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Posledná
hlavátka
Zachránime kráľovnú našich vôd?

Predvianočná
feedrovačka
Rady a zmesi Ivana Görčöša

Narodil
som sa
svišťom
Záhady zimného spánku

Cena 45 Sk (1,49 €)

Vráti sa
hlucháň?

Možno nám pomôžu
Poliaci!
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Je ideálny na použitie v revíri
a bezproblémový pri prenášaní vo

vrecku s rozmermi 5,6 x 6 x 1,5
centimetra. Má dva jemné kera-

mické brúsne kríže, ktoré dodržia-
vajú správny uhol brúsenia

a ďalšie dve keramické plochy.
Orientačná cena: 480 Sk (15,93 €).

Zdroj: katalóg Kettner.

Miniatúrny brusič nožov

Zámok s trojmiestnym číselným
kódom sa montuje do lúčika spúšte.

Bráni nepovolanej osobe použiť zbraň
vo vašej neprítomnosti. Vyrába sa
v čiernej farbe alebo poniklovaný.

Orientačná cena: 650 Sk (21,58 €).
Zdroj: katalóg AustroJagd.

Zámok spúšte
na zbraň

poľovnícke novinky
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Poľovníctvo Terem s. r. o.,
Vlkanovská 127, 976 31 Vlkanová

Tel: 0905 613 021, 0905 431496
fax: 048 418 85 77

M o ž n o s t i p r e d a j a n a s p l á t k y .

Ku každej zbrani zakúpenej do 24. 12. 2008
dostanete Vianočný darček – ďalekohľad 7x50 v hodnote 1 500,-Sk.

Zbrane kúpite priamo u nás, alebo v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.

Zbrane Rössler a Benelli
cena akciová cena platná do 24.12.2008

Rössler Standard 26 800 Sk / 889,60 EUR 24 960 Sk / 828,52 EUR
Rössler Lux 34 900 Sk / 1 158,47 EUR 32 160 Sk / 1067,52 EUR
Rössler Exclusive 39 900 Sk / 1 324,44 EUR 35 760 Sk / 1187,01 EUR

s. r. o.

Dovozca pre Slovensko
Vám ponúka:
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Slúžia na jednoduché váženie. Sú vhodné pre poľno-
hospodárov, poľovníkov, rybárov, záhradkárov, turistov
a domácich majstrov. Vyrábajú sa vo vysokej kvalite

a spracovaní so stabilným liatinovým puzdrom, ako zá-
vesné, pružinové s vážením do 30 kilogramov mincier

a váhy do 100 alebo 200 kilogramov s dielikmi po pol kilo-
gramu. Orientačná cena: 480 Sk; 4 050 Sk a 5 995 Sk (15,93 €;
134,43 € a 199 €). Zdroj: katalóg Kettner.

Prenosná, superľahká, hliní-
ková, sklápacia stolička na po-

striežku s pogumovanou, priečne
vystuženou a plynulo nastaviteľnou opo-
rou zbrane pri streľbe, na ktorej je puška

upevnená hákmi v pohotovostnej po-
lohe. Predné a zadné nohy stoličky sú

vystužené priečnymi lištami proti zabáraniu do
zeme. Odľahčené sedadlo s operadlom je z plastu ze-

lenej farby. Transportné rozmery pred rozložením sú
100 x 65 x 20 centimetrov a hmotnosť 5,5 kilogramu.

Orientačná cena: 8 135 Sk (274,03 €).
Zdroj: katalóg AustroJagd.

Stolička
Anblick

Negrini
kufor je na

uloženie dvoch
dlhých zbraní

v nerozobranom
stave aj s nasade-

ným puškovým ďale-
kohľadom. Zvnútra je

vyložený mäkkou PVC špongiou. Kufor je vyrobený z plastu.
Zvonku je nárazuvzdorný, vodotesný, uzamykateľný kódovaným

zámkom v držadle s dvoma prídavnými západkami.
Jeho rozmery sú: 126 x 32 x 10 centimetrov.

Orientačná cena: 6 750 Sk (224,06 €). Zdroj: katalóg AustroJagd.

Kufor na dve zbrane
Negrini

Užitočné
drobnosti
Pri výkone práva poľovníctva nám
nepostačuje iba puška, strelivo a nôž, ale
potrebujeme aj ďalšie užitočné pomôcky.
Opäť vám prinášame niektoré tipy.

Vaša užitočná pomôcka na zníženie úrazu poreza-
ním pri krájaní diviny je obalená nehrdzavejúcim,
umývateľným oceľovým drôtom zelenej farby, ktorý
pôsobí protišmykovo, takže zverina sa pri
práci nekĺže po doske. Chráni ruku pred
porezaním. Je obojstranná, takže sa dá po-
užiť na pravú alebo ľavú ruku. Vyrába sa
v troch veľkostiach. Orientačná cena:
750 Sk (24,89 €). Zdroj: katalóg Kettner.

Rukavica na
porciovanie diviny

Váhy a mincier na divinu

Stranu pripravil TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk


