


A Raven Concealment Systems é especializada no 
fornecimento de coldres e acessórios para aqueles 
que exigem meios seguros e discretos para carregar 
suas armas. 

Ao escolher os produtos da Raven Concealment 
Systems para ocultar sua pistola de uso diário, você 
está escolhendo o mesmo coldre que é usado para 
proteger os executivos das maiores empresas do 
mundo, diplomatas e chefes de estado.
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Coldre de gatilho 
para glock
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para 

CÓDIGO

CGGL123 GLOCK 17/19/22/23/25/26/30/31/32

GLOCK 42/43/43X/43XMOS/48/48XCGGL4

MODELOS COMPATÍVEIS

PRETO

PRETO

COR

Ao contrário dos coldres tradicionais, o coldre de gatilho 
cobre apenas o guarda-mato da sua arma. Este design 
exclusivo elimina o volume de um coldre tradicional, ao 
mesmo tempo que fornece mais proteção e segurança.

Esse é o modelo compatível com as pistolas Glock, 
conforme tabela abaixo.



Coldre de gatilho 
para Sig Sauer
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Ao contrário dos coldres tradicionais, o coldre de gatilho 
cobre apenas o guarda-mato da sua arma. Este design 
exclusivo elimina o volume de um coldre tradicional, ao 
mesmo tempo que fornece mais proteção e segurança.

Esse é o modelo compatível com as pistolas Sig Sauer, 
conforme tabela abaixo.

para ig 

CÓDIGO

CGSSM17COY SIG SAUER P320C/F/M17/M18

SIG SAUER P365 E P365XLCGSSP365

MODELOS COMPATÍVEIS

COYOTE

PRETO

COR

CORCOYOTE
COR

CO
YOTE

CORCOYOT
E



Coldre de gatilho para 
Smith & Wesson M&P
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Smith & Wesson M&P

Ao contrário dos coldres tradicionais, o coldre de gatilho 
cobre apenas o guarda-mato da sua arma. Este design 
exclusivo elimina o volume de um coldre tradicional, ao 
mesmo tempo que fornece mais proteção e segurança.

Esse é o modelo compatível com a pistola Smith & 
Wesson M&P, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO

SMITH & WESSON SÉRIE M&P (EXCETO SHIELD)CGSWMP

MODELOS COMPATÍVEIS

PRETO

COR



Sempre use uma arma de fogo descarregada enquanto 
estiver experimentando posicionar o coldre no cinto. 
Recomendamos o uso do Coldre de Gatilho Raven na 
área frontal da linha da cintura. 

Se você estiver carregando uma arma municiada, 
encaixe-a no coldre antes de prendê-lo ao cinto.

Afrouxe um pouco o cinto para encaixar e posicionar o 
coldre, em seguida, aperte o cinto.  

Uma observação sobre cintos: recomendamos que você 
use um cinto forte e rígido. Cada coldre funcionará e se 
esconderá melhor se você utilizar um cinto projetado 
para suportar o peso de uma arma e equipamento 
associado.

Informações
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