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Bloki balistyczne GISS to produkt, który znajduje 
zastosowanie jako pokrycie wszelkiego rodzaju 
ścian, przegród, czy też jako komponent 
wykorzystywany w kulochwytach. Ich kluczowym 
zadaniem jest wyeliminowanie rykoszetów,  
co zapewnia pełne bezpieczeństwo strzelających. 
Dodatkowo, dzięki zatrzymaniu pocisku 
wewnątrz bloku ograniczone jest wydzielanie 
szkodliwych tlenków ołowiu (pocisk nie dociera 
do stali balistycznej), a także znacznie wydłużona 
jest żywotność strzelnicy.



Bloki balistyczne
 
Wykonane są z prasowanego na gorąco ścieru SBR (ścier/granulat 
EPDM) łączonego lepiszczem poliuretanowym. Okładziny ścienne 
wykonane mogą być w wersji trudnozapalnej, w klasie palności  
do C s1 d0, wybranej wcześniej przez Klienta (zgodnie z normą 
PN-EN 13501-1).  

Wykorzystanie
 

• Kulochwyt główny – ostrzał w jednym kierunku.
• Kulochwyt boczny – ostrzał 180 stopni.
• CQB House – ostrzał 360 stopni.
• Kulochwyty mobilne.

 

Charakterystyka produktu
 

•  Bloki wykonywane są w dowolnym kolorze, standardowo są to: 
czarny, zielony, czerwony.

•  Bloki układane są w technologii na ścisk, dzięki czemu nie ma 
pomiędzy nimi wolnych przestrzeni.

•  Produkowane elementy posiadają gęstość 0,98 g/cm3.
•  Bloki przygotowane są dla prowadzenia ognia amunicją  

od 9 mm Parabellum do 7,62 x 54 mm R.
•  Standardowy rozmiar bloków wynosi 700 x 200 x 305 mm, 

jednak możliwe jest ich wykonanie w innych rozmiarach.*
 
Najczęściej wybieranym systemem jest połączenie stali balistycznej 
lub trudnościeralnej, płyty antyrykoszetowej grubości 50 mm  
i bloku balistycznego.

Przy zastosowaniu takiego układu – każdy blok balistyczny podlega 
czynnościom serwisowym po wystrzeleniu 5000 szt. amunicji. 
Poprzez czynności serwisowe rozumie się zmianę położenia bloków 
i umieszczenie w obszarach mniej narażonych na ostrzał.
 
Bloki posiadają właściwości antyrykoszetowe dla pocisków:

•  Kal. 5,56 x 45 mm SS109 dla kata 8 stopni.
•  Kal. 7,62 x 51 mm Nato Ball dla kąta 13 stopni.
•  Kal. 7,62 x 39 mm dla kąta 10 stopni.
•  Kal. 9 x 19 mm Parabellum dla kąta 8 stopni.

 
* tolerancja wymiarów 1 %.
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