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Praktický ramenný remeň Leupold na
triéder slúži na spoľahlivé pripevnenie
ďalekohľadu na telo. Hmotnosť ďale-
kohľadu sa rovnomerne rozloží na
plecia, takže nás už nebude bolieť krk
z dlhého nosenia tejto optiky. Ideálny
je na dlhé posliedky a pochôdzky.
Orientačne stojí 33 € (994,20 Sk).
Zdroj: katalóg Kettner.

Remeň na ďalekohľad

trhové novinky

Pri pobyte v prírode sa zíde
kvalitný triéder. Na potulkách je
neoceniteľným pomocníkom
vycvičený poľovný pes
s primeraným výstrojom. Keďže
na jar sa čochvíľa rozprší, dobre
poslúži aj skladné ľahké pončo.
Ak sa vyberiete do prírody autom,
určite oceníte nafukovací zdvihák.

Dobrými pomocníkmi na
pochôdzky so psom sú
flexi šnúry so samočin-
ným navíjaním a tlačidlom
brzdy. Ďalej sú to obojky,
remene, šnúry ako aj píš-
ťalky. Flexi šnúra pre ma-
lých psov je dlhá 5 metrov
a stojí približne 13 €
(391,60 Sk). Flexi šnúra
pre veľkých psov meria 5
alebo 8 metrov a ponúkajú
ju za 18, respektíve za 26 €
(542,30, resp. 783,30 Sk).

Farbiarsky kožený obojok s dĺžkou od 35 do 60 centimetrov stojí približne 42 €
(1 265,30 Sk). Obmedzovací, čiže škrtiaci kožený obojok meria od 35 do 60 centi-
metrov a orientačne stojí od 10,90 € (328,40 Sk). Kožený obojok s dĺžkou od 20
do 70 centimetrov možno získať od 4,50 € (135,60 Sk). Farbiarsky remeň s dĺžkou
7 a 10 metrov ponúkajú za 56 a 76 € (1 687,10 a 2 289,60 Sk). Červená perlonová
šnúra v signálnej farbe slúži na dohľadávku a dostaneme ju približne za 36 €
(1 084,50 Sk). Stop píšťalka s hvizdom a trilkovaním meria 6 alebo 9 centimetrov,
orientačne stojí 10,50 € a 12 € (316,30 a 361,50 Sk). Zdroj: katalóg AustroJagd.

Nič vás nezaskočí
Výstroj pre psov

Výcvikový elektronický obojok pre psov Dogtra 150
NCP sa skladá z dvoch častí. Z diaľkového ovládača,

ktorý ma psovod v ruke a prijímača na úzkom obojku
psa. Obojok napájajú Ni-MH batérie bez elektrických

vibrácií s dosahom do 200 metrov. Orientačná cena
je 251,11 € (7 564,90 Sk). Zdroj: katalóg Austro-

Jagd.

Elektronický obojok

Covero Poncho II je vhodné do dažďa,
bleskurýchlo si ho natiahneme
a ochráni nás pred vodou a vlhkos-
ťou. Veľký otvor v tvárovej časti ka-
pucne zaručuje bezpečný výhľad.
Vyrába sa vo veľkostiach M, L
a XL, so spodným dielom v svet-
losivej a červenej farbe, vrchný
diel je tmavý. Orientačná cena je
45 € (1 355,70 Sk).
Zdroj: www.vaude.com.

Osvedčené pončo

Topánky umožňujú pohodlné vy-
tváranie stôp zveri pomocou ratíc

pred skúškami poľovných psov. Sú
z robustného elastického PU-materiálu s dvomi

upínacími po-
pruhmi na normálnu

topánku a so špeciálnym držia-
kom ratice. Získať ich možno
približne za 99,95 €
(3 011,10 Sk).
Zdroj: katalóg Kettner.

Topánky na
vytváranie stôp

Jeho najväčšou výhodou je, že sa
dá použiť aj na mäkkom, rozmok-
nutom teréne, pričom súčasne

zdvíha dve kolesá na jednej strane.
Nafukuje sa veľmi jednoducho prostredníc-

tvom výfukových plynov. Zodvihne auto
s hmotnosťou do troch ton.

Nenafúknutý zdvihák je ľahký
a dobre sa skladuje. Nemal by
chýbať v žiadnom vozidle, ktoré
využívame v revíri. Stojí približne
85 € (2 560,70 Sk).
Zdroj: katalóg Eurohunt.

Nafukovací zdvihák
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lovecké potreby

Kožené kreslo z parožia jeleňa a da-
niela s poľovníckymi motívmi v koži
podľa želania dodáva výrobca do
troch týždňov a stojí okolo 1 395 €
(42 025,80 Sk) bez DPH.

Kožené dvojkreslo z pa-
rožia jeleňa a daniela
s poľovníckymi mo-
tívmi v koži podľa žela-
nia môžeme získať do
štyroch týždňov pri-
bližne za 2 650 €
(79 833,90 Sk) bez DPH.

Kreslo z orechového dreva
s koženým poťahom

zdobí výrobca na žela-
nie. Dodacia lehota

trvá štyri týždne.
Kreslo ponúka približne
za 410 € (12 351,70 Sk)

bez DPH.

Drevené kreslo

Môže byť z jelenieho či danie-
lieho parožia alebo kombino-
vaný, sklo je ručne brúsené.
Výrobca ho dodáva za tri
týždne za cenu okolo
298,5 € (8 992,60 Sk) bez
DPH.

Jednobodový luster

Vyrobený je z jelenieho paro-
žia a orechového dreva. Do-
dacia lehota je jeden
mesiac, orientačná cena
1 327,50 € (39 992,30 Sk)
bez DPH.

Kožené dvojkreslo
z parožia

Stolička je vyrobená z orecho-
vého dreva a má kožený poťah
s rôznymi poľovníckymi mo-
tívmi. Dodacia lehota trvá
dva týždne, orientačne stojí

333 € (10 032 Sk) bez
DPH.

Výrobky slovenských majstrov sú originály. Vytvárajú ich
z prírodných materiálov, najmä z parožia jeleňov, danielov
alebo srncov v kombinácii s hovädzou kožou a drevom
z orecha, čerešňe, hrušky, jablone či lipy, do ktorých sú
vyrezané, vyryté alebo vytlačené a ručne patinované
rôzne poľovnícke motívy. Vhodné sú do poľovníckych
chát, izieb, reštaurácií, ale aj ako zariadenie
rodinného domu či bytu.

Do poľovníckeho

Drevená vyrezávaná
stolička

Kožené kreslo
z parožia

Stojan na keramiku



Skriňa z orechového
dreva slúži ako trezor
na desať pušiek. Zdobia
ju vyrezávané motívy
podľa priania. Dodacia
lehota trvá jeden me-
siac, orientačná cena je
1 328 € (40 007,30 Sk)
bez DPH.

Trezorová skriňa
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Stolík z orechového dreva
v kombinácii s jelením pa-
rožím má rozmery 100 x
60 x 55 centimetrov. Vý-

robca ho dodáva do troch
týždňov za orientačnú cenu

1 228 € (36 994,70 Sk) bez DPH.

Oválny stolík

Vyrobená je z jelenieho pa-
rožia, sklo s motívom je
ručne brúsené. Dodacia le-
hota je tri týždne, lampa
stojí približne 627 €

(18 889 Sk) bez DPH.

Celodrevené kreslá a taburetky sa
vyrábajú z jedného kusa dubo-
vého kmeňa. Dodacia lehota je
jeden mesiac, kreslo stojí okolo
797 € (24 010,40 Sk) a taburetka
199 € (5 995,10 Sk) bez DPH.

Celodrevené kreslá
s taburetkou

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk,
Zdroj: www.ilh.sk

Môže byť z jelenieho a danie-
lieho parožia alebo kombino-
vaný, zdobený je ručne
brúseným sklom s motívom.
Dodacia lehota trvá štyri
týždne, získať ho môžete približne
za 829,50 € (24 989,50 Sk) bez DPH.

interiéru

Trojbodová lampa
stojatá

Stolík z ore-
chového
dreva v kom-
binácii s jele-
ním parožím
má rozmery 70 x
55 centimetrov.
Dodacia lehota
je tri týždne,
získať ho mô-
žete za 1 062 € (31 993,80 Sk)
bez DPH.

Okrúhly stolík

Päťbodový luster

Ponúkame nové modely vo vysokej kvalite.
Luxusné spoločenské oblečenie ako aj pracovné

poľovnícke potreby
Výhradný dovozca firmy Zanako®

Veľkoobchod - Maloobchod
Budova COV - blok A

Šaľa - Veča
tel./fax: +421 31 770 89 66

Mobil: 0905 616 788
e-mail: takacv@centrum.sk

www.betalov.sk

Radi privítame zákazníkov na prezentáciu nového oblečenia
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