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Klasa
odporności
na włamanie

 Sejfy Konsmetal przechodzą surowe 

testy odporności na włamanie i posiadają 

certyfikaty, potwierdzające zgodność 

z najbardziej restrykcyjnymi normami  

europejskimi.

 Testy przeprowadza się w niezależnej 

jednostce certyfikującej. Aby uzyskać 

atest, sejf musi oprzeć się różnym 

metodom włamania. Gdy sejf pomyślnie 

przejdzie testy, otrzymuje certyfikat 

w odpowiedniej klasie odporności. Im 

wyższy stopień ochrony, tym bardziej 

wartościowe przedmioty mogą 

być  przechowywane w sejfie. Certyfikaty  

w poszczególnych klasach odporności 

przyznaje się w ramach poniższych norm:

    Norma europejska EN 1143-1:

gwarantuje ochronę antywłamaniową 

przedmiotów wartościowych w klasie   

bezpieczeństwa od 0 w górę.

     Norma europejska EN 14450:

obejmuje certyfikację w klasie 

bezpieczeństwa S1 i S2.

Gwarancja odporności antywłamaniowej

Sejfy Konsmetal spełniają najbardziej restrykcyjne europejskie 
normy odporności na włamanie.

Gwarancja wysokiej jakości

Marka Konsmetal stanowi gwarancję wysokiej jakości procesu 
produkcyjnego i swoich wyrobów. Dzięki temu mają Państwo 
pewność, iż każdy produkt, który opuszcza naszą fabrykę, spełnia 
wszelkie normy pod względem zachowania przewidzianej dla 
niego funkcjonalności i bezpieczeństwa dla użytkowników. 

Serwis

Koncepcja działania firmy Konsmetal opiera się na budowaniu 
zaufania i trwałych relacji z Klientami. Dlatego komfort 
użytkowania naszych produktów zapewnia rozbudowana sieć 
obsługi technicznej i serwisowej, obejmująca wszelkie działania 
od montażu po konserwację wyrobów.

Produkcja w Europie

Produkty Konsmetal są produkowane na terenie UE.

Twój Sejf Twoja Twierdza
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*  Poziom zastosowanych zabezpieczeń zależy od klasy produktu.

Wariantowe wyposażenie wnętrza

Możliwość zainstalowania wyposażenia dodatkowego, m.in.: 
skrytek, systemów wrzutowych, systemów alarmowych oraz półek.

Mocowanie do podłoża

Możliwość mocowania do podłoża zgodnie 
z zaleceniami norm europejskich.

Atestowane zamki 

Sejfy Konsmetal wyposażone są w atestowane zamki 
najwyższej jakości: kluczowe, szyfrowe i elektroniczne.  

Wszystkie zamki stosowane przez Konsmetal pochodzą od  
renomowanych firm.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Sejfy Konsmetal wyposażone są w złożone mechanizmy  
blokowania drzwi przy pomocy rygli ruchomych i stałych.

Rygle te zabezpieczają sejf przed otwarciem przy próbie 
sforsowania zamka. Dodatkowo użycie w konstrukcji  

produktów Konsmetal systemów osłonowych chroni rygle przed 
przewierceniem i wybiciem.

Wariantowość wyposażenia wnętrza

Mocowanie do podłoża

Twój Sejf Twoja Twierdza*
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 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 14450:2006, klasa S1. 
 Broni palnej i amunicji: 

Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008;
Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrzych i Administracji z dnia  
3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

 Opis produktu:
      Rodzina Koliber to nowoczesne modele sejfów 

do użytku domowego i biurowego.
    Odpowiednie do przechowywania gotówki, 
papierów wartościowych, biżuterii, broni palnej, 
amunicji itp. 

    Do przechowywania komputerów przenośnych 
zalecane są modele „Laptop”.

    Sejfy Koliber przystosowane są do montażu 
w meblach, mogą również służyć jako sejfy  
wolnostojące po uprzednim przymocowaniu  
ich do podłoża.

    Dostępne w wersji ściennej (więcej informacji na str. 20). 

    W zależności od modelu wyposażone w półki 
z regulacją wysokości zawieszenia.

    Korpus sejfu wykonany z wysokiej jakości 
blachy o grubości 3 mm i podwyższonej  
odporności na sforsowanie.

    Wzmocniona płyta drzwi z dodatkową 
osłoną mechanizmu ryglowego i zamka.

    Modele z zamkiem elektronicznym posiadają 
dodatkowo klamkę.

    Solidne rygle o średnicy 20 mm.
    Zabezpieczenie, chroniące rygle przed
przewierceniem.

    Wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi, 
uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego  
sejfu po wycięciu zawiasów. 
 Gwarancja 24 miesiące.

OPTYMALNE ZABEZPIECZENIE
w doskonałej cenie

Sejfy Koliber klasa S1

możliwość 
przechowywania 
broni

  Wyposażenie dodatkowe 
(dostępne w zależności od modelu):

    Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
    Uchwyty na broń krótką.
    Otwór lub szuflada wrzutowa.
    Zamek elektroniczny lub zamek szyfrowy.
    Dwie kotwy mocujące.
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Dane techniczne sejfów Koliber klasa S1

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość

Koliber 16 160 310 180 154 304 130 10 6

Koliber 20 200 310 200 194 304 150 12 9

Koliber 35 350 310 280 344 304 230 19 23

Koliber 45 Laptop 15” 450 400 370 444 394 320 35 56

Koliber 62 Laptop 15” 620 400 370 614 394 320 41 77

Koliber 20 Laptop 17” 200 490 370 194 484 320 21 31

Koliber 45 Laptop 17” 450 490 370 444 484 320 38 69

Koliber 62 Laptop 17” 620 490 370 614 484 320 51 96

Sejfy Koliber klasa S1

 Rodzaje zamków:  Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

Koliber  16 Koliber 20

Koliber 20 Laptop 17” Koliber 45 Laptop 17”

Koliber 35

Pojemność

Koliber 45 Laptop 15” Koliber 62 Laptop 15”

Koliber 62 Laptop 17”

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
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 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 14450:2006, klasa S1. 

 Dokumentów niejawnych TYP 2 wg 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa 
fizycznego stosowanych do zabezpieczania 
informacji niejawnych.
 Broni palnej i amunicji: 

Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2004;
Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. 

 Opis produktu:
 Służą do użytku domowego i biurowego.
 Opatentowana konstrukcja, wykorzystująca 
ramę antywłamaniową.
 Mała masa umożliwia montaż w praktycznie 
każdym pomieszczeniu lub meblu.
 Stonowane i uniwersalne wzornictwo ułatwia 
wkomponowanie sejfu w każde wnętrze.

  Wyposażenie dodatkowe 
(dostępne w zależności od modelu):

 Skrytka indywidualnie zamykana.
 Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
 Uchwyty na broń krótką.
 Otwór lub szuflada wrzutowa.
 Zamki: kluczowy lub elektroniczny.
 Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
 Plombowanie.
 Dwie kotwy mocujące.

Niezawodność
i funkcjonalność

Sejfy meblowe ML klasa S1

możliwość 
przechowywania 
broni

 Szeroki wybór rozmiarów.  
 Modele z zamkiem elektronicznym są dodatkowo 
wyposażone w klamkę oraz rygiel dolny i górny.
 W zależności od modelu wyposażone w półki 
z regulacją wysokości zawieszenia.
 Przystosowane do mocowania do podłoża.
 Gwarancja 24 miesiące.
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Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
ML 30 300 400 410 292 379 327 30 36
ML 45 450 400 440 442 379 357 41 60
ML 67 670 400 440 662 379 357 56 90
ML 85 850 490 440 842 469 357 70 141
ML 100 1000 490 440 992 469 357 84 166

Niezawodność
i funkcjonalność

Dane techniczne sejfów ML klasa S1

Sejfy meblowe ML klasa S1

Pojemność

ML 30 ML 45 ML 67

ML 85 ML 100

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.

 Rodzaje zamków:  Standardowe kolory:
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

 Jak działa rama antywłamaniowa?

Pierwszym atakowanym przez włamywacza punktem sejfu jest łączenie  
drzwi z korpusem.

Rama antywłamaniowa usztywnia korpus, zwiększając wielokrotnie odporność na 
uderzenia i rozpieranie łomem.

W rezultacie korpus praktycznie pozbawiony jest słabych punktów.

Rama zapewnia wyjątkowo mocne zabezpieczenie rygli i skutecznie  
chroni je przed przewierceniem.
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Sejfy meblowe ML STRONG klasa S2

 Certyfikaty do przechowywania:
  Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 14450:2006, klasa S2.

 Dokumentów niejawnych TYP 3 wg 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
29 maja 2012 r. w sprawie środków 
bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do 
zabezpieczenia informacji niejawnych.
 Broni palnej i amunicji: 

Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008;
Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. 

  Wyposażenie dodatkowe: 
 Skrytka indywidualnie zamykana.
 Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
 Uchwyty na broń krótką.
 Otwór wrzutowy lub szuflada wrzutowa.
 Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.
 Opóźnienie czasowe oraz cichy alarm zamka.
 Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
 Plombowanie.
 Dwie kotwy mocujące. 

Niezawodna
i wzmocniona konstrukcja

możliwość 
przechowywania 
broni

 Opis produktu:
 Sejfy meblowe ML STRONG przeznaczone są do 
przechowywania dokumentów, biżuterii, broni 
i amunicji, akcesoriów związanych z bronią palną 
oraz innych ważnych i cennych przedmiotów.
 Dwupłaszczowa konstrukcja o wysokiej    
odporności na sforsowanie.

 Wzmocniona konstrukcja drzwi.
 Potężny system ryglowy drzwi.
 Mała masa umożliwia montaż w praktycznie 

każdym pomieszczeniu lub meblu.
   Nowoczesne wzornictwo.
 Ergonomiczna klamka.
 Gwarancja 24 miesiące.
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Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
ML STRONG 30 300 400 410 200 298 286 40 17
ML STRONG 45 450 400 440 350 298 316 56 33
ML STRONG 67 670 400 440 570 298 316 73 54
ML STRONG 85 850 490 440 750 388 316 96 92
ML STRONG 100 1000 490 440 900 388 316 110 110

Niezawodna
i wzmocniona konstrukcja

Pojemność

Sejfy meblowe ML STRONG klasa S2

Dane techniczne sejfów ML STRONG klasa S2

ML STRONG 30 ML STRONG 45 ML STRONG 67 ML STRONG 85 ML STRONG 100

 Rodzaje zamków:  Standardowe kolory:
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie. 

Mocna konstrukcja

Wzmocniona konstrukcja sejfu dzięki:
korpusowi, wykonanemu z mocnej blachy;
dwupłaszczowej konstrukcji o wysokiej odporności
na atak;
płycie czołowej drzwi, wykonanej  
z mocnej blachy.

Antywłamaniowy System Samoblokujący 

Odporność na sforsowanie drzwi sejfu dzięki 
Antywłamaniowemu Systemowi Samoblokującemu. 
Otwarcie drzwi poprzez atak przy użyciu łomu lub młota 
staje się praktycznie niemożliwe.  

Rygle o średnicy 30mm

Wzmocniony system rygli poziomych i pionowych 
uniemożliwia otwarcie drzwi sejfu lub ich wybicie.

Klamka

Wszystkie modele ML STRONG posiadają klamkę, która 

ułatwia komfortowe użytkowanie sejfu.
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 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 1143-1+A1:2009 , klasa I (model SL 26).
  Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 1143-1+A1:2012 , klasa I  
(modele: SL 45, SL 67, SL 100, SL 120, SL 150).
 Broni palnej i amunicji: 

 Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008;
 Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  

 Opis produktu:
 Rozbudowana konstrukcja drzwi i korpusu, 
wykonana z najwyższej jakości blachy  
o wysokiej odporności na sforsowanie.
 Ruchomy system ryglujący poziomy i pionowy.
 Konstrukcja rygla stałego, uniemożliwiająca 
wyrwanie drzwi nawet po odcięciu  
lub zniszczeniu zawiasów.  

Sprawdzone

Sejfy lekkie SL klasa I

  Wyposażenie dodatkowe  
(dostępne w zależności od modelu):
 Skarbczyk SMART.
 Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
 Uchwyty na broń krótką.
 Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.
 Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka.
 Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
 Plombowanie.
 Dwie kotwy mocujące.   

rozwiązania  antywłamaniowe

 Mechanizmy, zabezpieczające zamek przed 
sforsowaniem.
 W zależności od modelu wyposażone w półki 
z regulacją wysokości zawieszenia.
 Przystosowane do mocowania do podłoża.
 Gwarancja 24 miesiące.

możliwość 
przechowywania 
broni
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Sejfy lekkie SL klasa I

Dane techniczne sejfów SL klasa I

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
SL 26 260 410 340 150 220 205 45 9
SL 45 450 490 440 348 388 295 80 40
SL 67 670 490 440 568 388 295 109 65
SL 100 1000 490 440 898 388 295 140 103
SL 120 1200 490 440 1098 388 295 179 126
SL 150 1500 490 440 1398 388 295 215 160

 Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

 Rodzaje zamków:

Pojemność

SL 26 SL 45 SL 67

SL 100 SL 120 SL 150

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie. 
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Sejfy LS klasa I

 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 1143-1:2012, klasa I.
 Broni palnej i amunicji: 

Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008;
Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
3 kwietnia  2000 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.  

możliwość 
przechowywania 
broni

 Rodzaje zamków:

 Opis produktu:
 Opatentowana konstrukcja antywłamaniowa. 
 System ryglujący, wyposażony w potężne rygle 
poziome. Dodatkowo górne i dolne rygle pionowe. 
Rygiel stały blokuje dostęp do wnętrza sejfu nawet 
po odcięciu zawiasów.

 Masywne drzwi, chronione kilkoma warstwami 
stalowo-kompozytowego pancerza.

 Wzmocniona ochrona rygli i zamka.
 Dzięki unikalnej konstrukcji kąt otwarcia drzwi 
wynosi 180°, co pozwala uzyskać w pełni 
swobodny dostęp do wnętrza sejfu.

 Gwarancja 24 miesiące.

Produkcja przy użyciu technologii laserowej zapewnia 
wyjątkową precyzję wykonania 
i niezawodność produktu.

W korpusie sejfów LS znajduje się wypełnienie ze 
specjalnego kompozytu ThermControl®. Innowacyjna 
formuła ThermControl® sprawia, iż wypełnienie 
praktycznie nie nagrzewa się, mimo bezpośredniego 
kontaktu z ogniem i działania wysokiej temperatury.

 Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005
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 Wyposażenie dodatkowe 

  (dostępne w zależności od modelu):

  Skarbczyk SMART.

  Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.

  Uchwyty na broń krótką.

  Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.

  Opóźnienie czasowe oraz cichy alarm zamka.

  Wyprowadzenie instalacji alarmowej.

  Plombowanie.

  Dwie kotwy mocujące.

Antywłamaniowy System Samoblokujący jest innowacyjnym na skalę międzynarodową 
rozwiązaniem, zapewniającym znacznie skuteczniejszą - w porównaniu do tradycyjnie 
stosowanych systemów - ochronę przed włamaniem do sejfu.

Pierwszym, najczęściej  atakowanym przez włamywacza punktem sejfu jest  łączenie 
drzwi z korpusem. Włamywacz wykorzystuje do tego  łom oraz zasadę dźwigni. Złodziej 
próbuje odgiąć korpus lub drzwi, aby dostać się do wnętrza sejfu. Nasza opatentowana 
Rama Antywłamaniowa usztywnia korpus, zwiększając wielokrotnie odporność na 
uderzenia i rozpieranie łomem. W rezultacie korpus praktycznie pozbawiony  
jest słabych punktów. 

Kolejną metodą włamania stosowaną często przez włamywaczy przy  
użyciu łomu jest próba rozparcia drzwi i uzyskania w ten sposób dostępu  
do wnętrza sejfu. Antywłamaniowy System Samoblokujący jako jedyny 
dostępny na rynku  znacznie skuteczniej chroni przed skutkami takiego ataku.

Antywłamaniowy System Samoblokujący otrzymał Złoty Medal  
Międzynarodowych Targów Poznańskich SECUREX 2012.

Dane techniczne sejfów LS klasa I

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
LS 45 450 490 440 348 388 295 80 40
LS 67 670 490 440 568 388 295 108 65

Sejfy LS klasa I

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie. 

180°

LS 45 LS 67

Pojemność
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Sejfy gabinetowe SG klasa II

 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą 
PN-EN 1143-1+A1:2009, klasa II.

 Opis produktu:
 Połączenie wysokiej odporności 
na włamanie z wyjątkową elegancją.
 Wielowarstwowa konstrukcja ze stali, 
wypełniona specjalnym kompozytem.
 Rozbudowany system ryglowy, blokujący 
otwarcie drzwi przy próbie włamania.  
 Konstrukcja rygla stałego, uniemożliwiająca 
wyrwanie zaryglowanych drzwi nawet  
po odcięciu lub zniszczeniu zawiasów. 
 Najwyższej jakości mechanizmy, uniemożliwiające 
otwarcie drzwi przy próbie sforsowania zamka.

  Wyposażenie dodatkowe 
(dostępne w zależności od modelu):
 Skrytka indywidualnie zamykana.
 Dodatkowa półka z regulacją wysokości zawieszenia.
 Wrzutnia bębnowa (WBX - więcej na stronie 48).
 Otwór wrzutowy.
 Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.
 Czujniki alarmowe: wstrząsowe, położenia rygli i drzwi.
 Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka.
 Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
 Dwie kotwy mocujące.  

wysoki poziom
zabezpieczenia

 Półki z regulacją wysokości zawieszenia.     
 Przystosowane do mocowania do podłoża.
 Gwarancja 24 miesiące.
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Sejfy gabinetowe SG klasa II

 Rodzaje zamków:

SG 70 SG 100 SG 120 SGP 180

Pojemność

Dane techniczne sejfów gabinetowych SG klasa II

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
SG 70 700 480 480 545 360 300 114 59
SG 100 1000 510 480 845 390 300 157 99
SG 120 1200 510 480 1045 390 300 185 122
SGP 180 1800 730 730 1645 610 550 447 552

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie. 

 Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005
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Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie. 

 Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

Dane techniczne sejfów ściennych KSN klasa S1

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm]

Waga
[kg]

Pojem-
ność
[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość

Ścienny KSN 16 234 384 194 154 304 130 10 6

Ścienny KSN 20 274 384 194 194 304 130 13 8

Ścienny KSN 35 424 384 194 344 304 130 16 14

Ścienny KSN 20 Laptop 17” 274 564 384 194 494 320 17 31

Ścienny KSN 45 Laptop 17” 524 564 384 444 490 320 33 70

Pojemność

KSN 20 Laptop 17”KSN 20KSN 16 KSN 35 KSN 45 Laptop 17”

Dyskretna Ochrona

twoich oczu

tylko dla

Sejfy ścienne KSN klasa S1

możliwość 
przechowywania 
broni

 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą  
PN-EN 14450:2006, klasa S1.
 Broni palnej i amunicji: 

Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2008;
Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r.  
w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.  

 Opis produktu:
 Przystosowane do zabudowy w ścianie.

  Wyposażenie dodatkowe 
(dostępne w zależności od modelu):
 Dodatkowa półka z regulacją wysokości 
zawieszenia.

 Zamki: kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny.

 Rodzaje zamków:

 Płaska konstrukcja drzwi pozwala na łatwe 
zamaskowanie wbudowanego sejfu, np. za 
obrazem.
 W zależności od modelu wyposażone w półki 
z regulacją wysokości zawieszenia.
 Gwarancja 24 miesiące. 
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 Standardowe kolory:

jasnoszary RAL 9002
jasnoszary RAL 7035
czarny RAL 9005

Dyskretna Ochrona

twoich oczu

Dane techniczne sejfów na broń długą MLB klasa S1

 Certyfikaty do przechowywania:
 Wartości pod nadzorem zgodnie z normą  
PN-EN 14450:2006, klasa S1. 
 Broni palnej i amunicji: 

 Zgodnie z wymogami KT/101/IMP/2004;
 Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 
2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji.  

 Opis produktu:
 Sejfy MLB służą głównie do przechowywania broni długiej 
oraz akcesoriów, związanych z bronią palną.
 Wyposażone w pojemniki na amunicję i uchwyty 
na wyciory oraz:

MLB 150/4 - uchwyty na 4 szt. broni, półka  
(ten model sejfu nie posiada klamki);
MLB 150/5 - uchwyty na 5 szt. broni, skrytka;
MLB 150S/8 - uchwyty na 8 szt. broni, skrytka;
MLB 150S/5 - uchwyty na 5 szt. broni, skrytka, specjalny 
układ półek i 6 pudełek na akcesoria na drzwiach;

MLB 150D/11 - uchwyty na 11 szt. broni, skrytka;
MLB 150D/8 - uchwyty na 8 szt. broni, skrytka, specjalny 
układ półek i 6 pudełek na akcesoria na drzwiach.

 Jednopłaszczowa konstrukcja korpusu i drzwi, wykonana z 
solidnej stali, zapewnia wysoką odporność na sforsowanie.
 Wyposażone w atestowany zamek: kluczowy, szyfrowy lub 
elektroniczny.
 Przystosowane do mocowania do podłoża.
 Gwarancja 24 miesiące.

  Wyposażenie dodatkowe:
 Zamki: kluczowy, szyfrowy, elektroniczny.        
 Opóźnienie czasowe i cichy alarm zamka.
 Wyprowadzenie instalacji alarmowej.
 Dwie kotwy mocujące.

 Rodzaje zamków:

chroń swoją broń
przed dostępem w niepowołane ręce

Sejfy na broń długą MLB klasa S1

możliwość 
przechowywania 
broni

Model
Wymiary zewnętrzne [mm] Wymiary wewnętrzne [mm] Waga

[kg]
Pojemność

[litr]wysokość szerokość głębokość wysokość szerokość głębokość
MLB 150/4 1500 300 350 1490 280 260 83 108
MLB 150/5 1500 400 440 1490 380 350 101 198
MLB 150S/8 1500 600 440 1490 580 350 123 302
MLB 150S/5 1500 600 440 1490 580 350 146 302
MLB 150D/11 1500 800 440 1490 780 350 153 407
MLB 150D/8 1500 800 440 1490 780 350 170 407

Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
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Ilość uchwytów na broń krótką:

Akcesoria do przechowywania broni krótkiej

MODEL KLASA ILOŚĆ SZTUK BRONI NA PÓŁCE Z UCHWYTAMI NA BROŃ KRÓTKĄ

Sejf Koliber, klasa S1 S1 5 lub 6

Sejf meblowy ML, klasa S1 S1 5 lub 6

Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2 S2 5 lub 6

Sejf lekki SL, klasa I I 5

Sejf LS, klasa I I 5

Sejf ścienny KSN, klasa S1 S1 5

Przechowywanie broni krótkiej jest możliwe w następujących produktach KONSMETAL: 
Sejf Koliber, klasa S1; 
Sejf meblowy ML, klasa S1; 
Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2;
Sejf lekki SL, klasa I;
Sejf LS, klasa I; 
Sejf ścienny KSN, klasa S1; 
Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII;
Kasa pancerna lekka KPL, klasa III i VI. 
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Akcesoria do przechowywania broni krótkiej

Wyposażenie dodatkowe
Produkt, w którym możliwy jest  montaż 

wysposażenia dodatkowego
Opis Wizualizacja

Wyposażenie dodatkowe wewnętrzne

Półka z uchwytami na broń

•	 Sejf Koliber, klasa S1.
•	 Sejf meblowy ML, klasa S1.
•	 Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2.
•	 Sejf LS, klasa I.
•	 Sejf lekki SL, klasa I.
•	 Sejf ścienny KSN, klasa S1.

Pozwala na wygodne i bezpieczne 
przechowywanie broni krótkiej.
Półka polecana jest wszystkim 

posiadaczom broni krótkiej.

Wewnętrzna skrytka 
indywidualnie zamykana

•	 Sejf meblowy ML, klasa S1.
•	 Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2. 
•	 Sejf LS, klasa I.
•	 Sejf lekki SL, klasa I.
•	 Sejf gabinetowy SG, klasa II.
•	 Kasa pancerna lekka KPL, klasa III i VI.
•	 Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII.

Pozwala odseparować broń z 
amunicją i całym dodatkowym 

sprzętem bez obawy, że 
pistolety znajdą się w posiadaniu 

nieodpowiednich osób.
Wewnętrzna skrytka polecana jest w 
szczególności, gdy dostęp do sejfu 

posiada więcej niż jedna osoba.

Dodatkowe elementy bezpieczeństwa

Plombowanie

•	 Sejf meblowy ML, klasa S1.
•	 Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2.
•	 Sejf LS, klasa I.
•	 Sejf lekki SL, klasa I.
•	 Kasa pancerna lekka KPL, klasa III i VI.
•	 Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII.

Pozwala kontrolować, czy produkt, 
w którym znajduje się broń, został 
otworzony przez niepowołane do 

tego osoby. Plombowanie polecane 
jest w szczególności, gdy dostęp do 

sejfu posiada więcej niż jedna osoba, 
a przedmioty i inne informacje w 

nim przechowywane są wyjątkowo 
wrażliwe.

Czujniki alarmowe: wstrząsowe, 
położenia rygli i drzwi

•	 Sejf meblowy ML, klasa S1.
•	 Sejf meblowy ML STRONG, klasa S2.
•	 Sejf LS, klasa I.
•	 Sejf lekki SL, klasa I.
•	 Sejf gabinetowy SG, klasa II.
•	 Kasa pancerna lekka KPL, klasa III i VI.
•	 Kasa pancerna KP, klasa II- VI i VIII.

Realizują funkcję antynapadową 
produktu. Pozwala otrzymać szybką 

informację o próbie włamania do 
sejfu. Czujniki alarmowe polecane 
są szczególnie, gdy pomieszczenie, 

w którym znajduje się sejf, 
posiada niepełną infrastrukturę 

antywłamaniową.

Zamki w klasie C
•	 Sejf LS, klasa I.
•	 Sejf lekki SL, klasa I.

Spełniają wymóg Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 21.10.2011r. 

w sprawie zasad uzbrojenia 
specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochronnych i warunków 
przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji.




