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VŠETKO V JEDNOM
JEDNA PIŠTOĽ NA 3 DISCIPLÍNY

Model SP – športová a štandardná pištoľ

Konverzná sada na HP velkokalibrovú pištoľ

Konverzná sada na SP RF rýchlopalnú pištoľ

Model SP RF – rýchlopalná pištoľ

Konverzná sada na HP velkokalibrovú pištoľ

Konverzná sada na SP športovú pištoľ

Model HP – veľkokalibrová pištoľ

Konverzná sada na SP športovú pištoľ

Konverzná sada na SP RF rýchlopalnú pištoľ

Kaliber .22 LR (5,6 mm)
Zásobník  5 nábojov
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 295 mm
Celková hmotnosť  1 095 gr.
Konštrukcia samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 120 mm

Vývrt hlavne  6 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 220 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 5 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L 
  pre pravákov
 veľkosti M-L pre 
 ľavákov

Kaliber  .22 LR (5,6 mm)
Zásobník  5 nábojov
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 295 mm
Celková hmotnosť  1 150 gr.
Konštrukcia samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 120 mm

Vývrt hlavne  6 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 220 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 5 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L  
 pre pravákov
 veľkosti M-L  
 pre ľavákov

Kaliber  .22 LR (5,6 mm)
Zásobník  5 nábojov
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 295 mm
Celková hmotnosť  1 130 gr.
Konštrukcia samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 120 mm

Vývrt hlavne  6 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 220 mm
Jeden cmieridiel posun zásahu o 5 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L  
 pre pravákov
 veľkosti M-L  
 pre ľavákov

Kaliber  .22 LR (5,6 mm)
Výška 150 mm
Šírka 80 mm
Celková dĺžka 490 mm
Celková hmotnosť  1 130 gr.
Konštrukcia jednoranná zbraň
Dĺžka hlavne 280 mm

Vývrt hlavne  6 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 390 až 425 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 8 mm
pažba veľkosti S-M-L  
 pre pravákov
 veľkosti M  
 pre ľavákov

Športová a štandardná pištoľ SP

Rýchlopalná pištoľ SP RF

Veľkokalibrová pištoľ HP

Ľubovoľná pištoľ FMP

Na kúpu týchto guľových zbraní PARDINI je potrebné vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

http://www.pardini.sk/zbrane/kategoria/gulove-pistole/


D O KO N A LO S Ť
ISSF/VZDUCHOVÁ PIŠTOĽ

Najviac je používateľmi oceňovaná spúšť. Má 2 samostatne na-
staviteľné chody, na  každom chode spúšte je možne nastaviť 
dĺžku chodu a odpor chodu, takže sa dá nastaviť tak, aby vyho-
vovala požiadavkám každého strelca.
Odpor spúšte je 0,5 kg, ale pocitovo je odpor spúšte oveľa nižší, 
takže tých, ktorí s tou pištoľou začínajú, takmer vždy spúšť pre-
kvapí, že „strieľa sama“, pretože pocitovo je úplne iná, aká býva 
na pištoliach iných značiek. Po čase, keď si na ňu zvyknú, by už 
nikdy nemenili.

Vzduchová pištoľ K12 absorber

Vzduchová pištoľ K10

Vzduchová pištoľ K10 junior

Vzduchová pištoľ KidVzduchová pištoľ K12 junior

Kaliber  4,5 mm (.177)
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 415 mm
Celková hmotnosť  990 gr.
Dĺžka hlavne 240 mm
Vývrt hlavne  12 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 340 až 385 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 1,8 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L pre pravákov
 veľkosti M-L pre ľavákov
Kompenzátor úsťovej rýchlosti
Absorbér spätného rázu

Kaliber  4,5 mm (.177)
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 415 mm
Celková hmotnosť  990 gr.
Dĺžka hlavne 240 mm
Vývrt hlavne  12 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 310 až 350 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 1,8 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L pre pravákov
 veľkosti M-L pre ľavákov
Kompenzátor úsťovej rýchlosti

Kaliber  4,5 mm (.177)
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 375 mm
Celková hmotnosť  900 gr.
Dĺžka hlavne 205 mm
Vývrt hlavne  12 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 345 až 375 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 1,8 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L pre pravákov
 veľkosti M-L pre ľavákov
Kompenzátor úsťovej rýchlosti

Kaliber  4,5 mm (.177)
Výška 150 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 350 mm
Celková hmotnosť  700 gr.
Dĺžka hlavne 200 mm
Vývrt hlavne  12 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 310 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 1,8 mm
pažba obojručná, alebo niektorá z pažieb na K12 a K10

Kaliber  4,5 mm (.177)
Výška 140 mm
Šírka 49 mm
Celková dĺžka 380 mm
Celková hmotnosť  910 gr.
Dĺžka hlavne 205 mm
Vývrt hlavne  12 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 310 až 350 mm
Jeden cvak mieridiel posun zásahu o 1,8 mm
pažba veľkosti XS-S-M-L pre pravákov
 veľkosti M-L pre ľavákov
Kompenzátor úsťovej rýchlosti
Absorbér spätného rázu

Tvoja prvá Pardini

Na kúpu týchto vzduchových zbraní PARDINI nie je potrebné vlastniť zbrojný preukaz.Na kúpu týchto vzduchových zbraní PARDINI nie je potrebné vlastniť zbrojný preukaz.

http://www.pardini.sk/zbrane/kategoria/vzduchove-pistole/


NIE LEN PRESNOSŤ
ISSF/VZDUCHOVÁ PUŠKA

Všetky modely vzduchových pušiek PARDINI sú postave-
né na základe GPR1, rozdiel v jednotlivých modeloch je 
len výbave.
Vzduchové pušky PARDINI majú všetky konštrukčné časti 
navrhnuté tak, aby sa všetky nastaviteľné diely dali nasta-
vovať bez pomocou nástrojov, len prstami, ak je to z hla-
diska bezpečnosti a zachovania konštrukcie možné.

Model GPr1 ToP 

Model GPr1 eVo 

Model GPR1 TOP obsahuje diopter CENTRA SPY short, tunel mušky Centra Score M22, hák 
MEC Contact IV, elevačný systém mieridiel, dreveno/hliníkovú opierku ruky s  internými 
a externými sadami závaží (10), 3 závažia na lícnici (pravej alebo ľavej) a držiak mušky s 10 
závažiami. Pažbička môže byť pravá vo veľkostiach S-M-L alebo ľavá v jednej veľkosti.

Model GPR1 Basic neobsahuje diopter, tunel mušky, obsahuje len drevenú opierku ruky 
bez interných a externých závaží, lícnicu a držiak mušky bez závaží. Pažbička môže byť pravá 
vo veľkostiach S-M-L alebo ľavá v jednej veľkosti.

Model GPr1 Pro 

Model GPr1 Basic 

Model GPR1 EVO obsahuje diopter Centra Pro 57, tunel mušky Centra Score M22, hák MEC 
Kontakt III,  drevo/hliníkovú opierku ruky s  internými a  externými sadami závaží (10), 3 
závažia na lícnici (pravej alebo ľavej) a držiak mušky s 10 závažiami. Pažbička môže byť pravá 
vo veľkostiach S-M-L alebo ľavá v jednej veľkosti.

Model GPR1 PRO obsahuje diopter Centra Pro 57, tunel mušky Centra Score M22, hák 
MEC Kontakt III,  drevo/hliníkovú opierku ruky  s internými a externými sadami závaží (10), 
univerzálnu lícnicu a držiak mušky bez závaží. Nádstavec na diopter a mušku je univerzálne 
nastaviteľný, bez závaží. Pažbička môže byť pravá vo veľkostiach S-M-L alebo ľavá v  jednej 
veľkosti.

Na kúpu týchto vzduchových zbraní PARDINI nie je potrebné vlastniť zbrojný preukaz.Na kúpu týchto vzduchových zbraní PARDINI nie je potrebné vlastniť zbrojný preukaz.

Zbrane Pardini sú moderné aj svojím dizajnom. Máte k dispozícii rozsiahly sortiment príslu-
šenstva, ako aj možnosť výberu z rôznych farieb tlakových kartuší a vymeniteľných krytov 
hlavne.

http://www.pardini.sk/zbrane/kategoria/vzduchove-pusky/


SPOĽAHLIVOSŤ
IPSC/OBRANNÁ STREĽBA

Všetky diely pištolí PARDINI sú vyrábané priamo vo  firme PARDINI. 
Na  výrobu sa používajú najnovšie technológie a  výrobné postupy 
a používajú sa kvalitné materiály, nehrdzavejúca oceľ alebo hliníkové 
zliatiny, ktoré zabezpečia najvyššiu kvalitu a bezporuchový chod.

IPSC/obranná pištoľ GT9

IPSC/obranná pištoľ GT45 

IPSC/obranná pištoľ GT45 II 

IPSC/obranná pištoľ GT40 IPSC/obranná pištoľ GT9 – 1 

Kaliber  9 mm
Zásobník 17 nábojov
Výška 135 mm
Šírka 44 mm
Celková dĺžka 225 mm
Celková hmotnosť  1 070 gr.
Konštrukcia jednočinná samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 127 mm – 5“
Priamka mieridiel 176 mm 
Bezpečnosť poistka spúšte

Kaliber  .45 ACP
Zásobník 13 nábojov
Výška 135 mm
Šírka 44 mm
Celková dĺžka 228 mm
Celková hmotnosť  1 020 gr.
Konštrukcia jednočinná samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 127 mm – 5“
Priamka mieridiel 179 mm
Bezpečnosť poistka spúšte

Kaliber  .45 ACP
Zásobník 13 nábojov
Výška 135 mm
Šírka 44 mm
Celková dĺžka 250 mm
Celková hmotnosť  1 095 gr.
Konštrukcia jednočinná samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 152,5 mm – 6“
Priamka mieridiel 204 mm
Bezpečnosť poistka spúšte

Kaliber  .40 S&W
Zásobník 17 nábojov
Výška 142 mm
Šírka 44 mm
Celková dĺžka 223 mm
Celková hmotnosť  1 100 gr.
Konštrukcia samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 127 mm – 5“ 
Vývrt hlavne  6 drážok x 450 mm
Priamka mieridiel 170 mm
Bezpečnosť poistka spúšte

Kaliber  9 mm
Zásobník 17 nábojov
Výška 135 mm
Šírka 44 mm
Celková dĺžka 250 mm
Celková hmotnosť  1 145 gr.
Konštrukcia jednočinná samonabíjacia zbraň
Dĺžka hlavne 152,5 mm – 6“
Priamka mieridiel 201 mm
Bezpečnosť poistka spúšte

Na kúpu týchto obranných IPSC zbraní PARDINI je potrebné vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.Na kúpu týchto obranných IPSC zbraní PARDINI je potrebné vlastniť zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu.

http://www.pardini.sk/zbrane/kategoria/obranneipsc-pistole/


SERVIS
RÝCHLY A OPERATÍVNY

Zabezpečíme Vám na  Slovensku 
servis a  poradenstvo, na  všetky 
zbrane PARDINI, aj na tie z deväťde-
siatych rokov. Pre  českých strelcov 
zabezpečíme servis vzduchových 
zbraní a  predaj náhradných dielov 
nepodliehajúcich nákupnému po-
voleniu. 
 
Pomôžeme Vám nastaviť spúšť 
na takú ako Vám najviac vyhovuje. 
 
Ak si prajete, poradíme Vám ako 
ušetriť pri nákupe zbraní a konverz-
ných sád. 
 
Naučíme Vás ako sa starať o  Vaše 
zbrane PARDINI a  tak Vám pomô-
žeme ušetriť na  servise a  predĺžiť 
životnosť Vašej zbrane PARDINI. 
 
Ak máte záujem, poradíme Vám čo 
robiť a  čo nerobiť, aby Vaša zbraň 
PARDINI spoľahlivo fungovala. 



http://www.pardini.sk/kontakt/
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