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hlavní druh činnosti 
Dependable solutions s.r.o. podniká v oboru výroby bezpečnostních 
zařízení pro vybíjení zbraní, zařízení pro testování zbraní a výroby 
neprůstřelných pomůcek osobní ochrany.

Divizní uspořádání respektující jednotlivé výrobky:
– divize vybíjecí zařízení
– divize neprůstřelných pomůcek
– divize vývoj

Společnost zcela využívá místní zdroje, vlastní výrobu a investuje 
do rozvoje kvality technického zázemí.

ekonomické ukazatele 
 typ společnosti: společnost s ručením omezeným
 založení firmy: 2015

zahraniční vztahy 
Obchodní kontakty: Izrael, Finsko, Estonsko, Dánsko, Švédsko, 
Francie, Itálie a další evropské státy

obchodní nabídka 
– Vybíjecí zařízení pro policejní,vojenské a civilní využití
– Stojany pro vybíjecí zařízení dle požadavků zákazníka
– Zařízení pro testování zbraní:

– zkušebny zbraní
– výrobci zbraní
– střelnice

– Neprůstřelné batohy pro osobní ochranu

main activities 
Dependable Solutions s.r.o., manufactures safety devices used  
to discharge arms and weapons, weapon testing devices, and 
personal protection bulletproof articles.

The company is divided into divisions reflecting the business 
segments mentioned above, namely:
– discharging devices division
– bulletproof articles division
– development division

The company uses only local sources and own manufacturing 
capacities, and invests into quality improvements of its  
production assets.

economic indicators 
 company type: limited liability company
 year of foundation: 2015

foreign relations 
Business contacts: Israel, Finland, Estonia, Denmark, Sweden, 
France, Italy, and other European countries

business offer 
– Discharging devices for police, military, and civilian 

applications
– Stands for discharging devices according to customers´ 

requirements
– Weapons and arms testing equipment:

– weapon proofing facilities
– arms manufacturers
– shooting ranges

– Bulletproof backpacks for personal protection
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základní charakteristika 
Dependable Solutions je ryze česká firma, která vyvíjí a vyrábí 

systémy pro bezpečné vybíjení zbraní. Naše vybíjecí zařízení jsou 
certifikovaná, chráněná užitným vzorem. Jsou určena dle typu 
vybíjecího zařízení pro bezpečné vybíjení zbraní od cal.22 LR do 
cal.12,7 mm (50 BMG).

Naší prioritou je bezpečnost a spolehlivost, dáváme přednost 
osobnímu přístupu ke každé zakázce, které vždy věnujeme 
maximální péči, ať už se jedná o 1 ks nebo 100 kusů. Snažíme se 
vždy najít ideální řešení „na míru“ konkrétním požadavkům našich 
klientů. Navržení montáže vychází z individuálních potřeb 
jednotlivých realizací, kde upevnění či ukotvení vybíjecích zařízení 
lze přizpůsobit prostředí. Dle přání zákazníka lze měnit barvu  
i logo našich produktů.

Vzhledem k jeho velmi malé váze a rozměrům je ideální všude 
tam, kde dochází k manipulaci se zbraní, jako jsou policejní  
a vojenské útvary, justice, prodejny zbraní, střelnice a v neposlední 
řadě také policejní a vojenské vozy. Všude, kde je kladen důraz na 
bezpečnost při manipulaci se zbraní.

Naše vybíjecí zařízení je atestované mezinárodní zkušebnou  
a odpovídá legislativě Zákona o zbraních.

Patentovaná náplň používaná v Bullet Crusheru dokáže 
fragmentovat a zastavit všechny druhy střeliva používaného  
v České republice a NATO. Konstrukce zařízení je natolik důmyslná 
a odolná, že i při opravdu malých rozměrech, max. 26x26x30 cm 
umožní bezpečné vybití všech pistolových/revolverových střel  
i puškových vysokorychlostních střel až do energie 18 000 Joule, 
dle modelu vybíjecího zařízení.

Nevyžaduje žádnou stavební připravenost, pokud je umístěn na 
námi dodávaném stojanu. Pokud si přejete umístit jej na stěnu či stůl, 
je třeba obojí pro tento účel dimenzovat (tzn. rovný pevný povrch 
umožňující pevné ukotvení dodaným spojovacím materiálem).

Díky výstelce z kvalitního kaučuku a preciznímu opláštění otvorů 
pro únik povýstřelových plynů, snižuje hluk výstřelu. Zároveň je 
tak zabráněno jakémukoliv poranění nevyhořelými prachovými 
částečkami, zášlehem plynů apod., které vylétnou z hlavně.

Zařízení je koncipováno jako zcela bezúdržbové. Vydrží desítky 
zásahů z pistolového střeliva bez nutnosti servisu. V případě 
zásahu některým puškovým střelivem je však nutná inspekce 
výrobce kvůli udržení vysokého standardu bezpečnosti, na kterém 
si zakládáme.

basic characteristics  
Dependable Solutions is a 100% Czech company which develops 

and manufactures devices used to safely discharge arms and 
weapons. Our products are certified and protected by utility models. 
Depending on the type, they are designed to safely discharge arms 
the caliber of which is from .22 LR to 12.7 mm (.50 BMG).

Our priorities are safety and reliability, and we prefer a personal 
approach to every contract which always gets our full attention 
whether it is for one or a hundred units. We always strive to find an 
ideal, “tailor-made” solution suited to specific requirements of our 
clients. The installation, i.e. affixing or anchoring, is also based on 
specific conditions of the place where the device is to be located. 
We can also change the colour or logo of our products according to 
what the customer wishes to have.

Owing to their low weight and compact size, our products are an 
ideal solution for any place where arms and weapons are handled, 
such as police and military units, law enforcement applications, 
arms sales outlets, shooting ranges, or police and military vehicles. 
In short, where safe arms handling counts most.

Our discharging devices have been certified by an international 
testing body and comply with the Arms Act.

The patented filling used in the Bullet Crusher is capable of 
defragmenting and stopping all types of ammunition used in the 
Czech Republic and by NATO. The design of the device is ingenious 
and robust, permitting it to safely capture all pistol/revolver bullets 
and high-velocity rifle projectiles up to 18,000 Joule (depending on 
the model), its small size (max. 26x26x30 cm) notwithstanding.

If the device is supplied on our factory-made stand, its 
installation does not require any preparations. If you wish to install 
it on a wall or table, some preparations are necessary (smooth and 
hard surface enabling the device to be firmly anchored and secured 
with fasteners that we will supply).

Thanks to its high quality rubber lining and precise sheathing of 
holes through which gases produced by the shot escape, the device 
significantly reduces noise levels. Moreover, it eliminates a potential 
injury by unburnt gunpowder particles, flash from the barrel etc.

The Bullet Crusher has been designed as a maintenance-free 
device. It withstands dozens of pistol shots without having to be 
serviced. However, some rifle ammunition types require a post-
shot inspection/check by the manufacturer to guarantee our high 
safety standard which is our pride.
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