
Slastj B:-strastí zahraniC-ll~
užívatel'ovrevírov

JIlI11~~~IIII~II~lllllllllll)1 ~

... I
'.

~,~~ I.. '
~ 'Ií'~~'



TRHOVÉ NOVINKY

~ Polovníckytrhponúkavelmi ...,

pestrú paletu výrobkov.Na orientáciu
v sortimente vám ponúkame

spotrebitelský kompas.

5.Puškové dalekohlady: Zeiss Vic-

tory Diarange M 2J5 - 10x 50 T ~a M 3 - 12 x 56 T so zabudova- "',

ným dialkomerom s vysokým výko- -

nom. Sú to kvalitné puškové dalekohlad}
pre nárocných zákazníkov s vyso~

kou výkonnostou aj za súmraku
od vzdialenosti 10 až do 999 metrov.

Presne urcia vzdialenost ciela,
zveri.
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.270 Win. magnum.300 Weatherby magnum

3. Vzduchovka Diana

LG Panther 21, kaliber 4J5mili-
metra. Pažba je z napodobeniny gumy
a kaucuku. Technické riešenie umožnuje mon-
táž puškového dalekohladu. Hlaven je dlhá 42 a zbran"

,103 centimetrov. Hmotnost vzduchovky je 2,6 kilogramu.
Streladosahuje ústovú rýchlost 175 metrov za sekundu.

4. Špeciálny cistic Break-Free@CLP je výrobok
Made in USA Je to spolahlivé dlho trvanlivé

a jednoducho použitelné cistiace mazivo všet-
kých kovových castí najmä na zbraniach. Uvolnuje

práškové usadeninYJ olovoJ med a nike!. Zabranuje
korózii, odstranuje vlhkost a neutralizuje pot z rúk. 113:."",.
Na trhu ho dostanete v dvoch baleniachJ 474

a 120 mililitrov, ku ktorým sa dodávajú aj mecha-
nické pumpicky.

8. Kolimátor AIMPOINT@

MICRO H-l Made in Sweden

urcený na gulovnicu s cerve-
'ným zamierovacím bodom.
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LOVECKÉ POTREBY

Oblecenie. do (ne)pohody

Jesenný a zimný
.komplet od firmy
Laxen-Dynax tvorí
bunda Sika s tvarova-

telnou kapucnou,
.ktorá spfna súcasné
požiadavky pokial
ide o lahkost

'~ teplo. Nepremoká
p.vdaka materiálu

s membránou
Goratex odvádza

pot a neprepúšta vlhkost. Patria k nej nohavice
so pÝšeným chrbtovým pásom a vloženou
gumou,spevnenéna kolenáchs možnostouza- I

tiahnutia na suchý zips. Stopercentný mikropo- .
lyester sa postará, aby sa nám
zima nezahrýzla do kostí.

,
Pocit tepla a ochrany sa ešte zná-
sobí, ak si pod bundu vezmeme
pulóver Parforce s efektným nór-
skym vzorom, pri ktorom nám
55 % vlny a 45 % polyakrylu za-

4
rucí teplo a sucho. aj pri dlhodo-
bom pobyte v prírode, prípadne

pulóverod slovenskejfirmyMo- ~
pekas takmerrovnakýmivlast- ~
nostami.

Lahká nepremokavá bunda Argali s ka-
pucnou urcená pre pánov aj dámy. Je vyho-
tovená na báze teflónu, to znamená, že pri
pohybe nešuští a nevyrušuje zver. Materiál
odolá bodliakom a trnom a nezachytí sa ani
pri predieraní hustým krovím.

Nohavice Argali sú rovnako urcené
pre pánov aj dámy. Dostanc:;meich vo

vyhotovení premium, kombinované
s kožou, alebo lahké z textilu. Zatep-

'lené podšívkou a so zvýšeným
pásom na chrbte spolahlivo ochránia
pred nepriaznivým pocasím. Slovenskáfirma Stela Dolany

útocí proti zime hned niekoIkými

produktmi. z.unná bunda kombi-
novaná s mencestrom zo
zmesového materiálu ba-
vlna/polyester posky-
tU1eteplo a komfort
prenositela.Maxi- j

málne pohodlný
pohyb umožnu1ú
raglánovérukávy
ukoncené man-
žetoUa teplo za-
bezpecu1e
polyesterová
napodobenina
ovcieho rúna.

Zapína sa na zips
a elegantné gombíky
z parožia.

sum odoiná proti
vode a snehu, ktorá spolu s kvalitnými noha-
vicami prekoná mrazivé pocasie zimných me- I

siacov. Ked tento komplet doplníme flísovými
rukavicami Universum s dlanou, ukazovákom

a palcom spevnenými polyuretánom, naozaj

nás v zime nic neprekvapí. Rukavice majú
navyše na ukazováku otvor, ktorý umož-
nuje správne a citlivé stlacenie spúšte.
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Zimy sa nemusíme
obávat v pohodl-

nej, lahkej, za-

teplenej
-- bunde To-

~-iedo ~,mate-~~- nálu
Thinsu-
f!ateinsu-
lation.

.vhodné je kombinovat
';1s lahkými nohavicami
"',evilaodolnými proti

vetru a daždu. Rovnako

äobre poslúžia nohavice
Hruneck Light, ktoré majú

navyše zvýšenú zateplenú
chrbtovú cast na traky, ktorá je od-
nímatefná.

Všetky tieto výrobky sú pro-
"duktmifirmy Blaser-Dynax.

Nohavice Termo sú zateplené
o nieco menej, ale majú sedem prak-
tických vrecieka pútka na remen. Sa-
mozrejmostou je materiál
odpudzujúci vodu.

Bunda Climstar je zhotovená so

I špeciálneho materiálu, ktorý odo-
láva vetru aj daždu vdaka mem-

. bráne. Tá zároven prepúšta telesné

. pary smerom von. Vo vnútri je zip-
som prichytená flísová vložka, ktorú
po odopnutí a prevrátení možno
nosit ako samostatnú mikinu. Mô-

žeme ju teda využit trojakým spôso-
bom: ako tenkú vrchnú bundu,

I flísovú bundu a ich spojením
vznikne teplá bunda do nepriazpi-

I veno pocasia.

,l
I

Do extrémne studeného pocasia sú
urcené zimné nohavice na traky za-
teplené termorúnom, pricom
vrchný materiál je odolný proti
vode. Zvýšený pás na chrbte až do
výšky lopatiek úcinne zabranuje pre-
niknutiu chladu. Zapínanie na zips
je prekryté légou, traky sa zapínajú
sponami.
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