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Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
80,95 zł

Cena brutto
78,90 zł

Cena brutto
59,95 zł

Cena brutto
72,90 zł

Cena brutto
99,95 zł

Cena brutto
549,00 zł

Cena brutto
179,90 zł

Cena brutto
596,00 zł

Cena brutto
956,00 zł

Hubertus Wabik 
na rogacza PVC 
Nr HU-2012307
Ton wysoki-niski 

Materiał PVC. 

Buttolo 
Wabik na rogacza 
Nr HU-2012290
Regulacja tonu.
Materiał guma

Hubertus
Wabik na rogacza 
Nr HU-2012303
Regulacja tonu.
Materiał - leszczyna

Hubertus
Wabik na rogacza 

Nr HU-2012304
Etui do wabika 

– 35,00 PLN
Regulacja tonu. 

Materiał PVC

Buttolo
Wabik na rogacza 
Nr HU-2012295
Etui do wabika 
– 35,00 PLN
Regulacja tonu. 
Materiał PVC. 

Uniwersalny uchwyt magnetyczny
Nr HU-2015002
do każdej latarki (średnica do 28mm).
Magnes o dużej mocy, w gumowej 
osłonie

ZESTAW HUNTER PRO / Orlight M20 Crimson
Nr HU-2015001
– latarka Crimson M20 /105 Lumenów/
– najnowszy uniwersalny uchwyt magnetyczny 
   w gumowej osłonie
– wielofunkcyjny pilot sterujący /funkcja pamięci/
– walizka PVC

Pastorał High-Tech BUSCH STICK 
Nr HU-20141110

Wymiary po rozłożeniu: 
165-185 cm, po złożeniu 90cm

Pastorał High Tech MOUNTAIN STICK 
HU-20141111

Wymiary po rozłożeniu: 
130-200 cm, po złożeniu 65cm

Najlepszy pastorał na rynku. 
Wykonany z aluminium, 2 częściowy. Bardzo 

lekki i stabilny. Wyjątkowa skuteczność celowania 
i strzału. Siodełko gumowane, 4 punktowe. 

Hubertus
Wabik uniwersalny 

Nr HU-2013295-H
z mieszanki drewna szlachetnego i żywicy 

generuje różne dźwięki (królik, kaczka, strach 
sarny, zraniony ptak, dźwięki samicy jelenia



NAMIOTY, KRZESŁA I DRABINY MYŚLIWSKIE
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Drabina teleskopowa 
Nr SU - 138017

Aluminiowa wysiadka z dra-
biną teleskopową.Całkowita 

wys. ok. 3 metry, wys. do 
siedziska ok. 270 cm. Wy-
godna w transporcie. Sie-

dzisko wyściełane pianką w 
obiciu Camo. Po złożeniu 
zajmuje niewiele miejsca: 
ok. 75 cm Materiał: lekkie 

aluminium. Odstęp między 
szczebelkami - 30 cm, 

Waga - 14 kg

Namiot myśliwego 
w barwach ochronnych

Nr HU-30440
3 okna +1 drzwi bez podłogi.

Wodoodporny nieszeleszczący materiał 
maskujący. Szkielet aluminowy składany, 

Rozmiary: 165 x 165 x 195cm
100% poliester, Waga 4500g.

Namiot myśliwego Quick-Up 
w barwach maskujących
Nr HU-131035
Namiot rozkłada się w zaledwie 60 sekund.
Przestronny, idealny do obserwacji dzikiej 
zwierzyny, stabilny na każdym podłożu, 
Materiał - gruby, odporny poliester. 
Wytrzymała konstrukcja. Specjalna powłoka 
przeciwodblaskowa od strony zewnętrznej 
i wewnętrznej. Drzwi i 10 okien, zapewnia-
jące obserwację z każdej strony. Wygodny 
w transporcie, Waga ok. 5,9 kg.
Wymiary: 140 x 140 x 160 cm, 

Aluminiowa 
drabina przenośna
Nr HU-ALU-03
Alternatywa 
dla wysokich krzeseł. 
Składana z wygodnym, 
wyściełanym siedzeniem.
Wysokość - 3 metry
Waga 23 kg

Krzesełko myśliwskie z podpórką 
Nr JZ-HOR 003

Wytrzyma ciężar ciała do 130 kg. Z regulo-
waną podpórką na broń i pojemnik na sprzęt 

myśliwski. Po złożeniu krzesełko przybiera 
formę plecaka, 100% Cordura

Kolor: Zielony, Stelaż metalowy
Wymiary: H 40 x B 20

Taboret luksusowy
Nr JZ-HUST 90-1-230
– kolor: brąz
– materiał: drewno
– siedzisko skórzane, 
brązowe
– pasek skórzany
– wysokość 80 cm

Krzesełko Walkman 
Nr HU-20118006-70

Poręczny uchwyt, szerokie 
rozłożenie

Utrzymuje wagę do 125 kg
Waga krzesełka 940 gram

Wysokość 88 cm
Powierzchnia siedziska 

24x24 cm

Siatka maskująca
HU-20133027
do zasłonięcia zasiadki.
Idealne odwzorowanie 
liści. Stabilna dzięki 
lekkości - 530g
Wymiary: 2 x 3m
Waga: 600g
Kolor - kamuflaż
100% poliester

Drabina 
aluminiowa 
wolnostojąca 
Nr HU-ALU-01
Praktyczna drabina 
wolnostojąca wykonana 
z odpornego aluminium. 
Składana, poręczna 
i lekka. Wymiary 
po złożeniu: 
42 x 100 x 30cm
Wys. po rozłożeniu:
290 cm, Waga: 16kg

Krzesło myśliwskie z podpórką 
Nr HU-10998
statyw regulowany
– stalowe podpórki z regulacja wys.
– oparcie i podłokietniki tapicerowane
– pokrycie siedzenia - 100% Cordura
– składa się do transportu
– utrzymuje ciężar do 140 kg.
– ciężar krzesełka - 9,6 kg
– kolor moro

Kij z siedziskiem 
Nr JZ-JST-001

Materiał: 
drewno (kasztan) 

skórzane siedzisko - 
na wysokości 80 cm

Długość: 96 cm 

Dodatkowy nadajnik 
do urządzenia rejestrującego ruch
Nr 2012314
Urządzenie dodatkowe - nadajnik 
do rozszerzenia bezprzewodowego
Zasilanie - 1 bateria 9V

Cena brutto
1295,00 zł

Cena brutto
1195,00 zł

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
190,00 zł

Cena brutto
175,00 zł

Cena brutto
259,00 zł

Cena brutto
335,90 zł

Cena brutto
445,90 zł

Cena brutto
139,90 zł

Urządzenie rejestrujące ruch – zestaw
Nr 2012314

W zestawie nadajnik i odbiornik.
Dzięki niemu wiadomo o każdym, nawet 

najmniejszym ruchu na obszarze nęciska.
Odbiornik może odbierać sygnał łącznie 

z 3 nadajników. Urządzenie działa z detektorem 
ruchu na podczerwień. Każdy ruch 

sygnalizowany jest alarmem wibracyjnym, 
dźwiękowym bądź optycznym - do wyboru.

Zasięg do 100 metrów
Nadajnik - 1 bateria 9V (6F22)

Odbiornik - 3 baterie AAA

Cena brutto
158,90 zł

Cena brutto
319,90 zł

Cena brutto
594,00 zł

Cena brutto
699,90 zł

SKÓRASKÓRA



WAGI, HAKI, ZEGARY – NIEZBĘDNE DLA KAŻDEGO MYŚLIWEGO
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Elektroniczna waga 
do 200 kg 

Nr HU - 201331025
Wisząca waga cyfrowa 

LCD do 200 kg
Skala - wyświetlacz 

elektroniczny - wyłącza się 
po 2 minutach jeśli nie jest 

wykorzystywany.
Solidna obudowa PVC 

z hakiem ze stali nierdzewnej. 
Wymiary:16,5 x 9,5 x 3,5cm

Waga na dziczyznę 
100 kg 

Nr HU-WA 100
Odporna na uderzenia 

obudowa. Wysokiej 
jakości mechanizm 

pomiarowy i podziałka 
skala - 100g

Waga na dziczyznę 
200 kg 

Nr HU-WA 200

Waga do 150 kg 
Nr HU-132007
stabilna waga

idealna dla szybkiego 
zważenia. Waga: 500g

Hak z uchwytem 
Nr HU - 20121053
Uchwyt haka może być bardzo 
pomocny w zawieszaniu lub służyć 
jako wciągarka. Udźwig do 120kg, 
stal nierdzewna 420
Wymiary: 240 x 9mm

Hak do 
ciągnięcia zwierzyny 
Nr 60-1-100
Stabilna, pomarańczowa rączka
- stal nierdzewna
Hak z rączką - 15cm
Sam hak - 13cm

Orczyk do zawieszania tusz 
Nr HU-2012706
materiał: stal nierdzewna
maksymalne obciążenie 250kg
wielkość: 56 x 25 cm

Hak do 
ciągnięcia zwierzyny 

Nr HU-2012705
stal nierdzewna 420, 

rękojeść obrotowa 
Wymiary: 36 x 15cm / 9cm

Linka holownicza 
do ciągnięcia  zwierzyny 
Nr 60-1-099
Odporny i wytrzymały kabel stalowy 
zakończona pętlą 100 x 4mm.
Stabilny PVC twardy - uchwyt 
w kolorze pomarańczowym.

Komplet 6 haków do mocowania
Nr HU-2012211
2 x 140 x 5,5mm
2 x 160 x 6mm
2 x 180 x 8mm

Hak obrotowy 
do mięsa

Nr HU-2012240
– materiał: stal nierdzewna 420

– obciążenie maksymalne 120kg
Dostępne trzy wymiary:  240 x 9mm, 

210mm x 9mm, 260mm x 12mm

Podciąg na zwierzynę 
Nr HU-120547
Udźwig na samym haku 425 kg
Udźwig na stelażu 325 kg

Hak obrotowy 
z uchwytem 24x9 

Nr HU-2012701
Stabilny hak przystosowany 

do lepszej i zręczniejszej obsługi.
Uchwyt haka może być bardzo pomocny 
w zawieszaniu lub służyć jako wciągarka

Udźwig do 120 kg
Materiał: solidna stal nierdzewna 420

Wymiary: 240 x 9 mm

Cena brutto
180,00 zł

100kg

Cena brutto
210,00 zł

200kg

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
49,50 zł

Cena brutto
45,90 zł

Cena brutto
47,90 zł

Cena brutto
65,90 zł

Cena brutto
46,90 zł

Cena brutto
75,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
139,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
344,00 zł



WABIKI I KONCENTRATY WABIĄCE
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Pasty solne 2 kg
Bardzo skuteczny przywabiacz dzików. Dzięki elastycznemu 
zastosowaniu powstaje możliwość optymalnego i w wybranych 
miejscach łowiska, zaopatrzenia zwierzyny w konieczną 
sól i minerały. Zastosowanie: Odpowiednią ilość soli należy 
nanieść na pieniek lub na przewrócone drzewo i pozostawić 
aż do stwardnienia Uzupełniać w miarę ubywania. 
Przykłady zastosowania: lizawki, stare pieńki, powalone drzewa
Pasta solna neutral 2kg Nr HU-94003
Pasta solna anyżowa 2kg Nr HU-94001
Pasta solna truflowa 2kg Nr HU-94002
Pasta solna jabłkowa 2kg Nr HU-94004

Smoła bukowa
Środek wabiący dziki i zwierzynę płową.
Smoła bukowa zwana także dziegciem 

bukowym jest jednym z najstarszych 
środków wabiących stosowanych przez 

myśliwych. Charakteryzuje się dużą 
skutecznością, odpornością na deszcz 

i długim czasem działania po wyłożeniu 
w terenie. Smoła służy do naprowadzania 

dzików i zwierzynę płową na nęcisko, 
gdzie wyłożona została karma.

Spray 500ml Nr HU-93036
Kanister 5L Nr HU-93034

Kanister 2,5L Nr HU-93033
Wiaderko 2,5l Nr HU-93037

Tuba 310ml Nr HU-93038

Hagopur - Wabik na sarnę rogacz 500ml
Nr 31938
Wabik posiada niepowtarzalny urok zapachowy 
o kompozycji liści pąków i ekstraktu rzeczywistego 
piżma naturalnego. Nie posiada sztucznych, 
syntetycznych zapachów. Neutralny dla środowiska 
w oparciu o naturalne składniki zapachowe.

Suhlengold wabik 
Nr HU-20001
Wabik na dziki i na wszelką 
zwierzynę płową. Bardzo skuteczny 
i ekonomiczny na bazie płynnej 
smoły bukowej i innych związków 
roślinnych - zapach przypomina huczkę 
dzika. Sprawdzony przez myśliwych - 
szybki i prosty w użyciu. 
1 kg - wystarcza na 20 aplikacji
Ma mniejszą lepkość niż normalna 
smoła bukowa butelkę można 
opróżnić do ostatniej kropli 
aplikując bezpośrednio 
z butelki.

Olejek anyżowy 
SPRAY 150ml 
Nr DA-94001

Olejek Anyżowy 
100ml
Nr HU-94000

Jeden z najefektywniejszych wabików. Już pojedyńcza 
kropla posiada bardzo intensywny zapach. Stosowany 
na trawniki, krzewy jest doskonałą przynętą na zwierzynę.

Aromat truflowy 100ml spray 
Nr HU - 590229
Truflowy koncentrat zapachowy w postaci 
płynu, stosowany na nęciskach do lizawek, 
liściarek bądź karmy. Doskonale skuteczny 
przywabiacz zarówno dzików jak 
i jeleniowatych. Wabi dziczyznę poprzez 
swój intensywny aromat, któremu 
zwierzyna nie może się oprzeć.

Premium Wabik na dziki trufle Horrido I – Nr HU-92526
Wabik koncentrat o zapachu truflowym, z dodatkiem białka. 
1 litr (pozwala uzyskać ok. 10L wabika).

Premium Wabik na dziki kukurydza Horrido II – Nr HU-92525
Wabik koncentrat o zapachu kukurydzy, z dodatkiem białka.
1 litr (pozwala uzyskać ok. 10L wabika).

Premium-Wabik na sarny Diana – Nr HU-92527
Wabik koncentrat, z dodatkiem białka i surowców roślinnych.
1 litr (pozwala uzyskać ok. 10L wabika).

Premium- Wabik na jelenie Horrido III – Nr HU-92528
Wabik koncentrat, z dodatkiem białka i surowców roślinnych.
1 litr (pozwala uzyskać ok. 10L wabika).

Cena brutto
38,90 zł

Cena brutto
43,00 zł

Cena brutto
34,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
19,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
34,90 zł

Cena brutto
79,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
64,00 zł

Cena brutto
70,00 zł

Cena brutto
179,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
169,00 zł

Cena brutto
110,00 zł

Cena brutto
125,00 zł

Cena brutto
69,90 zł

2,5L

5L



ODSTRASZANIE ZWIERZYNY I OCHRONA PRZED INSEKTAMI
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Cena brutto
179,90 zł

Cena brutto
56,00 zł

Cena brutto
65,90 zł

Cena brutto
38,90 zł

Cena brutto
38,90 zł

Cena brutto
499,90 zł

Cena brutto
349,90 zł

Cena brutto
469,90 zł

Odstraszacz 
Dzik-Stop Zestaw 

Nr 6200
W zestawie Koncentrat Dzik-Stop

2 x 400ml + 10 Alupasków

Odstraszacz Premium 
Dziki-Stop 1000 ml  
Nr HU-92528 DOdstraszacz Dzik-Stop 

Nr 6000 – 500ml
Nr 6002 – 400 ml

Odstraszacz 
Dzik-Stop 400ml
Nr 6100

Cena brutto
75,90 zł Cena brutto

68,90 zł
Cena brutto

180,90 zł

Cena brutto
68,90 zł

Zestaw alupasków 10szt. 
Nr 6001
Paski aluminiowe z podkładkami filcowymi. Przy stosowaniu z alupaskami 
- preparat Dzik Stop nanosimy poprzez spryskanie na podkładki filcowe. 
Z alupasków możemy wykonać prowizoryczne ogrodzenie lub porozwieszać 
je na drodze przebywania zwierzyny. Poruszają się i odbijają światło. 
Paski są do wielokrotnego użytku

Spray przeciwkleszczowy 
KLESZCZ- FREY 25ml 
Nr 75342
Zalecany i przetestowany 
przez Centrum Boreliozy 
Augsburg. Ochrona przed 
kleszczami, komarami. 
Działa 4- 8 godzin. 
Min. 300 rozpyleń

Preparat przeciw komarom 
MÜCKEN FREY 
Nr 2282
Sprawdzony i skuteczny 
środek Firmy Hagopur
odstrasza komary, muchy, 
bąki, czarne muchy. 
Niezdbędny dla myśliwych, 
wędkarzy, obozowiczów 
Działa od 4 do 8 godzin.  
Zapach: trawa cytrynowa 
+ liść szałwii
Min. 300 rozpyleń

Żywołapka Extra Stark
Nr HU-F 27905
Na lisy, kuny, koty, szopy, jenoty itp. 
Może również służyć do łapania 
zwierząt domowych: króliki, 
świnki morskie, tchórzofretki itp.
– wielkość oczek 25 mm x 25 mm,
– grubość drutu 2,4 mm extra strong 
– solidna rama zbrojeniowa
Wymiary: 130 cm, 35 cm x 35 cm

Żywołapka z drewnianą podłogą 
Nr HU-F 27952
Pułapka na kuny, lisy, szczury itp., 
jak również do łapania zwierząt 
domowych. Z drewnianą podłogą 
wykonaną z odpornej na warunki 
pogodowe sklejki. Łatwa w montażu. 
Wielkość oczka siatki 25mm
Materiał: drut ocynkowany malowany 
farbą proszkową, Waga ok. 9 kg
Wymiary 116 x 31 x 29 cm 

Żywołapka XXL 
Nr HU-F 27903 XXL
Pułapka XXL na: lisy, kuny, koty, 
szopy, szczury, jenoty itp. Może 
również służyć do łapania zwierząt 
domowych: króliki, świnki morskie, 
tchórzofretki itp. Wielkość oczka 
siatki: 25mm, Waga: ok. 10kg
Wymiary: 150 x 38 x 29cm

ODSTRASZACZ DZIK-STOP
Nadaje się do stosowania na terenach upraw kukurydzy, chmielu, 
ziemniaków, winorośli itp. Skutecznie chroni uprawy bez ponoszenia 
kosztów budowy ogrodzenia. Odstrasza skutecznie zwierzęta w sposób 
dla nich całkowicie nieszkodliwy, jest neutralny dla środowiska (wolny 
od FCKW) i nie zawiera składników trujących, jest bezpieczny i łatwy 
w użyciu. Produkt stworzony na bazie środków zapachowych identycz-
ny z naturalnymi, które sygnalizują dzikom niebezpieczeństwo spowo-
dowane przez pojawienie się ich naturalnych wrogów - duża skutecz-
ność oraz rozległy obszar zastosowania. Stosowane w połączeniu ze 
specjalnymi paskami aluminiowymi - opatrzonymi plastrami zapacho-
wymi, gwarantuje sukces dzieki równoczesnemu zastosowaniu innych 
komponentów tj.dźwięków i odgłosów, ruchu oraz refleksów świetlnych

www.hubertus-collection.pl www.hubertus-collection.pl
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XXL

Extra gruby drut 2,4mm

XXL

116 cm

150 cm

130 cm

Certosan-środek ochronny 
Nr 0717
35 gram proszku. Skuteczna ochrona 
przeciw obgryzaniu drzew przez 
zwierzynę. Odstrasza, a zarazem 
leczy pokaleczone drzewa. Na natural-
nych składnikach. 36 gram proszku 
po dodaniu 400 ml wody otrzymujemy 
500 ml gotowego roztworu.

Stop Repellent Spray 150ml
Przeciw kleszczom i komarom

Nr HU- 92539
Bardzo skuteczny na kleszcze 

i komary. Produkcji niemieckiej. 

Cena brutto
48,90 zł

NOWOŚĆ 2014 !



SPRZĘT DO BRONI – DLA KAŻDEGO MYŚLIWEGO
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Pastorał Quick-Stick Automatik - pojedyńczy 
Nr HU-2012303
– wys. regulowana 78 – 165 cm
– długość po złożeniu 78 cm

Pastorał Quick-Stick Automatik - podwójny 
Nr HU-2012304
– wys. regulowana 90 – 160 cm
– długość po złożeniu 90 cm
– waga ok. 960g

Pastorał Quick-Stick 3 - potrójny 
Nr HU-2014022
– wys. regulowana 113-185 cm
– Waga: 1780g

Pastorał teleskopowy jednonożny 
Nr HU-2012306
Lekki pastorał ze specjalnego, wysokiej jakości 
stopu aluminium, o bezstopniowej regulowanej 
wysokości. Łatwy w transporcie. Pastorał posiada 
wierzchołek z twardego metalu, który pokryty 
jest amortyzatorem gumowym (można ściągnąć). 
Odkręcana nakładka na broń sprawia, że 
standardowy gwint może zostać użyty 
do zamocowania innych urządzeń, 
jak np. spektywy.

Pastorał dwunożny 
Nr HU- 2012307
z odpornego aluminium, bardzo lekki
Waga - 550g
Kolor zielony.

Pastorał teleskopowy trójnożny 
Nr HU-2012308
Gwarantuje pewny strzał na dalsze odległości. 
Wykonany z wysokiej jakości aluminium.
Nogi pastorału regulowane bezstopniowo 
od 60 do 180cm. Waga: ok. 800g, 
Uchwyty z gumy porowatej.

Etui gumowe na kolbę 10 k 
Nr HU - 11111

Uchwyt na amunicję kulową do mocowania 
na kolbie. Wykonany z elastycznej taśmy. 

Zaprojektowany, aby umożliwić szybkie wyjęcie 
i załadowanie kolejnych naboi. Uchwyt mieści 

10 sztuk amunicji kulowej
Waga - 4 g, Kolor - zielony

Etui gumowe na kolbę 5ś 
Nr.HU -11110

Uchwyt na amunicję kulową do mocowania 
na kolbie. Wykonany z elastycznej taśmy. 

Zaprojektowany, aby umożliwić szybkie 
wyjęcie i załadowanie kolejnych naboi. 

Mieści 5 sztuk amunicji śrutowej. 
Waga - 4 g, Kolor czarny

Etui gumowe na kolbę 
Nr.HU -11108

Uchwyt na amunicję kulową do mocowania 
na kolbie. Wykonany z elastycznej taśmy.

Zaprojektowany, aby umożliwić szybkie 
wyjęcie i załadowanie kolejnych naboi. 

Mieści 3 sztuki amunicji śrutowej 
+ 5 sztuk amunicji kulowej kal. uniw.

Waga – 4 g, Kolor – zielony

Listwa na naboje 
Kaliber .222 i Hornet 
Nr 790106
Wysokiej jakości guma. 
5 szt. nabojów

Listwa na naboje 
Kaliber 5,6 x57-9,3 
Nr 790107
Wysokiej jakości guma. 
5 szt. nabojów

Korek do lufy 
Nr HU - 2012333

zestaw 10 szt. (5 czerw., 5 żółtych)
Kaliber - od 7mm do 9,3 mm

Chroni lufę przed deszczem, śniegiem, 
kurzem i innymi zanieczyszczeniami lufy. 

Podczas strzelania - przy wypychanym 
powietrzu - korek wylatuje samoczynniei nie 

styka się z wylatującą 
kulą. Korek w lufie siedzi wygodnie

nie ma problemu z wyjęciem  

Tactical 
Rubber Ball 

Nr HU-GUK-01
Gumowa kulka na zamek do broni kulowej.

Ułatwia ładowanie i rozładowanie broni 
Lepszy uchwyt. Pomocna w strzelaniu 

np. w rękawiczkach.
Pasuje do każdego typu broni

Materiał 100% naturalna guma

Tactical 
Rubber Ball R93 

Nr HU-GUK-02
Gumowa kulka na zamek 

do karabinu R 93 i R8
Ułatwia ładowanie i rozładowanie broni 
Lepszy uchwyt. Pomocna w strzelaniu 

np. w rękawiczkach. Waga - 3 - 4g
Materiał - 100% naturalny kauczuk

• szybka, błyskawiczna regulacja
• strzały z odległości 200 m
• widelec z gumą amortyzowaną
• ergonomiczny uchwyt z dźwignią „aktywator”
• aluminium + plastik, Kolor: moro 

Cena brutto
39,00 zł

Cena brutto
43,00 zł

Cena brutto
25,90 zł

Cena brutto
198,00 zł

Cena brutto
316,00 zł

Cena brutto
398,00 zł

Cena brutto
92,90 zł

Cena brutto
129,90 zł

Cena brutto
209,90 zł

Cena brutto
39,90 zł

Cena brutto
35,90 zł

Cena brutto
23,50 zł

Cena brutto
23,50 zł

Cena brutto
23,50 zł
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Osłona obiektywu WEGU-1 zestaw 
Nr-HU-790800
Nowy zestaw składający się z dwóch wymiennych 
pokryw i pierścienia nośnego bez zacisku 
sprężynowego, elastycznie regulowanego 
w różnych pozycjach. Obiektyw / okular w mm
Śr. wewn. 62,0 mm, nadaje się 
np. dla Rifle Scope 3 - 12x56
Śr. wewn. 57,0 mm, 
nadaje się np. dla Rifle Scope 3 - 12x50

Osłona obiektywu WEGU-2 zestaw 
Nr-HU-790801
Nowy zestaw składający się z pięciu 
wymiennych pokryw i  pierścienia nośnego 
bez zacisku sprężynowego, elastycznie 
regulowanego w różnych pozycjach. 

Osłona obiektywu WEGU-3 zestaw 
Nr-HU-790802
Nowy zestaw składający się z pięciu wymien-
nych pokryw i z pięciu pierścieni nośnych bez 
zacisku sprężynowego, elastycznie regulowa-
nych w różnych pozycjach. 

Osłona na lornetkę
Nr HU-790088
17 x 115 x 40 mm
Kolor - zielony

Osłona na lornetkę 
Nr HU-790089
26 x 115 x 40 mm
Kolor – zielony

Osłona na lornetkę 
Nr HU-790087
26 x 115  x 40 mm
Kolor – czarny

Osłona na lornetkę 
Nr HU-790086
17 x 115 x 40 mm
Kolor – czarny

Osłona 
na lunetę 38x60 

Nr HU-790070

Osłona 
na lunetę 38x60 

Nr HU-790071

Osłona 
na lunetę 43x90 

Nr HU-790072

Uchwyt na łoże broni 30x10 
Nr HU- 3030
Z grubego filcu chroniący łoże broni przed zarysowaniem. 
Mocowany za pomocą 4 „rzepów” 
Dł. 30 cm, Szer. 11-13 cm, Gr. 10 mm

Uchwyt na łoże broni 15x10 
Nr.HU- 3015
Z grubego filcu chroniący łoże broni przed zarysowaniem. 
Mocowany za pomocą gumowych taśm. Wyposażony 
w fałdy gumowe umożliwiające przenoszenie do 4 szt. amunicji. 
Długość 15 cm, Szerokość 10 cm, Grubość 10 mm

Uchwyt na łoże broni 10x10 
Nr HU- 3010
Z grubego filcu chroniący łoże broni przed zarysowaniem. 
Mocowany do broni za pomocą gumowych taśm. Wyposażony 
w fałdy gumowe umożliwiające przenoszenie 2 szt. amunicji. 
Długość 10 cm, Szerokość 10 cm, Grubość 10 mm

Nakładka na kolbę 12cm - ciemny brąz 
Nr HU-201381
Spód nakładki wyłożony gąbką profilowaną w celu 
dodatkowej ochrony kolby. Podstawa nakładki 
w kolorze skóry naturalnej. Wymiar stopki 12 cm. 
Wys. podstawy 12 cm Szer. podstawy 4,5 cm, 
Waga, 60 g

Nakładka na kolbę 
13cm - ciemny brąz 
Nr HU-201381 B
Wys. podstawy 13 cm, 
Szer. podstawy 4,5 cm,
Kolor Ciemny brąz, 
Waga 60 g

Osłona 
na lunetę 43x90 

Nr HU-790075

Osłona 
na lunetę 41x90 

Nr HU-790076

Cena brutto
36,90 zł

Cena brutto
36,90 zł

Cena brutto
36,90 zł

Cena brutto
36,90 zł

Cena brutto
156,90 zł

Cena brutto
95,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
24,90 zł

Cena brutto
32,90 zł

Cena brutto
44,90 zł

Cena brutto
48,90 zł

Cena brutto
47,90 zł

Cena brutto
57,90 zł

Cena brutto
68,90 zł

Cena brutto
75,90 zł

Cena brutto
79,90 zł

Cena brutto
76,90 zł
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Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
99,00 zł

Cena brutto
119,90 zł

Cena brutto
185,90 zł

Cena brutto
89,90 zł

Cena brutto
59,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
89,900 zł

Cena brutto
149,90 zł

Cena brutto
119,90 zł

Cena brutto
69,00 zł

Cena brutto
89,90 zł

Cena brutto
95,00 zł

Futerał 
na 2 szt. broni 

długiej z celownikiem 
Nr HU-WF 2009002 

– wyścielany 2cm pianką i podszewką 
– kieszeń zewnętrzna na amunicję i akcesoria 

– 2 uchwyty do noszenia 
– pas na ramię z zamkami na karabin

– 2 zamki błyskawiczne
Wymiary: 130 x 30 cm

Materiał - 100% Cordura
Kolor - zieleń myśliwska

Futerał 
do broni długiej 

z celownikiem 
Nr HU-WF 2009001

– pasek i szlufki do noszenia 
– dodatkowa kieszeń na akcesoria

– zamek błyskawiczny
– wyściełany 2cm pianką i podszewką 

Materiał - 100% Cordura
Wymiary: 130 x 30 cm

Kolor - zielony

Futerał na broń 
Nr HU - JZ-WF 016

Do broni długiej z lunetą 
celowniczą, pasek i szlufka do noszenia
– 2 kieszenie zewnętrzne na akcesoria

– zamykany na zamek błyskawiczny, 
– wyściełany 2 cm pianką obszytą materiałem
– 100% Cordura w kolorze zieleni myśliwskiej

Wymiary: 133 x 30 cm

Futerał na broń 
Nr HU-WF 019

futerał na broń długą 
z lunetą celowniczą. Kieszeń 

zewnętrzna na akcesoria.
Regulowane rączki. Kolor zielony, 

Materiał 100% Cordura
Wymiary: ok.130x28 cm

Futerał 
na broń z Cordury 

Nr HU - 2011001
Futerał na broń długą z lunetą 
celowniczą. Wyściełany 2 cm 

pianką z podszewką. Dwie regulowane 
rączki do noszenia. Zamykany 

na dwustronny zamek błyskawiczny.
Materiał: Cordura 

Wymiary: 130x30 cm

Neoprenowy pas do broni SPEED 
Nr GR- N007
Z miejscem na 2 naboje kulowe
+ 2 naboje śrutowe. Antypoślizgowy 
z regulacją długości. Szer. 6-7 cm, 
dł. 95-110cm, gr. ok. 7mm. 
Kolor zielony lub brązowy

Neoprenowy pas do broni SPEED 
Nr GR- N007-4
Posiada miejsce na 5 nabojów kulowych. 
Antypoślizgowy z regulacją długości. 
Szer. 6-7 cm, dł. 95-110 cm, gr. ok.7 mm
Kolory: zieleń lub brąz

Pas do broni ze skóry typ Hunter 
L-003
Pas do broni kulowej i śrutowej 
szybkozamykający się (głowica 
kulkowa) oraz szybkiego luzowania. 
Materiał: skóra wołowa 
w kolorze brązowym. 
Rozmiar: 
45mm x 1,17cm 

Pas do broni R93 Exklusiv 
Nr HU-R93 Exklusiv

Wersja regulowana - skrócona 
z najlepszej skóry licowej 

z funkcją przedłużenia i uchwytem 
na kciuk. Z tyłu pas posiada 

antypoślizgową gumę. 
Opatentowany zatrzask kulowy. 

szer. 4 cm wersja skrócona 
- 67 cm, rozszerzona wersja 

- 99 cm, Kolor ciemny brąz

Pasek do lornetki 
Nr HU-OPR-N002
Neoprenowy pas do lornetki. Bardzo 
elastyczny, pasuje do wszystkich 
typów lornetek, również do aparatów 
fotograficznych. Szerokość 4-5 cm, 
Długość 40 cm
Kolor zielony lub brązowy.

Torba na kalosze 
Nr JZ-TB 002

Do transportu kaloszy 
myśliwskich i weekendowych. 

Przegródka na kalosze, 
zamykana na zamek 

błyskawiczny i rączka do 
wygodnego noszenia torby. 

Kolor - zielony

Pas-szelki do lornetki 
Nr HU-FGU-01

Praktyczny uchwyt na 
lornetkę w postaci 

pasa - szelek. W ten 
sposób lornetka 
będzie zawsze 

pod ręką. 
Kolor czarny

Torba 
myśliwska 
HUNTER III 
Nr JZ-HTA 011
Materiał: 100% Cordura, Kolor: zielony 
1 Pojemna kieszeń. 2 kieszenie zewnętrzne
5 gumowych śliwek na naboje kulowe.
7 gumowych śliwek na naboje śrutowe.
zintegrowana podkładka do siedzenia 
(1 cm specjalna pianka), odpinany pasek
2 zamki. Wyhaftowane logo Hubertus 
Rozmiary: L 37x H 30 x B 15, Pojemność 3 litry



NIEZBĘDNE W SAMOCHODZIE

o
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o
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Cena brutto
276,00 zł

Cena brutto
556,00 zł

Cena brutto
519,90 zł

Cena brutto
996,90 zł

Cena brutto
350,90 zł

Cena brutto
756,90 zł

Cena brutto
179,90 zł
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Zestaw pokrowców myśliwskich na 2 fotele
Nr HU-2012556
Pasuje na każdy typ fotela przedniego 
w samochodzie terenowym czy osobowym. 
Gruba i solidna i nieprzemakalna tkanina 
Materiał 100% Cordura

Podnośnik AIR JACK 3 T 
Nr HU – 30178
Podnośnik pneumatyczny pompowany z rury 
wydechowej o udźwigu do 3 ton. Umożliwia 
podnoszenie na piaszczystym podłożu. 
W zestawie torba. Podnoszenie na wysokość 
ok. 60 cm. Pasuje do rury wydechowej 
o średnicy 90 mm. Wymiary: 30 x 30 x 22

Komplet pokrowców na fotele
Nr HU-2012555
Cena obejmuje 3 pokrowce: 
2 pokrowce na fotele przednie, 
1 pokrowiec na tylną kanapę. Szer. 125 cm

Dywaniki gumowe-zestaw 
Nr AGM 01

Zestaw 4 gumowych dywaników 
samochodowych. Kolor czarny. 

Wysokie ranty (ok.2 cm) - zapobiegają
i chronią przed wodą i śniegiem, 

antypoślizgowe, 100% guma

Uniwersalna 
wciągarka do 300kg 
Nr HU – 590950
Wciągnik z 8 krążkami 
prowadzącymi 20-metrowa 
lina. Idealny pomocnik 
przy oprawianiu zwierzyny

Wanna PVC na zwierzynę
Nr HU-Wanna PCV-01
Nowa elastyczna wanna do transportu 
zwierzyny. Wymiary: 100cm x 80cm x 30cm
Wanna ułatwia ciągnięcie po podłożu. 
Wykonana z wysokiej jakości tworzywa PCV. 
Zapobiega wyciekaniu jakichkolwiek cieczy, 
wodoodporny materiał. Bardzo poręczna, na 
brzegach wzmocniona z uchwytami. Odporna 
na agresywne substancje.

Kosz transportowy z montażem 
Nr HU-2014029 
Dla samochodów osobowych i pojazdów 
ATV z hakiem holowniczym. Idealny 
do przewożenia upolowanej zwierzyny 
lub rzeczy na rewiry myśliwskie. 
Wymiary 105 x 45 x 16 cm, 
Waga 11 kg, Podwójna rama 
spawana - ocynkowana

Wciągarka PKW 
Premium do 2,7 t. 
Nr HU-31146
Wciągarka 12V dla ciężarów do 2700kg. 
W zestawie z 10-metrową liną stalową oraz hakami. 
Obsługiwana za pomocą pilota lub ręcznie przy 
pomocy korby bez użycia prądu. Waga - 13 kg
Zasięg pilota ok.100m Wymiary: 39 x 26 x 22 cm

Wciągarka 12V 4,3 T 
Nr HU-201431129 
12V Wyciągarka z liną syntetyczną (HPPE) 
Ręczny i automatyczny hamulec w przypadku awarii 
zasilania. Kabel 1,50m. Pilot przewód 3m.
Płyta montażowa, bezprzewodowy pilot.
Bębnowe Wymiary: 51 mm x 74 mm
Wymiary: 36 x 11,8 x 11x8 cm
Płyta montażowa: 76,2 x124 mm
Silnik 12 V, 1,2 KM , moc 770 W, Waga 18 kg.

LED POWER 
Hunter I 5000 Lumenów
Nr HU-2014400
Moc reflektora 12 V,
(50W) 10 x 5W CREE 
5000 Lm
Średnica reflektora 
14 x 7,5 cm
Zasięg ok. 2000m

Reflektor Hunter III
Art.Nr. HU-2014402
Moc reflektora: 100W / 12V
Zasięg ok.1000m

Reflektor HALOGEN Hunter II
Art.Nr. HU-2014401
Moc reflektora: 
55W / 12V
Średnica reflektora 
14 x 7,5 cm
Zasięg ok. 2000m

Cena brutto
75,90 zł

Cena brutto
289,90 zł

Cena brutto
839,90 zł

Cena brutto
879,90 zł

Cena brutto
179,90 zł

Dostępne kolory

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

SUPER SZYBKI MONTAŻ

Plandeka – PVC 650g

Bardzo stabilna i wygodna

do samochodu

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

MAGNETYCZNE REFLEKTORY OBROTOWE 
NA DACH SAMOCHODU



PIELĘGNACJA BRONI – BALSAMY, OLEJE, PŁYNY

Cena brutto
239,90 zł
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Cena brutto
39,90 zł

Cena brutto
49,00 zł

Cena brutto
59,95 zł

Cena brutto
169,90 zł

Cena brutto
159,90 zł

Cena brutto
199,90 zł

Cena brutto
89,90 zł

Cena brutto
35,50 zł

Cena brutto
11,95 zł

Cena brutto
85,95 zł

spray 200ml 

spray 50 ml

płyn 500 ml

Uniwersalny balsam 
pielęgnacyjny 250 ml
Nr HU-4711
Czyści i konserwuje wszystkie 
produkty z drewna i PVC 
(kolby broni), buty skórzane 
i neoprenowe inne produkty ze 
skóry. Bezwonny, bez toksycznych 
składników bezwonny. Skład: olej 
jojoba, ekstrakty roślinne, wosk, 
balsam ochronny.

KLEVER BALLISTOL zestaw 
Nr 2365
Do czyszczenia i konserwacji broni (18 części)
BALLISTOL olej w aerozolu i w płynie do konser-
wacji metalowych i drewnianych części broni
ROBLA SOLO MIL 
czyści lufy, usuwając ołów, miedź i tombak
BALSIN SCHAFTÖL - preparat do 
konserwacji kolby mahoń, brąz, bezbarwny
ROBLA KALTENFETTER - preparat do 
odtłuszczania na zimno usuwa olej i smar
KLEVER-SCHNELLBRÜNIERUNG 
oksyda na zimno
GUNEX 2000 – olej do konserwacji broni 
używanej w ekstremalnych warunkach
SUCOLIN EXTRA – uniwersalne pakuły 
do czyszczenia broni

Zestaw do czyszczenia broni 
Nr HU-140C
Zestaw do pielęgnacji i czyszczenia broni. 
Standardowy zestaw dla 7,6-8mm kal.30 
+ kal.12 w walizeczce plastikowej PVC
– 3 -częściowy wycior z obrotowym uchwytem
– 1 spray 125 ml z wysokiej jakości olejem 
do pistoletu i broni myśliwskiej
– 1 szczotka z brązu w kal. 7,6mm + 9,3mm
– 1 szczotka bawełniana w kal. 7,6mm + 9,3mm
– 1 szczotka włosiana w kal. 7,6mm + 9,3mm
– 1 szczotka z brązu w kal. 12/70
– 1 szczotka bawełniana w kal. 12/70
– 1 szczotka włosiana  w kal. 12/70
– Ściereczki czyszczące, Śrubokręt, pędzelek
– 2 wkłady zapasowe do karabinów kal. 12/70
– 1 oczko do końcówki, Adapter

Zestaw do czyszczenia broni 
Nr HU-237-A
Zestaw do czyszczenia broni długiej i krótkiej
– 3-częściowy wycior z uchwytem kulowym
– szczotki z brązu, – szczotka bawełniana
– szczotką do karabinów, – szczotka spiralna
– 2-częściowy drążek czyszczenia WFF
– 1 x High Tech Gun Grease 20 g
– 1 x High Tech 25 ml Gun Oil
    olej do czyszczenia broni
– 5 x chusteczki, – Drewniana walizeczka

KLEVER BALLISTOL zestaw 
Nr HU-21990-5
Zestaw do optymalnej pielęgnacji broni.
– Uniwersalny Olej Ballistol 200ml spray 1 szt.
– Olej 50 ml Ballistol w płynie 1 szt.
– Ballistol GunCer 50ml 1 szt.
– Ballistol GunCer czyści broń długą i krótką 
oraz dodatki i elementy ceramiczne
– BALLISTOL olej w aerozolu 
i w płynie; do konserwacji 
metalowych i drewnianych 
części broni

Klever Środek oksydujący 
Nr HU-2363W
Idealny do czyszczenia żelaza i stali 
wszystkich broni do 3% zawartości 
chromu. Odporny na ścieranie 
i trwale brązujący broń. Pojemność 50 ml

Balsam pielęgnacyjny 
do kolby broni drewnianej 
i plastikowej
Nr HU-4712
Konserwuje, impregnuje kolbę broni 
z drewna i tworzywa sztucznego. 
Zapobiega plamom wodnym lub 
zmatowieniu Idealny do kolby broni 
Blaser R8 ze skórzanymi wstawkami. 
Również do ochrony materiałów 
takich jak neopren, gładka
delikatna skóra lub z guma.

Sznur do 
czyszczenia 
broni śrutowej 
Nr HU-BK 05
Kal. 12, 16, 20

Klever Ballistol spray 200ml 
Nr 2170
Klever Ballistol spray 50ml 
Nr 21450
Klever Ballistol w płynie 500ml
Nr 21150
Olej do czyszczenia i konserwacji broni. 
Usuwa ołów miedź i tombaku z luf i komór 
nabojowych broni strzeleckiej. Neutralizuje 
i usuwa kwasowe pozostałości po prochu 
strzelniczym. Czyści, zmiękcza 
i impregnuje kabury, troki i paski
Pojemność: 500 ml

Sznur do 
czyszczenia 
broni kulowej 
Nr HU-BK 12

Stojak MTM 
do czyszczenia broni 

Nr HU-30124 
Przeznaczony do wszystkich prac konserwacyjnych 

broni, łatwy w transporcie. Liczne wewnętrzne szufladki 
do przechowywania akcesoriów. Solidna konstrukcja.

Gumowa powłoka antypoślizgowa 
Wymiary: 75 x 24 x 12 cm

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czerwony / czarny

Cena brutto
36,950 zł

Cena brutto
56,95 zł
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Okładka na 
dokumenty myśliwskie 
Nr HU-333301
motyw PZŁ
11,5 cmx 8,5 cm

Okładka na 
dokumenty myśliwskie
Nr HU-333302
motyw głowa jelenia
11,5 cm x 8,5 cm

Śpiwór na zasiadkę 
Nr HU-102013
Śpiwór z praktycznego, lekkiego 
polaru z syntetycznym wypełnieniem.
Bardzo dobrze nadaje się 
do zimnych nocy latem lub jesienią.
Materiał:
– zewnątrz -100% poliester/polar
– wewnątrz 100% poliester
– izolacja 100% poliamid
Wymiary: 170 x 215cm
Waga - 2200g, Kolor - zielony

Siedzisko Hubertus 
Nr HU-2014002
Kompaktowe, lekkie - można 
je nosić uwiązane w pasie 
lub przymocowane do torby czy plecaka. 
– Materiał zewnętrzny 100% Cordura
– Pianka izolacyjna o grubości 10mm
– Długość 40 cm x 28cm szerokość
Waga: około 100g, Kolor: zielony

Neoprenowe siedzisko 
Hubertus - zielone 
Nr HU-2014004
Siedzisko z doskonałą izolacyją, lekkie jak 
piórko, bardzo ciche, wygodne do noszenia 
na pasie. Można dołączyć do plecaka, 
torby myśliwskiej. Posiada doskonałe 
właściwości izolacyjne. 
Górna warstwa - 100% neoprenI
Wymiary: 28 x 40cm
Dostępne w kolorze zielonym

Poduszka do siedzenia 
WEGU-GFT 30x40 
Nr HU- 790010
Zewnętrzna warstwa 
z impregnowanej bawełny
Poduszka nie szeleszcząca, 
łatwa w nadmuchiwaniu.
Dobrze izoluje od podłoża
Optymalna na każdą porę roku
Wymiary 30 x 40 cm

Koc - śpiwór z polaru 
Nr 10 299 804
Nadaje się również na zasiadkę 
jako śpiwór. Lekki koc z polaru, 
z dwukierunkowym zamkiem
Wygodny pokrowiec z materiału 
ze ściągającym sznurkiem.
Wymiary: 215 x 140 cm
Kolor - 315 oliwkowy, 100% poliester

Plecak myśliwski 
Nr HU-RUK 2012
Plecak myśliwski z miejscem na kolbę.
Bardzo praktyczny plecak wyposażony 
w zintegrowane miejsce na broń myśliwską. 
Posiada wiele praktycznych kieszeni i pasków 
do noszenia. Wielkość 50 x 42 x 23 cm
Materiał 100% Cordura

Myśliwska saszetka na biodra 
Nr HU-2014006
Profesjonalna torebka zapinana 
w talii - przydatna w czasie 
polowania, z wieloma kieszeniami. 
Torebka posiada pasek - nosi się 
ją wokół z przodu lub z boku brzucha. 
3 zamykane przedziały, na akcesoria 
myśliwskie (noże, telefony komórkowe, 
aparaty fotograficzne, dokumenty 
myśliwskie). Po zewnętrznej stronie 
miejsce na 2 x 3 naboje karabinowe, 
które w razie potrzeby są pod ręką
Materiał zewnętrzny 100% Cordura.
Wymiary: 215 x 170cm.
Taśma regulowana uniwersalna
Waga: około 200g, Kolor: zielony

Plecak myśliwski 
Nr HU-RUK 2014
Z „płaszczem” 
bezpieczeństwa 
w kolorze pomarańczowym. 
Posiada wiele 
funkcjonalnych kieszeni
Wymiary: 55 x 35 x 21cm
Materiał: Wodoodporna 
Cordura

Kamizelka - plecak myśliwski 
Nr HU- 502010
Uniwersalny plecak-kamizelka, wykonany z tkaniny 
bawełnianej z dużą komorą na plecach: 36x33cm 
zapinaną zamkiem błyskawicznym. Jaskrawa pomarań-
czowa szarfa. 4 kieszenie zapinane zamkiem błyskawicz-
nym. 2 kieszonki 7 i 14cm na rzep. Ładownica 
na 10 sztuk amunicji kulowej. Ładownica na 10 sztuk 
amunicji śrutowej. Rozmiar - uniwersalny.

Cena brutto
72,90 zł

Cena brutto
140,00 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
350,00 zł

Cena brutto
121,90 zł

Cena brutto
79,00 zł

Cena brutto
179,00 zł

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
39,90 zł

Cena brutto
165,00 zł
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Linder Nóż 
Nr L- 466610
Nóż dla wędkarzy 
i dla myśliwych. Ostrze 
ze stali nierdzewnej. 
Rękojeść gumowa.
Etui plastikowe z klipsem.
Długość ostrza - 10 cm

Linder Nóż na grzyby 
Nr HU- 331911
Rączka (11 cm) zakończona 
pędzlem do oczyszczenia grzybów
Ergonomiczny drewniany uchwyt 
Karabińczyk. Mały kompas i skalę 
do określenia wielkości grzybów.

Linder Nóż myśliwski 
Nr L- 440410
Uchwyt z drewna
Ostrze ze stali 
nierdzewnej 420
Pokrowiec skórzany
Długość ostrza 10 cm

Nóż Marttiini Martef Big Game 
Nr 390010T
Nóż myśliwski .
Rękojeść z antypoślizgowej 
gumy w kratkę ze złączkami 
zaciskowymi.
Ostrze ze stali nierdzewnej 440 C 
z powłoką Martef
Długość noża - 23 cm
Długość ostrza - 13 cm
Skórzane etui

Nóż Marttiini ILVES 134 
Nr 134012
Nóż myśliwski.
Rękojeść wykonana 
z brzozy - drewno polerowane 
mosiężne, zaciskowe okucia
Ostrze ze stali nierdzewnej 440 C
Długość noża - 22 cm
Długość ostrza - 11 cm
Skórzane etui

Kieszonkowa Ostrzałka 
do noży TAIDEA 
Nr HU-280761
Ostrzy wszystkie noże. 
Nie rysuje powierzchni
Ostrza – węglik wolframu
Można myć w zmywarce.
waga 38g, wymiary: 70 x 60mm

VULKANUS Pocket Professional 
Nr MS 2005 
Ostrzałka do noży, 
z gładkim i z falistym ostrzem. 
Opatentowany system 
wbudowanych sprężyn 
Materiał - 100% tworzywo 
sztuczne, Kolor - moro

Nóż myśliwski Linder 
- HD-Hunter 
Nr HU - 444711
Nóż idealny do 
polowań i zajęć 
w plenerze

Nóż Marttiini Explorer Visa 
Nr 542013
Nóż myśliwski. Rękojeść z drewna 
Masabirke - drewno polerowane 
i podpalane z mosiężnymi, 
zaciskowymi okuciami. Ostrze 
ze stali nierdzewnej 440 C. 
Długość noża - 22 cm
Długość ostrza - 9 cm
Skórzane etui

VULKANUS Pocket kamuflaż 
Nr MS 2004 
Ostrzałka do noży 
z gładkim i z falistym ostrzem.
Opatentowany system 
wbudowanych sprężyn 
Materiał - 100% tworzywo 
sztuczne, Kolor - moro

VULKANUS Pocket Classic 
Nr MS 2006 
Ostrzałka do noży, z gładkim i z falistym 
ostrzem. Opatentowany system
wbudowanych sprężyn 
Materiał - 100% tworzywo 
sztuczne, Kolor - moro

Nóż MORA Companion F – 
Nr MO-11824 
Nóż MORA Companion MG s – zielony
Nr 11863 
Nóż myśliwski lub wędkarski.
Stal nierdzewna Sandvik. Rękojeść 
ogumowana + tworzywo sztuczne
Pochwa - tworzywo sztuczne
Długość całkowita - 219 mm
Długość ostrza – 100 mm
Szerogość ostrza - 21 mm
Grubość ostrza - 2 mm
Hartowanie - HRC 57-58

pomarańczowy
Rekojeść z wymiennymi ostrzami
Nr 590323
Zestaw rękojeści i czterech 
wymiennych ostrzy do filetowania, 
do patroszenia, do skórowania, 
do cięcia kości. 
Wymiana ostrza 
na inne jest łatwa 
i szybka.

Zestaw narzędziowy 8 części 
Nr HU-2012888
Zestaw do obróbki mięsa i części 
kostnych w podręcznej walizce 
z PVC. W zestawie: noże 
rzeźnicze, tasak, piła do kości, 
wieszak stalowy do wieszania 
tuszy, uniwersalna wciągarka 
z nylonową liną, 
ostrzałka

Marttiini MFK-3W 
Nr  910112
Luksusowy nóż. Rękojeść 
z brzozy, ostrze ze stali 
nierdzewnej 420 C.
W zestawie skórzae etui 
i metalowe pudełko. 
Uchwyt z szorstkiej gumy 
lub drewna brzozowego
Długość ostrza - 9 cm
Długość noża - 21 cm

Cena brutto
39,95 zł

Cena brutto
67,90 zł

Cena brutto
196,00 zł

Cena brutto
99,90 zł

Cena brutto
223,90 zł

Cena brutto
263,90 zł

Cena brutto
259,90 zł

Cena brutto
290,00 zł

Cena brutto
19,95 zł

Cena brutto
159,90 zł

Cena brutto
190,00 zł

Cena brutto
144,90 zł

Cena brutto
328,90 zł

Cena brutto
315,00 zł

Cena brutto
54,90 zł
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Cena brutto
95,90 zł

Cena brutto
79,90 zł

Cena brutto
95,99 zł

Cena brutto
179,90 zł

Cena brutto
199,95 zł

Cena brutto
37,95 zł

Cena brutto
88,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
159,90 zł

Bluza z polaru 
Nr HU-10824644-315
Lekka bluza z polaru - rozpinana 
na zamek błyskawiczny. Praktyczna  
na polowanie jak i użytku codziennego
Materiał: 100% Polyester
Dostępny w rozmiarach: S-8XL
Kolor: zielony

Kamizelka z polaru 
Nr 10824680-315
Materiał: 
50% Bawełna, 
50% Nylon
Kolor - zielony
Dostępne rozmiary: 
od S do 8 XL
2 kieszenie boczne 
zamykane na zamek
Na dole ściągacz 
regulowany 
sznurkiem.

Koszulka Polo 
Materiał Lacosta
Nr BK-PLH 002
Koszulka bawełniana z krótkim 
rękawem, zapinana na guziczki 
pod szyją. Posiada logo Hubertusa 
wyhaftowane po lewej stronie. 
Typu Lacosta polo-shirt. 100% 
bawełna / Lacosta, Kolor: zielony
Rozmiary: od M – do 5XL

T-Shirt 2 szt.
Nr 10727611-308

2 koszulki 
bawełniane z krótkim 

rękawem w kolorze 
ciemnej i jasnej zieleni.

100% bawełna
Kolor: zielony

Woskowane spodnie myśliwskie 
Nr 10651935

Wysokiej jakości wspodnie myśliwskie 
dwukolorowe, z wieloma praktycznymi 
kieszonkami, w tym kieszonką na nóż. 

Spodnie wodoodporne - woskowane 
- idealna ochrona przeciw kleszczom

Materiał: 80% bawełna, 20% poliamid.
Kolor 315-oliwkowy

Czapka z daszkiem 
Nr 2022901
Dla każdego myśliwego do użytku 
codziennego. Kolor ciemna zieleń
Rozmiar uniwersalny z tyłu regulacja 
na rzep. Materiał 100% Poliester 
Microfaza. Czapka cieńka bez 
podszewki. Lekka, cieńka, 
przyjemna w noszeniu 
i w dotyku,

Kalosze Hunter 993 
Nr HU-Hunter 993
Kalosze Hunter z naturalnej 
gumy. Gumowce idealnie 
nadają się do brodzenia 
w rzekach i jeziorach. 
Są w 100% wodoodporne. 
Bardzo wygodne, zapewniają 
pełen komfort. Zewnętrzna 
część wykonana jest z wysokiej 
jakości nieprzemakalnej 
naturalnej gumy, wewnątrz 
neopren. Kolor zielony

Buty HAIX Nebraska Pro
Nr 206301
Buty niemieckiej firmy HAIX z olejowanego 
nubuku o grubości 2,6 - 2,8mm w kolorze 
brązowym. Nienamakjaca skóra z cyrku-
lacją powietrza. Wnętrze buta Membrana 
GORE-TEX®. Antystatyczna podeszwa 
VIBRAM 016. Wysokość cholewki 17 cm. 
Rozmiar UK 3 1/2 do 12. Rozmiar nie-
standardowy (cena +20%) 12 1/2 – 14.

Kamizelka HUNTER MARSUPIO NATURE 
Nr HU- 502011

Uniwersalny plecak-kamizelka, wykonany 
z materiału MAR-TEX RIPSTOP.  Posiada 

regulowane szelki i 5 przyczepianych 
elementów odblaskowych. 2 kieszenie 

z przodu (ze szlufkami na naboje śrutowe 
wewnątrz). Z tyłu duży plecak z kieszeniami. 

Waga 585g. Wymiary 118x47x26cm. 
Wymiary po złożeniu 61,5 x 47cm 

Torba MARSUPIO 
COUNTRY FOREST

Nr HU- 502012
Torba z materiału MAR-TEX 600. 

Z regulowanym paskiem i wieloma 
kieszeniami na akcesoria. 

Rozmiar uniwersalny.
Wymiary 37x22x9 cm. 

Waga 250g

Cena brutto
959,60 zł

SKÓRA
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Łopata składana 
Nr L-386001

Idealna dla myśliwych na 
polowania lub do innych prac 

na rewirach łowieckich
Zestaw: łopata składana, 

torba nylonowa. Waga: 604g 
Wielkość po złożeniu 20cm

Wielkość po rozłożeniu 47cm 

Kuweta myśliwska mała 
Nr HU-WW-02
pojemniki ogólnego zastosowania 
z tworzywa wzmacnianego włóknem 
szklanym. Dno z ukształtowanymi 
płozami ułatwiające ciągnięcie. 
Pojemnik do wykorzystania jako sanki 
lub wkład do bagażnika samochodu. 
Wymiary: 91 x 60 x 20
Kolor: Zielony, Waga - 6 kg

Kuweta myśliwska duża 
Nr HU-WW-01
Dno z ukształtowanymi płozami 
ułatwiające ciągniecie. Pojemnik 
do wykorzystania jako sanki lub 
wkład do bagażnika samochodu. 
Waga - 8 kg
Wymiar: 96 x 31 x 71cm
Kolor: Zielony

Kuweta myśliwska 
Nr HU-WWW 03
do transportu ubitej zwierzyny 
i przewożenia akcesoriów myśliwskich. 
Można przechowywać w niej materiał sypki 
np. kukurydza, pszenica, krokiety. 
Chroni bagażnik przed zabrudze-
niem. Pojemność 90 litrów
Wymiary: 450 x 650 x 350mm

Beczka na karmę 
Nr HU - 690642

Zapewnia długotrwałe 
dokarmianie zwierzyny. 

Pojemność około 18kg paszy, 
takich jak kukurydza, odporna 
na mróz, pękanie i uderzenia.

Otwory do ciągłego karmienia.
Wzmocnione oczka - średnica 14mm.

Kotew do zamocowania liny.
10-letnia gwarancja na materiał.

Wielofunkcyjna lina moro
Nr HU-201331367
bardzo wytrzymała i stabilna
lina do wielu zastosowań.
Długość – 15m
Średnica – 9mm
Udźwig – do 430 kg
100% Propylen

Hubertus Lizawka słupowa 
Nr HU-L 01
Wymiary: dł. 50cm
szer. 50cm, wys. 60cm

Wanna - pojemnik 
na zwierzynę z pokrywką
Nr HU-201330429
Do transportu zwierzyny 
lub innych niezbędnych rzeczy.
Można ustawiać wieżowo.
Wymiary: 60 x 40 x 20cm
Kolor zielony, udźwig do 300kg 

Zegar cyfrowy na nęcisko 
Nr HU - 201331888
Obudowy o średnicy wewn. 65mm.
Wymiary zegara: ok. 85 x 65 x 37mm. 
12-godzinny sekundy, minuty, godziny, 
dni tygodnia. Wykonuje do 16 dziennych 
operacji meldunki są przechowywane 
przez 7 dni. Praca z 2 x 1,5V Micro AAA. 
Zegar zatrzymuje się przy nachyleniu 
ponad 45 °

GREINER Zegar na nęcisko 
Nr WK 160
Kontrolowanie ruchów dzików. Skuteczny 
i łatwy w obsłudze. Wyświetlacz 24h, 
z dużymi, czytelnymi cyframi. Czas letni 
i zimowy. Wodo i wiatroodporna obudowa 
ze specjalnego tworzywa.
Bateria litowa (w zestawie).

Beczka na karmę 
Nr HU-P-01
W kolorze zielonym, odporna 
na uderzenia i działanie mrozu.
dł. 60cm, średnica 40cm. 
długość linki 190cm

Łopata składana z hakiem 
Nr HU-31034

Praktyczna, łopatka myśliwska 
Zawsze pod ręką w czasie polowania 

czy przy pracach na rewirze łowieckim.
Wymiary po złożeniu 25 x 15 x 17cm

Wymiary po  rozłożeniu 60 x 15 x 6 cm 
Wymiary ostrza 20 x 15 cm 

motyka o wymiarach 15 x 2,5 cm
torba transportowa 

Militarna taśma samoprzylepna – mała 
Nr HU-201231335
Wysokiej jakości taśma tkaninowa 
z bardzo mocnym klejem. Do stosowania 
na obszarze łowiska, na polowaniu lub 
w domu. Bardzo mocna taśma, skręcona 
potrafi ciągnąć nawet samochód silne 
właściwości klejące, wodoodporność
Rolka 5 metrów/ szerokość 5 cm

Militarna taśma samoprzylepna – duża
Nr HU-201231337
rolka 50 metrów, szerokość 7,5 cm

Automat do karmienia
Nr HU-201331254
Obudowa odporna na wszelkie warunki klimatyczne
Programowalny na pracę od 1 do 6 razy na dobę. 
Kontrolowany przez zegar cyfrowy. Pojemność 
uzależniona od wielkości pojemnika (wiadro 
lub np. beczka). Silnik zasilany na trzy sposoby: 
baterią 6 V, akumulatorem lub systemem solarnym
Waga: 1,64 kg. Wymiary: 22x18x18cm
Wodoodporna obudowa

Zegar analogowy na nęcisko 
Nr HU- 201331203 
Obudowy o średnicy wewn. 65mm.
Wymiary zegara: ok. 85 x 65 x 37mm. 
12-godzinny sekundy, minuty, godziny, 
dni tygodnia. Wykonuje do 16 dziennych 
operacji meldunki są przechowywane 
przez 7 dni. Praca z 2 x 1,5V Micro AAA. 
Zegar zatrzymuje się przy nachyleniu 
ponad 45 °

Cena brutto
264,90 zł

Cena brutto
379,90 zł

Cena brutto
97,90 zł

Cena brutto
97,90 zł

Cena brutto
368,90 zł

Cena brutto
154,90 zł

Cena brutto
298,90 zł

Cena brutto
79,90 zł

Cena brutto
80,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
64,90 zł

Cena brutto
196,90 zł

Cena brutto
128,90 zł

Cena brutto
154,90 zł

Cena brutto
469,90 zł

Cena brutto
49,95 zł



DESKI POD TROFEA I AKCESORIA

001

004 005

007

008

009

002

020

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
28,00 zł

K-001

K-002

K-003
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Uchwyt do gotowania 
łbów rogaczy

Nr. HU-ABS-001
Wygodny uchwyt do gotowania 

łba rogacza z regulacją 
głębokości zanurzenia.

Woda utleniona 30 %  
Nr HU- 24051

Woda utleniona do 
preparowania trofeów

1 Litr

Deski na trofea (rogacz, sarna)z drewna dębowego 

001, 002

001, 002, 004, 005

007 deski rzeźbione 
z motywem liścia dębowego

19 x 12cm kolor naturalny lub ciemny brąz

23 x 14cm kolor naturalny lub ciemny brąz

24 x 14cm kolor naturalny lub ciemny brąz

28 x 19cm kolor naturalny lub ciemny brąz

Wymiar pola 18 x 11cm

Wymiar pola 20 x 11cm

Wymiar pola 17 x 9cm

Wymiar pola 22 x 11cm

Deski z drewna dębowego na trofea (łoś, jeleń i daniel)

001
002

29 x17cm kolor naturalny lub ciemny brąz

36 x 20cm kolor naturalny lub ciemny brąz

40 x 22cm kolor naturalny lub ciemny brąz

45 x 24cm kolor naturalny lub ciemny brąz

8,00

10,00

12,50

15,60

15,80

19,50

Ø 10 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 12 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 14 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 16 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 18 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 20 średnica naturalny lub ciemny brąz

Ø 22 średnica naturalny lub ciemny brąz 24,40

31,00

37,20

44,60

53,50

15,00

18,00

39,00

59,00

Deski z drewna dębowego na trofea (łoś, jeleń i daniel)

Nr 007 rzeźbione z motywem 
liścia dębowego

Szczegółowe ceny i opis desek na stronie www.hubertus-collection.pl

Deski z drewna dębowego na trofea (muflon)

020 29x17/28 (zestaw) ciemny brąz 114,00

Deski z drewna dębowego na trofea oręż odyńca

008

Inne rozmiary desek na stronie www.hubertus-collection.pl

009 rzeźbione z motywem 
liścia dębowego

Klamry do mocowania poroży lub wieńców

Sarna / rogacz 5 szt. klamerek w opakowaniu

Jeleń 3 szt. klamerek w opakowaniu

Daniel 3 szt. klamerek w opakowaniu

K-001 (Metal)

K-002 (Metal)         

K-003 (Metal)         

24,90

54,00

53,00

Szczegółowe ceny i opis desek na stronie www.hubertus-collection.pl

Wypełniacz oręża
Nr HU-GF-001

do wypełniania szabli dzika. 
Zwiększa wytrzymałość 

i zapobiega przebarwieniom. 
Dwukomponentowy, wyjątkowo 

krótki czas twardnienia

Środek konserwujący 
i wybielający trofea 

Nr HU-25706
Zawartość - 250 ml

Kolor - neutralny
 

Cena brutto
34,80 zł



Zamów wygodnie na:  www.huberus-collection.pl lub hubertus@hubertus-collection.pl
Informacja i zamówienia telefoniczne od pn.-pt. w godz. 9.00 - 17.00 – tel./ fax 68 45 55 111

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem kuriera. Ceny nie obejmują kosztów transportu. Koszt wysyłki pobraniowej do 5kg - 28 zł brutto, od 5-30 kg - 30 zł brutto

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

NOWOŚĆ 2014 !

Cena brutto
224,90 zł

Cena brutto
123,99 zł

1
2

1

Wabik na jelenie tuba - 2 części 
Nr 2012300
Wabik na jelenie tuba - 3 części 
Nr 2012301
Wabik - tuba 2 i 3-częściowa, teleskopowo 
rozsuwana. Jeden z najlepszych wabików na 
jelenie. Ze względu na właściwości materiału 
pozwala na niemal idealne odtworzenie 
dźwięku wydawanego przez jelenie.

Latarka Maxx5 CREE T6- zestaw 
Nr M 303003 
Wysokiej mocy lampa 560 lumenów. Innowacyjny produkt 
najwyższej klasy światła na rynku. 3 stopniowa regulacja 
siły oświetlenia. W zestawie: latarka / światło białe, 
ładowarka Maxx5, wysokiej jakości akumulator, pasek na 
nadgarstek. Technologia LED. Korpus lampy powierzchnia 
anodowana, wstrząsoodporna. Zielony lub pomarańczowy 
fluorescencyjny 
włącznik / wyłącznik.
– zasięg 250 m
– szkło bezpieczne
– typ baterii 18650
– wodoszczelna
– waga 170gr
– długość 170 mm
– 1 rok gwarancji

Olej do pielęgnacji 
kolby – średni brąz 
Nr HU-690801
Olej do pielęgnacji 
kolby – ciemny brąz 
Nr HU- 690802
Wysokiej jakości olej 
do pielęgnacji kolby, 
szczególnie praktyczny 
dzięki łatwemu rozpro-
wadzaniu. Długotrwała 
ochrona dla każdego 

rodzaju drewna
Butelka 50ml

Olej do pielęgnacji broni 125ml 
Nr HU-240-1
Oliwa do czyszczenia broni i urzą-
dzeń precyzyjnych. Zapobiega korozji 
i zabezpiecza części ruchome 
przed nadmiernym zużyciem w skutek 
tarcia. Puszka ma atomizer ispecjalną 
rurkę umożliwiającą wprowadzanie 
oleju w trudno dostępne szczeliny.
Oliwa jest bezpieczna dla elementów 
drewnianych, gumowych czy z two-
rzyw sztucznych. Pojemność: 125 ml

Latarka na czapeczkę CAP LIGHT 
- 5 LED o dużej mocy
Nr HU - 12895
Z pięcioma diodami LED, dzięki 
czemu strumień jasnego światła jest 
skierowany dokładnie w to miejsce, na które 
akurat patrzymy, a ręce zostają wolne. 
Wodoszczelna, bardzo lekka, kompaktowa. 
W komplecie 2 baterie litowe

Wabik na dzika + CD 
Nr HU-2012280
Niezwykle skuteczny i prosty 
w obsłudze wabik do wabienia 
dzików o każdej porze roku, 
a także danieli w czasie bykowiska. 
Idealnie oddaje dźwięk 
wydawany przez lochy. 
W komplecie z płytą CD
(w języku niemieckim)

WEGU-GFT Wabik na jelenia z płytą CD 
Nr 790177
Wykonany jest ze specjalnej, elastycznej 
gumy w zielono-matowym odcieniu.
Wydaje znakomity dźwięk. 
Specjalne ukształtowanie umożliwia 
wspaniałe brzmienie tonu. 
Nie płoszy zwierzyny obcymi 
w lesie dźwiękami.
Płyta CD w języku niemieckim.

850 - 1000m

Reflektor halogenowy ręczny 
Nite Stalker 12V 
Nr HU-201330992
Z żarówką Xenon 75W
Zakres oświetlenia około 350 metrów. 
Aktywowacja wystarczy podłączyć 
do gniazda zapalniczki
Długi przewód spiralny do 2 metrów
Średnica reflektora - 13 cm
Średnica całej lampy - 14,5 cm
Solidna obudowa PVC

Cena brutto
359,90 zł

Cena brutto
325,00 zł

Cena brutto
19,99 zł

Cena brutto
438,00 zł

Cena brutto
289,90 zł

Cena brutto
23,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Sznur do czyszczenia broni kulowej 
BoreBlitz High Tech 
Nr BB-101-1
Zestaw do czyszczenia broni 
długiej i krótkiej. Dostępny kaliber:
4,2-4,5mm, 5,56-6,2mm
6,3-10,4mm, 7,8-8,2mm
8,5-9,5mm, 10,6-11,6mm
Sznur do czyszczenia 
broni śrutowej 
BoreBlitz High Tech 
Nr BB-111-1
Zestaw do czyszczenia 
broni śrutowej
Dostępny kaliber: 
12/70, 16/70, 20/70 

Cena brutto
87,90 zł

www.hubertus-collection.de www.hubertus-collection.de

Cena brutto
92,00 zł

Więcej latarek na www.hubertus-collection.pl

Więcej latarek na www.hubertus-collection.pl

Więcej wabików na www.hubertus-collection.pl

SUPER OKAZJA !

WABIKI NA JELENIE I DZIKI

Zamów już dziś w promocyjnych cenachZamów już dziś w promocyjnych cenach
WRZEŚNIOWA SUPEROFERTA !!!WRZEŚNIOWA SUPEROFERTA !!!

OŚWIETLENIE ŁOWISKA

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA BRONI


