
Projektowanie i kompleksowa realizacja strzelnic

Grupa „tebbex” zajmuje się projektowaniem, budową i wyposażaniem strzelnic od ponad 40 lat. 
W historii �rmy projektowaliśmy lub współpracowaliśmy przy projektowaniu, budowaliśmy i/lub 
wyposażaliśmy ponad 300 strzelnic (z czego ponad 80 to nowoczesne obiekty kryte) 
zlokalizowanych w obiektach (budynkach) policji, wojska,straży granicznej, BOR, SW, 
sportowych (strzelnice sportowe, pięcioboju nowoczesnego, dwuboju zimowego), szkołach, 
uczelniach wyższych, bractwach kurkowych, związkach I kołach łowieckich, prywatnych, itd. 
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Wyposażanie laboratoriów do badań balistycznych i kryminalistycznych

Wykonujemy wyposażenie laboratoriów do 
badań kryminalistycznych - wanny do badań 
balistycznych (porównawczych), komory do 
odstrzeliwania broni gazowej, łapacze 
pocisków, stoły do zdalnego odpalania broni 
palnej itp. urządzenia.

Interaktywny system treningowy TDSE

System szkoleniowy TDSE służy
do prowadzenia podstawowego
i specjalistycznego szkolenia
strzeleckiego w symulacji
warunków występujących 
w trakcie pełnienia służby, do 
doskonalenia umiejętności 
strzeleckich we wszystkich 
rodzajach strzelań. Doskonale 
nadaje się do zastosowań na strzelnicach sportowych i rekreacyjnych. 

Kulochwyty

Jednym z najistotniejszych elementów strzelnicy jest kulochwyt. 
Oferujemy kulochwyty o różnorodnej specy�kacji i budowie zawsze 
dopasowane do potrzeb klienta/strzelnicy. Wybór typu kulochwytu 
należy rozpatrywać zawsze indywidualnie, ponieważ zależy on od 
wielu czynników - typu używanej broni i amunicji, natężenia 
prowadzonych strzelań, ilości dostępnego miejsca, kosztu wykonania 
oraz częstotliwości i kosztu serwisowania.
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Systemy transportu tarcz

Urządzenie do transportu tarcz do strzelań z 
broni kulowej służy do samoczynnego 
transportu tarcz pomiędzy wyznaczonymi 
punktami i może być stosowane na 
wszelakich strzelnicach do strzelań z broni 
kulowej krótkiej i długiej. Oferujemy szeroką 
gamę transporterów zawsze dopasowanych 
do potrzeb klienta/strzelnicy.

Systemy do strzelań sytuacyjnych USS

Oferujemy szeroki wybór urządzeń do strzelań 
sytuacyjnych w różnych kon�guracjach zgodnie z 
przeznaczeniem urządzenia, typu prowadzonego 
treningu, ograniczeń strzelnicy i wielu innych. System 
USS  ma zastosowanie do strzelań z broni kulowej 
krótkiej jak i długiej. Oferujemy urządzenia o 
funkcjonalności: tarczy opadającej, obrotnika, 
podnośniko-obrotnika, wysuwu pionowego i 
poziomego, oraz wychylania. Urządzenia można 
ustawiać, powieszać, montować do ścian.

Płyty antyrykoszetowe gumowo-poliuretanowe 

Płyty antyrykoszetowe znajdują zastosowanie na 
strzelnicach kulowych wszystkich typów i są 
stosowane jako okładziny ścian, su�tów, podłóg 
oraz jako osłony antyrykoszetowe kulochwytów 
głównych lub bocznych, chroniące użytkownika 
przed rykoszetami i odpryskami pocisków. Płyty 
mogą być wykonane w wersji trudnopalnej. 

Wyposażenie strzelnic myśliwskich i śrutowych

Oferujemy szeroką gamę urządzeń 
dedykowanych dla strzelnic myśliwskich:
Dzik, zając, rogacz. Oferujemy również 
kompleksową realizację strzelnic typu 
trap(oś myśliwska), skeet(krąg 
myśliwski), bażant(przeloty), parcour jak 
również kompleksową dostawę 
wyposażenia.
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