaklepanje.
5. 2x luknja v tleh + 4x luknje v zadnji steni za sidranje, luknje s
premerom 10.5 mm.
6. 1x nastavljiva ali odstranljiva polica v zgornjem delu.
7. Za 5 dolgocevnih pušk z maksimalno dolžino 1250mm z
odstranjeno polico + police v vratih.
Cena: Ｎ
ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＵＹＹ

Model
V 07

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 540 x 330

Kapaciteta
7 dolgocevnih

Teža
kg
157

1. Varnostni razred 0.po standardu EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplastni trezor.
3. Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
4. Tristransko zaklepanje z medosno razdaljo
in varnostno zaklepanje.
5. 2x luknja v tleh + 4x luknje z zadnji steni za
sidranje, luknje s premerom 10.5 mm.
6. Loče prostor a ključ a vrhu.
7. Za 7 dolgocev ih pušk dolži e 1,250mm.
8. Police v vratih.
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Cena: Ｎ

Model
V0 2x5

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 560 x 420
1.
2.
3.
4.

Kapaciteta
10 dolgocevnih

Teža
kg
185

Varnostni razred 0. po standardu EN1143-1.
Zelo masiven dvoplastni trezor.
Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
Tristransko zaklepanje z kolesno osnovo in varnostno
zaklepanje.

5. 2x luknja v tleh + 4x luknja na zadnji steni za sidranje,
luknje premera 10.5 mm.
6. 1x nastavljiva ali odstranljiva polica na vrhu.
7. Loče prostor a ključ a vrhu.
8. Za 10 dolgocev ih pušk nasproti druga drugi za ajvečjo
dolži o 1250 mm.
9. Police v vratih.
Cena:
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Model
V 02x5R

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 560 x 420
1.
2.
3.
4.

Kapaciteta
20 kratkocevnih

Teža
kg
185

Varnostni razred 0. po standardu EN1143-1.
Zelo masiven dvoplastni trezor.
Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
Tristransko zaklepanje s kolesno osnovno in varnostno
zaklepanje.

5. 2x luknja v tleh + 4x luknje na zadnji steni za
sidranje, luknje premera 10.5 mm.
6. 4x nastavljive ali odstranljive police.
7. Police v vratih.
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Model
V 07/4 Variant

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 540 x380

Kapaciteta
4 dolgocevnih

Teža
kg
183

1. Varnostni razred 0. po standardu EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplastni trezor.
3. Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
4. Tristransko zaklepanje s kolesno osnovno in
varnostno zaklepanje.
5. 2x luknja v tleh + 4x luknja na zadnji steni za
sidranje, luknje s premerom 10.5 mm.
6. Ločen prostor na ključ na vrhu.
7. Za 4 dolgocevne puške z maksimalno dolžino
1250 mm.
8. Police v vratih.

ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＹＴＵ Ｎ

Model
V 010

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 690 x 410
1.
2.
3.
4.

Kapaciteta
10 dolgocevnih

Teža
kg
207

Varnostni razred 0. po standardu EN1143-1.
Zelo masiven dvoplastni trezor.
Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
Tristransko zaklepanje s kolesno osnovo in varnostno
zaklepanje.

5. 2x luknja v tleh + 4x luknja na zadnji steni za
sidranje, luknje s premerom 10.5 mm.
6. Ločen prostor na ključ na vrhu.
7. Za 10 dolgocevnih pušk največje dolžine 1250 mm.
8. Police v vratih.
Cena:
ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＱＰＱＴ

Ｎ

Model

Dimenzije (mm)
VxŠxG
V 010/5 Variant 1500 x 690 x 410

Kapaciteta
5 dolgocevnih

Teža
kg
219

Varostni razred 0. po standardu EN1143-1.
2. Zelo masiven dvoplasten trezor.
3. Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
1.

4. Tristransko zaklepanje s kolesno osnovo in
varnostno zaklepanje.
5. 2x luknja v tleh + 4x luknje na zadnji steni za
sidranje, luknje s premerom 10.5 mm.
6. Ločen prostor na ključ na vrhu.
7. Za 5 dolgocevnih pušk, največje dolžine
1250mm.
Cena:

ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＱＰＷＰ

Model
V 024

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1500 x 790 x 530
1.
2.
3.
4.

Kapaciteta
15 dolgocevnih

Teža
kg
270

Varnostni razred 0. po standardu EN1143-1.
Zelo masiven dvoplastni trezor.
Ohišje 2 + 3 mm, vrata 2 + 4 mm.
Tristransko zaklepanje s kolesno osnovo in varnostno
zaklepanje.

5. 2x luknja v tleh + 4x luknja na zadnji steni za
sidranje, luknje premera 10.5 mm.
6. Ločen prostor na ključ na vrhu.
7. Za 15 dolgocevnih pušk največje dolžine 1250 mm.

ｃ･ｮ｡Ｚ＠ＱＱＳＰ Ｎ
8.

Edinstvena omara za orožje, v katero lahko shranite do 15 pušk. Desno stran omare

lahko uporabite kot prostor s policami. V omari je 5 polic, ki jih je mogoče nastaviti po
višini, da ustrezajo potrebam strelca/lovca.
9.

Model
A 101

Dimenzije (mm)
VxŠxG
1850 x 960 x 540

Kapaciteta
20 dolgocevnih

Teža
kg
400
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DODATKI – NADGRADNJE
Vsak trezor je možno ob naročilu in za doplačilo nadgraditi z naslednjimi
dodatki oz. izbirami:
1. Mehanska ključavnica - cena: 150€.

2. Elektronska ključavnica – cena: 150€.

3. Izbira druge barve (razen dveh osnovnih) – cena: 40€.

4. Gumijasta podloga pod sefom različnih dimenzij - cena od 20€ naprej.

5. Možna izdelava trezorja po meri – cena: na povpraševanje.
6. V nobeno ceno po tem katalogu ni vštet strošek dostave, razen če ni
navedeno drugače. Strošek dostave se plača posebej in je lahko
različen glede na lokacijo kupca in težo izdelka. Po predhodnem
dogovoru možen tudi osebni prevzem v Mariboru.
Za vse dodatne informacije pišite na: info@sportno-strelstvo.si ali
kličite na: +38670489600.

Samo na povpraševanje lahko ponudimo tudi naslednje artikle:
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