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Pri individuálnom love
dobre poslúži kvalitný
triéder,nepremokavý

a priedušný odev,
prenosný maskovací

kryt, plstená sedacka.

Kvalitné oblecenie pochádza z produkcie dán-
skej firmy Seeland-Härkila.Bunda s nohavi-
cami je ideálna pre nárocnú turistiku
a polovnícke aktivity, ktoré si vyžadujú
vysokú nepremokavost, priedušnost
a komfort, s možnostou pridat alebo
odstránit izolacné vrstvy. Súprava je
vyrobená z troch poddajných vrstiev
(vonkajší materiál, membrána, pod-
šívka) konštrukcie Gore Tex, urcenej
do extrémnych podmienok so zvá-
ranými švami. Bunda má vetranie
pod pazuchami a odnímatelnú j
kapucnu so širokým okrajom.
Nohavice majú tvarované ko-
lená na lepšiu volnost pohybu
a zvýšený pás na lepšiu izoláciu. Bunda stojí približne 341,70 € (10 294,10 Sk),

nohavice 262 € (7 893 Sk).Zdroj: www.rapier.sk a www.scottcountry.co.uk

Triéder MINOX Germany BV
8 x 42 BV sa vyrába s 8- a 10-ná-
sobným zväcšením. Priemer vý-
stupnej pupily 5,25 milimetra,
svetelnost 27,56 a výkonnost za
šera 18,33 jednotiek smerného
císla ho predurcujú na použitie najmä cez den na cestovanie,
šport, turistiku a pofovníctvo. Výhodou je gumový povrch.
Pevné telo dalekohladu zarucuje spolahlivé fungovanie vnú-
torného optického systému a presnost mechanizmu, ktorý je
odoiný proti prachu a vode do tlaku 0,5 baru alebo hÍbky po-
noru až pät metrov. Plnenie dusíkom bráni oroseniu optic-
kých plôch aj pri extrémnom kolísaní teplôt. Pred[žené
gumové ocnice ho predurcujú pre ludí s okuliarmi. Dodáva sa
s neoprénovým popruhom a ochrannými krytrni. Akciová
cena je okolo 199 € (5 995,10 Sk). Zdroj: www.rapier.sk

Príbor v kazete Súprava oblecenia Härkila Ktal 'II

Polovnícky príbor v drevenej kazete pre
6 osôb je vyrobený z ne-
hrdzavejúceho
kovu. Na rukovä-

tiach lyžíc, nožov

\

jl
a vidliciek sú prini- l'
tované crienky i
z parožia. Príbor
môžeme dat aj do
umývacky riadu.
Drevená kazeta
s rozmermi 30 x 25

x 7 centimetrov je
uzatváratefná. Prí-

Ibor v kazete stojí jí'
približne232,36€ , 'j
(7 000 Sk).Zdroj: I
www.lovinterier.skl~:. . . .-

Binokulárny
pozorovací
d'alekohlad

Prenosný celtový kryt
v maskovacom prevedení
slúži na pozorovanie vtá-
kov, zveri, ale aj ako
úkryt pre lovca. Materiál
je nepremokavý, zvnútra
s ciernou podšívkou, co
zabranuje vytváraniu tie-
nových siluet. Kryt má
tri okná so sietkami

a jeden vchod. Široký je
okolo 150 centimetrov, vysoký 172
centimetrov a váži asi 6,4 kilogramu. Orientacná
cena je 149 € (4 488,80 Sk). Zdroj: www.jagermagazin;de

Plstená sedacka
Plstená sedacka je výhodná najmä na posed, a to nielen v zimnom
období. Je nehlucná, impregnovaná a odoiná proti vode. Má kožené
popruhy na zapínanie prackami. Šírka sedacky je 40 centimetrov,
d[žka 50 a hrúbka 2 centimetre. Získat ju môžeme približne za
53,90 € (1 623,80 Sk). Zdroj: www.jagermagazin.de

Stranu pripravil: TOMÁŠ KRNJANSKÝ, www.krivjansky.sk
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Odzna
akoštýlovýdoplno

a tažidlá
Polovník, rybár, sokoliar, kynológ, milovník
prírody ci športovec. Všetci si môžu vybrat
z vyše 240 motívov odznakov,60 klúceniek

a 30 sošiek, originálovz Anglicka i zo
Slovenska,ktoré sú v ponuke na

www.polovnickyodznak.sk.
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provodystudnicné
a silne vápenaté
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Informace,dotazy, objednávky:
FORMAT1 spol.s r.o.,Mlýnskácp.304,c.or.84,683 52Kfenovioeu Bma
leI.: 00420544223265,00420544 223668,00420603253728
mail: formaI1@format1.cz www.format1.cz fax.: 00420544223996

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