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Wabik na lisa 
Nr HU-2012381 
Z jednej strony pisk myszy, 
z drugiej kniazienie zająca.

Wabik na lisa 
Nr HU-2012371 
Naturalna imitacja 
pisku myszy
– regulacja tonu
– drewno lakierowane

Cleanbox® 
Podręczny pojemnik do higieny rąk 
Nr HU – 21501
Pojemnik w kształcie walizeczki z kranikiem 
- idealny na polowania, w podróży - zawsze 
pod ręką. Poj. ok. 8 litrów. Zdejmowana 
powłoka zewnętrzna. W komplecie: mydło, 
szczotka i ręcznik 
Wymiary: wys. 26 x szer. 35, gł. 12 cm

Latarka czołowa Greiner 
12-Power LED 

Nr 120mB
2 Diodowy reflektor LED. 

Wodoodporna, czas świecenia 
ok. 100.000 godzin. Skrętne 

reflektory 4-kierunkowe 
uruchamianie 3-krotne 

przełączanie (4,8,12 diod)

Śpiwór na zasiadkę 
XL Nr HU- 10299802
Wymiary:175x150cm
XXL Nr HU- 102998023
Wymiary: 215x170cm
Praktyczny śpiwór idealny 
na zasiadkę. Zamykany na zamek 
błyskawiczny, który można stosować zamiast 
koca. Specjalna kieszeń do ogrzania samych 
stóp - również na zamek błyskawiczny, 
ocieplenie na wysokości ramion, mufka. 
Bardzo ciepły, lekki i wygodny. Zakładane 
szelki. W środku wyściełany futerkiem Teddy. 
Kolor zielony.

Drabina stalowa przenośna 
wolnostojąca 5,0 m – A15  
Nr SU – 138015 
– Wysokość do siedzenia: 5,0m
– Platforma: 100x66 cm
– Wysokość platformy: 
   50cm pod siedzeniem
– Ładowność: 230 kg
Waga 39 kg

Urządzenie rejestrujące ruch - zestaw 
Nr 2012314 

W zestawie: nadajnik i odbiornik. 
Informuje o najmniejszym ruchu 
na obszarze nęciska. Odbiornik 

może odbierać sygnał łącznie 
z 3 nadajników. Urządzenie 

działa z detektorem ruchu na 
podczerwień. Każdy odnotowany 
ruch sygnalizowany jest alarmem 

wibracyjnym, dźwiękowym bądź 
optycznym - do wyboru. 

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

Odbiornik - 3 baterie AAA

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

XL

XXL

Cena brutto
323,00 zł

Cena brutto
1399,00 zł

Cena brutto
390,00 zł

Cena brutto
495,00 zł

Cena brutto
69,50 zł

Cena brutto
25,00 zł

Cena brutto
185,90 zł

Cena brutto
89,00 zł

Cena brutto
41,50 zł

CENA PROMOCYJNA
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NAMIOTY I DRABINY MYŚLIWSKIE

Cena brutto
720,00 zł

Cena brutto
1399,00 zł

Cena brutto
1470,00 zł

Cena brutto
1230,00 zł

Cena brutto
1250,00 zł

Cena brutto
1099,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
345,00 zł

Cena brutto
165,00 zł

Cena brutto
775,00 zł

Drabina 
aluminiowa 

wolnostojąca 
Nr HU-ALU-01 

Składana, poręczna 
i lekka. Wymiary 

po złożeniu: 
42x100x30cm

Wys.290 cm, Waga: 16kg

Drabina teleskopowa 
Nr SU – 138017 
Aluminiowa wysiadka 
z drabiną teleskopową
Całkowita wys. ok. 3 m
Wys. do siedz. ok. 2,7 m
Wygodna w transporcie. 
Siedzisko wyściełane 
pianką w obiciu Camo. 
Po złożeniu zajmuje 
niewiele miejsca: ok.75 cm
Materiał: bardzo lekkie 
aluminium/ Odstęp między 
szczebelkami - 30 cm
Waga - 14 kg

Namiot myśliwego 
w barwach ochronnych 

Nr HU -30440
Do czatowania na zwierzynę
Posiada 3 okna +1 drzwi bez 

podłogi. Wodoodporny, 
nieszeleszczący materiał 

maskujący. Szkielet 
aluminowy składany,

Rozmiary:dł. 165 x szer.165 
x wys.195cm

100% poliester, Waga 4500g.

Siatka maskująca 
Nr HU-20133027
Do zasłonięcia zasiadki
Idealne odwzorowanie liści
Stabilna dzięki lekkości - 530 gram
Wymiary 2x3 m
Waga - 600 g
Kolor - kamuflaż
100% poliester

Tkanina maskująca 
do wysiadek 
Nr SU - 138016
Kamuflaż pasujący do drabina 
dla dwóch osób - typu A15 i A04
Odporny na warunki 
atmosferyczne. Kolor: kamuflaż
Materiał: 100% Poliester
Nadaje się do: 
2-osob. drabin - 4,5m - A04
2-osob. drabin - 5,0m - A15

Drabina z siedziskiem obrotowym 
Nr HU-138007 
obrotowe siedzisko - 360 stopni
– szybka i łatwa do rozłożenia
– regulowane nogi
– wysokość 3 m - razem z siedziskiem
– składany, regulowany stojak na broń
– wytrzymała, stalowa konstrukcja
– nośność 140 kg
– platforma 90x90
– waga 42,6 kg
– wymiary po złożeniu 22x50x1,50

Drabina stalowa
przenośna 4.5 m A04 dla 2 osób 
Nr SU – 138004
Praktyczna, alternatywna dla wyso-
kich krzeseł. Szybka w montażu, 
wodoodporna, powleczona mater-
iałem chroniącym przed rdzą. Kon-
strukcja: stalowa rama spawana. 
Wys. do siedz.: 4,5m, Platforma: 
95 x 30cm, Ładowność: 230kg, 
Waga: 34,5kg. 

Drabina stalowa przenośna 
4.5 m - A02 
Nr SU - 138002  
Wysokość do siedzenia: 4,5 m
Platforma: 45 x 30cm
Wysokość platformy: 53cm
pod siedzeniem
Ładowność: 140 kg
Konstrukcja stalowa rama 
spawana
Waga: 20,7 kg

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

Zestaw namiot + krzesło 
Nr HU-10275

Namiot i krzesełko z podpórką 
w barwach maskujących 

Zestaw wykonany 
z wodoodpornego 

materiału - 100% poliester.
Namiot rozkłada się 

w kilka sekund.
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KRZESŁA, KIJE MYŚLIWSKIE I MATY DO SIEDZENIA

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

Krzesełko myśliwskie
 z podpórką 

Nr JZ-HOR 003
Wytrzyma ciężar ciała

do ok.130 kg Z regulowaną 
podpórką na broń i pojemnik 

na sprzęt myśliwski.
Po złożeniu

krzesełko przybiera 
formę plecaka
100% Cordura
Kolor – zielony

Stelaż metalowy
Wymiary: H 40x B 20

Kij/laska luksusowa 
Nr HU-2014115
– szerokie siedzisko
– regulacja wysokości
– pokrycie skórzane
– wysokość siedziska: 80cm
– waga 957 gram

Krzesełko z plecakiem 
Nr JZ-HOR 004 
Materiał: 100% Poliester
Kolor: Zielony, Stelaż metalowy
– pojemna kieszeń wewnętrzna
– 4 kieszonki zewnętrzne
– rozmiar: H 40 x B 30
– poj. plecaka: 12 L

Plecak z krzesełkiem 
Nr HU-JZ-HOR 002
Pojemność plecaka około 8 litrów
Możliwość odpięcia krzesełka 
od plecaka, 4 zewnętrzne kieszenie
1 duża kieszeń, Regulowany pasek
wymiary: 32x30x17cm
Materiał - 100% poliester
Kolor zielony

Neoprenowe siedzisko 
Hubertus - zielone 
Nr HU-2014004 
Neoprenowe siedzisko
Hubertus - czarne 
Nr HU-2014005
– doskonała izolacja, lekkie jak piórko
– bardzo ciche, wygodne do noszenia
– można dołączyć do plecaka 
   lub torby myśliwskiej
– górna warstwa 100% neopren
Wymiary: 28x40cm

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 30x40 cm.

Siedzisko filcowe bez paska 
Nr HU-66944 
Wysokiej jakości siedzisko filcowe 
z mocnego, odpornego filcu. 
Siedzisko jest bezszelestne, 
ciche i nawet w zimowe dni, 
na mrozie przy jakimkolwiek 
ruchu nic nie słychać. 
Kolor: szary
Wymiary: 400x500x20 mm

Siedzisko filcowe z paskiem 
Nr HU-66945
Wysokiej jakości siedzisko filcowe 
z mocnego, odpornego filcu. 
Siedzisko posiada praktyczny 
pasek skórzany do noszenia. Jest 
bezszelestne, ciche i nawet w zimowe 
dni, na mrozie przy jakimkolwiek 
ruchu nic nie słychać. Kolor: szary
Wymiary: 400 x 500 x 20mm

Kij z siedziskiem 
Nr JZ-JST -001

Materiał: drewno (kasztan) 
– skórzane siedzisko 

– na wysokości 80 cm
Długość: 96 cm 

Siedzisko Hubertus - cordura
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. Wymiary: 40 x 28cm

Waga: 100g, Kolor: zielony

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

Cena brutto
225,00 zł

Cena brutto
225,00 zł

Cena brutto
259,00 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
125,00 zł

Cena brutto
69,00 zł

Cena brutto
190,00 zł

Cena brutto
230,00 zł

Cena brutto
180,00 zł

Cena brutto
219,00 zł

Cena brutto
610,00 zł

Cena brutto
192,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 
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Cena brutto
299,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
489,00 zł

Cena brutto
185,00 zł

CENA PROMOCYJNA
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Pastorał Trigger Automatik - pojedyńczy 
Nr HU-2012303
– szybka, błyskawiczna regulacja
– bezproblemowe strzały z odległości 200m
– widelec posiada gumę amortyzowaną
– ergonomiczny uchwyt z dźwignią „aktywator”
– wysokość regulowana od 78 do 165 cm
długość po złożeniu 78 cm
materiał: aluminium + plastik
kolor: moro 

Pastorał Trigger Automatik - podwójny 
Nr HU-2012304
– wysokość regulowana od 90 do 160 cm
– długość po złożeniu 90 cm
– waga ok. 960 g
materiał: aluminium + plastik
kolor: moro 

Pastorał Quick-Stick 3 - potrójny 
Nr HU-2014022
Pastorał automatyczny - potrójny
– szybka, błyskawiczna regulacja
– ergonomiczny uchwyt z dźwignią „aktywator”
– bezproblemowe strzały z odległości 200m
– widelec posiada gumę amortyzowaną
– maksymalna długość 113-185 cm
– materiał: aluminium + plastik + guma
waga: 1780 g

Pastorał Automatik Quick-Stick 2- podwójny 
Nr HU-2014023
maksymalna długość 113-185 cm
materiał: aluminium + plastik + guma
waga: 1220 g

Pastorał Automatik Quick-Stick 1 
Nr HU-2014024
maksymalna długość 106-178 cm
materiał: aluminium + plastik + guma
waga: 620 g

Pastorał teleskopowy jednonożny 
Nr HU-2012306
Lekki pastorał ze specjalnego, 
wysokiej jakości stopu aluminium, 
o bezstopniowej regulowanej wysokości.
Łatwy w transporcie, można go 
dostosować do każdego polowania. 
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
Wykonany z odpornego aluminium, 
bardzo lekki
waga: 550g
kolor: zielony

Pastorał teleskopowy trójnożny 
Nr HU-2012308
waga: ok. 800g
Uchwyty z gumy porowatej.

PASTORAŁY – DLA KAŻDEGO MYŚLIWEGO

Cena brutto
198,00 zł

Cena brutto
95,00 zł

Cena brutto
120,00 zł

Cena brutto
222,00 zł

Cena brutto
316,00 zł

4 5 6

7
8

1 2

3
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Pastorał jednonożny z podparciem 
Nr HU-HP-12
Solidny pastorał jednonożny z dwoma punktami 
podparcia umożliwiający precyzyjny strzał, 
wykonany z odpornego aluminium.
Bardzo lekki – waga: 450g.

Pastorał dwunożny z podparciem 
Nr HU-HP-22
Bardzo lekki – waga: 700g
Długość pastorału złożonego - 86 cm
Max długość pastorału rozłożonego - 1,40 cm

Pastorał trójnożny z podparciem 
Nr HU-HP-32
Solidny pastorał trójnożny z dwoma punktami 
podparcia umożliwiający precyzyjny strzał, 
wykonany z odpornego aluminium.
Bardzo lekki – waga: 950g

Pastorał High -Tech BUSCH STICK 
Nr HU-20141110 
Najlepszy pastorał na rynku.
Wykonany z aluminium, 2-częściowy.
Bardzo lekki i stabilny.
Wyjątkowa skuteczność celowania i strzału.
Siodełko gumowane, 4-punktowe.
Rozmiar użytkownika od 165-185 cm.
Wymiary po złożeniu 90 cm.

Pastorał RAPTOR 
Nr HU-Raptor 
Pastorał uniwersalny 3-funkcyjny 1, 2 i 3 nożny
RAPTOR jest jedyną podporą, która daje całko-
witą stabilizację w pionie i poziomie. Podpora 
wykonana jest z wysokogatunkowego drewna 
afrykańskiego gwarantującego lekkość i trwałość 
konstrukcji. Długość złożonego pastorału - 116cm

Pastorał aluminiowy 
Nr HU-Z4
doskonała podpora dla wykonywania 
precyzyjnych 100% strzałów. Gumowe, 
antypoślizgowe, ruchome ramiona, elastyczny, 
regulowany podwójny system wsparcia. 
Materiał: lekkie, super wytrzymałe aluminium
Dzięki niezwykłej i stabilnej konstrukcji stoi 
stabilnie i pewnie na podłożu. Jest niezwykle 
szybki w rozkładaniu i składaniu. 
Dwójnóg produkowany jest w 3 długościach:
– 155 cm dla osób o wys. 1,75m 
– 169 cm dla osób o wys. ciała od 1,75 do 1,90m 
– 181 cm dla osób o wys. od 1,90m 
Materiał: bardzo lekkie, lakierowane aluminium

Pastorał High -Tech MOUNTAIN STICK 
Nr HU-20141111
Wymiary po rozłożeniu: regulacja od 130-185 cm
Wymiary po złożeniu 65 cm
– Waga: 550 g
– Materiał: 7075 T6 aluminium wzmocnionym 
   nylonem z włókna szklanego
– Liczba elementów: 8 Elementów
– Kolor: czarny 

PASTORAŁY – DLA KAŻDEGO MYŚLIWEGO
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Cena brutto
120,00 zł

Cena brutto
264,00 zł

Cena brutto
596,00 zł

Cena brutto
175,00 zł

12

15

11109

13

14

RAPTORRAPTORRAPTOR

ZZ4

Cena brutto
460,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
995,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
850,00 zł

CENA PROMOCYJNA
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PRZYDATNE NA ŁOWISKU – WANNY, BECZKI, LIZAWKI

Kuweta myśliwska mała 
Nr HU-WW-02
Pojemniki ogólnego zastosowania z tworzywa 
wzmacnianego włóknem szklanym. 
Dno z ukształtowanymi płozami ułatwiające 
ciągniecie. Pojemnik do wykorzystania 
jako sanki lub wkład do bagażnika samochodu.
Wymiar: 91x60x20cm, Waga:6 kg
Kolor: Zielony

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

Wanna PCV 
Nr HU-Wanna PCV-01
Praktyczna elastyczna wanna do 
transportu zwierzyny. Wanna ułatwia 
ciągnięcie po podłożu. Wykonana 
z wysokiej jakości  tworzywa PCV
Wymiary: dł. 100cm, gł. 80cm, 
wys. 30cm.

Wanna - pojemnik na zwierzynę 
z pokrywką 
Nr HU-201330429
Praktyczne pojemniki z pokrywką 
do transportu zwierzyny lub innych 
niezbędnych rzeczy. Pojemniki 
z pokrywkami - można ustawiać  
wieżowo. Wymiary 60x40x20cm
Kolor - zielony, Udźwig - do 300 kg 

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

Beczka na karmę 
Nr HU – 690642 

Zapewnia długotrwałe dokarmianie zwierzyny
Pojemność około 18 kg paszy, takich jak kukurydza

odporna na mróz pękanie i uderzenia.
– otwory do ciągłego karmienia 

– wzmocnione oczka - średnica 14 mm
– kotew do zamocowania liny

– 10-letnia gwarancja na materiał

Lizawka słupowa 
Nr HU-L 01
Wymiary: 
długość 50 cm 
szerokość 50 cm
wysokość 60 cm

Cena brutto
264,00 zł

Cena brutto
279,90 zł

Cena brutto
98,00 zł

Cena brutto
154,90 zł

Cena brutto
180,00 zł

Cena brutto
368,90 zł

Cena brutto
298,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 
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PRZYDATNE NA ŁOWISKU – WANNY, BECZKI, LIZAWKI

Kuweta WEGU-GFT 
Nr HU – 790024

Trwały oraz odporny na pęknięcia materiał 
Dno z ukształtowanymi płozami ułatwiające 
ciągniecie. Pojemnik do wykorzystania jako 
sanki lub wkład do bagażnika samochodu.

Kuweta odporna na mróz do - 70 stopni
Kolor: zielony

Wymiary: 92 x 60 x 20 cm
Waga: około 5,5 kg

Cena brutto
399,00 zł

Hubertus 
Pokrowiec 
na kuwetę dużą 
Nr HU-PD-01 
Przystosowany do kuwety dużej
Materiał - 100% Cordura

Cena brutto
63,00 zł

Torba do 
transportu zwierzyny 

Nr HU-2012 WBT
Torba do transportu zwierzyny

Materiał -100% Poliester
Wielkość - 95x50x44 cm

Cena brutto
99,90 zł

Rura - dozownik 
do podawania pokarmu 

Nr HU-201431018  
Lekka, poręczna rura PVC do dokarmiania 

równomiernego i długotrwałego dzikiej 
zwierzyny. Rura dozuje długotrwale 

w małych ilościach pokarm np.kukurydza. 
Rurę można powiesić np. na drzewie, 
nasypać pokarm, który poprzez lekkie 

uderzenie wysypuje się 
w małych dawkach. Rura jest odporna

na uderzenia i złamania, pokarm nie 
wilgotnieje np. od deszczu.

Pojemność około 5 L
długość 60 cm

Kolor zielony

Beczka na karmę 
Nr HU-510016 

Pojemność ok. 38 kg
Kolor - brązowo-oliwkowy

Cena brutto
359,00 zł

Cena brutto
169,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 
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WAGI, HAKI, LINKI

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 obrotowy 
do mięsa

Nr HU-2012260
– materiał: stal nierdzewna 420

– obciążenie maksymalne 250kg
Wymiary: 260 x 12mm

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.

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

Rekojeść 
z wymiennymi 
ostrzami
Nr 590323
Zestaw rękojeści i 4
wymiennych ostrzy do filetowania, 
patroszenia, skórowania, cięcia kości.
Wymiana ostrza jest łatwa i szybka.

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

Uniwersalna wciągarka
do 300kg
Nr 590950
Wciągnik z 8 krążkami 
prowadzącymi. 
Lina 20m. Idealny 
pomocnik przy 
oprawianiu 
zwierzyny.

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

Cena brutto
46,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
49,50 zł

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
68,00 zł

Cena brutto
75,90 zł

Cena brutto
75,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
180,00 zł

100kg

Cena brutto
210,00 zł

200kg

Cena brutto
139,90 zł

Cena brutto
315,00 zł

Cena brutto
65,00 zł

Cena brutto
344,00 zł

Cena brutto
328,00 zł
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GREINER Zegar na nęcisko 
Nr ST 130
Automatyczne przestawianie czasu 
z zimowego na letni.Tryb pracy 
24-godzinny, ze wskazaniem daty 
i dnia tygodnia. Wbudowana pamięć 
na 7 ostatnich zapisów. Dzięki
uszczelce wnętrze zegara jest 
zabezpieczone przed wilgocią 
- zegar jest wodoodporny.

GREINER Zegar na nęcisko 
Nr ST 140
Wbudowana pamięć na 64 ostatnie 
zapisy. 24-godzinny wyświetlacz 
ze wskazaniem daty i dnia tygodnia
Długotrwała kontrola aktywności 
dzików. Zapisywanie czasu przy 
każdym zarejestrowanym ruchu.
Automatyczne wznawianie 
aktywności po upływie 1 godziny.

GREINER Zegar na nęcisko 
Nr WK 160
Kontrolowanie ruchów dzików.
Wyjątkowa łatwość obsługi 
i wysoka skuteczność. Czas 
letni i zimowy.Wodo 
i wiatroodporna obudowa 
ze specjalnego tworzywa.
Bateria litowa (w zestawie).

Zestaw Zegar cyfrowy na nęcisko 
Nr HU – 201331888 
Obudowy o średnicy wewn. 65mm.
Wymiary zegara: 
WxSxG = 85x65x37mm
12-godzinny: sekundy, minuty, 
godziny, dni tygodnia. Wykonuje 
do 16 dziennych operacji (meldunki 
są przechowywane przez 7 dni). 
Praca z 2x1,5V Micro AAA 
(baterii brak w zestawie). 
Zegar zatrzymuje się 
przy nachyleniu ponad 45°.

Obudowa do zegara 
na nęcisko 
Nr HU – 201331888
Stabilna obudowa PVC 
do swobodnej i własnej 
modernizacji zegara 
na nęcisko dla analogowych 
i cyfrowych zegarków.
Wewnętrzna średnica 65mm.
Wymiary zegara: 
ok. 85x65x37mm

Zestaw
Zegar analogowy 
na nęcisko  
Nr HU-201331203

Zestaw
Automat do karmienia 
ze składanym workiem
Nr HU-201531468 
Precyzyjny 24h zegar 
sterujący od 1 d0 16 dni.
Programowane dozowanie 
karmy od 30s. do 1min.
Zasięg 3 do 5m. Średnica 
karmy do 1cm. Odporny 
na warunki atmosferyczne
Wymiary worka:
rozłożony  30 x 30 x 23cm
złożony 30 x 30 x 75cm
pojemność 23 litry
waga: 1,9kg
akumulator 6V

Automat do karmienia 
Nr HU-201331254
– budowa odporna na wszelkie warunki klimatyczne
– programowany na pracę od 1 do 6 razy na dobę
– kontrolowany przez zegar cyfrowy
– pojemność uzależniona jest od wielkości pojemnika
   (wiadro lub np. beczka)
– silnik automatu zasilany może być na trzy sposoby
   (baterią 6V, akumulatorem lub systemem solarnym)
– wymiary: 22x18x18
– waga: 1,64 kg

Akumulator do automatu do karmienia
Nr HU-201330561
6V 5 Ah

Stacja solarna 
Nr HU – 201331256
6V ładowarka na baterię słoneczną 
do automatu do dokarmiania.
Pasuje do automatu nr HU-201331254
wymiary: 22x9x4 cm 

Automat

Akumulator Panel solarny

Cena brutto
355,00 zł

Cena brutto
154,00 zł

Cena brutto
196,90 zł

Cena brutto
25,00 zł

Cena brutto
495,90 zł

Cena brutto
223,00 zł

Cena brutto
136,00 zł

Cena brutto
178,00 zł

Cena brutto
99,00 zł

Cena brutto
469,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 
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WABIKI DŹWIĘKOWE I KONCENTRATY WABIĄCE

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
95,00 zł

Cena brutto
67,00 zł

Cena brutto
48,50 zł

Cena brutto
64,00 zł

Cena brutto
47,90 zł

Cena brutto
44,00 zł

Cena brutto
46,00 zł

Cena brutto
27,00 zł

Cena brutto
89,00 zł

Wabik na dzika + CD 
Nr HU-2012280

Niezwykle skuteczny i prosty w ob-
słudze 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, ela-
stycznej gumy w zielono-matowym 

odcieniu. Wydaje znakomity dźwięk. 
Specjalne ukształtowanie umożli-

wia wspaniałe brzmienie tonu. 
Nie płoszy zwierzyny obcymi 
w lesie dźwiękami. Płyta CD 

w języku niemieckim.

Zestaw wabików Profi 10 szt. 
Nr HU-2012500 
Skrzyneczka drewniana 
wyłożona zielonym filcem
Wymiary: 18,5x26 cm

Wabiki
zestaw 5 szt. 

Nr HU-2012505 
Zestaw składający się z 5 wabików:

– lament i płacz zająca z piskiem myszy
– głos kaczki i pianie koguta

– wabik na ptaki drapieżne
– wabik na sarna i sarna - rogacz

– wabik na rogacza
W drewnianej walizce, wyłożonej filcem

Wabiki- zestaw na drapieżniki 
Nr HU-2013501 
3 częściowy w etui filcowym
– wabik flet na lisa imitujący wycie rujnej liszki
– wabik imitujący pisk myszy i kniazianie zająca
– wabik na drapieżnika

Wabik na lisa 
Nr HU-2012385 
Wabik na lisa 
imitujący 
szczek lisa

Wabik-flet na lisa 
Nr HU-2012383 
Wabik imitujący 
skolenie (wycie) 
rujnej liszki

Wabik na lisa 
Nr HU-2012373 
– cena 64 zł
Wabik imitujący głos królika 
i gwizd myszy. Materiał: 
lakierowane drewno/PVC 

Wabik na zająca 
Nr HU-2012377 
– cena 48,50 zł
Naturalnie imituje żałosny 
skowyt zająca, królika

Wabik na lisa  
Nr HU- 2012375 
Bardzo skuteczny wabik 
imitujący pisk myszy
i śpiew ptaków.

Wabik na zająca 
Nr HU-2012374 
Kniazianie zająca.
Materiał – drewno

Wabik na kaczki, wrony 
Nr HU-2012421 
Idealnie naśladuje odgłos 
ptactwa na krótkich 
i długich dystansach.
Materiał - lakierowane 
drewno

Wabik na bekasa 
Nr HU-2012446
Wabik imitujący głos 
bekasa, Materiał: 
lakierowane drewno

Wabik na gołębie 
i kukułki 
Nr HU-2012401 
Drewniany 12cm

Wabik na kaczki, wrony  
Nr HU-2012427 
– regulacja tonu
– lakierowane drewno

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 właści-
wości materiału pozwala 
na niemal idealne 
odtworzenie dźwięku 
wydawanego przez jelenie.

Cena brutto
123,00 zł

Cena brutto
229,00 zł

Cena brutto
259,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
285,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
175,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
439,00 zł

CENA PROMOCYJNA

1

2

1
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Cena brutto
38,90 zł

Cena brutto
43,00 zł

Cena brutto
34,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
169,00 zł

Cena brutto
115,00 zł

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

Wiaderko 2,5l Nr HU-93037
Tuba 310ml Nr HU-93038

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.

Premium Wabik na dziki trufle Horrido I – Nr HU-92526
Wabik koncentrat o zapachu truflowym, z dodatkiem białka. 

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).

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).

Premium Wabik na drapieżniki – Lis – Nr HU-93031
Wabik koncentrat, z dodatkiem białka.

1 litr (pozwala uzyskać ok. 10L wabika).

Złoty Wabik ATTRA TEC 
Nr HU-20001
Wabik  na dziki i na wszelką zwierzynę 
płową. Środek jest na bazie płynnej 
smoły bukowej i innych związków 
roślinnych - zapach przypomina huczkę 
dzika. Sprawdzony przez myśliwych 
– szybki i prosty w użyciu. Posiada 
mniejszą lepkość niż normalna smoła 
bukowa co powoduje, że butelkę 
można opróżnić do ostatniej kropli.

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

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.
Pasta solna anyżowa 2kg Nr HU-94001 , Pasta solna truflowa 2kg Nr HU-94002
Pasta solna neutral 2 kg Nr HU-94003 , Pasta solna jabłkowa 2 kg Nr HU-94004

Cena brutto
 zł165,00 

Cena brutto
79,90 zł

Cena brutto
140,00 zł

Cena brutto
 zł142,00

Cena brutto
135,00 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
69,00 zł

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
18,50 zł

Cena brutto
32,90 zł

Cena brutto
80,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
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MAXENON – LATARKI I AKCESORIA PRODUKCJI NIEMIECKIEJ

Cena brutto
329,00 zł

Cena brutto
329,00 zł

Cena brutto
370,00 zł

200 Lumenów

Cena brutto
33,90 zł

Cena brutto
199,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
287,00 zł

Cena brutto
467,00 zł

Latarka Maxx3 LED 
Nr HU-M 333002
wysokiej  jakości latarka Maxx3.
3 stopnie do 200 lumenów + stroble,
żarówka Led Brenner z 3-stopniowym 
ustawieniem światła (20, 90 i 200 Lumenów).
W komplecie - 2 baterie CR 123 A

Latarka Maxx3 Cree LED 
czerwona – Nr M 333002-1
posiada intensywne, czerwone 
światło o mocy 90 Lumenów za-
projektowana specjalnie na 
polowania 3-watowa dioda LED 
daje silne światło czerwone, 
co jest idealne do oglądania 
i podpatrywania zwierzyny. 
Czerwony stożek światła jest 
ledwo widoczny, a jednocześnie 
zapewnia wysokie oświetlenie 
badanego terenu.

Latarka Maxx3 Cree LED
zielona –Nr M 333002-2
Bardzo intensywne, zielone 
światło o mocy 130 Lumenów. 
Została specjalnie zaprojekto-
wana na polowania. 3-watowa 
dioda LED daje silne światło 
zielone, co jest idealne do oglą-
dania i podpatrywania zwierzyny. 
Zielony stożek światła jest ledwo 
widoczny, a jednocześnie za-
pewnia wysokie oświetlenie 
badanego terenu. 

Latarka Maxx3 Cree LED 
niebieska – Nr MB 3005 
Duża płaszczyzna zostaje 
pokryta czystym, niebieskim 
światłem co dla myśliwych 
stanowi nieocenioną pomoc 
podczas tropienia zranionej 
zwierzyny. 3-zakresy oświetlenia 
– do 45 Lumenów Została 
specjalnie zaprojektowana 
na polowania. Obudowa 
z aluminium anodowego, 
zasięg światła do 20-30 m. 
2 baterie CR 123.
Energooszczędna 
technologia LED.
Wodoodporna technologia.

Zestaw Maxx3 Hunting (LED- Xenon) 
Nr 303002
W podręcznej czarnej walizeczce.
– silne światło
– Led Brenner z 3-stopniowym 
   ustawieniem światła do 200 Lumenów
– ładowarka – 1 akumulator
– cichy przełącznik kablowy
– filtr światła czerwonego
– żarówka Xenon RCR 123 A ( 3-2 V)
Na zdjęciu jest także etui i montaż 
(nie wchodzą w skład zestawu)

Zestaw Maxx3 Outdoor-Set 
Nr 304002
w podręcznej czarnej walizeczce
– silne światło
– Led Brenner z 3-stopniowym ustawieniem 
   światła (20, 90 i 200 Lumenów)
– ładowarka
– etui Premium (z paskiem na nadgarstek 
i małymi futeralikami na baterie)
– materiał odporny na zadrapania
Gwarancja - 1 rok

Etui Premium 
Nr 34343
Etui  do latarki Maxx3 z paskiem na nadgarstek 
i małymi futeralikami na 4 baterie.

Latarka na czapeczkę 
Cap Light Maxenon 5 LED 

Nr MC 4002
5 Power LED / światło białe 
z funkcją migania (Stroble), 

ultralekka. W zestawie 
2 guzikowe bat. litowe 3V 

2 funkcje użytkowania
Kolor: czarny

Latarka na czapeczkę 
Cap Light Maxenon 5 LED 

Nr MC 4005
5 Power LED / 

3x światło białe (środek) 
+ 2x światło czerwone 

z funkcją migania 
(Stroble) ultralekka

W zestawie 2 guzikowe 
bat. litowe 3V 

Kolor: kamulaż

Latarka na czapeczkę 
Cap Light Maxenon 5 LED 

Nr MC 4010
5 Power LED / 3x światło 
białe lub 5x światło białe 

z funkcją migania (Stroble)
ultralekka. W zestawie 

2 guzikowe bat. litowe 3V 
Kolor: czarny

Latarka na czapeczkę 
Cap Light Maxenon 5 LED 

Nr MC 4020
5 Power LED / 1x światło 

białe (w środku) 
+ 2 x światło czerwone 

+ 2 xświatło zielone 
(po bokach) ultralekka

W zestawie 2 guzikowe 
bat. litowe 3V 

Kolor: kamuflaż

Cena brutto
23,90 zł

Cena brutto
24,90 zł

Cena brutto
35,90 zł

Cena brutto
14,90 zł

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
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MAXENON – LATARKI I AKCESORIA PRODUKCJI NIEMIECKIEJ

Zestaw Maxx 5 Hunting III 
Nr HU-M 303003-4 
– Silne światło o  mocy 560 lumenów
– 3 stopniowa regulacja światła
– Zasięg około 250 m. 
– ładowarka 
– akumulator
– pasek na nadgarstek 
– montaż uniwersalny
– etui na latarkę
– przełącznik kablowy

Zestaw Maxx5 Cree LED 
– światło zielone 
Nr MS 5006 
Wysokiej mocy lampa 130 Lumenów.
3-stopniowa regulacja siły oświetlenia. 
Zasięg światła wynosi około 100 m. 
W skład zestawu wchodzi:
– latarka z zielonym światłem 
– ładowarka
– akumulator

Zestaw Maxx5 Cree LED 
- światło niebieskie 
Nr MS 5007 
Wysokiej mocy lampa 45 Lumenów.
3 - stopniowa regulacja siły oświetlenia.
Zasięg światła wynosi około 15 m. 
W skład zestawu wchodzi:
– latarka z niebieskim światłem 
– ładowarka
– akumulator

Zestaw Maxx5 Cree LED - czerwony 
Nr MS 5005 
Wysokiej mocy lampa 90 Lumenów.
3 - stopniowa regulacja siły oświetlenia.
Zasięg światła wynosi około 50 m. 
W skład zestawu wchodzi:
– latarka z czerwonym światłem 
– ładowarka
– akumulator

Montaż uniwersalny 
Nr HU-M 191005
Waga 0,11kg
Z wytrzymałego, odpornego materiału 
w kolorze czarnym.

Zestaw filtrów do Maxx3 
Nr HU-M 151001 
kolor: czerwony, niebieski 
i na podczerwień, średnica 
zewnętrzna wraz z gumką - 3,5 cm
guma - 2-3 mm grubość

Przełącznik kablowy 
do Maxx 3 i Maxx 5  
Nr HU-M 363002
kolor czarny
z cichym przyciskiem

Latarka Maxx1 Power LED 
Nr MB 1001 
– 3 stopniowy przełącznik 
   do 200 lumenów + Stroble
– w zestawie 2 baterie
– wodoodporna
– długość zaledwie 9,8 cm

Uniwersalny
 uchwyt magnetyczny 

Nr HU-2015002 
Wymiary: 40,5 x 46 x 51,5mm

Średnica do 28 mm
Magnes o dużej mocy 

w gumowej osłonie.

200 Lumenów

Cena brutto
,00 zł472

Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
97,00 zł

Cena brutto
,00 zł472

Cena brutto
,00 zł472

56 - 560 Lumenów

Cena brutto
,00 zł596

Cena brutto
69,90 zł

Cena brutto
98,00 zł

CENA PROMOCYJNA
CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
139,90 zł

CENA PROMOCYJNA
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LATARKA LASEROWA ND3X50 GENETICS 
Nr ND3X50
Nowatorski produkt łączący cechy laserowego wskaźnika celu i 
oświetlenia taktycznego dużej mocy. Dzięki kolimatorowi oraz płynnej 
regulacji szerokości wiązki możemy uzyskać wąski, intensywny 
strumień światła laserowego o zasięgu do 8046 m lub strumień 
w formie stożka, którym oświetlimy cel o średnicy do kilku metrów 
na odległościach rzędu 200-300 m. Wersja przystosowana 
do montażu na broni oraz urządzeniach optycznych. Jest to 
ulepszona, obdarzona większą mocą wersja laserowego 
oświetlenia celu ND3.

Polecamy myśliwym, pracownikom służb mundurowych, strzelcom 
startującym w konkurencjach NHFT (Night Hunter Field Target), 
graczom ASG i Paintball 

Dane techniczne:
– Klasa lasera: 2M
– Moc: <40mW
– Długość fali: 532 nm 
   (kolor zielony)
– Temperatura pracy: 
   do minus 17 stopni C
– Zasięg skuteczny: 8046 m 
   (w całkowitej ciemności)
– Zasilanie: 
   2 x bateria 3V Cr123
– Czas pracy na jednej baterii: 
   7h (3h w temp - 17°C)
– Obudowa: aluminium
– Średnica tubusu: 25,4 mm
– Wymiary: 
   254 mm x  59,69 mm
– Waga: 387,8 g

LATARKA LASEROWA ND3 SUBZERO GENETICS 
Nr ND3
Nowatorski produkt łączący cechy laserowego wskaźnika celu i 
oświetlenia taktycznego dużej mocy. Dzięki kolimatorowi oraz płynnej 
regulacji szerokości wiązki możemy uzyskać wąski, intensywny 
strumień światła laserowego o zasięgu do 4820 m lub strumień 
w formie stożka, którym oświetlimy cel o średnicy do kilku metrów 
na odległościach rzędu 200-300 m. Wersja przystosowana 
do montażu na broni oraz urządzeniach optycznych. 

Model ND3 Subzero jest przystosowany do pracy w temp do -18ºC

Polecamy myśliwym, pracownikom służb mundurowych, strzelcom 
startującym w konkurencjach NHFT (Night Hunter Field Target), 
graczom ASG i Paintball 

Dane techniczne:
– Klasa lasera: 2M
– Moc: <40mW
– Długość fali: 532 nm 
   (kolor zielony)
– Temperatura pracy: 
   do minus 17 stopni C
– Zasięg skuteczny: 8046 m 
   (w całkowitej ciemności)
– Zasilanie: 
   2 x bateria 3V Cr123
– Czas pracy na jednej baterii: 
   7h (3h w temp - 17°C)
– Obudowa: aluminium
– Średnica tubusu: 25,4 mm
– Wymiary: 
   254 mm x  59,69 mm
– Waga: 387,8 g

Cena brutto
1320,00 zł

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
1585,00 zł

CENA PROMOCYJNA
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DELTAOPTICAL

Luneta Celownicza 
Delta Optical 

Titanium 2,5-15,5x56 iR SF  
Nr 11004

Najnowsza luneta z serii Titanium, 
Ponad sześciokrotny zoom czyni z tego 

modelu uniwersalną lunetę. Powiększenie 
ponad 15x idealnie się sprawdzi podczas precyzyjnego 

strzelania z dużych odległości. Luneta wyposażona 
jest w boczne pokrętło paralaksy.

Kolejną charakterystyczną cechą tej lunety jest 
wysoka odporność mechaniczna.

powiększenie: 2,5-15,5 

Celownik kolimatorowy 
Delta Optical MiniDot 

Nr 11006
– mała waga, tylko 46 g 

– powiększenie: 1,07x
– wymiary soczewki: 22x17mm
– pole widzenia: 14m @ 100m

– wymiary: 46x26x25mm
– regulacja punktu celown.: 200cm @ 100m

– paralaksa: ustawiona fabrycznie na 50m
– rozmiar punktu celowniczego: 3 MOA

– waga: 46 g

Lornetka Delta Optical 
Titanium 8x56

Nr 11001
Ttitanium 8x56 to klasyczna 

lornetka dla nocnych myśliwych 
i wyśmienity sprzęt do prowadzenia 

obserwacji rozgwieżdżonego nieba. Duża apertura obiektywów 
oraz 7-milimetrowa źrenica wyjściowa w połączeniu ze znakomitymi 

własnościami optycznymi, dadzą w efekcie kontrastowe obrazy 
o dużej jasności powierzchniowej. Powiększenie: 8x

Lornetka Delta Optical
Titanium 10x56
Nr 11002
Titanium 10x56 to alternatywa 
do modelu Titanium 8x56. 
Nad zakupem tej lornetki powinni zastanowić się miłośnicy 
myślistwa, czy astronomii którzy preferują wieksze 
powiększenie 10x i tym samym bardziej kontrastowy obraz, 
z którego łatwiej jest wyodrębnić obiekt zlewający się z tłem
powiększenie: 10x 

Luneta celownicza 
Delta Optical 

Titanium 1-5,8x24 FD 4MOA 
Nr 11005

Luneta skonstruowana przede 
wszystkim do polowań pędzonych. 

Zastosowanie najnowocześniejszych 
technologii do konstrukcji optyki, 
pozwoliło na uzyskanie znacznie 

poszerzonego pola widzenia, które 
wynosi do 36 m na 100 metrach! 

powiększenia: 1-5,8x 

Luneta celownicza 
Delta Optical 

Titanium 2,5-10x56 Di  
Nr 11003

Nowa seria lunet Delta Optical 
Titanium została zaprojektowana dla 

tych, którzy nie akceptują 
kompromisów. Wysoka transmisja 

światła, wynosząca dla pojedynczej 
warstwy 98% oraz dla całej lunety 
92% stawia je wśród najlepszych. 

Zakrywka na obiektyw 
do modelu Titanium 7x50 

Nr Nr 11009
Zakrywka na obiektyw 

do lornetki Delta Optical 
Titanium, model 7x50

Osłona obiektywu
Nr 11008

z miękkiej, bezwonnej gumy, 
odpowiednia do lunet celowniczych. 

Chroni obiektyw przed kurzem, piaskiem, 
deszczem i błotem. Zapobiega 

porysowaniu wrażliwych powłok 
antyodblaskowych i delikatnych 

soczewek podczas przechowywania 
i transportu. Nie przykleja się, 

nie ześlizguje się z tubusa 
i nie rysuje jego powierzchni.

Pokrowiec na lunety celownicze
Nr 11007

Osłona/pokrowiec na lunety celownicze. Chroni lunetę 
przed kurzem i wodą. Pokrowiec zakładany jest 
bezpośrednio na lunetę zamocowaną na broń.

Szczegółowe dane techniczne na www.hubertus-collection.pl

Cena brutto
799,00 zł

Cena brutto
849,00 zł

Cena brutto
2490,00 zł

Cena brutto
2290,00 zł

Cena brutto
2790,00 zł

Cena brutto
25,00 zł

Cena brutto
20,00 zł

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
339,00 zł
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            ETUI, PASY NA AMUNICJĘ I INNE AKCESORIA MYŚLIWSKIE

Cena brutto
59,90 zł

Cena brutto
14,90 zł

Cena brutto
27,00 zł

Cena brutto
28,00 zł

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
59,90 zł

Cena brutto
39,90 zł

Cena brutto
69,90 zł

Więcej kalibrów etui na stronie: www.hubertus-collection.pl

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
36,90 zł

Cena brutto
39,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Pas na amunicję Premium MIX – Nr HU-2014012 
Miejsce na 12 nabojów kulowych + 4 naboje śrutowe 
12/70. W kieszonkach można umieścić np. nóż, tele-
fon, małą składaną lornetkę, dalmierz, aparat foto itp. 
Materiał: 100% Cordura, Kolor: oliwkowy

Pas na amunicję Premium KULA 
Nr HU-2014013 
Miejsce na 15 nabojów kulowych.

Pas na amunicję Premium ŚRUT 
Nr HU-2014014 
Miejsce na 11 nabojów kulowych.

Pas na amunicję śrutową 
Nr HU-2014016 
Pas na amunicję śrutową 
kal. 12,16. Wykonany 
z tworzywa sztucznego, 
fałdy z elastycznej gumy.
Mieści 20 sztuk śrutów.
Posiada regulowany pasek.

Pas na amunicję kulową 
Nr HU-2014015 
Pas na amunicję kulową wyko-
na-ny z tworzywa sztucznego, 
fałdy z elastycznej gumy. 
Mieści 20 szt. amunicji kulo-
wej. Regulowany pasek.
Obwód max - ok.135 cm
Kolor - ciemna zieleń

Etui gumowe na kolbę 5ś 
Nr HU -11110
Uchwyt na amunicję kulową do moco-
wania na kolbie. Wykonany z elastycz-
nej taśmy. Zaprojektowany, aby 
umożliwić szybkie wyjęcie i załadowa-
nie kolejnych naboi. Mieści 5 sztuk 
amunicji śrutowej. Waga: 4g. 
Kolor czarny

Etui gumowe na kolbę 10 k 
Nr HU – 11111
Uchwyt na amunicję kulową do moco-
wania na kolbie. Wykonany z elastycz-
nej taśmy. Zaprojektowany, aby umoż-
liwić szybkie wyjęcie i załadowanie 
kolejnych naboi. Uchwyt mieści 
10 sz. amunicji kulowej. Waga 4g

Tactical Rubber Ball 
Nr HU-GUK-01 

Gumowa kulka na zamek do 
broni kulowej. Ułatwia ładowa-

nie i rozładowanie broni, lepszy 
uchwyt. Pomocna w strzelaniu 

np. w rękawicz. kach. Pasuje do 
każdego typu broni. Materiał 

100% naturalna guma.

Tactical Rubber Ball R93 
Nr HU-GUK-02 

Gumowa kulka na zamek do ka-
rabinu R93 i R8. Ułatwia ładowa-

nie i rozładowanie broni, lepszy 
uchwyt. Pomocna w strzelaniu 

np. w rękawiczkach. 
100% naturalna guma

Etui gumowe na kolbę – Nr HU -11108 
Uchwyt na amunicję kulową do moco-
wania na kolbie. Wykonany z elas-
tycznej taśmy. Zaprojektowany, aby 
umożliwić szybkie wyjęcie i załadowa-
nie kolejnych naboi. Mieści 3 szt. amu-
nicji śrutowej + 5 szt. amunicji kulowej 
kal. uniwersalnego, Waga 4g

Pudełko na amunicję 
do broni krótkiej kal. 9 mm 
Nr HU-MBOX-04 
Wieczko może zostać całkowicie 
ściągnięte. Pojemność 50 szt. 
naboi, kolor zielony.

Pudełko na amunicję kulową
kal. 222 Mag -223/ 22 Hornet 
Nr HU- MBOX-03  
Na 50 sztuk. Naboje ka. 222-223
Zielona obudowa z PVC

Pudełko na amunicję kulową 
kal. 308 Win 
Nr HU- MBOX-02 
Na 50 sztuk. Naboje kal. 308 Win.

Etui na naboje - 9 kul 
Nr HU-2014008 

Etui na 9 kul kal. uniw.
zapinane na zatrzask 

magnet. 2 szlufki z tyłu
100%  Cordura
Kolor: oliwkowy

Wymiary: 16 x 10cm

Etui na naboje - MIX 
Nr HU-2014009 

etui na 3 kule kaliber 
uniwersalny + 4 śruty, 
zapinane na zatrzask 

magnetyczny, 2 szlufki 
z tyłu. 100% Cordura

Kolor: oliwkowy
Wymiary: 16 x10 cm
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            ETUI, PASY NA AMUNICJĘ I INNE AKCESORIA MYŚLIWSKIE

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
55,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
39,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
59,90 zł

Cena brutto
25,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
39,00 zł

Cena brutto
39,00 zł

Cena brutto
39,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

Uchwyt na łoże broni 10x10 – Nr HU- 3010 
Wykonany z grubego filcu uchwyt chroniący łoże broni przed 
zarysowaniem. Mocowany do broni za pomocą gumowych taśm. 
Dodatkowo wyposażony w fałdy gumowe umożliwiające przenoszenie 
do 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. Waga 40 g
Wymiar stopki 12 cm. 
Szer. podstawy 4,5 cm, 

Uchwyt na łoże broni 30x10 – Nr HU-3030 
Z grubego filcu chroniący łoże broni przed zarysowaniem.
Mocowany do broni za pomocą czterech "rzepów".
Długość: 30 cm, Szerokość: 11-13 cm, Grubość: 10 mm

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

Nakładka na kolbę 13cm 
ciemny brąz 
Nr HU-201381 B 
Wysokość podstawy13 cm
Szer. podstawy 4,5 cm
Kolor ciemny brąz
Waga 60 g

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

Listwa na naboje 
Kaliber 5,6 x 57-9,3 
Nr HU- 790107
Wysokiej jakości guma
5 szt. nabojów

Poduszka - podparcie pod broń 
Nr  HU-3014 
Poduszka ułatwiająca strzelanie.
Odporna na warunki 
atmosferyczne.
Można ją wypełnić piaskiem lub 
ryżem do kieszonek zamykanych 
na suwaki. 100% poliester,
wykończenie ze skóry 
syntetycznej
Wymiary: dł. 13-14 cm, wys. 6 cm
Razem z oparciem ok. 20 cm

Poduszka - podparcie pod broń 
Nr HU-3011 
Poduszka ułatwiająca strzelanie.
Odporna na warunki 
atmosferyczne.
Można ją wypełnić piaskiem lub 
ryżem do kieszonek zamykanych 
na suwaki. 100% skóra 
Wymiary: dł. 13-14 cm, wys. 6 cm
Razem z oparciem ok. 20 cm

Korek do lufy 
Nr HU – 2012333 
zestaw 10 sztuk (5 czerwonych i 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 samoczynnie 
i nie styka się z wylatującą kulą.
Korek w lufie siedzi wygodnie - nie ma 
problemu z wyjęciem. 

Filcowe etui na naboje 
Nr HU- 2011090
6 nabojów kulowych 
uniwersalnych.
100% filc - kolor brąz

Filcowe etui na naboje
Nr HU- 2011091 
11 nabojów kulowych 
uniwersalnych.
100% filc - kolor brąz

Filcowe etui na naboje 
Nr HU-2011093 
3 naboje kulowe i 2 naboje 
śrutowe, kaliber 
uniwersalny. 100 % filc, 
kolor brązowy

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
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Neoprenowy pas do broni SPEED MIX 
Nr GR- N007-4

Na 2 naboje kulowe + 2 naboje śrutowe
Antypoślizgowy z regulacją długości.

Szerokość 6-7 cm, długość 95-110 cm, 
grubość ok.7 mm. Kolor – zielony

 lub brązowy
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

Pasek do lornetki 
Nr HU-OPR-N-002 

Bardzo elastyczny, pasuje do wszystkich typów lornetek, 
również do aparatów fotograficznych. Kolor zielony.

Szer. 4-5 cm, Dł. 40 cm

Pas do broni ze skóry typ Arko – Nr L 002 
Materiał: skóra wołowa w kolorze brązowym/ Pasek do broni szybkozamykający się

(głowica kulkowa) oraz szybkiego luzowania. Rozmiar: 35mm x 1,17cm 

Pas do broni ze skóry typ Hunter – Nr L-003 
Rozmiar: 45mm x 1,17cm 

Pas do broni ze skóry typ Fritz – Nr L- 005 
Rozmiar: 45mm x 1,17cm 

Pas do broni ze skóry typ Wolf – Nr L-007 

Pas do broni 
Nr HU-2011015 

Funkcjonalny pas do broni 
z wysokiej jakości skóry wołowej. 

Posiada etui na 3 zapasowe naboje 
- kaliber uniwersalny. Kolor ciemny brąz

Wymiary: szerokość 3-4 cm, 
długość regulowana 90-110 cm

Neoprenowy pas 
do broni SPEED 

Nr GR- N007
Na 5 nabojów 

kulowych. 
Antypoślizgowy 

z regulacją długości. 
Szerokość 6-7 cm,

długość 95-110 cm, 
grubość ok.7 mm

Kolory: zieleń lub brąz

Cena brutto
 zł88,90 

Cena brutto
 zł45,90 Cena brutto

 zł56,90

Cena brutto
99,90 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
99,90 zł

Cena brutto
,00 zł80

Cena brutto
 zł88,90 

Cena brutto
99,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA



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

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

           PASY DO BRONI + AKCESORIA: OSŁONY, NAKŁADKI, UCHWYTY

20

WEGU-GFT Nakładka na lufę 
sztucer z wysoką muszką 
Nr HU-790132
Ochronna nakładka  z najwyższej 
jakości materiału - kauczuk naturalny. 
Nie zawiera kwasu garbnikowego 
- wodoodporna. Idealnie dopasowuje 
się - chroni przed dostaniem się brudu, 
wody, śniegu do lufy. Kolor brązowy

WEGU-GFT 
Nakładka na lufę 
Drilling kal.12/70 
Nr HU-790141 

WEGU-GFT 
Nakładka na lufę 
BOCK i kniejówka 
Nr HU-790133 

WEGU-GFT Nakładka na lufę 
- sztucer z niską muszką 
Nr HU-790131 

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

Osłona 
na lunetę 43x90 

Nr HU-790075

Osłona 
na lunetę 41x90 

Nr HU-790076

Uchwyt do broni WEGU-GFT 
Nr HU-790065 
Łatwy do zamonto-
wania w każdym 
miejscu w aucie 
czy też w szafie.

Pierścienie ochronne 50-56mm – Nr HU-790082 
Pierścienie ochronne 40-45mm – Nr HU-790081 
Pierścienie ochronne 30-32mm – Nr HU-790080 

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
34,00 zł Cena brutto

59,00 zł

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
59,00 zł

Cena brutto
 zł115,90

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

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

Sznur do 
czyszczenia 
broni kulowej 
Nr HU-BK 12

Cena brutto
239,90 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
49,90 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

spray 200ml 

Cena brutto
11,95 zł

spray 50 ml

Cena brutto
85,95 zł

płyn 500 ml

Cena brutto
36,95 zł

Cena brutto
49,90 zł

KLEVER BALLISTOL zestaw 
Nr 2365
Do czyszczenia i konserwacji broni (18 części)
BALLISTOL olej w aeroz.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. Zapo-
biega plamom wodnym lub zmatowieniu 
Idealny do kolby broni. Blaser R8 ze skó-
rzanymi wstawkami. Również do 
ochrony materiałów takich jak neopren, 
gładka delikatna skóra lub z guma.

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

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

Zbijak kulowy 
– kal. 308 Win-7,62
– kal. 30/06 Win-7,62x63 mm
– kal. 222/223 Rem. Kal.5,56 mm
– kal. 7x64
– kal. 8x57 JRS
– kal. 9,3x74 R  

Zbijak śrutowy 
– kal. 16/70 
– kal. 12/70
Chroni mechanizm
uderzeniowy. 
Zabezpiecza iglicę 
przed uszkodzeniem 
w czasie oddawania 
strzału „na sucho”.

2 sztuki

Cena brutto
13,50 zł

Cena brutto
25,00 zł

Cena brutto
17,00 zł

1 sztuka

2 sztuki

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
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Cena brutto
39,95 zł

Cena brutto
53,00 zł

Cena brutto
36,00 zł

Cena brutto
38,00 zł

Cena brutto
69,00 zł

Cena brutto
120,00 zł

Cena brutto
16,00 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
92,00 zł

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNACENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
339,00 zł

Cena brutto
229,90 zł

Cena brutto
39,00 zł

Stojak do przystrzeliwania 
Predator PSR-30 
Nr HU-87PSR30  
– łatwy montaż lub 
demontaż w kilka sekund
– solidna konstrukcja, 
prawie niezniszczalny
– klocki z gumową 
powłoką antypoślizgową
Waga: ok. 2,5 kg

Przyrząd do 
przestrzeliwania broni 
Nr HU-131023 
Wykonany ze stali o 
bardzo dużej wytrzyma-
łości. Urządzenie 
trójnożne regulowane
Wymiary po rozłożeniu: 
59x29x30cm, 
Waga - 3,5 kg

Scherells SCHAFTOL jasny 50ml 
Nr HU-23814
Naturalny olej w płynie do drewna 
z gąbką rozprowadzającą. Gwarantuje 
optymalną ochronę przed wilgocią. 
Doskonale konserwuje drewno. 
Do jasnego drewna, które nie powinno 
ciemnieć. Nadaje satynowy półmatowy 
wygląd. Kolor: bezbarwny.

Lupus Pasta Teflon 50g – Nr HU-2001
Lupus Pasta Teflon 100g – Nr HU-2002
Pasta teflonowa do zabezpieczenia drewna i metalu.
Bezwonna - na bazie żywicy i kwasów - stanowi 
doskonałą ochronę dla wszystkich części broni. 
Jest wykonana z drobnych, kulistych jednostek 
teflonowych. Posiada dużą zdolność ochronną, 
nawet w ekstremalnych warunkach. 

Scherells SCHAFTOL 
mahoń 75ml – Nr HU- 23811
ciemny brąz 75ml – Nr HU-23813 
Naturalny olej w płynie do drewna.
Gwarantuje optymalną ochronę 
przed wilgocią. Doskonale 
konserwuje drewno.

KLEVER GUNEX 400ml 
Nr HU- 2400W
Idealny do konserwacji broni. Usuwa resztki 
prochu i tombaku. Nadaje poślizg mecha-
nizmom trącym. Nie łączy się z wodą 
chroniąc części metalowe przez rdzą. 
KLEVER GUNEX 200ml 
Nr HU- 2220W

ROBLA SOLO MIL 
Nr 23530 
Środek do czyszczenia 
luf, usuwania ołowiu, 
miedzi i tombaku.
Pojemność: 100ml

VFG Pasta do czyszczenia lufy Nr 590834
Pasta do czyszczenia, renowacji i konserwacji lufy. 
Usuwa korozję, metal i inne pozostałości. Drobne 
ziarenka zawarte w paście znakomicie polerują 
zabrudzoną powierzchnię. Pasta zawiera oleje 
syntetyczne - które czyszcząc dają nieograniczoną 
trwałość efektu czyszczącego. Środek jest 
rozpuszczalny w tłuszczach i dlatego może być 
łatwo usuwany ponownie z lufy. Puszka 20g

Sznur do czyszczenia broni kulowej 
BoreBlitz High Tech + płyn 
Nr BB-101-1 
W zestawie płyn do czyszczenia15 ml.
Czyszczenie przewodu z gumową 
kulką i gąbki tkaniny, z bardzo długim 
przewodem, oczko do mocowania 
dodatkowych akcesoriów czyszczą-
cych. Oddzielny uchwyt z tworzywa 
sztucznego, które ułatwia 
wyciągnąć przewód

Sznur do czyszczenia 
broni śrutowej 
BoreBlitz 
High Tech + płyn 
Nr BB-111-1 

KLEVER BALLISTOL płyn 50 ml 
Nr HU- 21000 
BALLISTOL olej do czyszczenia i konserwacji broni. 
Do usuwania ołowiu, miedzi i tombaku z luf i komór 
nabojowych. Do neutralizowania i usuwania kwasowych 
pozostałości po prochu strzelniczym. Do czyszczenia, 
zmiękczania i impregnowania kabur, troków i pasków.
Kolor - neutralny

400ml200ml

CENA PROMOCYJNA
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FUTERAŁY NA BROŃ, WALIZKI

Cena brutto
zł198,90 

Cena brutto
155,00 zł

Cena brutto
282,00 zł

Cena brutto
319,00 zł

Cena brutto
259,00 zł

Cena brutto
48,00 zł

Cena brutto
129,00 zł

Cena brutto
99,90 zł

Cena brutto
167,00 zł

Cena brutto
119,90 zł

Cena brutto
829,95 zł

Cena brutto
330,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

Futerał na broń z Cordury – Nr HU – 2011002
Futerał na 2 sztuki broni długiej z lunetą celowni-
czą. Zamykany na dwustronny zamek 
błyskawiczny. Wyściełany 2cm pianką 
z podszewką.2 regulowane rączki 
do noszenia.Materiał: Cordura 
z oliwkowo-zielonymi 
wstawkami. 
Wymiary: 130x30 cm

Futerał na broń z eko-skóry – Nr HU 10064 
Wewnątrz wypełniony gąbką profilowaną.
Wyposażony w regulowany i odpinany pasek 
nośny oraz uchwyt umożliwiający 
zawieszenie futerału na haku. 
Dł. wewnętrzna ok. 124 cm. 
Max. przewyższenie 
wewn. ok. 24 cm. 
Kolor zielony. 
Waga ok. 1,3 kg

Walizka na 2 szt. broni krótkiej 
Nr HU- 6006  
Walizka z zamkiem kodowym. 
Wewnątrz wyściółka z tłumieniem 
wstrząsów i antypoślizgową 
pianką Nubs. Materiał: Hi-Tec 
Aluminium. Wymiary wewn.: 
dł. 40,5cm x szer. 31,5cm 
x wys.10 cm, Waga: 2 kg

Walizka na 2 szt. broni krótkiej 
Nr HU- 5006  
Solidna i stabilna walizka 
z aluminium z zamkiem 
kodowym. Góra, dół i boki 
o grubości 6 mm, krosowe, 
czarne rogi, 2 zamki szyfrowe,
silna aluminiowa rama,
wewn. wyściółka z tłumieniem 
wstrząsów i antypoślizgową 
pianką Nubs. Wymiary wewn.:
dł. 42cm x szer. 32cm x wys.11cm
Waga: 6,15 kg

Walizka na amunicję 
Nr HU- 6008 
Walizka z zamkiem kodowym. 
Wnętrze wyłożone pianką 
na części węższej, otwieranej 
- natomiast część ładunkowa 
jest drewniana i wyłożona 
filcem. Narożniki walizki 
zabezpieczone (obudowane) 
dodatkową warstwą aluminium. 
System zabezpieczający 
składający się z 2 zamków 
kodowanych. 
Wymiary: 35x24x18 cm

Walizka 
na amunicję śrutową 
Nr HU- 550/0000  
Materiał: PVC, Kolor: czarny
Wymiary: dł. 37,5 cm 
x szer. 28 cm x wys. 13 cm

Futerał do broni długiej z celownikiem 
Nr HU-WF 2009001
– wyściełany 2 cm pianką i podszewką
– kieszeń zewnętrzna na amunicję i akcesoria
– 2 uchwyty do noszenia i pas na 
ramię z zamkami na karabin
– 2 zamki błyskawiczne
Wymiary: 130 x 30 cm
Materiał 100% Codura
Kolor zieleń myśliwska

Walizka PVC na broń 
Nr HU- 4001  
Wyposażona jest w 4 zamki 
przesuwane, wnętrze walizki 
wyłożone pianką.
Wymiary zewn.: dł. 120cm, 
szer. 32 cm, gł. 14 cm
Wymiary wewn.: dł. 117cm, 
szer. 30 cm, gł. 12 cm
Waga: 2,60kg, Kolor: czarny

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: Poliester/
Cordura z zielono-oliwkowymi 
wstawkami. Wymiary: 
130x30 cm

Futerał na 2 szt. broni długiej z celownikiem 
Nr HU-WF 2009002 
– wyściełany 2 cm pianką i podszewką
– kieszeń zewnętrzna na amunicję i akcesoria
– 2 uchwyty do noszenia i pas na ramię 
z zamkami na karabin
– 2 zamki błyskawiczne
Wymiary: 130 x 30 cm
Materiał 100% Codura
Kolor zieleń myśliwska

Futerał na broń – Nr HU - JZ-WF 016 
Futerał na 1 sztukę broni długiej 
z celownikiem. Pasek i szlufką do noszenia. 
2 dodatkowe kieszenie zewnętrzne 
na akcesoria. Futerał zamykany 
na zamek błyskawiczny, 
wyściełany 2 cm pianką 
obszytą materiałem. 
Wymiary: 133x30 cm

Walizka aluminiowa na broń długą z lunetą
Nr HU- JM 6001
Walizka z zamkiem kodowym. Wewnątrz 
wyściółka z tłumieniem wstrząsów 
i antypoślizgową pianką 
Nubs. Materiał: 
Hi-Tec Aluminium. 
Wymiary wewn.: 
121 x 25 x 10,5 cm
Waga 5 kg
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Cena brutto
169,00 zł

Cena brutto
79,00 zł

Cena brutto
95,00 zł

Cena brutto
185,00 zł

Cena brutto
230,00 zł

Cena brutto
290,00 złCena brutto

160,00 zł

Cena brutto
108,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
259,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM HUBERTUS

PREMIUM Plecak myśliwski 
Nr HU-RUK 2014 
Z „płaszczem” bezpieczeństwa 
w kolorze pomarańczowym.
Plecak posiada 
wiele funkcjonal-
nych kieszeni
Wymiary: 
55x35x21cm
Materiał: 
Wodoodporny 
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. 
Materiał 100% Poliester

Rozmiary:
50x42x23cm

Plecak myśliwski 
Nr HU-RUK 2011

Wielofunkcyjny plecak z wytrzymałego poliamidu 
z wieloma praktycznymi kieszeniami i pasami, 

wygodne szelki. Na tylnej części odpinana 
poduszka do siedzenia. Spodnia część 

plecaka jest wodoodporna. Boczne 
przegródki ułatwiające transport broni. 

Wymiary: 45x40cm.

Plecak myśliwski 
Nr JZ-RUK 003

Materiał: 100% Polyester
1 pojemna kieszeń odpi-
nany pasek + dodatkowy 

pas obejmujący talię
Wymiary: 60x50cm

Pojemność: 7 Litrów

Torba myśliwska z siedziskiem 
Nr JZ-HTA 001

1 pojemna kieszeń, 2 kieszenie 
zewnętrzne, 5 gumowych śliwek 
na naboje kulowe, 7 gumowych 
śliwek na naboje śrutowe, zinte-

growana podkładka do siedzenia 
(1cm specjalna pianka)

odpinany pasek, 2 zamki, 
Materiał: 100% Polyester

Rozmiary: 
L33 x H22x B13

Poj. 3 litry, 
Kolor: zielony

Torba myśliwska FORST – Nr JZ-HTA 004 
1 wewnętrzna, kieszeń zamykana z dodatko-
wymi przegródkami na dokumenty, 2 kieszenie 
zewnętrzne zapinane na suwak, 4 elastyczne 
pętle na naboje kaliber Uniwersalny, 6 elastyczne 
pętle dla strzelby tonery Cal Uniwersalny,
regulowany pasek na ramię z nakładką na ramię
PCV klamry zamykające torbę.
Wymiary: L 24x 27x B 10 H, Pojemność: 2 litry
Materiał: 100% Poliester, Kolor: zielony

Torba myśliwska – Nr JZ-HTA 006 
1 pojemna kieszeń, 1 dodatkowa kieszeń 
na dokumenty wewnętrzna, 2 kieszenie 
zewnętrzne (na telefon komórkowy i krótko-
falowy), 4 gumowe śliwki na naboje kulowe, 
6 gumowych śliwek na naboje śrutowe, 
odpinany pasek, foliowa kieszeń wewnętrzna 
(na np. mapę), kieszonka wewnętrzna 
na dokumenty,1 zamek. Pojemność 2 litry
Rozmiary: L 24x H 28x B 11

Torba - mufka – Nr 20110061
Mufka wykonana z weluru i obszyta skórą. 
Posiada skórzany pasek nośny z regulacją 
długości.  Wewnątrz obszyta naturalnym 
barankiem wełnianym. Nieodzowna podczas 
polowań w mroźne dni, zamiast nieporęcz-
nych grubych rękawic., Szer. zewn. 20cm
Wys. zewn. 18cm, Szer. dna zewn. 6cm

Torba myśliwska – Nr HU-2014400 
W całości wykonana ze specjalnej 
skóry „Old Chicago” dającej wizualny 
efekt „zużycia”. Pod klapą obok 
głównej komory znajduje się do-
datkowa kieszonka zapinana na 
zatrzask. Torebka wyposażona jest 
w regulowany pasek nośny. 
Szer. zewn. 23cm, Wys. zewn. 18cm
Szer. dna zewn. 9 cm, Kolor 
„przetarty” ciemny brąz, Waga 0,7 kg

Torba myśliwska z trokami 
Nr HU-201188
W całości wykonana z ciemnobrą-
zowej skóry. Posiada dodatkową 
wewnętrzną kieszonkę, troki na 
ptactwo i pasek do noszenia na 
ramieniu. Wymiary: 23x7x22 cm

Futerał na róg/ trąbkę 
Nr HU -2011060
Futerał na róg wykonany z weluru, 
obszyty skórą w celu wzmocnienia.
Posiada skórzany uchwyt oraz 
skórzany pasek do noszenia na 
ramieniu z możliwością regulacji długości.
Wewnątrz futerału zamieszczony 
jest dodatkowy uchwyt na ustnik.

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA
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MAGNETYCZNE REFLEKTORY OBROTOWE 
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Cena brutto
556,00 zł

Cena brutto
276,00 zł

Cena brutto
519,90 zł

Cena brutto
996,90 zł

Cena brutto
756,90 zł

Cena brutto
289,90 zł

Cena brutto
839,90 zł

Cena brutto
179,90 zł

Cena brutto
350,00 zł

Cena brutto
590,00 zł

Cena brutto
269,00 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

Cena brutto
900,00 zł

Cena brutto
1180,00 zł

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

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

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

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

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 16cm, 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.

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

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

Dostępne kolory

Montaż do kosza – Nr HU-20110350 
Uchwyt pasujący do każdego haka 
holowniczego. Zapewnia szybki 
montaż kosza transportowego 
bez pomocy drugiej osobym.

Kosz-nośnik transportowy 
składany Premium 
Nr HU-2014025 
Udźwig około 140 kg. Kosz złożony 
pasuje do każdego bagażnika 
samochodowego. Waga tylko 12 kg. 
Konstrukcja stalowa ocynkowana. 
Transporter po złożeniu: 
dł. 760mm, szer. 500mm, wys. 130mm
Transporter po rozłożeniu: 
dł. 1400mm, szer. 500mm, wys. 130mm
Materiał: 100% ocynkowana 
ogniowo stal (ochrona przed korozją)
Kolor: srebrno-szary 

Kosz-nośnik transportowy 
składany Premium 
Nr HU-2014026 
Udźwig ok. 140 kg 
Małe rozmiary kosza. Złożony pasuje 
do każdego bagażnika samochodowego. 
Waga tylko 12 kg
Konstrukcja stalowa ocynkowana.
Wymiary:
Transporter po złożeniu: 
dł. 760mm, szer. 500mm, wys. 130mm
Transporter po rozłożeniu: 
dł. 1400mm, szer. 500mm, wys. 130mm
Materiał: 100% stal lakierowana 
proszkowo w kolorze czarnym.

Podnośnik AIR JACK 3 T – Nr HU-30178
Podnośnik AIR JACK 4,2 T – Nr HU-31173
Podnośnik pneumatyczny pompowany z rury wyde-
chowej o udźwigu do 3 ton. Umożliwia podnoszenie 
na piaszczystym podłożu. W zestawie torba. Podno-
szenie na wysokość ok. 60 cm. Pasuje do rury wy-
dechowej o średnicy 90 mm. Wymiary: 30 x 30 x 22

3 T

4,2 T
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Cena brutto
130,00 zł

Cena brutto
310,00 zł

Cena brutto
98,00 zł

Cena brutto
120,00 zł

Cena brutto
179,00 zł

Cena brutto
249,00 zł

Cena brutto
395,00 zł

Cena brutto
149,00 zł

Cena brutto
239,00 zł

Cena brutto
120,00 zł

Sweter myśliwski 
Nr BK-SW 004
Ze ściągaczem pod szyją.
Na ramionach i łokciach 
wzmocnienia wykonane 
z bawełny. Materiał: 
60% bawełna, 
40% polyester

Bluza z polaru 
Nr 10676506
Materiał - 100% Polar Luxus
Wiatroodporna.

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

Bluza z polaru 
Nr 10824644

na zamek błyskawiczny, 
100% poliester, 

Kolor 315 oliwka

Kurtka dwustronna z futerkiem 
Nr 10476724
Bardzo ciepła, nadruk MORO, 
MIPOREX (nie przepuszcza wiatru,
wodoodporny, oddychający)
Kolor 315 oliwkowy, 
100% poliester, nie szeleści

Dzianinowa bluza z kapturem 
Nr 10424646

Z grubej dzianiny z podszewką 
z polaru. Bardzo ciepła. 

Z kapturem, kieszonką na piersi 
oraz dwiema kieszeniami 

wsuwanymi. 50% poliester, 
50% akryl. Kolor 315 oliwkowy.

Sweter - golf z krótkim 
zamkiem pod szyją

Nr BK-SW 002
Z kieszonką na dokumenty 
i długopis po lewej stronie 

zapinaną na rzep. Na ramio-
nach i łokciach wzmocnienia 

wykonane z bawełny.
 Materiał: 60% bawełna, 

40% polyester, Kolor: zielony

Sweter myśliwski 
półgolf + krótki zamek 
Nr BK-SW 001 
Z krótkim zamkiem pod szyją. 
Na ramionach i łokciach 
wzmocnienia wykonane
 z bawełny. Materiał: 
60% bawełna, 
40% polyester

Kurtka-kamuflaż 
Nr HU-10676639

Wzór kamuflaż w kolorze 
pomarańczowym. 

Dwie kieszenie boczne 
zamykane na zamek.
Zamek błyskawiczny.

Regulowany elastyczny 
pasek.Materiał: 

100% polyester.

Bluza dwustronna z polaru 
Nr 10676532 
z wstawkami z mikroweluru, kieszonka na 
klatce piersiowej z zamkiem błyskawicznym, 
2 kieszenie boczne także na zamek 
błyskawiczny Dostępne kolory:
Kolor 380 oliwkowy/pomarańcz. moro
Kolor 315 oliwkowy/zielone moro
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Czapka zimowa Pilotka 
Nr HU-20025857
Z nausznikami i osłoną karku
Bardzo lekka i przyjemna w noszeniu. 
Wewnątrz - polar. Nauszniki i osłona 
karku pokryta futerkiem. Materiał: 
70% Bawełna + 30% Poliester
Kolor: oliwka

Kanadyjka
z nausznikami 
oraz osłoną karku 
Nr 20299025
Welweton z futerkiem
Kolor 315 oliwkowy

Czapka zimowa Pilotka 
Nr HU-20025850
pomarańczowo-czarna
z nadrukiem
Materiał: 70% Bawełna, 
30% Poliester

Czapka z dzianiny 
Nr 20 043 904
Kolor 315 - oliwkowy

Czapka z polaru 
Nr 20043901
Czapka z materiału 
Polar 100% Thinsulate
Posiada wysokie 
właściwości termiczne, 
wodoodporny, z wysoką 
oddychalnością
Kolor oliwkowy – 315, 
pomarańczowy – 163
Rozmiar uniwersalny

Czapka myśliwska z paskiem 
bezpieczeństwa 
Nr HU-20299913
pomarańczowy pasek 
bezpieczeństwa + nauszniki 
Rozmiary: 57-63, Kolor: oliwkowy,
Materiał: 35% bawełna, 
40% poliester

Czapka myśliwska 
dwustronna 
Nr HU - 20025850
Czapka z daszkiem 
i nausznikami 
Rozmiary: 54-62, 
Kolor: oliwkowy
Materiał: 
100% Sympatex

Opaska bezpieczeństwa + etui
Nr HU-280761
zapinana i regulowana na rzepy
Wymiary etui - 13x7 cm
Wymiary opaski
 - długość 67 cm
 - szerokość - 3 cm
Materiał - 100% Poliester

Koc - śpiwór 
z polaru 

Nr 10 299 804
Nadaje się również 

na zasiadkę 
jako śpiwór.

Wymiary: 
215x140 cm

Kolor:315 oliwkowy
100% poliester

Rękawiczki 
myśliwskie 

z polaru 
Nr 20005925 

Ciepłe, polarowe 
rękawiczki myśliwskie 

z wewnętrzną wkładką 
poprawiającą chwyt. Osobny 
kapturek został przewidziany 

na kciuk.

Rękawice 
myśliwskie 
z dzianiny 

Nr HU- 20005932 
Ciepłe rękawice z otwieraną 

klapką wykonane z 
mieszanki wełny z akrylem.

Materiał wierzchni:
100% Akryl

W środku ocieplane 
100% Poliester

Rękawiczki zimowe z polaru 
Nr 20005940

Materiał: 100% Poliester - Polar 
typu HIPORA

Kolor: pomarańczowy

Skarpety zimowe
z futerkiem 
Nr 20299817 
Pełnią rolę ocieplacza
bez żadnych ściągaczy.
W środku futerko.

Czapka dwustronna z polaru 
Nr 20025854
W kolorach: oliwka/pomarańcz. Materiał: 
100% Poliester. Rozmiar uniwersalny

Szal z polaru  
Nr 20045903 

Kolor 163 intensywny 
pomarańczowy

Kolor 315 - oliwkowy
Rozmiar uniwersalny

Cena brutto
195,00 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
49,90 zł

Cena brutto
19,95 zł

Cena brutto
54,90 zł

Cena brutto
34,00 zł

Cena brutto
105,00 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
80,00 zł

Cena brutto
64,00 zł

Cena brutto
 zł 75,90

Cena brutto
49,00 zł

Cena brutto
49,00 zł

Cena brutto
124,00 zł

Cena brutto
79,90 zł
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Cena brutto
198,90 zł

Cena brutto
450,00 zł

Cena brutto
278,00 zł

Cena brutto
410,00 zł

Cena brutto
580,00 zł

Cena brutto
480,00 zł

Cena brutto
8,90 zł

Cena brutto
8,90 zł

Cena brutto
8,50 zł

Cena brutto
10,00 zł

Cena brutto
9,50 zł

Cena brutto
94,00 zł

Cena brutto
27,00 zł

Termiczna mata - siedzisko
Nr HU-SEAT
ciepłe, suche i wygodne.
Posiada 3 różne zakresy temp. 
34, 39 do 44 st. C. Elementy 
grzewcze wykonane są z włókna 
węglowego. Zasilanie bezprze-
wodowe. Pokrowiec 45 x 35cm. 
Żywotność baterii do 5 h
W zestawie: siedzisko, bateria 
z ładowarką (100-240 V), 
Opakowanie100% mikrofibra 
i poliester. Rozmiar uniwersalny.

Wkładki termiczne 3D Sport 
Funk Nr HU-TS-3D Sport 
dla myśliwych i sportowców, 
którzy potrzebują wygodne 
i ciepłe obuwie 
– anatomicznie formowane 
podeszwy, 
– ciśnienie jest równomiernie 
rozłożone na całej podeszwie.
– utrzymują temp. do 8 h  przy jednym ładowaniu
– płaskie termoelementy,  – nadaje się do każdego typu buta. 
– pilot do włączania i wyłączania i regulacji temp.
– regulacja temp.: 38 lub 41 stopni C, – bez zbędnych przewodów, 
– wbud. czujniki termostatu do pomiaru temp. stopy 
– dostępne rozmiary: M, 2XL, XL (42,5-45)

Pas termiczny Belt – Nr HU- BELT
Pas można używać: podczas 
polowania, na spacerze, w czasie 
jazdy motocyklem, wspinaczki 
górskiej, jazdy na nartach i każdej 
pracy na zewnątrz.
– temp. regul. od 34°do 44° C  
– chroni nerki, kręgosłup 
   przed hipotermią
– spełnia funkcję poduszki na plecach lub brzuchu
– mikro materiał z włókien poliestru, – żywotność baterii 3-5 h
Materiał: 100% polyester fiber mikro

Wkładki termiczne Sport 3D
HU-TS 3D Sport
zaprojektowane specjalnie
dla myśliwych i sportowców, 
którzy potrzebują obuwie wy-
godne, a przede wszystkim ciepłe.
– zmieszczą się w bucie
– anatomicznie formowana podeszwa
– bez zbędnych przewodów
– zintegrowany akumulator o wysokiej wydajności
– wbudowane czujniki temp. dla optymal. klimatu stóp
– regulacja temp. : 38 lub 41 stopni C.
– płaskie termoelementy, – nadaje się do każdego typu buta. 
– utrzymują temp. do 8h przy jednym ładowaniu
Materiał 100% mikrofibra, Dostępne rozmiary: S (36-37), M( 38-40), 
L (40-42), XL (42,5-47)

Rękawiczki termiczne – 
– technologia bezprzew ogrzewania.
– 3-stopniową regulacja temp.: 
  od 34 do 44 stopni C.
– pasują do tradycyjnych 
   rękawiczek (jako wkład)
– cieńka elastyczna tkanina
– bez zbędnych kabli
– ogrzewanie do 5 godzin 
– zintegrowany akumulator. 
   o wysokiej wydajności
W zestawie:
– 1 para rękawic termicznych
– 2 akumulatorki z ładowarką (220-230 V)
– opakowanie, Materiał 100% mikrofibra
Dostępne rozmiary S-M, L-2XL.

Nr HU-TGL-01
Mitenki na rękawice termiczne
Nr HU-TGM-01
Wygodne i praktyczne mitenki 
nakładane na rękawice termiczne.
Są uszyte w ten sposób, aby ułatwić 
operowanie rękoma poprzez jeden 
szybki ruch, bez konieczności 
zdejmowania całych rękawiczek. 
Klapka na palce zapinana na zamek 
błyskawiczny. Można nosić 
również na zwykłe rękawiczki
Materiał; 100% mikrofibra. 
Dostępne rozmiary: S-M, L-2XL

Ogrzewacz do stóp 
Nr HU- 30974
Ogrzewacz stóp reaguje 
z tlenem. Rozgrzewają 
szybko stopy. Można 
umieścić je w skarpet-
kach lub bezpośrednio 
w butach. W opakowaniu 
znajduje się para 
ogrzewaczy. Utrzymują 
ciepło do 10 godzin. 
Idealne na zasiadkę

Ogrzewacz dłoni
Nr HU-30975
Ogrzewacz dłoni reaguje 
z tlenem. Rozgrzewają 
szybko ręce. Można 
umieścić je w kieszeniach 
dłoni, w kieszeniach 
płaszcza lub w rękawicz-
kach. W opakowaniu 
znajduje się para 
ogrzewaczy. Utrzymują 
ciepło do 10 h          
Idealne na zasiadkę

Ogrzewacz do stóp 
Heat2Go 
Nr HU-20134002  
Nadają się do każdej 
wielkości stop. Można 
umieścić je w skarpetkach 
lub bezpośrednio w 
butach. Rozmiar: 7 x 9cm
Czas nagrzewania: 8 -12h
Średnia temperatura 39°C
Max. temp. 45°C
Zawartość: 1 para

Ogrzewacz dłoni 
Heat2Go 
Nr HU-20134001 
Zapewniają ciepło przez 
ok. 12h, Rozmiar: 7x9cm
Czas nagrzewania: 12h
Temperatura 53°C
Max. temp. 65°C
Zawartość: 1 para

Ogrzewacz 
do ciała Heat2Go 
Nr HU-20134003 
Może ogrzać część ciała 
np. plecy, nerki, brzuch.
Rozmiar: 10 x 13cm
Czas nagrzewania: 12h
Temperatura 53°C
Max. temp. 65° C

Ogrzewacze Heat2Go - zestaw 
Nr HU-20134006 
– ogrzewacz dłoni - 2 pary
– ogrzewacz stóp - 2 pary
– 1 para wkładek S / M
– 1 para wkładek L / XL
– ogrzewacz ciała - 2 sztuki

Wkładki termiczne Heat2Go 
Nr HU-20134004 
Rozmiar S / M - dł. 22 cm
Rozmiar L / XL - dł. 25 cm
Czas nagrzewania: 6 h
Temp.: 40°C, Max. temp. 45°C
Zawartość: 1 para



Czapka MOSSY 2-stronna
Nr C-1008
Membrana SHOOTEX®
Materiał SUPERCANVAS+ 
65% polyester, 35% bawełna
Kolor: Mossy Oak New Break Up/
Blaze Camo Orange
Rozmiary: S-2XL

Kurtka Letnia MOSSY
Nr M-1504
Membrana SHOOTEX®
Materiał SUPERCANVAS
65% polyester, 35% bawełna
Kolor: Mossy Oak New BreakUp
Rozmiary: S-5XL

Kurtka Zimowa MOSSY
Nr M-1503
Membrana SHOOTEX®,
Materiał SUPERCANVAS
65% polyester, 35% bawełna
Kolor: Mossy Oak New Break Up
Rozmiary: S-5XL

Kurtka Softshell MOSSY 2-stronna
Nr D-1209 kamuflaż Mossy OAK/ brąz 
Nr D-1210 kamuflaż Mossy OAK/ odblask
Membrana PTFE
Materiał:
100% polyester, 
Rozmiary: S-5XL

Spodnie Zimowe MOSSY
Nr K-1304
Membrana SHOOTEX®,
Materiał SUPERCANVAS
65% polyester, 35% wełna
Kolor: Mossy Oak New Break Up
Rozmiary: S-5XL (EU 48-62)

Kapelusz MOSSY 2-stronny – Nr C-1007
Membrana SHOOTEX®, Materiał SUPERCANVAS
65% polyester, 35% bawełna, Kolor: Mossy Oak 
New Break Up/Blaze Camo Orange, Rozm.: S-2XL

Spodnie Letnie MOSSY – Nr K-1305
Materiał SUPERCANVAS, 65% polyester, 
35% wełna, Kolor: Mossy Oak New Break Up
Rozmiary: S-5XL (EU 48-62)

Czapka letnia MOSSY  – Nr C-1009
Materiał SUPERCANVAS, 65% polyester, 
35% bawełna, Kolor: Mossy Oak New BreakUp
Rozm.: S-2XL

Rękawice MOSSY – Nr G-3002
Materiał SUPERCANVA i skóra, 65% polyester, 
35% bawełna, Kolor: Mossy Oak New BreakUp
Rozmiary: 
M-2XL

99,00 zł99,00 zł

1035,90 zł1035,90 zł

827,90 zł827,90 zł

495,00 zł495,00 zł

453,44 zł453,44 zł

116,90 zł116,90 zł

245,90 zł245,90 zł

116,90 zł116,90 zł
129,90 zł129,90 zł

99,00 zł99,00 zł

1035,90 zł1035,90 zł

827,90 zł827,90 zł

495,00 zł495,00 zł

453,44 zł453,44 zł

116,90 zł116,90 zł

245,90 zł245,90 zł

116,90 zł116,90 zł
129,90 zł129,90 zł

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO

CENA BRUTTO
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SHOOTERKING to jedyny producent materiału SUPERCANVAS+, który chroni przed kleszczami i komarami
HUBERTUS-COLLECTION jest wyłącznym dystrybutorem produktów SHOOTERKING w Polsce.

Zapraszamy do wspólpracy sklepy i hurtownie sprzętu myśliwskiego.
W lutym 2015r. ukaże się kompletny katalog produktów SHOOTERKING w języku polskim.

HIGH-TECH Materiał wodo- i wiatroodporny 
szybkoschnący, lekki i miękki

Membrana wodo- 
i wiatroodporna 

Ochrona przed 
kleszczami i komarami

Materiał Kamuflaż
Mossy Oak
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WSZYSTKO DLA PSA

Cena brutto
45,00 zł

Mata dla psa XL 70x100cm 
Nr HU-10299811
Mata dla psa 2XL 94x140cm 
Nr HU-10299812
strona wierzchnia pokryta 
polarem, antypoślizgowy 
gumowy spód, wysoko 
izolująca, materiał: 100% 
polyester,kolor: oliwkowy,

Ochronny pokrowiec dla psa 
Nr HU-10299823 
Na zapięcie zatrzaskowe.
Montaż między zagłówkami 
na tylnej kanapie i fotelach 
przednich. Pokrowiec posiada 
karabińczyki do mocowania 
zamków do zagłówka.
Materiał: Codura, Kolor: zielony
Materiał izolacyjny,
opdporny na plamy, 
Wymiary:140 x 140 cm

Siedzisko dla psa ISO 
Nr HU-10299822-315 
Z  polaru o grubości izolacji GLT®
Wypełnienie: kauczuk syntetyczny 
antypoślizgowy, wysoka izolacja 
Cordura Thinsolat, ściśliwość
niska chłonność wilgoci
Wymiary: 100 x 70cm
Waga: około 300g
Kolor: zielony

Miska dla psa - składana 
Nr HU-10299821  
Materiał: 100% Poliester
Kolor: oliwkowy 

Charlybox® Pojemnik na żywność
+ kanister na wodę 
Nr HU-21502 
Zbiornik na wodę ok. 2 litrów.
Materiał: tworzywo sztuczne. 
Wymiary:
 szer. 27 x wys. 21 x gł.10cm. 

Gwizdek dla psa 
Nr HU-2015 

Materiał: Plastik
Gwizdek daleko 

słyszalny 
do 1 km

EGU-GFT Gwizdek na psy 60cm 
Nr 790180

WEGU-GFT Gwizdek na psy 90cm 
Nr 790180

Dwa gwizdki w jednym, po jednej 
stronie gwizdek o wibrującym 

dźwięku, po drugiej stronie ostry 
gwizd. Na środku 

znajduje się otwór 
do przeprowadzenia 

zawieszki.

Kamizelka z KEVLAREM 
Nr  HU-10299826 

Kamizelka bezpieczeństwa dla psa 
wzmacniana kevlarem, 

chroni tętnicę szyjną.
Z elementami odblaskowymi

Materiał: 100% poliester
Kolor: zielono-pomarańcz.

Kamizelka odblaskowa 
Nr HU-10299825

Z pasem odblaskowym 
i regulowanym 

zapięciem.
Materiał: 100% poliester

Kolor: żółty

Obroża dla psa – oliwka 
Nr HU-90-1-04

Obroża dla psa – pomarańcz 
Nr HU-90-1-048
Materiał - nylon

Regulacja długości.
Obroża jest 

w 2 rozmiarach:
30-45 cm i 40-60 cm

Szelki dla psa 
Nr 90-1-025
Łatwe w założeniu
i w regulacji.
kolor pomarańcz., 
materiał: nylon.

Smycz pomocnicza w prowadzeniu 
Nr 90-1-203 

Szeroka szelka pozwalająca 
bezpiecznie i wygodnie 

prowadzić psa. Materiał: nylon 
w kolorze pomarańczowym

Długość: 140 cm
Szerokość:  5 cm

Linka PVC do 
prowadzenia
Nr HU - 2012041 
mocny karabińczyk, 
długość 10 metrów,
kolor jasny 
pomarańczowy

Smycz - oliwkowa Nr HU-90-1-039
Smycz - pomarańczowa Nr HU-90-1-040 
Można prowadzić jednocześnie dwa psy.
Długość regulowana: od 130 do 250 cm

Lina do prowadzenia 
Nr 90-1-043 
Kolor: oliwka, Dł.: 10m
Szer.:  25mm

Cena brutto
579,00 zł

Cena brutto
95,00 zł

Cena brutto
49,00 zł

Cena brutto
84,80 zł

Cena brutto
45,00 zł

Cena brutto
37,00 zł

Cena brutto
119,90 zł

Cena brutto
149,90 zł

Cena brutto
189,90 zł

Cena brutto
152,00 zł

Cena brutto
44,00 zł

Cena brutto
79,00 zł

Cena brutto
35,00 zł

Cena brutto
54,00 zł

Cena brutto
64,00 zł

Cena brutto
25,00 zł

CENA PROMOCYJNA

100%
POLYESTER
100%

POLYESTER
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Cena brutto
159,90 zł

Cena brutto
19,95 zł

Cena brutto
190,00 zł

Cena brutto
139,00 zł

Cena brutto
29,90 zł

Cena brutto
64,90 zł

Cena brutto
196,00 zł

Cena brutto
99,90 zł

Cena brutto
223,90 zł

Cena brutto
259,90 zł

Cena brutto
290,00 zł

Cena brutto
39,95 zł

Cena brutto
54,90 zł

Cena brutto
159,00 zł

Cena brutto
349,90 zł

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 myśliwski 
Nr L- 440410
Uchwyt z drewna
Ostrze ze stali 
nierdzewnej 420
Pokrowiec skórzany
Dł. 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

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

Nóż MORA Companion 
F – pomarańczowy
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

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

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

Uchwyt do goto-
wania łbów rogaczy

Nr HU-ABS-001
Wygodny uchwyt do gotowania 

łba rogacza z regulacją 
głębokości zanurzenia.

Wypełniacz oręża
Nr HU-GF-001

do wypełniania szabli dzika. 
Zwiększa wytrzymałość 

i zapobiega przebarwieniom. 
Dwukomponentowy, wyjątkowo 

krótki czas twardnienia

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 
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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
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UCHWYT 

MAGNETYCZNY 

105 

Cena brutto
 zł106,00 

Cena brutto
123,00 zł

Cena brutto
106,00 zł

Cena brutto
138,00 zł

Cena brutto
125,00 zł

LUMENÓW

CENA PROMOCYJNA

Cena brutto
59,90 zł

Cena brutto
99,95 zł

Cena brutto
34,90 zł

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

HUBERTUS
PREMIUM 

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

CENA PROMOCYJNA

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.

Hagopur - Wabik na kaczkę – Nr 24166
Wabik o zapachu z ekstraktów mięczaków. W składzie zapachowym 
przeważają naturalne komponemty. Neutralny dla środowiska

Hagopur - Wabik na lisa 500ml – Nr HU-31963 
Wabik o  zapachu siana i naturalnego piżma. Neutralny 
dla środowiska. Wabik można stosować i umieszczać 
na drzewach, krzewach, w pobliżu lizawek solnych 

Hagopur - Wabik na kuny – Nr 31937 
Wabik o zapachu esencji owocowych i zwierzęcych gruczołów.
Neutralny dla środowiska. 

Hagopur - Wabik truflowy na dziki – Nr HU- 24323
Wabik o zapachu naturalnego trufla i soku truflowego.
Wabik stosować można w połączeniu z karmą np. kukurydza 
lub umieszczać na pniach i krzewach drzew.

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

CAR- Organizer samochodowy 
Nr HU-CAR 2200
Wyposażony w wiele kieszeni i 
schowków na  rękawiczki, oleje do 
broni, zestawy do czyszczenia itp.
Zestaw - 1x Organizer + 1x mata
Wymiary:
CAR - Organizer - 110x50 cm
Mata - 100x100 cm
Materiał - 100% CORDURA

Myśliwska saszetka na biodra 
Nr HU-2014006 
Torebka zapinana 
w talii - przydatna 
w czasie polowania, 
z wieloma kieszeniami. 
3 zamykane przedziały 
na akcesoria myśliwskie 
(nóż, telefon kom., aparat foto. 
dokumenty itp. Na zewnątrz miejsce 
na 2 x 3 naboje karabinowe. 100% Cordura 
Wymiary: 215 x 170cm Kolor: zielony
Taśma reg. uniwersalnaWaga: ok. 200g, 

Sejf - szafka na klucze – Nr 19001
Dzięki szyfrowanemu zamkowi, 
chowanemu pod zasuwaną klapką, 
możesz zostawić bezpieczne klucze. 
Do montażu na ścianie wewnątrz 
budynków lub na zewnątrz 
w osłoniętych miejscach 
(przy pomocy wkrętów)
Drzwiczki z odlewu cynku.
4-cyfrowy kod numeryczny 
Wymiary: 8 x 12 x4,5cm
Kolor: czarno-srebrny
Produkt Made in Gerrmany

Uniwersalny balsam 250ml
pielęgnacyjny 
Nr HU-4711
Odżywczy i natłuszczający 
balsam do pielęgnacji. 
Usuwa  zanieczysz-
czenia z broni, skóry, 
butów skórzanych 
i neoprenowych.
Balsam ma bezterminową
ważność.

Hubertus Premium Mufka-siedzisko 
Nr 2014003 
Chroni dłonie przed zimnem, 
można użyć jej jako poduszki 
do siedzenia. Posiada regulo-
wany pasek na szyję i jest 
zamykana na zamek 
błyskawiczny  
Wymiary mufki: 40 x 30 cm
Wymiary siedziska: 45 x 46 cm
Waga: około 300g
Kolor: zielony
Materiał: 100% Poliester

Cena brutto
99,95 zł

SUPER PRAKTYCZNE AKCESORIA

UNIWERSALNY BALSAM TOP ZAWSZE PORZĄDEK W AUCIE

ZAWSZE CIEPŁO NA POLOWANIU ZAWSZE BEZPIECZNE 
KLUCZE DO SEJFU

Cena brutto
165,00 zł

CENA PROMOCYJNA

ZAWSZE SKUTECZNE 
KONCENTRATY 
WABIĄCE

Cena brutto
539,90 zł
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