Mgr. Jan TETŘEV

Exkluzivní zbraně

Wilson Combat
a Cabot Guns přicházejí
Vcelku příznivá česká legislativa má pozitivní vliv na vznik nových firem v našem oboru. Přibývají firmy obchodní, objevují se noví výrobci a vznikají také nové střelnice.
Na náš trh se dostávají zbraně, o kterých jsme dosud mohli pouze číst a říkat si, že třeba taky jednou… Nabídku prémiových zbraní na našem trhu se rozhodla rozšířit firma
3E Zbraně ze severočeského Mostu. A sáhla opravdu hodně vysoko. My jsme si o této
firmě a jejích plánech povídali s jednatelem Ing. Romanem Řehákem.
Můžete nám představit vaši firmu?
3E Zbraně je značka ve vlastnictví
firmy 3E Investment s.r.o. Jedná se o obchodní společnost věnující se přímému
dovozu prémiových zbraní z USA a následnému maloobchodnímu prodeji.
Řada prodejců o své nabídce
hovoří jako o prémiové.
Čím se od nich chcete odlišit?
Já si myslím, že my jsme to posunuli
o kus výš. Po dvou letech vyjednávání
a přesvědčování v tuto chvíli zastupujeme na našem trhu americké značky
Wilson Combat a Cabot Guns. Značka
Wilson Combat byla dosud na našem
trhu velmi omezeně a produkty Cabot
se k nám nedovážely vůbec. Snad jen
něco přišlo individuálními dovozy.
Wilson Combat stojí na pomyslném
vrcholu pyramidy custom zbraní v celosvětovém měřítku a její tradice je velmi
dlouhá, sahá až do roku 1977.
Za tu dobu si její výrobky vydobyly
renomé těch nejkvalitnějších a nejspolehlivějších zbraní, ať pušek, nebo pistolí,
které lze na trhu najít.
A pak je tu Cabot, o kterém ostatně často píšete. Nemějte mi to za zlé,
ale myslím si, že tyhle zbraně jsou to
nejexkluzivnější, co lze ve světě pistolí
získat. Charakterizuje je nádherný až
umělecký design, používání nejlepších
materiálů na výrobu, kdy příkladem
jsou damašky od věhlasných kovářů,
a nepřekonatelná úroveň řemeslného
zpracování. Pistole od Cabotu právem
vytváří dojem luxusního šperku. Výjimkou nejsou ani speciální edice, jako je
tomu u pistolí OAK. Což je vždy jedna
jediná zbraň svého druhu, nebo pár
pistolí vyrobených z meteoritu Gibeon
starého 4,5 miliardy let. Třešničkou na
dortu je ale funkčnost. Za víc jak sto-
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Z nabídky Wilson Combat se na náš trh dostal
model Super Sniper ráže 308 Winchester

letou historii prestižního NRA National
Pistol Championship byly pouze třikrát
jeho vítězi civilní střelci. A vždycky měli
v ruce zbraň od Cabot Guns.

bertu Bianchinovi, který ji založil a sám
i řídí. Jednám přímo s ním, názorově
jsme si myslím začali rozumět, a tak
jsme se domluvili na vývozu pistolí
mimo USA. Jsme první země, kam se
budou Caboty oficiálně vyvážet.
U Wilson Combat to bylo mnohem
složitější a zabralo to spoustu času.

Americký trh se zbraněmi je vyprodaný na dlouhé měsíce a možná roky
dopředu. Česká republika je malá a od
Ameriky daleko. Jak
jste tyhle věhlasné
firmy přesvědčili, aby
náš trh vůbec vzaly
na vědomí?
Obecně to nebylo
nijak snadné, protože
trh v USA v současné
době spolkne veškerou domácí produkci
palných zbraní. Nicméně s Cabot Guns
to bylo možná o něco
jednodušší, jelikož
Ing. Roman Řehák je milovník zbraní.
společnost patří RoNyní o ně rozšířil svoje podnikání.
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