
SZAFA NA BROŃ BRAGA TSG 149PG/S1

Szafy do broni z serii  BRAGA TREZOR przeznaczone są do, bezpiecznego i zgodnego z obowiązującymi przepisami
prawa,  przechowywania  długiej  i  krótkiej  broni  palnej  oraz  amunicji.  Sejfy  na broń BRAGA spełniają  oczekiwania
najbardziej  wymagających  strzelców sportowych,  myśliwych  i  kolekcjonerów.  Dzięki  wykorzystaniu  innowacyjnych
rozwiązań  konstrukcyjnych  oraz  możliwości  indywidualnej  aranżacji  wnętrza  są  wyróżniającym  się  produktem  na
rynku. Bezpieczeństwo broni i amunicji potwierdza certyfikat klasy S1 zgodnie z polską normą PN-EN 14450  wydany
przez Instytut Mechaniki  Precyzyjnej  w Warszawie.  BRAGA TREZOR jest  idealnym rozwiązaniem  do bezpiecznego
przechowania każdej broni oraz akcesoriów w eleganckim i wyróżniającym się sejfie.

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]
Wymiary zewnętrzne 1490 540 400
Wymiary wewnętrzne 1484 534 394
Wymiary w świetle drzwi 1360 435 -
Maksymalny wymiar broni 1450 - -
Wymiary górnej półki - 530 300
Wymiary półek zawieszanych 25 160 310
Wymiary kuwet na drzwiach 55 250 55
Okucie i zawiasy, wymiar dodatkowy - - 45

✔ Certyfikat Instytutu Mechaniki  Precyzyjnej w 
Warszawie: Klasa  S1 wg PN-EN 14450

✔ Certyfikowany zamek kluczowy: Klasa A wg 
PN-EN 1300

✔ Spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA
z dnia 26.08.2014r. w sprawie 
przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji

✔ Jednopłaszczowy korpus o grubości 3 mm 
wykonany ze stali najwyższej jakości

✔ Element zwiększający bezpieczeństwo 
„THICKEND FRAME”” 

✔ Zawiasy zewnętrzne, wzmocnione
✔ Kąt otwarcia drzwi: 190°
✔ 4 rygle poziome i 2 rygle pionowe o średnicy 

20 mm oraz wewnętrzny rygiel stały w formie 
przylgi

✔ Otwory montażowe: 2 w ścianie tylnej oraz 4 
w dnie

✔ Regulowany uchwyt na 22 jednostki broni 
✔ Demontowalna półka w górnej części 
✔ Uchwyt na 4 wyciory na drzwiach
✔ 8 haczyków na klucze na drzwiach
✔ 4 stałe kuwety na drzwiach
✔ 2 przestawne półki zawieszane wyściełane 

materiałem
✔ Dno sejfu wyłożone grubą ryflowaną gąbką 
✔ Oświetlenie LED z opcją regulacji położenia
✔ Trzyramienne okucie z elementami 

chromowanymi
✔ Polerowana rozeta zamka kluczowego
✔ Szafa lakierowana proszkowo – korpus: RAL 

7012 (ciemnoszary) / drzwi oraz półki: RAL 
7035 (jasnoszary)

✔ Waga: 116 kg


