
Clube de Tiro



Despachante Exército / Policia Federal

Vendas / Importações / Transferencias

Posse e Porte Armas /  Policia Federal

Certificado de Registro Atirador - CAC

Exames Psicológicos

GT - Guia de Tráfego

CRAF - Armas

Laudo de Tiro

Tiro Prático Iniciante
Recarga Munições
VCQB + Low Light
Avançado Pistola

Defesa Pessoal
APH em Combate

Porte Velado
Calibre 12



É no treinamento pessoal dos atiradores e de 
pessoas que nunca tiveram contato com 
armas, para que possam compreender o con-
ceito, praticar e serem ensinadas a manusear, 
e atirar com total segurança em um ambiente 
preparado e controlado, com instrutores qua-
lificados, para auxiliar seu treinamento.

A Sumrak 408, tem o prazer de inaugurar o 
centro de treinamento segurança e defesa em 
Sorocaba, promovendo o que há de melhor 
conforto, rapidez, segurança e agilidade, para 
a realização de treinamentos de defesa 
pessoal, armas e pratica de tiro desportivo 
com instrutores altamente treinados.

Venha desfrutar de um  ambiente com toda 
infraestrutura, e  segurança pra receber você 
e seus amigos.

Oferecemos tambem o serviço de despachan-
te, documentação e certificado de registro, 
para a compra da sua arma legalmente, sem 
burocracia. Inicie agora mesmo sua pratica 
de tiro desportivo.



Aqui fazemos o primeiro 
contato com nossos clientes, 
onde será realizado um 
rápido cadastro, ou o chek-in 
de nossos associados onde 
sanamos duvidas sobre 
treinos compras de armas 
cursos entre outros 

Nosso espaço para cursos 
palestras e workshops, 
aulas teóricas e práticas e 
o primeiro contato com 
armas de fogo 
(desmuniciada), Preparan-
do o aluno para o estande 
de tiro

Possuímos uma loja mo-
derna, acessórios para 
armas de fogo e armas 
brancas, com vestuário 
completo, coldres, munição 
brindes entre outros



Temos uma área exclusiva 
para abaixar sua adrenali-
na e recuperar seu fôlego. 
Saboreie um café, um sal-
gado ou uma de nossas 
porções, e após finalizar 
seu treino um delicioso 
chopp com os amigos

Possuímos um espaço 
seguro e divertido para a 
criançada de todas as 
idades, com tatame, 
brinquedos, barraca 
túnel, bolinhas, video 
game, entre outros para 
seus filhos se divertirem 
enquanto você treina

Para comodidade e se-
gurança dos nossos 
clientes, possuímos um 
estacionamento gratui-
to de facil acesso e com 
monitoramento e 
portão automatico em 
frente ao nosso clube



Nosso Stand Possui 10 box de até 15 metros, com 
isolamento acustico e divisórias aumentando a 
segurança dos atiradores, todo treinamento é 
efetuado apenas com o acompanhamento de 
instrutor certificado, que orienta fiscaliza, e 
promove a segurança do local. Nosso espaço é 
amplo e bem iluminado, conta com sistema de 
ventilação e exaustão, efetuando a troca de ar do 
ambiente, evitando a propagação excessiva de 
fumaça. Capaz de suportar até mesmo disparos de 
fuzil, é o ambiente adequado para todos os tipos 
de treinamento com armas de fogo Inicie agora na 
pratica do tiro esportivo




