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bezpecné, protiodrazové (neodrazné), akustické

PRYŽOVÉ DESKY PROTIODRAZOVÉ, AKUSTICKÉ
S rastrem
Základní informace

Barva

Rozměry desek: 500 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm
Velikost rastru: 15 mm, 28 mm, 50 mm
Tloušťka: 25 mm, 45 mm, 60 mm

Desky jsou určeny zejména k obložení
stěn, stropů, střeleckých stanovišť a dalších

ukázka struktury

konstrukčních prvků střelnic. Protiodrazová
akustická deska se skládá ze základny desky
a rastru tvořeného řadami komolých jehlanů. Desky mají deklarované protiodrazové
vlastnosti a splňují požadavky k použití jako
protiodrazové (neodrazné) obklady ve smyslu
ČSN 39 54 01.
Desky slouží jako ochrana stěn při náhodných výstřelech, kdy vinou odrazu by mohlo
dojít ke zranění střelců.

PRYŽOVÉ DESKY PROTIODRAZOVÉ
Hladké
Základní informace

Barva

Rozměry desek: 500 x 500 mm a 1 000 x 1 000 mm
Tloušťka: 10 mm, 20 mm, 40 mm
Objemová hmotnost: od 650 kg/m³
do 1 000 kg/m³
Rozměry desek můžeme vyrobit dle individuálních požadavků zákazníka až do rozměru
2 000 x 1 000 mm.

ukázka struktury

Desky jsou určeny k obložení stěn, stropů
a dalších konstrukčních prvků střelnic. Mají
deklarované protiodrazové vlastnosti a splňují požadavky k použití jako protiodrazové
(neodrazné) obklady ve smyslu ČSN 39 54 01.
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BEZPEČNOST
A ZMÍRNĚNÍ HLUKU

Pryžové desky na střelnice jsou díky svým vlastnostem speciálně určené především pro použití jako protiodrazové obklady stěn, podlah, stropů a dalších konstrukčních prvků vnitřních (tunelových) a venkovních střelnic pro ruční palné zbraně ve smyslu ČSN 39 54 01.
Zároveň tlumí a výrazně snižují hladinu hluku vznikajícího při střelbě na střelnici. Díky tomu zajišťují požadovanou bezpečnost účastníků
střelby a v neposlední řadě se podílí na ochraně jednotlivých zařízení a konstrukčních prvků střelnice před poškozením způsobeným
střelbou.
Vzhledem k náročnosti požadavků na parametry desek spolupracujeme už při vývoji materiálu se znalci v oboru střeliva, výbušnin
a specializované balistiky. Jsme schopni dodat nejen konkrétní pryžové desky včetně montáže, ale nabídnout i možnost konzultace
v oboru střelnic, navrhnout komplexní řešení, vypracovat projekt a připravit dokumentaci.

Naše nabídka zahrnuje řešení jak pro civilní, sportovní, kryté, otevřené, kontejnerové, tunelové střelnice tak i pro ozbrojené složky
armádních a policejních jednotek.
Desky se vyrábějí z SBR pryže. Standardní barva je černá, na přání zákazníka je možné probarvení v pojivu nebo barevný nástřik v široké
škále barev. Rozlišují se podle typu využití. V zásadě se používají desky o rozměru 500 x 500 mm a tlouštěk od 20 mm do 100 mm.
Konkrétní navržení desky na střelnici (typ, výšku, ale i složení) navrhujeme podle používaných typů zbraní, munice a zaměření střelnice.
Pro vojenské a speciální střelnice navrhujeme individuální řešení v podobě směsi materiálů, které minimalizují odrazy střel a případné
zranění osob.
Každý zákazník má své specifické požadavky. Sdělte nám je a my Vám pomůžeme najít to
nejlepší řešení na míru.
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REFERENCE

Kill house - Přepadový dům pro protiteroristickou jednotku policie URNA
Kompletní návrh, projekt a řešení

Výcvikové středisko slovenské armády
Střelnice v rámci výcvikového střediska: autohala, pěší střelnice, vlak, panelový dům

– Kazachstán – Vojenská střelnice Almaty – tréninkové
centrum pro OMON a Vojenskou akademii
Dodávka pryžových desek a odborné poradenství pro realizaci

– Praha – Městská policie Praha – řešení vybíjecích
míst na všech služebnách
Projekt a dodávka pryžových desek
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