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trhové novinky

Z každého rožku trošku...

Je to malý, ale geniálny do-
plnok poľovníka a rybára.
Po bokoch má samostatné

háčiky na zavesenie ďalších
doplnkov,
napríklad
dáždnika.

Umožňuje prak-
tickú úschovu čižiem. Upevňuje sa na stenu alebo
vnútri skrine pomocou dvoch príchytiek a skrutiek,
ktoré sú súčasťou balenia. Hodí sa na všetky druhy
a veľkosti čižiem. Vyrobený je z kovu a nalakovaný
polyuretánovou farbou nabielo, načerveno, nasivo,
nazeleno alebo nažlto. Dodáva sa v kartónovej ška-
tuli. Stojí približne 13 € (391,60 Sk).
Zdroj: www.lltrezor.sk

Držiak na
čižmyMaskovacie oblečenie JACK

PYKE s kapucňou z ľahkej sieťo-
viny je tvrdé, ľahké a pohodlné,
s hmotnosťou len 490 gramov.
Bunda s kapucňou má elastické
sťahovacie gumy v páse a na
manžetách rukávov. Aj nohavice
s dvoma vreckami majú elastické gumy
v páse a na členkoch. Vyrába sa vo farbe
anglického duba a vo veľkostiach M/L
a XL/XXL. Orientačne stojí 114 €
(3 434,40 Sk). Zdroj: katalóg Jack pyke
a www.rapier.sk

Maskovacie
oblečenie

MINOX DCM – Digitálny
kamerový modul, pripojený
bajonetom k okuláru tele-
skopu, vytvára trojkombináciu
digitálnej kamery s monitorom
a okulárom. Vďaka hmotnosti
220 gramov a rozmerom 68 x 71
x 56 milimetrov je vhodný na turis-
tiku. 2.0“ TFT-monitor umožňuje
sledovať fotografované predmety
alebo prezerať obrázky a videoklipy
s rozlíšením 5.0 MP. Interná pamäť
128 MB, port na SD pamäťovú SDHC kartu až do 16 GB. Do-
dáva sa v mäkkom vrecku s diaľkovým ovládaním, lítium-ióno-
vou batériou, USB káblom a užívateľským manuálom. Je
vodotesný a odolný proti prachu. V spojení s MINOX MD
62 športovým monokulárom, ktorý nie je zahrnutý v cene, má
40-násobné zväčšenie. Adaptabilný s monokulármi MINOX,
Leica, Zeiss, Swarovski a Kowa. Orientačne stojí 349 €
(10 514 Sk). Zdroj: Katalóg MINOX a www.minox.com

Meostar bino Convertor 2 x je prí-
davný optický konvertor na po-

zorovacie ďalekohľady
Meopta. Umožňuje zdvojná-

sobiť zväčšenie binokuláru
a premení ho tak na malý

spektív. Je kompaktný, ľahký
a používa sa jednoducho. Zís-

kať ho môžeme približne za
348,10 € (10 487 Sk).

Zdroj: www.meopta.com

Optický konvertor

Drevená kazeta – Sväto-
hubertská slivovica je

ideálny darček k výročiu
alebo životnému jubileu. Dlhá je
29,5 centimetra, široká 17 a vy-

soká 10 centimetrov. Vnútraj-
šok má čalúnený bravčovou

kožou vo forme podušky. Na
veku kazety je do kože vyte-

paný text o svätom Hubertovi.
Kazetu zdobí aj kožená etiketa
orámovaná dubovými lístkami
s motívom sv. Huberta. Tvaro-
vaná fľaša s obsahom 0,7 litra

52,5-percentnej gazdovskej slivovice s hrubým dnom
a kožou potiahnutým hrdlom je uzavretá Svätohubertskou

pečaťou. V kazete je priložená sklenená zabrúsená zátka
s plastickým vrchnákom, na ktorom je motív dubových listov.
Ďalej je priložený poľovnícky zatvárací nôž s črienkami z paro-
žia so sedemcentimetrovou čepeľou a skrutkovačom, v ktorom
nechýba otvárač pivných viečok, krížový skrutkovač, vývrtka
a otvárač konzerv. Na fľaši je nalepený plastický motív jeleňa, di-
viaka alebo srnca. Kazetu môžeme získať približne
za 78 € (2 349,80 Sk s DPH).
Zdroj: www.lovinterier.sk

Digitálny kamerový
modul

Darčeková
kazeta

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ,
www.krivjansky.sk

Predstavujeme vám novinky, ktoré
dokážu spríjemniť pobyt v prírode,

najmä pri pozorovaní a fotografovaní
zveri, a pridávame aj tip na poľovnícky

podarúnok.
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S čistým vývrtom
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Súprava na čistenie bro-
kových hlavní VFG

sa vyrába v kalibroch
12, 16 a 20. Orientačne

stojí 35,16 €
(1 059,30 Sk).

Samotný čistič je
v balení po

25 a 100 kusov.
Vyrobený je z kvalitnej

vlnenej plsti. Kvalitu zabez-
pečuje starostlivé spracovanie vláken

z ovčej vlny. Súpravu 25 kusov
získame približne za 7,78 €

(234,50 Sk), 100 kusov za 23,43 €
(705,80 Sk).

Súprava na čistenie
brokových hlavní

Intenzívny čistič vývrtu guľových
hlavní VFG sa vyrába v rovnakých
skupinách, kalibroch a balení ako

predošlý čistič z vlnenej
plsti. Orientačná cena

40-, 50-, 100- a 500-kusového
balenia je od 11,69 do

109,47 € (od 352,30 do
3 298 Sk).

Intenzívny čistič vývrtu
guľových hlavní

Súprava na čistenie vývrtu guľo-
vých hlavní VFG sa vyrába
v dvoch skupinách. Prvá pre ka-
libre od .22 do 6,5 mm
a druhá pre kalibre od 7 mm
vyššie. Orientačná cena je
35,16 € (1 059,30 Sk). Sa-
motný čistič vývrtu guľových
hlavní sa vyrába v štyroch skupi-
nách. Z toho 1. skupina v kalibroch
4 až 4,5 mm, .22, .22 lfb, .22 kurz, .22 WMR,

.22 Hornet, .222 a .223 Rem., .224 a 5,6 mm; 2. sku-
pina v kalibroch .280 Rem., .284 Win. a 270 Win.; 3. sku-
pina v kalibroch 7,5 Suisse, 7,62 mm, .30-06, .300 Win.
Mag., .300 Sawage, .30 Rem., .308 Win., 7,65 mm,

7,65 Para, .32 S&W, .30R Blaser; 4. skupina v kalibroch 9,3 mm,
9 mm kurz, .380 Long Rifle, 9 mm Para, Luger, .357 Mag.,

.38 Spec. v balení po 40, 50 alebo 100 ks a 500 ks. Súpravu 40, 50, 100 alebo
500 čističov môžeme získať od 6,61 do 46,89 € podľa veľkosti balenia
(od 199,10 Sk do 1 412,60 Sk).

Súprava na čistenie vývrtu guľových hlavní

Poľovná zbraň sa má udržiavať v bezchybnom stave, riadne vyčistená
a nakonzervovaná. Pred výstrelom na zver je dôležité vytrieť vývrt guľovej
hlavne dosucha, lebo práve prvý výstrel z nakonzervovanej zbrane vykazuje
aj niekoľkocentimetrovú odchýlku, najčastejšie v smere točenia vývrtu.
Po poľovačke treba zbraň znova dôkladne vyčistiť a nakonzervovať
vrátane pažby.

Adaptér na iné sú-
pravy na čiste-
nie zbraní
VFG má von-
kajší závit M 5
a vnútorný závit 1/8". Stojí približne
3,87 € (116,70 Sk).

Adaptér na iné súpravy

Kvalitný olej na pažby od firmy WEGU-
GFT účinne a dlhodobo ošetruje a chráni
drevenú pažbu pred vonkajšími vplyvmi.
Jemná kresba dreva sa po ošetrení zreteľne
zvýrazní. Používa sa jednoducho. Na

pažbu nanesieme hubkou olej v tenkej
vrstve a prebytok odstránime mäkkou han-
dričkou. Vyrába sa v troch odtieňoch, stredný,

svetlý a tmavý, ako sprej v 50-mililit-
rovom balení. Orientačná cena je
7 € (210,90 Sk).

Pažbový olej



Slúži na šetrné čistenie hlavne.
Vyrába sa v 20-gramovom alebo
60-gramovom balení v dózach
z umelej hmoty. Neodporúča sa
používať na hnedenú hlaveň.
Orientačná cena pasty
(20/60 gramov) je 7 a 24,26 €
(210,90 Sk a 730,90 Sk).

Pasta na čistenie
hlavní VFG

lovecké potreby

Dvojstranu pripravil: TOMÁŠ KRIVJANSKÝ, www.krivjansky.sk
Zdroj: www.eurohunt.cz

Na ešte lepší výsledok bol vyrobený
intenzívny čistič vývrtu broko-

vých hlavní VFG tak, že
k ovčej vlne pridali medené

vlákno, ktoré zaručuje vysoko-
efektívne čistenie hlavní aj pri
veľkom znečistení. Výsledok
sa objaví aj hlbšie vo vývrte

hlavne. Vyrába sa v kalibroch
12, 16 a 20 v balení po

25 a 100 kusov. Balenie po 25 kusov
stojí okolo 19,52 € (588 Sk),

po 100 kusov 54,72 € (1 648,40 Sk).

Intenzívny čistič vývrtu
brokových hlavní

Olej na zbrane od firmy WEGU-
GFT ošetruje a chráni všetky kovové časti zbrane. Vďaka
dobrej odolnosti proti tečeniu je každé miesto zbrane
optimálne ošetrené a chránené pred vonkajšími vplyvmi
a hrdzou. Používa sa jednoducho. Olej nastriekame na
kovové časti a prebytočný olej odstránime mäkkou han-
dričkou. Vyrába sa ako sprej v 60-mililitrovom balení.
Stojí približne 7 € (210,90 Sk).

Olej na zbrane

Cestovná súprava na čistenie vý-
vrtov guľových aj brokových zbraní

VFG je ideálny pomocník
na poľovačkách. Ulo-
žená je v dekoračnej ko-

vovej dóze. Skladá sa
z plastom pokrytého

oceľového lanka ukon-
čeného plastovou guľôčkou, na ktorú sa na-
sadzuje kovový disk na uchopenie v dlani.
Nahrádza kovové tyčky a v spojení s adap-
térom pre kalibre od .22 do 12 slúži ako fle-

xibilný čistič vývrtov hlavní. Získať ju môžeme
približne za 25,77 € (776,50 Sk).

Cestovná súprava

PUŠKÁRSTVO HERMES
Dovozca zbraní značky Browning a nábojov

Winchester pre Slovenskú Republiku
Trnavská cesta 46, 821 02 Bratislava
Tel./Fax: 02/44644511, www.hermes.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 10:00 – 18:00 hod,
Sobota: 9:00 – 12:00 hod.

Guľovnica Browning A-Bolt II Hunter Field
kal.: .30-06Spr. cena: 930 € / 28 017,18 SKK

Samonabíjacia guľovnica Browning BAR LongTrac Luxe
kal.: 9,3x62 cena: 2 280 € / 68 687,28 SKK

Samonabíjacia brokovnica Browning Fusion Evolve II Gold
kal.: 12/76, 71cm cena: 1 870,00 € / 56 335,62 SKK

Guľovnica Browning Euro-Bolt II Standard
kal.: .30-06Spr. cena: 1 319,46 € / 39 750,05 SKK

Broková kozlica Browning B525 Hunter Classic
kal.: 12/76, 71cm cena: 1 830 € / 55 130,58 SKK

Samonabíjacia brokovnica Browning Phoenix Topcote
kal.: 12/76, 71cm cena: 1 280,95 € / 38 589,90 SKK

Broková kozlica Browning Ultra XTR Prestige
kal.: 12/70, 81cm cena: 4 290,00 € / 129 240,54 SKK

Broková kozlica Browning B525 Trap
kal.: 12/70, 76cm, IM/F, cena: 1 980 € / 59 649,48 SKK
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