Complex de Tir sportiv interior
pentru arme letale și neletale
Pentru profesioniști și amatorii de adrenalină
Accesibilitate, siguranță, profesionalism

Complexul de Tir Defense Engineering are în componență un poligon de tir
interior cu dotări moderne, destinat atât profesioniștilor, cât și pasionaților de
tirul cu arme letale și neletale.

DOTĂRI ALE COMPLEXULUI
DE TIR DEFENSE ENGINEERING

Poligonul este situat într-o locație accesibilă, în zona Piața Sudului, din
București, dispune de parcare privată și este dotat cu echipamente de calitate
superioară, asigurând un grad maxim de confort, siguranță și discreție.

Materiale de protecție balistică și insonorizare
moderne, în conformitate cu normele în vigoare
Trei linii de tragere dotate cu sisteme automate de
transport al țintelor pe șină, care permit deplasarea și
oprirea acestora la distanța dorită: 5, 10 și 15 metri
Sală de training prin simulare cu arme letale
pentru a pregăti obținerea unui punctaj cât mai bun la
tragerea la ținte cu muniție adevărată (în construcție)
Gamă variată de pistoale letale și neletale, realizate
de producători străini renumiți
Sistem de ventilație performant
Sistem de supraveghere video pentru a
preîntâmpina producerea accidentelor
Punct sanitar și asistență medicală
Sală de protocol pentru teambuilding-uri

O noutate absolută în România, care se va regăsi în Complexul de Tir
Defense Engineering va fi sistemul Laser Shot. Acesta completează
programele de instruire prin simulări avansate tehnologic, în siguranță
deplină pentru participanții la sesiuni. Mediul de antrenament al
simulatorului poate fi independent sau corelat cu accesul în poligon.
Instructorul poate menține un tempo de formare agresiv și poate realiza
o mai bună supraveghere a instruirii personalului, la nivel de începător,
intermediar și avansat.

Simulatorul Laser Shot a dovedit performanțe deosebite în ceea ce privește
pregătirea personalului militar și de poliție, jandarmerie, dezvoltând seturi
cheie de competențe tehnice.

PREȚURI
Vă rugăm să consultați lista de prețuri disponibilă pe
site-ul www.poligondetir.ro.

PROGRAM
Luni/Vineri: 14.00 - 20.00
Sâmbătă: 10.00 - 18.00

Accesul în Complexul de Tir Defense Engineering se face NUMAI
pe bază de programare la telefon: +40 31 101 18 84 sau la adresa
de e-mail: tir@defense-engineering.ro.

SERVICII OFERITE
Poligon de tir adresat persoanelor fizice cu
vârsta minimă de 18 ani, specialiștilor, sportivilor,
companiilor de securitate și companiilor private,
indiferent de activitatea acestora
Training prin simulare cu arme, scenarii și condiții
reale, folosind muniție și ținte virtuale (în construcție)
Magazin de arme, muniții și accesorii
Atelier de întreținere, reparații și testare a armelor
Cameră de depozitare în regim de custodie a
armelor letale și neletale pentru persoane fizice
Consultanță în vederea obținerii permisului
de port-armă (în construcție)
Eliberare a dovezii de inspecție tehnică a armei
Eliberare a dovezii privind efectuarea ședinței de
tragere anuală, conform Legii nr. 319/2015
Plasare de arme în regim de consignație (fără plată
depozitare, 25% din prețul de vânzare)
Organizare de teambuilding-uri în poligon
Organizare de sesiuni de training prin simulare
la sediul clientului/companiei (în construcție)
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