představujeme
Firma Proarms CZ je velký
český dovozce zbraní, střeliva,
doplňků a příslušenství.
Dováží především zbraně
z Ameriky, ale i z Evropy.
Zastupuje proslulé značky
jako Savage Arms, Remington,
Taurus, Tanfoglio, Marlin,
Para, Accuracy International,
DPMS, Hornady, Nosler, Sierra

�� Nabídka pro muže do přírody je opravdu komplexní,
takže u vchodu je čtyřkolka

Proarms v novém
ev

a řadu dalších. K tomu se
ještě v druhé firmě Proarms
Armory vyrábějí samonabíjecí
pušky PAR na bázi proslulé
AR 15, které se dobře
prodávají jak na českém,
tak na zahraničním trhu.

V

letošním roce firma Proarms
CZ poněkud upravila svoji
obchodní politiku. Jestliže
dosud představoval drtivou
většinu jejího obratu velkoobchod a prodej koncovým zákazníkům
tvořil jen zlomek, od poloviny letošního roku je všechno jinak. Proarms
při ponechání objemu velkoobchodní
činnosti vstoupil na pole maloobchodu,
a to hned ve velkém, v našich domácích
poměrech nebývalém rozsahu.
První a jediná maloobchodní prodejna
této firmy, nazvaná Proarms Outdoor
Center, byla v létě otevřena v obchodní

zóně v Praze - Čestlicích. Do téhož objektu se přesunuly také velkoobchodní
aktivity firmy. Je to půl kilometru od
dálnice, takže prodejna je snadno dostupná ze všech stran a dá se zde dobře
zaparkovat. Co se týká rozlohy, prodává
se na víc než 500 m2 plochy. To už podle
našeho názoru dovoluje nazvat tuto
prodejnu supermarketem se zbraněmi,
doplňky a příslušenstvím.
Majitel firmy Proarms Ivo Hofman
nám řekl: „Poloha v této obchodní
zóně nám dává šanci oslovit zákazníky skutečně z celé republiky, protože
centrum leží na páteřní komunikaci.
Parkování zde není problém, takže
zakoupenou bednu nábojů nemusíte
vláčet půl kilometru k autu. Podle
mne ideální poloha. Pro zákazníky,
kteří jezdí hromadnou dopravou, jsme
také velmi snadno dostupní. Autobusy
od metra sem jezdí každých 20 minut
a zastávka je přímo u budovy.“
První a větší část prodejny tvoří
regály se zbožím, jehož prodej zákony
neomezují. Najdeme tu oděvy, pouzdra, montáže, optiku, mířidla, čištění,

náhradní zásobníky a desítky či stovky
dalších položek pěkně v regálech. Jen
si vybírat a dávat do košíku. Ano, tady
mají košíky, což jsme u nás ještě v prodejně se zbraněmi neviděli. Aktuální
podoba se má ještě měnit, protože
zboží bude docela určitě přibývat. Samozřejmostí je personál s perfektní
znalostí nabízeného zboží, který zde zákazníka může, ale nemusí doprovázet.
Druhá prodejní místnost je určena
k prodeji zbraní a střeliva. Je to místnost trezorová a zákazník do ní vstupuje
zásadně v doprovodu prodavače – zbrojíře. Tam však už může samostatně vybírat a v případě, že něco nakoupí, jsou mu
zde také vystaveny potřebné doklady.
Velmi nás zaujaly regály naplněné
střelivem. Převažují americké produkty v čele se značkou Hornady,
která ostatně představuje vlajkovou
loď firmy Proarms v této oblasti. Od
Hornadyho tu je jak pistolové, tak
puškové střelivo a samozřejmě také
střely k přebíjení. V nabídce nechybí
ani takové zajímavosti, jako jsou ráže
375 Holland & Holland Magnum nebo
416 Rigby. Jsou tu i další výkonné náboje od téhož výrobce. Velmi solidně,

�� Přijíždíte-li od Průhonic,
Proarms najdete kousek od vjezdu do obchodní zóny
Čestlice
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