
 

         

Dvojplášťové kombinované 
trezory IVETA  
IVETA 5  (VARIO) 
IVETA 3 M a PM,  
IVETA 10 M a PM,  
 
Trojvrstvová  konštrukcia a odolné materiály ponúkajú možnosť v 
ochrániť cennosti, dokumenty aj zbrane na trezorovej úrovni.   
 
Obchodné oddelenie SAFETRONICS a.s. 
24. augusta 2011 
 



                

 

TREZORY  IVETA – DVOJPLÁŠŤOVÉ PUŠKOVO SPISOVÉ 

TROJVRSTVOVÁ konštrukcia a  materiály ponúkajú jeden z najbezpečnejších puškových trezorov na trhu pri 

vynikajúcom pomere cena výkon pre všetkých, ktorí potrebujú kvalitne zabezpečiť svoj zbraňový arzenál alebo tajné 

dokumenty v trezorovej úschove. Kvalitné oceľové plechy hrúbky 1,5 a 2,5 mm dávajú trezoru vyššiu bezpečnosť voči 

prieniku neoprávnenej osoby,  pričom sa predpokladá ukotvenie certifikovanou oceľovou technikou do spodnej strany o 

podlahu cez 2 otvory priemeru 18 mm. V hornej časti je použitá štandardne uzamykacia skrinka na náboje a úderník s 

rozmermi VxŠxH 170x515x280. Na dverách je držiak na zavesenie čistiacich nástrojov s dvojbodovým 

zavesením pre vyšší komfort. V puškových verziách je dno skrinky je vystlané filcovým textilom pre 

zvýšené namáhanie čím chráni pažbu pri odkladaní a škatuľky v puškovej verzii dobre poslúžia na 

odkladanie príslušenstva. Vo dverách je použitý trezorový zámok     MAUER , ktorý zaisťuje dvere v šiestich 

bodoch na troch stranách.  Kvalitné prevedenie a farba s vysokou stálosťou, zabezpečia dlhodobé 

uchovanie užívateľskej hodnoty výrobku. Skrine sú certifikované v trezorovej   BEZPEČNOSTNEJ TRIEDE 

0.   V rozmere IVETA 5 sa v kombináciách spisovej, zbraňovej aj kombinovanej  pripravuje  AJ 

ELEKTRONICKÁ VERZIA (PRVÉ KS SKLADOM).  

VYSOKÁ VARIABILITA vnútorného vybavenia ponúka možnosť meniť vnútorné usporiadanie v troch variantoch 

spisová,   puškovo-spisová a pušková. V puškovej je možné dokúpiť opierku na 7 hlavní za 20€.        IVETA 5 ME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
IVETA 5 Mk/3p 
 

 

 

Vonkajší rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1435 (1535)x 535 x 370 

Vnútorný rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1400(1500) x 500 x 295 
Max.výška zbrane 1210(1310) 

Farba Antracit  drsná tmavosivá 

Zámok 
Trezorový Mauer + 

Eurolock F485(vn.skrinka) 

Vnútorná skrinka 1x vrch - výška 14 cm 

Vnútorné 
vzájomne 

zameniteľné 
vybavenie 

Kombinovaná 
IVETA 5 M/k3p 

3 malé police 
a opierka na 3 zbrane 

Spisová 
IVETA 5 Ms 

3 police na spisy 

Pušková  
IVETA 5 M 

Opierky na 5 zbraní a  
krabičky na pravej stene 

Bezpečnostná trieda 0. 

Váha (Kg) 150(155) 

Objem (l) 206,5(221,3) 

Cena  MOC  s DPH 
IVETA 5 M/k3p      636 €(666€) 
IVETA 5 Ms             600 €(630€) 
IVETA 5 M               612 €(642€) 

Uvádzacie ceny  MOC  s  DPH 
platné do 31.10.2011 

IVETA 5 M/k3p      573 €(600€)
IVETA 5 Ms             540 €(567€)
IVETA 5 M               551 €(578€)

*V zátvorke sú hodnoty predĺžených verzií (PM/k3p, PMs, PM) 

 



                

 
  

IVETA 3 M A IVETA 3 PM  

je zúžená verzia puškovej IVETY okrem zmeny šírky na polovičnú je primárne určená na 3 zbrane. Je možné ale dokúpiť 
opierku na 5 zbraní, ktorý sa dá jednoducho vymeniť. Na pravej strane je  škatuľka na príslušenstvo ako ďalekohľad, kefky 
a olejničky. 

 

 
 
 

 

 

 

 

V zátvorke sú hodnoty predĺženej verzie (PM) 

 

 

DPOLNKOVÁ VÝBAVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Opierka zbraní pre IVETU 3 M a IVETU 3 PM na  5 hlavní  

Po  jeho montáži je ale potrebné sňať škatuľku  

prípadne ju upevniť na dvere (cena 16€). 

 

 
 

Vonkajší rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1435(1535) x 355 x 370 
 

Vnútorný rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1400(1500) x 315 x 295 
Max.výška zbrane 1210(1310) 

Farba Antracit- drsná tmavosivá 

Zámok 
Trezorový Mauer + 

Eurolock F485(vn.skrinka) 

Vnútorná skrinka 1x vrch - výška 14 cm 

Opierka 
PU pena 10cm 

Na 3 zbrane (aj 5zbraní) 

Bezpečnostná trieda 0. 

Váha (Kg) 114(117) 

Objem (l) 130(139,4) 

Cena  MOC s DPH 
IVETA 3 M                   510€ 

 IVETA 3 PM                (522€) 

Uvádzacia cena MOC s DPH 
platná do 31.10.2011 

IVETA 3 M                   459€ 
IVETA 3 PM                (470€) 



                

 

IVETA 10 M A IVETA 10 PM   

je rozšírená verzia puškovej IVETY je primárne určená na 10 zbraní. Je možné ale dokúpiť opierku na 12 zbraní, ktorý sa dá 
jednoducho vymeniť. Na dverách  sú 2 škatuľky na príslušenstvo ako ďalekohľady, kefky a olejničky. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zátvorke sú hodnoty predĺženej verzie (PM) 

 

 

DOPLNKOVÁ VÝBAVA: 

Opierka zbraní pre IVETU 10 M a IVETU 10 PM  na  11 hlavní za 26€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme že naše nové produkty nájdu miesto ako na Slovenskom tak aj Európskom trhu trezorovej techniky. 

Vonkajší rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1435(1535) x 715x 370 
 

Vnútorný rozmer 
(výška x šírka x hĺbka (mm)) 

1400(1500) x 670 x 295 
Max.výška zbrane 1210(1310) 

Farba Antracit- drsná tmavosivá 

Zámok 
Trezorový Mauer + 

Eurolock F485(vn.skrinka) 

Vnútorná skrinka 1x vrch - výška 14 cm 

Opierka 
PU pena 10cm 

Na 10 zbraní (aj 12zbraní) 

Bezpečnostná trieda 0. 

Váha (Kg) 160(173) 

Objem (l) 276,7(296,5) 

Cena  MOC  s DPH 
IVETA 10 M                      654€ 
IVETA 10 PM                 (696€) 

Uvádzacia cena MOC s DPH 
platná do 31.10.2011 

IVETA 10 M                      589€ 
IVETA 10 PM                 (627€) 


