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PRODAJNI KATALOG

Spo što va ni kup ci in po slov ni partner ji!
Pred vami je naš novi pro daj ni ka ta log, ki nudi pe stro iz bi ro op tič nih na prav za opa zo va nje in 
mer je nje, raz lič nih ka ko vost nih in ce nov nih sku pin. Po leg lov skih, po mor skih in tu ri stič nih 
dalj no gle dov, bo ste lah ko iz bi ra li v ši ro ki po nud bi strel nih dalj no gle dov, spek ti vov, na prav za 
noč no opa zo va nje, da lji no me rov, ko li ma tor jev …. 
V ko li kor bo ste po tre bo va li stro kov ni nas vet, vam bomo radi po ma ga li. Po leg op ti ke je v ka ta
lo gu še ve li ka iz bi ra raz lič nih no žev, ba te rij skih sve tilk, kom pa sov, po kri val, ob la čil in os ta le 
opre me, pri mer ne za lov ce, ri bi če, pla nin ce, po hod ni ke, ta bor ni ke in vse ti ste, ki se pro fe sio
nal no ali lju bi telj sko po go sto na ha ja te v na ra vi.
Ve či na iz del kov je stal no na za lo gi in jih je mož no na ro či ti po po šti. V ko li kor nas bo ste 
obiska li na se de žu pod jet ja, vam sve tu je mo, da se pred hod no na ja vi te. Fo to gra fi je so sim bo lič
ne. Pri po sa mez nih mo de lih so mož ne spre mem be tako v ob li ki kot bar vi in oznakah.

Beluga d.o.o., Slovenska c. 8, 1000 Ljubljana, Slovenija; www.beluga.si
Tel. /Fax (+ 386) 01 25 10 880, GSM 041 72 60 11, info@beluga.si



2 

1. LOVSKI DALJNOGLED 8 x 42 WPR

To je daljnogled, z deset letno tovarniško garancijo, ki sodi v višji kakovostni razred. Oblika je 
sodobna, ohišje je kompaktno in gumirano, vendar lahko in majhno. Vsa optika je narejena iz 
najkakovostnejšega BaK-4 stekla, ki daje kristalno čisto in jasno sliko. Leče so prevlečene z več slojno 
kovinsko prevleko, ki omogoča odlično svetlobno propustnost, zato je vidljivost v mraku zelo dobra. 
Dioptrija in očesni školjki sta nastavljivi, zato je možen pogled z ali brez očal. Ostrenje je sredinsko 
in zelo natančno. Je povsem vodotesen. Daljnogledu je priložen širok neoprenski pas za nošenje in 
kvalitetna torbica. Embalaža je darilna. V to skupino sodita še daljnogleda Sanju 10 x 42 WPR in 
8 x 32 WPR, ki imata podobne karakteristike. Trdimo, da v cenovnem razredu do 350 EUR ne poz-
namo boljšega daljnogleda.

NAJBOLJŠE RAZMERJE MED KAKOVOSTJO IN CENO 

Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 8 X 
Vidno polje: 118 m
Teža: 660 g

Polnjen z nitrogenom
Gumiran
100 % vodotesen
Garancija: 10 let  

187,00 $
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187,00 $

2. SANJU  10 X 42 WPR
Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 10 X
Vidno polje: 115 m
Teža: 660 g
Polnjen z nitrogenom
Gumiran
100 % vodotesen
Garancija: 10 let

127,00 $

3. SANJU 8 X 32 WPR
Premer objektiva: 32 mm
Povečava: 8 X
Vidno polje: 131 m
Teža: 550 g
Polnjen z nitrogenom
Gumiran
100% vodotesen
Garancija: 10 let

4. SANJU 10 X 42 WP

Vrhunski daljnogled s samodejno izostritvijo, narejen prav za potrebe lova. Je nekoliko manjši 
in lažji od klasičnih daljnogledov in ima gumirano ohišje zato duši zvok. Optika je steklena, 
prevlečena z več slojnimi prevlekami za boljšo propustnost svetlobe. Polnjen je z nitrogenom in 
je vodotesen do globine 5 m. Uvrščamo ga med najbolje prodajane lovske daljnoglede. V kolikor 
potrebujete dober daljnogled z 10 kratno povečavo je to brez dvoma prava izbira, pa še cenovno je 
več kot ugoden.

premer objektiva: 42 mm
povečava: 10 x 
vidno polje: 112 m
vodoodporen
teža: 850 g
Polnjen z nitrogenom 
Garancija: 10 let

210,00 $



4 

150,00 $

5  . SANJU 8 X 30 WP
Vrhunski daljnogled s samodejno izostritvijo slike. 
Ko si ga prilagodimo na svoje oči lahko opazujemo 
na različnih oddaljenostih brez kakršne koli korek-
cije. Narejen je bil za potrebe morjeplovcev, kjer se 
zahteva podobno kot pri lovu odlična vidljivost v 
mraku. Ima izredno široko vidno polje. 
Premer objektiv leče: 30 mm
Povečava: 8 x 
Vidno polje: 148 m
Teža: 550 g
Polnjen z nitrogenom
Gumiran 
100% vodotesen
Garancija: 10 let

6. SANJU 8 X 30 LE

Majhen, lahek daljnogled z nadpovprečno dobro 
optiko, ki daje kristalno čisto sliko. Je prava izbira 
za vse tiste, ki ne marate velikih in težkih daljno-
gledov. Lovsko je primeren predvsem za zalaz. Je 
idealen daljnogled za potovanja in izlete. Zaradi 
dobre optike je opazovanje udobno in neutrujajoče.

Premer objektiva: 30 mm
Povečava: 8 x 
Vidno polje: 122 m
Teža: 450 g
Garancija: 10 let

100,00 $

7. SANJU 10 X 30 LE

Majhen, lahek daljnogled z nadpovprečno dobro 
optiko, ki daje kristalno čisto sliko. Lovsko je pri-
meren predvsem za zalaz, pa tudi za opazovanje 
gamsa in divje koze zaradi nekoliko večje povečave. 
Zaradi kvalitetne optike se kljub 10 kratni 
povečavi še ne čuti tresljajev.

Premer objektiva: 30 mm
Povečava: 10 x 
Vidno polje: 96 m
Teža: 420 g
Garancija: 10 let

100,00 $
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100,00 $

8. SANJU 8 X 30 širokokoten

Njegova prednost je predvsem v zelo širokem vidnem polju. 
Ob enaki kakovosti optike, dobite občutek širine in s tem 
boljšega pogleda. Vsestranski daljnogled primeren tako za 
lovce kot izletnike, v veliko pomoč pa je tudi raznim ser-
viserjem in monterjem za odkrivanje poškodb in okvar na 
raznih objektih in daljnovodih.

Premer objektiva: 30 mm
Povečava: 8 X 
Vidno polje: 145 m
Teža: 500 g
Garancija: 10 let

9. SANJU 8 X 21

Izredno majhen in lahek daljnogled, ki ga lahko nosite 
v žepu srajce. Čeprav je videti kot igračka preko dneva 
ob normalnih vremenskih pogojih povsem enakovredno 
nadomesti kateri koli daljnogled, tudi tiste iz najvišjega 
cenovnega razreda. Njegova prednost je predvsem v 
tem, da ga imate lahko vedno pri sebi. V mraku pa je 
21 mm objektiv žal premajhen.

Premer objektiva: 21 mm
Povečava: 8 x 
Vidno polje: 123 m
Teža: 175 g
Garancija: 10 let

60,00 $

10. SANJU 8 X 25
Premer objektiva: 25 mm
Povečava: 8 x
Vidno polje: 110 m
Teža: 310 g
Garancija: 10 let

11. SANJU 10 X 25
Premer objektiva: 25 mm
Povečava: 10 x 
Vidno polje: 96 m 
Teža: 305 g
Garancija: 10 let

64,00 $ 64,00 $

Daljnogleda sta prvenstveno namenjena izletnikom, športnikom, planincem in pohodnikom, ki 
potrebujejo majhen, lahek in kakovosten daljnogled. Sta zelo uporabna tudi za ogled raznih športnih 
in glasbenih prireditev tako na odprtem kot zaprtem prostoru. 
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12. SANJU 8 – 24 X 30 zoom
premer objektiva: 30 mm
povečava: 8 – 24 x
vidno polje: 73 – 42 m
teža: 495 g
Garancija: 10 let

13. SANJU 7–21 X 25 zoom
premer objektiva: 25 mm
povečava: 7 – 21 x 
vidno polje: 96 – 47 m
teža: 320 g
Garancija: 10 let

133,00 $

110,00 $

14. SANJU 7 – 16 X 21 zoom
premer objektiva: 21 mm
povečava: 7 – 16 x
vidno polje: 94 – 49 m
teža: 280 g
Garancija: 10 let

100,00 $

Daljnogledi z nastavljivo povečavo so lahko 
zelo zanimivi. Z njimi lahko vidimo tisto kar 
z običajnim daljnogledom zaradi oddaljen-
osti ne moremo. Poznati pa morate tudi 
njihovo slabo stran, v nasprotnem primeru 
ste lahko hudo razočarani. Svetujemo vam, 
da se pred nakupom posvetujete s strokovn-
jakom.

15. NORCONIA 7 X 50
premer objektiva: 50 mm
povečava: 7 x 
vidno polje: 119 m
teža: 840 g
gumiran

75,00 $

16. NORCONIA 10 X 50 
premer objektiva: 50 mm
povečava: 10 x 
vidno polje: 99 m
teža: 770 g 
gumiran

80,00 $

Daljnogledi Norconia so del naše standardne ponudbe, ki jo je tržišče že pred leti dobro sprejelo. 
Daljnogledi so klasične oblike, s centralnim fokusiranjem, imajo stekleno optiko in so gumirani. To 
so vsestranski daljnogledi, pa še cenovno so ugodni.

DALJNOGLEDI Z ZOOMOM ALI NASTAVLJIVO POVEČAVO
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17. NORCONIA 8 X 40
premer objektiva: 40 mm
povečava: 8 x 
vidno polje: 135 m
teža: 700 g
gumiran 

69,00 $

da ni vseeno v kakšne namene boste pretežno  
uporabljali daljnogled. Daljnogled 8x21 
je lahko idealen za turiste, izletnike, 
planince..., vendar povsem neuporaben za 
lovce, morjeplovce, vojake... Svoje zakonitosti 
imajo tudi strelni daljnogledi, zato vam 
svetujemo, da se pred nakupom posvetujete 
s strokovnjakom.

18. DOBRO JE VEDETI

19. 8 x 21
premer objektiva: 21 mm
povečava: 8 x 
vidno polje: 126 m
teža: 184 g
gumiran

20. 10 x 25 
premer objektiva: 25 mm
povečava: 10 x 
vidno polje: 96 m
teža: 203 g
gumiran

21. 12 x 25
premer objektiva: 25 mm
povečava: 12 x
vidno polje: 79 m
teža: 250 g
gumiran

24,00 $

22,00 $

28,00 $

22. BSA 7 – 21 x 40 
premer objektiva: 40 mm
povečava: 7 – 21 x
vidno polje: 96 m
teža: 730 g
gumiran

100,00 $

23. BUSHNELL LEGEND ULTRA HD

8 X 42 ALI 10 X 42
Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 8 ali 10 x 
Vidno polje: 140 ali 113 m
Teža: 635 ali 638 g

579,00 $

539,00 $

24. BUSHNELL TROPHY XLT 12 X 50
Premer objektiva: 50 mm
Povečava: 12 x 
Vidno polje: 80 m
Teža: 793 g

389,00 $

25. BUSHNELL TROPHY XLT 8 X 42
Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 8 x 
Vidno polje: 131 m
Teža: 765 g

289,00 $
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DALJNOGLEDI STAINER   
Daljnogledi Steiner sodijo v najvišji kakovostni razred. Med vsemi daljnogledi so najbolj odporni na mehanske 
poškodbe. So 100% vodotesni in imajo najboljšo propustnost svetlobe, zato so idealni za opazovanje v slabih 
vremenskih pogojih in mraku. Težko boste našli vojsko in policijo, ki ne bi imela Stainerja, še težje pa ladjo 
brez tega vrhunskega in profesionalnega nemškega daljnogleda. Med lovci niso prav pogosti. Tisti, ki ga 
imamo pa ga ne menjamo za nobeno drugo blagovno znamko.

26. STEINER SAGOR II 7 x 50
Povečava: 7 x 
Premer objektiva: 50 mm
Vidno polje: 118 m
Teža: 1.080 g
Vodoodporen
Odlična vidljivost  
v mraku

450,00 $

390,00 $

629,00 $

990,00 $

1.390,00 $

27. STAINER NIGHT HUNTER  

8 X 56 XTREM
Povečava: 8 x
Premer objektiva: 56 mm
Vidno polje: 112 m
Teža: 1.090 g
Vodoodporen
Odlična vidljivost v mraku

28. STAINER RANGER EXTREM 8 X 42 
Povečava: 8 x
Premer objektiva: 42 mm
Vidno polje: 125 m
Teža: 780 g
Vodoodporen
Odlična vidljivost v mraku

29. STAINER NIGHT HUNTER XP 8 X 44
Povečava: 8 x 
Premer objektiva: 44 mm
Vidno polje: 130 m
Teža: 834 g
Vodoodporen
Odlična vidljivost v mraku

30. STAINER COBRA 8 X 42
Povečava: 8 x 
Premer objektiva: 42 mm
Vidno polje: 116 m 
Teža: 795 g
Vodoodporen
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31. SWAROVSKI HABICHT 7 X 42 GA
povečava: 7 x 
premer objektiva: 42 mm
vidno polje: 114 m
vodoodporen 
teža: 760 g

32. SWAROVSKI HABICHT 7 X 42 
povečava: 7 x 
premer objektiva: 42 mm 
vidno polje: 114 m
vodoodporen
ni gumiran
teža: 680 g

980,00 $ 780,00 $

34. SWAROVSKI EL 8,5 X 42  WB
povečava: 8,5 x 
premer objektiva: 42 mm
vidno polje: 130 m
vodoodporen
teža: 820 g

2.290,00 $

da je dvojna slika pri novem daljnogledu lahko 
posledica mehanske poškodbe ali nenatančnosti 
pri sestavljanju daljnogleda. 
Napako se odkrije že pri prvem pogledu skozi 
daljnogled, saj je zelo moteča. V kolikor nastane 
dvojna slika kasneje, je lahko izključno posledi-
ca mehanske poškodbe, zato vam noben proizva-
jalec ne bo priznal garancije.  

33. DOBRO JE VEDETI

35. CARL ZEISS CONQUEST

8 x 50 T* 

8 x 56 T* 

10 x 50 T* 

1.296,00 $

1.285,00 $

Carl Zeiss – vodilni svetovni proizvajalec optičnih naprav in pripomočkov ima na 
področju izdelave daljnogledov več kot 150 let izkušenj, iznajdb, patentov in priznanj.

36. CARL ZEISS VICTORY

8 x 56 T*FL 

8 x 42 T*HT

10 x 42 T*HT

2.130,00 $

2.045,00 $

2.095,00 $

1.215,00 $
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38. ENDURANCE 3 – 9 x 42 IR 
Osvetljena pika v križu
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 12,3 – 3,9 m
Dolžina: 319 mm
Teža: 500 g

349,00 $

349,00 $

37. ENDURANCE 1,5 – 6 X 42 IR
Osvetljena pika v križu
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 20 – 5,1 m
Dolžina: 310 mm
Teža: 650 g

39. ENDURANCE 3 – 12 x 50 IR 
Osvetljena pika v križu
Premer objektiva: 50 mm
Vidno polje: 9,7-2,5 m
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 3 – 12 x
Dolžina: 367 mm
Teža: 688 g

399,00 $

339,00 $

40. ENDURANCE 1,25 – 4,5 X 24 IR ŠIROKOKOTNI
Osvetljena pika v križu
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 25 – 6,4 m
Dolžina: 268 mm
Teža: 551 g

STRELNI DALJNOGLEDI HAWKE
Iz široke ponudbe te priznane angleške blagovne znamke smo izbrali 

nekaj preizkušenih modelov z dobro vidljivostjo v mraku, stabilnim 
križem, širokim vidnim poljem in sprejemljivo ceno.
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225,00 $

244,00 $

41. HAWKE  PANORAMA EV 3 – 9 X 50
Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 4,5 – 13,4 m
Dolžina: 307 mm
Teža: 487 g

42. HAWKE  PANORAMA EV 4 – 12 X 50
Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 3,4 – 10 m
Dolžina: 317 mm
Teža: 505 g

Angleški HAWKE nas je ugodno presenetil tudi s križem št. 4, pri strelnih daljnogledih PANORAMA, ki 
imajo za 20 % širše vidno polje od primerljivih strelnih daljnogledov in le 25,4 mm premer cevi. 

43. HAWKE NE 1,5 – 6 x 44 IR 
Osvetljena pika v križu
Premer objektiva: 44 mm
Vidno polje: 12,6-4,2 m
Premer cevi: 25,4 mm
Povečava: 1,5 - 6x
Dolžina: 321 mm
Teža: 475 g

188,00 $

44. VARMINT SF 6 – 24 X 44 AO
Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 4,7 – 1,2 m
Dolžina: 375 mm
Teža: 521 g

220,00 $ 189,00 $

45. VARMINT SF 3 – 12 X 44 AO
Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 9,3 – 2,3 m
Dolžina: 340 mm
Teža: 505 g

Daljnogleda sta namenjena predvsem strelcem. Odlikuje ju preciznost na dolge 
razdalje. Odporna sta na vodo in odsun, v colski izvedbi, s stransko nastavitvijo par-

alakse in Mil Dot križem.
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46. ECLIPSE 6 x 42 
Premer objektiva: 42 mm
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 6,5 m
Povečava: 6 x
Dolžina: 321 mm
Teža: 430 g

47. ECLIPSE 1,5 – 6 x 42 
Premer objektiva: 42 mm
Vidno polje: 20,6 - 5,2 m
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 1,5 - 6 x 
Dolžina: 294 mm
Teža: 468 g

48. ECLIPSE 3 – 9 x 42 
Premer objektiva: 42 mm
Vidno polje: 12,5 - 4,6 m
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 3 – 9 x
Dolžina: 326 mm
Teža: 497 g

49. ECLIPSE 2,5 – 10 x 56  
Premer objektiva: 56 mm
Vidno polje: 11,2 - 2,9 m
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 2,5 -10 x 
Dolžina: 325 mm 
Teža: 578 g

139,00 $

139,00 $ 199,00 $

119,00 $

da večina proizvajalcev strelnih 
daljnogledov in optičnih pik 
pogojuje veljavnost garancije s 
strokovno in brezhibno montažo 
na ustrezno lovsko ali športno 
orožje v puškarski delavnici. 
Zato Vam odsvetujemo, da 
montažo opravite sami, ali 
nekdo, ki se je tega dela priučil.

50. DOBRO JE VEDETI:
da daljnogledi in strelni daljnogledi, tudi tisti, ki so 100% vodotesni, niso odpor-
ni na razna čistila in zaščitna sredstva, ki se uporabljajo pri čiščenju orožja. 
Zato jih je potrebno pred pričetkom čiščenja orožja odstraniti, v primeru fiksne 
montaže, pa dobro zaščititi, da ne pridejo v stik s temi snovmi. Prav tako niso 
odporni na povišano temperaturo. V poletnem času se dvigne temperatura na 
zadnji polici v avtomobilu tudi na 60° C in več… Puško z daljnogledom, ali 
dvogled ne naslanjajte na radiator oz. naj ne bo v bližini izvora toplote. V vseh 
naštetih primerih pride lahko do okvare daljnogleda, ki se na prvi pogled kaže 
kot, da bi v daljnogled prišla voda. Popravilo bo drago kljub 30 ali celo 40 letni 
garanciji na daljnogled!

51. DOBRO JE VEDETI:

52. ZA ZRAČNO OROŽJE
4 x 20

3–7 x 20

22,00 $

32,00 $

53. BSA DH 3 – 9 x 50 z montažo
Premer objektiva: 50 mm
Premer cevi: 25,4 mm
Povečava: 3 – 9 x
Vidno polje: 12,5 m
Teža: 490 g

115,00 $
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57. DOBRO JE VEDETI
da so novi strelni daljnogledi narejeni iz raznih litin, 
ki so mnogo lažje od jekla. Žal so tudi znatno bolj 
občutljive na mehanske poškodbe. Pogosto pride do 
poškodbe strelnega daljnogleda že pri nestrokovni 
montaži, ko jeklene montažne rinke stisnejo – de-
formirajo telo daljnogleda. Poškodbo se opazi šele pri 
demontaži oz. takrat ko je potrebno strelni daljnogled  
servisirati. Zaradi mehanske poškodbe, vam noben 
proizvajalec ne bo priznal garancije, četudi poškodba 
ni v direktni povezavi z okvaro daljnogleda. 

da na prepustnost svetlobe oz. možnost opazovan-
ja v mraku vpliva predvsem kvaliteta optike oz. več 
slojnih naparjenih prevlek, premer objektiv leče, 
in povečava; 

da se pri nepravilnem čiščenju leč hitro poškoduje 
več slojne naparjene prevleke, kar ima za posledi-
co neostro sliko in slabšo vidljivost v mraku. Zato 
pred čiščenjem vedno ispihajte morebitne prašne 
delce, čistite pa samo z mehko krpico.  

58. DOBRO JE VEDETI

STRELNI DALJNOGLEDI NORCONIA 
V našem prodajnem programu so že preko 20 let, kar pomeni, da so preizkušeni in so jih lovci dobro spre-
jeli. So trpežni, odporni na odsun, pa tudi vidljivost v mraku je za ta cenovni razred nad povprečno dobra.

54. NORCONIA 3 – 9 x 42 LUX 
premer objektiva: 42 mm
premer cevi: 30 mm
povečava: 3 – 9 x 
vidno polje: 10,4 m
teža: 465 g

190,00 $

56. NORCONIA 6 x 42 
premer objektiva: 42 mm
premer cevi: 25,4 mm
povečava: 6 x 
vidno polje: 7 m 
teža: 380 g
dolžina: 325 mm     

150,00 $

55. NORCONIA 1,5 – 6 x 42 LUX
premer objektiva: 42 mm
premer cevi: 30 mm
povečava: 1,5 – 6 x
vidno polje: 15,9 m 
teža: 470 g

175,00 $
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59. NORCONIA 1,5 – 6 x 40 IR
Premer objektiva: 40 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 1,5 – 6 x 
Vidno polje: 21 m 
Teža: 470 g
Osvetljen križec

225,00 $

60. NORCONIA 3 – 9 x 40 IR 
Premer objektiva: 40 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 3 – 9 x 
Vidno polje: 14 m
Teža: 470 g 
Osvetljena pika

233,00 $

61. NORCONIA 3 – 9 x 56 IR 
Premer objektiva: 56 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 3 – 9 x 
Vidno polje: 11 m
Teža: 725 g
Osvetljena pika

305,00 $

62. 4 x 32 z montažo
Premer objektiva: 32 mm 
Premer cevi: 25,4 mm
Povečava: 4 x 
Vidno polje: 9,8 m
Dolžina: 284 mm
Teža: 266 g

Opcija: AO obroč

60,00 $

63. ŠPORT HD 3 – 9 x 40 z montažo
Premer objektiva: 40 mm
Premer cevi: 25,4 mm
Povečava: 3 - 9 x 
Vidno polje: 12 – 4 m
Dolžina: 312 mm
Teža: 346 g

Opcija: AO obroč

95,00 $
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159,00 $

169,00 $

179,00 $

159,00 $

STRELNI DALJNOGLEDI BSA     
Predstavljamo vam novo serijo lovskih daljnogledov BSA. Za njih je značilno, da imajo dobro propustnost svet-
lobe, na odsun stabilen križ tudi pri močnejših kalibrih, široko vidno polje in izredno konkurenčno ceno. Imajo 
standardni nemški 4 A križ z nastavljivo osvetlitvijo pike. Pri vseh je premer cevi 30 mm.

64. BSA 1,5 – 6 x 42 z osvetljeno piko
Premer objektiva:  42 mm
Povečava: 6 x
Vidno polje: 12,4 – 4 m
Dolžina: 295 mm
Teža: 460 g

65. BSA 2,5 – 10 x 50 z osvetljeno piko
Premer objektiva: 50 mm
Povečava: 2,5 – 10 x
Vidno polje: 9,2 – 2,3 m
Dolžina: 320 mm
Teža: 510 g

66. BSA 3 – 12 x 56 z osvetljeno piko
Premer objektiva: 56 mm
Povečava: 3 – 12 x 
Vidno polje: 7,6 – 2 m
Dolžina: 325 mm
Teža: 520 g 

67. BSA  1 – 4 x 24 z osvetljeno piko
Premer objektiva: 24 mm
Povečava: 1 – 4 x 
Vidno polje: 23 – 5,4 m
Dolžina: 242 mm
Teža: 420 g                                          
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757,00 $

1.062,00 $

859,00 $ 940,00 $

1.245,00 $

68. CARL ZEISS Duralyt 

1,2 – 5 x 36
Premer objektiva: 36 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 1,2 – 5 X
Vidno polje: od 8,5 – 30 m 
Dolžina:  302 mm
Teža: 470 g

69. CARL ZEISS Duralyt 

2 – 8 x 42
Premer objektiva: 42 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 2 – 8 X
Vidno polje: 4,8 – 15,9 m
Dolžina: 302 mm
Teža: 475 g

70. CARL ZEISS Duralyt 

3 – 12 x 50
Premer objektiva: 50 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 3 – 12 X
Vidno polje: 3,2 – 11 m
Dolžina: 347 mm
Teža: 590 g    

STRELNI DALJNOGLEDI CARL ZEISS
Pri nas lahko po konkurenčnih cenah naročite vse strelne daljnoglede 

Carl Zeiss. Zaradi omejenega prostora vam v nadaljevanju predstavljamo 
le strelne daljnoglede iz serije Duralyt. Izredno ugodne cene.

Z osvetljenim križem Z osvetljenim križem Z osvetljenim križem

1.164,00 $

STRELNI DALJNOGLEDI BUSHNELL 
Sodelujemo z generalnim zastopnikom in uvoznikom blagovne znamke 
Bushnell. Pri nas lahko naročite vse njihove izdelke, tudi tiste, katerih 

predstavitev je v reviji Lovec.

71. BUSHNELL ELITE 4200;  2,5 – 10 X 50 IR
Premer objektiva: 50 mm
Premer cevi: 30 mm
Dolžina: 363 mm
Teža: 510 g
Osvetljen križ

899,00 $
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1.910,00 $ 

72. SWAROVSKI Z6 / Z6i 2 – 12 X 50 L
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 21 – 3,5 m
Dolžina: 340 / 343 mm
Teža: 520 / 560 g

STRELNI DALJNOGLEDI SWAROVSKI
Sprejemamo naročila za strelne daljnoglede Swarovski, ki so med našimi 

lovci izredno cenjeni. Če je izdelek v tovarni na zalogi je dobavni rok le 
nekaj dni. Podrobnejše informacije po telefonu 01 / 25 10 880.

Z osvetljenim križem

2.520,00 $

73. NIGHT HUNTER Xtrem 3 – 15 x 56 IR                                                         
Premer objektiva: 56 mm
Povečava: od 3 – 15 x
Vidno polje: 2,4 do 12,1 m
Dolžina: 360 mm
Teža: 770 g

STRELNI DALJNOGLEDI STAINER   
Prava izbira za lov v ekstremnih pogojih. Težko boste našli strelni daljnogled, ki bi imel boljše karak-
teristike. Premer cevi 30 mm. Temperaturno območje od -25° do +60° C. Narejeno v Nemčiji.

2.299,00 $

2.199,00 $

1.999,00 $

1.849,00 $

74. NIGHT HUNTER Xtrem 2 – 10 x 56 IR
Premer objektiva: 56 mm
Povečava: od 2 do 10 x 
Vidno polje: 3,6 do 18,2 m
Dolžina: 352 mm
Teža: 715 g

75. NIGHT HUNTER Xtrem 1,6 – 8 x 42 IR                            
Premer objektiva: 42 mm
Povečava od 1,6 do 8 x
Vidno polje: 4,5 – 23,1 m
Dolžina: 330 mm
Teža: 680 g

76. NIGHT HUNTER Xtrem 1 – 5 x 24 IR
Premer objektiva: 24 mm
Povečava: od 1 do 5 x
Vidno polje: 7,2 do 36 m
Dolžina: 295 mm
Teža: 580 g
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78. SANJU 20 – 60 X 70  

79. SANJU 20 – 60 X 80

395,00 $

315,00 $

77. SANJU 15 – 45 x 60 WP 

270,00 $

Raven ali pod kotom 45°
Dolžina: 420 mm
Teža: 1700 g
Visoka prepustnost svetlobe
Polnjen z nitrogenom 
100 % vodoodporen
Gumiran
Etui in pas

Raven ali pod kotom 45°
Dolžina: 355 mm
Teža: 1300 g
Visoka prepustnost svetlobe
Polnjen z nitrogenom
100% vodoodporen 
Gumiran 
Etui in pas

Raven ali pod kotom 45°
Dolžina: 320 mm
Teža: 1020 g
Visoka prepustnost svetlobe: 87%
Polnjen z dušikom
Gumiran 
Etui in pas

SPEKTIVI SANJU

Pri nas je le malo lovcev, ki ne bi poznali zmogljivosti lovskih daljnogledov Sanju, zato 
smo se odločili, da nekoliko bolj izpostavimo tudi SANJU spektive. Vsi spektivi so 100% 
vodotesni, odporni na prah in meglo. Optika je nadpovprečno dobra in omogoča čisto in 
jasno sliko, s kvalitetno robno ostrino. V primerjavi s konkurenčnimi spektivi je njihova 
prednost predvsem v večji prepustnosti svetlobe in izredno ugodni ceni. V kolikor niste 
povsem prepričani kakšen spektiv potrebujete vam svetujemo, da nas predhodno 
pokličete.  
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80. SWAROVSKI CTS 85 
povečava: odvisna od 
okularja
premer objektiva: 85 mm
fokusiranje: od 8 m >
dolžina: 246 / 436 mm
teža: 1400 g

81. SWAROVSKI CTC 30 x 75
povečava: 30 x 
premer objektiva: 75 mm
fokusiranje: od 10 m >
dolžina: 310 / 490 mm
teža: 1200 g

82. SWAROVSKI ATS/STS 65
ATS - pod kotom 45°, STS - raven
povečava: odvisno od okularja
premer objektiva: 65 mm
fokusiranje: od 3 m >
dolžina: 325 mm
teža: 1100 g 

83. SWAROVSKI ATS/STS 80
ATS - pod kotom 45°, STS - raven
povečava: odvisno od okularja
premer objektiva: 80 mm
fokusiranje: od 5 m > 
dolžina: 355 mm
teža: 1300 g

84. OKULARJI ZA 

SPEKTIVE SWAROVSKI

25 – 50 x W
590,00 $

20 – 60 x
480,00 $

1.630,00 $ 1.140,00 $

1.390,00 $ 1.990,00 $

19,00 $ 49,00 $

85. NAMIZNO STOJALO 86. STOJALO ZA SPEKTIV
Dolžina od 64 do 171 cm
Teža: 2 kg

39,00 $ 39,00 $17,00 $

87. OKENSKA MONTAŽA 88. NOSILEC ZA DVOGLED 89. ADAPTER ZA

DIGISKOPIJO
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680,00 $

93. OLIVON 22 - 68 X 90 - ED OPTIKA  
Pod kotom: 45° 
Dolžina: 560 mm
Teža: 1850 g
Visoka prepustnost  svetlobe
Polnjen z nitrogenom
100% vodoodporen
Gumiran
Etuij in pas

2.550,00 $

1.950,00 $

91. CARL ZEISS  SPEKTIV VICTORY DIASCOPE 85 T*FL LT 
Pogled: raven ali pod kotom 45°
Premer objektiva: 85 mm
povečava odvisna od okularja
ostrina od 5 m >
teža 1450 g, dolžina 345 mm 

92. CARL ZEISS OKULARJI IN PRIBOR ZA SPEKTIVE

Okular 30 x / 40 x

Okular 15 - 45 x /   20 - 60 x

Okular 20 – 75x 

Stativ z video glavo

Foto adapter

Adapter za digitalno  video in foto kamero II.

Priročna torbica

90. CARL ZEISS  SPEKTIV VICTORY DIASCOPE 65 T*FL LT 
Pogled: raven ali pod kotom 45°
Premer objektiva: 65 mm
povečava odvisna od okularja
ostrina od 4 m >
teža 1100 g, dolžina 300 mm 

402,00 $

620,00 $

768,00 $

450,00 $

545,00 $

503,00 $

198,00 $

94. HT 22 – 60 x  80 
raven ali pod kotom 45° 
premer objektiva: 80 mm
možnost fotografiranja
dolžina: 390 mm
teža: 1000g 

370,00 $
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95. OPTIČNA PIKA DOCTER
Dolžina: 43 mm
Teža: 50 g

Montaža po  
izbiri:

od 79,00 $

359,00 $

96. OPTIČNA PIKA DRUGE GENERACIJE
4 različni merki
7 jakosti osvetlitve
dolžina: 82 mm
teža: 115 g

120,00 $

97. MIKRO DOT 
Uvršča se med najmanjše in najlažje optične pike saj meri le 43 mm in 
tehta samo 50 g. Jakost rdeče pike je elektronsko samonastavljiva glede 
na svetlobne razmere v času uporabe. Prižiga in ugaša se samodejno, z 
odstranitvijo zaščitnega pokrovčka. Je zelo enostavna za uporabo in glede 
na svojo velikost in težo najmanjši tujek na puški. Namerilna pika je vidna 
tudi na robu vidnega polja, kar nam omogoča izredno hitro namerjenje 
in natančno streljanje brez pravilnega prislona puške. Po mnenju mnogih 
lovcev sodi med najboljše optične pike. V kompletu je weaver montaža.

180,00 $

98. RD 30 
dolžina: 98 mm
višina: 60 mm
teža: 150 g
11 stopenj jakosti pike
premer leče: 30 mm

99. RD 42 
dolžina: 98 mm
višina: 70 mm
teža: 200 g
11 stopenj jakosti pike
premer leče: 42 mm

115,00 $95,00 $

95,00 $

101. RD 30 H 
dolžina: 115 mm 
podaljšek: 33 mm
premer: 30 mm
11 stopenj jakosti
priložena montaža

100. DOBRO JE VEDETI
da so optične pike namenjene predvsem za hitro streljanje, 
premikajočih se ciljev v pogojih slabše vidljivosti, ko je merek na 
puški ali strelnem daljnogledu že slabše viden. Veliko je vprašanj 
na kakšno oddaljenost je še možno streljati z optično piko in kako 
daleč je vidna pika? Odgovor je preprost. Streljati je možno na  
takšno razdaljo, kot lahko še zanesljivo streljate z mehanskim 
merkom. Ker je pika projecirana v sami napravi, je vidna toliko 
kolikor seže naš pogled. Veliko je tudi vprašanj kakšna je razlika 
med optično piko in lasersko piko? Laserska pika je projecirana 
na tarčo in ima različen domet, optična pika pa je projecirana v 
sami napravi.
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NAPRAVE ZA NOČNO OPAZOVANJE

790,00 $

102. NVB Viking RX
premer objektiva: 24/40 mm
povečava: 2-3,5 x 
vidni kot: 30°- 15°
teža: 500 g

Majhen, lahek in zmogljiv nočni daljnogled, narejen za potrebe lovcev.

460,00 $ 599,00 $

103. Exelon 3 X 50
premer objektiva: 50 mm
povečava: 3 x 
vidni kot: 13°
teža: 500 g
IR osvetljevalec: 100m
Doseg: 250m

105. IR filtri
Starejše naprave za nočno opazovanje so brez IR 
osvetljevalcev, zato so uporabne le v mesečini. IR filter 
vgrajen v baterijsko svetilko zadrži vidni spekter svetlobe. 
Na ta način dobimo IR osvetljevalec, ki nam omogoči 
opazovanje tudi v “trdi” temi. 4 velikosti 

do 35 mm do 42 mm do 52 mm

25,00 $ 32,00 $ 40,00 $

do 75 mm

50,00 $

104. NOČNI DALJNOGLED TRACKER
Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 3x
Vidni kot: 30°
Teža: 600 g
Vgrajen IR osvetljevalec

85,00 $

107. RD 25 H 
dolžina: 115 mm 
podaljšek: 33 mm
premer: 25,4 mm
11 stopenj jakosti
priložena montaža

106. LASERSKI DALJINOMER 600
Povečava: 6x
Domet: 600 m
Dolžina: 119 mm
Odstopanja: ± 1 m
Teža: 180 g

259,00 $

108. LASERSKI DALJINOMER 1000
Povečava: 7x
Domet: 1000 m
Dolžina: 145 mm 
Teža: 440 g
Odstopanja: ± 1 m

317,00 $
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296,00 $

V bistvu gre za kombinacijo med klasičnim laserjem in baterijsko svetilko. Opazen je na razdalji do 4,8 km, 
domet je do razdalje 1,6 km. Strelsko uporabna dolžina je do 400 m, odvisno od teme, širine snopa in temper-
ature. Uporaben je kot klasična baterijska svetilka, kot svetilka za iskanje krvne sledi, kot namerilna naprava 
na  orožju. Namestiti ga je možno na večino daljnogledov, spektivov in strelnih daljnogledov. Na ta način lahko 
opazujemo tudi v popolni temi. Poleg tega je laserski snop v zeleni barvi nemoteč za divjad. V kompletu je laser 
z navadnim in kabelskim stikalom, baterijski vložek, weaver montaža, montaža za na daljnogled in nastavljiva 
montaža za strelni daljnogled. Opozorilo: uporaba laserja kot namerilne naprave pri lovu ni dovoljena.

109. LASER  ND3 – SUB ZERO
Dolžina: 158 mm
Teža: 156 g
Valovna dolžina: 532 nm
Barva: zelen snop
Moč: 18 mW
Nastavljiv snop svetlobe
Do -18° C

110. ZELENI LASER
Zmogljiva in trpežna namerilna naprava, ki oddaja zelen laserski snop na oddaljenosti preko 1000 m. 
Namenjen je uporabi predvsem v razmerah slabše vidljivosti in mraka. Uporaben je tudi kot baterijska 
svetilka. To je edina namerilna naprava, ki omogoča streljanje iz boka. Izkušenemu strelcu omogoča 
streljanje tudi ponoči, ko je vidljivost znatno slabša. 
Dolžina: 90mm
Teža: 50g
Jakost: 5 mW

86,00 $

111. RDEČI LASER
Namerilna naprava, ki projicira rdečo piko. Upo-
raben predvsem v pogojih slabše vidljivosti in 
mraku. Priročna naprava za trening hitrega in 
natančnega streljanja. Omogoča streljanje z 
boka. Uporaben tudi ponoči.
Dolžina: 65 mm
Teža: 35 g 
Jakost: 5 Mw
Domet: 300 m

75,00 $
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113. ISKALEC DIVJADI WILDFINDER 

Zelena ali rdeča svetloba, ki jo oddaja posebna LED dioda je nemoteča za divjad. 
Poleg tega je ločljivost boljša kot pri beli svetlobi. V megli, da boljše rezultate kot 
ostala svetloba.
Dolžina: 130 mm
Teža: 120 g
Moč: 80 lumnov
Domet: 90 m
Svetloba: ciano zelena ali rdeča

140,00 $

190,00 $

139,00 $

114. TL 1 – SVETILKA ZA ISKANJE KRVNE SLEDI 

3 watna modra svetloba, valovne dolžine 480 Nm, je namenjena iskanju krvne sledi, zato je 
nepogrešljiva pri iskanju zastreljene divjadi. V bistvu gre za forenzično svetilko, ki je idealen 
pripomoček pri odkrivanju sledi.
Dolžina: 128 mm
Teža: 70 g
Moč: 75 lumnov
Domet: 80 m
Čas delovanja: 4 ure
Napajanje: 2 x CR123 A

112. TURBO ISKALEC DIVJADI

Dolžina: 177 mm
Teža: 263 g
Čas delovanja: 2 uri
Domet: preko 200 m
V rdeči ali zeleni izvedbi

Zaradi izjemnega zanimanja za tako imenovane 
svetilke iskalec divjadi, ki so preverjeno nemoteče za 
divjad, je proizvajalec naredil še znatno močnejšo, 
tako s snopom daljšim od 200 m. Uporablja se 
predvsem za opazovanje živali. Vojska jih uporablja 
tudi kot strelne svetilke, saj je ločljivost boljša kot 
pri beli svetlobi, uporabna pa je tudi v megli. Opozo-
rilo: uporaba luči je pri lovu prepovedana.
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149,00 $

115. ISKALEC DIVJADI LED RAY, S PRIBOROM

Majhna, lahka in zmogljiva strelna baterija z zelenim snopom svetlobe, ki jo je možno pritrditi na 
strelni daljnogled ali na cev od puške. Svetlobni spekter v zeleni barvi je za živali nemoteč, zato jo 
lahko uporabljamo za opazovanje divjadi. Poleg tega je zeleni spekter svetlobe uporaben tudi v megli. 
Ima 4 programe svetenja oz. nastavljiv snop svetlobe. V kompletu so svetilka, navadno in kabelsko 
stikalo, montaža za strelni daljnogled in baterijski vložki. Zelo ugodna cena!
Dolžina: 144 mm
Teža: 120 g
Domet: do 230 m                                        
Čas delovanja: do 15,5 ur

117. ISKALEC DIVJADI GL 2 S PRIBOROM  

Razlika med svetilko GL 4 in GL 2 je le v zunan-
jih merah, dometu in ceni.  
Svetloba: zelena ali rdeča
Domet: 90 m
Moč: 120 lumnov
Dolžina: 130 mm
Teža: 90 g

136,00 $

119,00 $

116. ISKALEC DIVJADI GL 4 S PRIBOROM  

To je preizkušena baterijska svetilka tipa wild-
finder, ki je v naši ponudbi že vrsto let. Uporabna 
je kot strelna ali klasična svetilka, ki ne plaši 
divjadi. Lahko izbirate med rdečim ali zelenim 
snopom svetlobe. 
Svetloba: zelena ali rdeča
Domet: 120 m
Moč: 180 lumnov
Dolžina: 210 mm
Teža: 170 g
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289,00 $

189,00 $

239,00 $

118. AKUMULATORSKA SVETILKA 1000 S PRIBOROM
Profesionalna led taktična svetilka z možnostjo hitre montaže na strelni daljnogled ali cev od puške. Nastavljiv 
snop svetlobe ima domet do 350 m, kar jo uvršča med najmočnejše strelne svetilke. Poleg klasičnega stikala 
ima še kabelsko stikalo s potenciometrom, kar je novost na tržišču. V dolžino meri 215 mm in ni težja od 
285 g. V kompletu je svetilka z akumulatorskim polnilcem, navadnim in kabelskim stikalom, montažo za na 
strelni daljnogled ali weaver šino ter štirimi barvnimi filtri. V priročnem kovčku so še rezervni vložki in vrvica 
za svetilko ter nekaj rezervnih delov. Čas delovanja je do neverjetnih 240 ur. 

119. AKUMULATORSKA SVETILKA 800 S PRIBOROM
Ima podobne karakteristike kot akumulatorska svetilka 1000, s tem, da je nekoliko krajša in lažja. Tudi pribor 
je povsem enak in je pri vseh treh svetilkah zložen v ličnem plastičnem kovčku. Uporabne so kot strelne baterije, 
kot navadne žepne svetilke, kot obrambne svetilke, saj izredno močen snop svetlobe ali stroboskop, začasno 
oslepi nasprotnika. Po začetni investiciji ni več stroškov z baterijskimi vložki. 
Dolžina: 177 mm
Teža: 171 g
Domet: do 250 m
Čas delovanja: do 240 ur

120. AKUMULATORSKA SVETILKA 500 S PRIBOROM
Akumulatorske svetilke 500, 800 in 1000 po mnenju strokovnjakov sodijo v sam vrh strelnih baterij. So 
izredno močne, majhne, lahke, vodotesne in odporne na udarce. Imajo 4 različne programe delovanja. V 
kompletu je veliko pribora in rezervnih delov. Izbor barvnih filtrov je velik, namestitev hitra in enostavna. So 
prve kompaktne baterije s potenciometrom, ki nam omogoča postopno jačanje svetlobe.
Dolžina: 140 mm
Teža: 119 g
Domet: do180 m
Čas delovanja: do 144 ur
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225,00 $

121. AKUMULATORSKA SVETILKA Z 10 S PRIBOROM

V naši ponudbi je že vrsto let. Je kompaktna in izredno močna. Zelo enostavna za uporabo in služi 
predvsem kot strelna baterija. Ima širok in dolg snop svetlobe.
Dolžina: 215 mm
Teža: 330 g
Moč: 350 lumnov
Domet: nad 200 m
Čas delovanja: 90 min

180,00 $

122. SVETILKA TK 11 R5  S PRIBOROM    

Majhna, lahka, izredno močna in trpežna baterijska svetilka, izrednih karakteristik, 
ki ima dva programa delovanja. Varčni program z močjo 60 lumnov oddaja 
več kot 100 m snop svetlobe polnih 14 ur. Pri maximalni moči 285 lum-
nov je uporaben snop svetlobe kar 200 m in sveti več kot dve uri in 
pol. Prednost te baterijske svetilke in svetilke TK 30 je predvsem 
v tem, da je življenjska doba led diode preko 50.000 ur, 
kar pomeni, da ni stroška z menjavo žarnic. 

Dolžina: 135 mm
Teža: 152 g
Moč: 285 lumnov
Domet: 200 m
Čas delovanja: do 14 ur
Napajanje: 123 A ali aku. 18650

149,00 $

123 AKUMULATORSKA SVETILKA RT 7 S PRIBOROM

Vsestranska svetilka, uporabna kot klasična ali strelna baterija. Je dokaj majhna in lahka, a vseeno 
zmogljiva, saj ima močan snop svetlobe z dometom do 144 m. V priboru je poleg svetilke z navadnim 
in kabelskim stikalom še akumulatorski polnilec, univerzalna montaža za strelni daljnogled ali cev 
od puške, etui za svetilko in lična torbica iz kordure. Vzdrževanja praktično ni, servis in rezervni 
deli so zagotovljeni in so znatno cenejši kot pri veliki večini ostalih svetilk. V zadnjih nekaj letih je 
to najbolje prodajana akumulatorska svetilka. Ob nakupu do konca leta 2013 vam podarimo, avto 
polnilec ali barvni filter za krvno sled. 
Dolžina: 193 mm
Teža: 158 g 
Domet: 144 m
Čas delovanja: 100 minut
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123,00 $

175,00 $

139,00 $

149,00 $

124 AKUMULATORSKA SVETILKA RT 3 S PRIBOROM
Od svetilke RT 7 se loči le po velikosti, dometu in ceni. 
Vse ostalo velja tudi za to svetilko. 
Dolžina: 124 mm
Teža: 110 g
Domet: 130 m
Čas delovanja: 70 minut

125. AKUMULATORSKA SVETILKA ATOM PRO S POTENCIOMETROM

126. TURBO SVETILKA S PRIBOROM

Izredno močna taktična svetilka z 
možnostjo montaže na cev ali strelni daljno-
gled. V kompletu je svetilka s klasičnim in 
kabelskim stikalom ter montažo po izbiri. 
Dolžina: 205 mm
Moč: 600 lumnov
Domet: 200 m   
Širok snop svetlobe

127. LED SVETILKA TA3 S PRIBOROM 

Svetilka nove generacije, z najsvetlejšo in najodpornejšo led diodo, ki ima neverjetnih 550 lumnov. To 
je ena od najmanjših in najlažjih taktičnih svetilk s širokim in dolgim snopom svetlobe. Poleg tega je 
izredno odporna na udarce, je vodoodporna po standardu IPX-8, kar pomeni vodotesnost do globine 
2 m. Ima nastavljiv snop svetlobe.  V svojem razredu nima prave 
konkurence pa še cenovno je sprejemljiva. V kompletu je svetilka, 
kabelsko stikalo, montaža za na cev od puške in strelni daljnogled.
Dolžina: 149 mm
Teža: 134 g
Moč: 550 lumnov
Domet: 191 m
Čas delovanja: do 58 ur

Izredno lahka angleška svetilka s potenciometrom 
daje širok snop svetlobe. V kompletu je svetilka z 
montažo za na strelni daljnogled, 12 V akumulator 
s polnilcem in kabelsko stikalo s potenciometrom. 
Svetilko je možno priključiti tudi direktno na avtomo-
bilski akumulator.
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128. SVETILKA Z 4 S PRIBOROM

V našem prodajnem programu je že vrsto let, 
zato je preizkušena. Uporabna je predvsem kot 
strelna baterija, ki ima močan in širok snop 
svetlobe. Montažo si lahko izberete po želji.
Dolžina: 210 mm
Teža: 230 g
Moč: 220 lumnov
Domet: 180 m
Univerzalna montaža
Mikrostikalo

165,00 $

129. SVETILKA Z 3 S PRIBOROM 

Svetilka s podobnimi karakteristikami kot 
Z4, s tem, da je nekoliko manjša in lažja. 
Tudi pri tej svetilki si kupec lahko izbere 
montažo po želji.
Dolžina: 164 mm
Teža: 145 g
Moč: 120 lumnov
Domet: 150 m
Univerzalna  
montaža
Mikrostikalo 

139,00 $

107,00 $

49,00 $

130. SVETILKA T 9 S PRIBOROM
Dolžina: 165 mm
Teža: 167 g
Moč: 110 lumnov
Domet: 150 m
Čas delovanja: 90 min
Napajanje: 3 x CR 123 A

98,00 $

131. SVETILKA T6A S PRIBOROM
Dolžina: 129 mm
Teža: 115 g
Moč: 80 lumnov
Domet: 130 m
Čas delovanja: 60 min
Napajanje: 2 x CR 123 A
Opcija: obrambni nastavek

Obe svetilki sta v našem prodajnem programu že vrsto let. V bistvu gre za prve strelne baterije 
manjših dimenzij, ki so se pojavile na trgu. So zanesljive, enostavne za uporabo in vzdrževanje in 
povsem dovolj močne za naše razmere. V kompletu so poleg svetilke s stikalom in kabelskem stika-
lom še montaža, pri svetilki T6A pa še celo rezervna žarnica.                                                                                         

132. TURBO LED SVETILKA S 5 PROGRAMI
Več namenska baterijska svetilka, takšna kot jo imajo nočni čuvaji, policaji, gasilci, jamarji… Nepogrešljiva 
v vsakem stanovanju, hiši, vikendu in avtu. Je nekoliko večja in težja ter izredno močna. Ima 5 različnih 
programov. Varčni program daje povsem dovolj svetlobe za vsa opravila in hojo v temi. Domet je preko 40 m. 
Normalni program osvetli predmete oddaljene do 100 m, pri turbo programu pa je domet preko 200 m širokega 
snopa svetlobe. Poleg tega ima še stroboskop, ki dezorientira in začasno oslepi osvetljenega, zato je primerna 
tudi kot obrambna svetilka in SOS program za klic v sili. Ima 3 visoko vzdržljive LED diode, zato je verjetnost, 
da bi ostali v temi zanemarljiva.
Dolžina: 210 mm
Teža: 350 g 
Domet: do 200 m
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36,00 $

133. ŽEPNA KSENON SVETILKA
Znani španski proizvajalec baterijskih svetilk ima v svojem 
prodajnem programu tudi žepno svetilko 
najvišjega kakovostnega 
razreda, namenjeno vsak-
danji uporabi. Je majhna 
lahka in zmogljiva, v lepi 
darilni embalaži. 
Dolžina: 120 mm
Teža: 100 g 
Domet: 60 m  

93,00 $

134. AKUMULATORSKA SVETILKA  P1 in P3 
Dolžina: 150mm
Teža: 155 g
Moč: 60 lumnov
Domet: 100m
Čas delovanja: 5,5 ur

28,00 $ 39,90 $19,00 $

18,00 $

135. SVETILKA SU 5  
Žepna led svetilka za vsakdanjo up-
orabo. Zaradi priročnosti in kom-
paktne izdelave sodi v obvezni del 
osebne opreme. 
Napajanje: 2 x CR 123 A
Čas delovanja: 60 ur
Dolžina: 107 mm
Teža: 74 g
Domet: 30 m

136. XENON SVETILKA
Dolžina: 124 mm
Teža: 65 g
Domet: 144 m
Čas delovanja: 60 min

137. LED SVETILKA
Dolžina: 124 mm
Teža: 65 g
Domet: 60 m
Čas delovanja: 5 ur

138. LED SVETILKA K1
Verjetno najmanjša in najlažja svetilka na klasičen baterijski vložek. Sveti preko 30 m. Čas delovanja je 2,5 ur. Je 
odporna na dež in udarce oz. padce z višine do 1 m. Zaradi teh karakteristik in njene zanesljivosti je nepogrešljiv 
del osebne opreme. V kompletu je več namenski karabin za njeno pritrditev. Sam jo uporabljam kot obesek za 
ključe, ki me je že nekajkrat rešil iz težav. Je v darilni embalaži.
Dolžina: 63 mm 
Teža: 14 g

43,00 $

139. NAGLAVNA SVETILKA

Izredno močna vsestranska naglavna svetilka. Na eni strani je 
xenonska žarnica, ki meče snop svetlobe preko 100 m, zato je 
uporabna tudi kot strelna svetilka. Na drugi strani je varčna led 
dioda, ki osvetljuje do 25 m, kar je povsem dovolj za hojo ali 
vožnjo s kolesom. 
Nastavljiv in raztegljiv naglavni trak omogoča optimalno prile-
ganje in udobno namestitev na glavo. Njena prednost je v tem, 
da sveti do 150 ur.
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15,00 $ 11,00 $

19,00 $

49,00 $

140. NAGLAVNA SVETILKA 19 DIOD

4 možnosti svetenja: 1 dioda, 7 diod, 19 diod ali 
utripajoča svetloba. Nastavljiv kot svetenja. Čas 
svetenja do 150 ur.

141. NAGLAVNA SVETILKA 5 DIOD

Majhna in zelo lahka naglavna svetilka, s 
tremi različnimi načini svetenja. Svetilko je 
možno sneti s traku in jo s pomočjo vgrajenega 
magneta pričvrstiti na različne kovinske 
podlage.  

142. NAGLAVNA SVETILKA ECO STAR
Ena od najlažjih naglavnih svetilk, tehta le 38 g. Odporna je na dež in na padec z višine enega metra. Ima 4 različne 
načine svetenja. Varčni program daje dovolj svetlobe za gibanje in ostala opravila, tudi za branje in deluje 105 ur. Maksi-
malni domet je 30 m in sveti 9 ur. Ima 2 beli in 1 rdečo diodo, ki delujejo 
ločeno, zato je verjetnost, da bi pregorele vse tri diode minimalna. Ima 
tudi S.O.S. program. Kot svetenja je nastavljiv v razponu 180°, 
zato je svetilka vsestransko uporabna, saj snop meče tja kjer ga 
potrebujemo. Naglavni trak je udoben in nudi dober oprijem, kar 
je še posebej pomembno če moramo imeti svetilko na glavi daljši 
čas. Svetilko je možno enostavno sneti iz naglavnega nosilca in jo 
uporabljati kot žepno svetilko. 

143. PIŠTOLJSKA SVETILKA
Majhna, lahka in izredno močna pištolska strelna svetilka, z 
vgrajeno univerzalno šinsko montažo. Je vodoodporna in pren-
ese padec z višine 1 m. Oddaja širok snop svetlobe. Uporabna 
je tako za desničarje kot levičarje. 
Dolžina: 74 mm
Teža: 73 g 
Moč: 230 lumnov
Domet: 130 m
Čas svetenja: 80 minut

144. DOBRO JE VEDETI   
da je divjad najbolj občutljiva na belo svetlobo, zato 
se pri opazovanju divjadi pogosto uporabljajo razni 
barvni filtri. Po prepričanju mnogih lovcev je za opa-
zovanje zajcev in divjih prašičev najmanj moteča 
rdeča svetloba.  Modra svetloba da boljši kontrast, 
zato se jo uporablja za iskanje krvne sledi. Zeleni fil-
tri imajo najboljšo propustnost svetlobe in so najbolj 
uporabni za meglo in dež. Uporaba luči pri streljanju 
divjadi je prepovedana. 

Rabite darilo, pa ne veste kaj bi ku-
pili? Darilni bon je darilo, ki se ga 
bo razveselil vsak obdarovanec, saj si 
bo lahko sam izbral tisto kar bi na-
jraje imel. Vrednost darilnega bona 
določite sami.

145. DARILNI BON



32 

 146. PRIBOR ZA SVETILKE - MONTAŽE
Podrobnejše informacije o montažah na tel. 041 72 60 11.

1 2 3

20,00 $ 20,00 $35,00 $

4

9 10

65

11 12

25,00 $

25,00 $

30,00 $25,00 $ 25,00 $

45,00 $

40,00 $30,00 $

30,00 $

7
8

30,00 $

147 PRIBOR ZA SVETILKE – MIKROSTIKALA

1 2 3 4

35,00 $ 25,00 $ 40,00 $
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1 2 3
5

4

filter filter filter set filtrov

Barvni filtri 
za svetilke 
Maglite in Z10 
dimenzije
56 –  62 mm

20,00 $ 20,00 $ 20,00 $ 45,00 $ 30,00 $

Dimenzije
32 – 35 mm
43 – 47 mm

32,00 $ 44,00 $

149. BATERIJSKI POLNILEC  TIPA 123 A 

Tisti, ki svetilke zelo veliko uporabljate, imate 
možnost nadomestiti navadne CR123 A vložke z 
vložki na polnjenje. V kompletu je polnilec in 2 
vložka za polnjenje.

150. BATERIJSKI POLNILEC TIPA 18650

V kompletu je polnilec in 2 vložka

151. BATERIJSKI VLOŽKI TIPA 123 A
3 V baterijski vložki so pri večini  
ponudnikov nerazumno dragi.  
Pri nas jih dobite ugodneje.

3,00 $/ kom

152. RAZLIČNI VLOŽKI NA POLNJENJE

CR 123 A

A 54

NT 18650 A 55

12,00 $

18,00 $

59,50 $

51,00 $

153. DOBRO JE VEDETI
da je potrebno morebitne poškodbe ali količinski manjko blaga 
javiti najkasneje v roku 8 dni od prejema blaga. V kolikor je že na 
zunaj vidna poškodba paketa vam priporočamo, da na poškodbo 
opozorite poštarja, da naredi uradni zaznamek. V vsakem primeru 
pa riziko transporta prevzame Beluga d.o.o.
V kolikor bi radi izdelek, ki ste ga kupili pri nas zamenjali za nek 
drug izdelek, vam priporočamo, da nas najprej pokličete po tele-
fonu in se dogovorite za menjavo. Menjava je možna, vendar le pod 
pogojem, da sta izdelek in originalna embalaža nepoškodovana. 
Priložiti pa je potrebno tudi račun in navodilo za uporabo. Željeno 
je, da bi se za menjavo dogovorili čim preje po prevzemu blaga.

154. MONTAŽA ZA LASER

29,00 $
φ = 30 mmφ = 25,4 mm

 148. PRIBOR ZA SVETILKE - FILTRI
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155. SCHWENK MONTAŽA

159,00 $

157. JEKLENA MONTAŽA ZA KOMBINIRKE

123,00 $

158. SCHWENK MONTAŽA

132,00 $

159. JEKLENA MONTAŽA ZA KARABINKE

S TUNELOM

110,00 $

160. JEKLENA MONTAŽA ZA KARABINKE

105,00 $

156. SCHWENK MONTAŽA
Univerzalna jeklena montaža za vse vrste 
karabink.

159,00 $

161. RAZLIČNE JEKLENE MONTAŽE

79,00 $ 79,00 $ 48,00 $

162. JEKLENE RINKE
25,4 mm 
30,0 mm 
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164. MONTAŽNE RINKE RAZLIČNIH DIMENZIJ 

1 2 3 4

163. MONTAŽNE RINKE HM 6104 IN 6144
Izredno stabilna montaža z dvojnimi vijaki in sredinsko"zagozdo"za močnejše odsune. 

HM 6144HM 6104

HM 5201 HM 5205 NC 1623-1 NC 1123

36,00 $ 41,00 $

18,50 $

39,00 $ 18,50 $ 22,00 $

18,50 $ 39,00 $ 35,00 $

165. MONTAŽNE RINKE RAZLIČNIH DIMENZIJ 

21 3

19,00 $ 25,00 $ 24,00 $

166. WEAVER ŠINA
Dolžina: 125 mm

167. ADAPTER
11 mm - weaver

168. AMORTIZER ZA KOPITO 
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169. KLASIČEN LOVSKI NAHRBTNIK 

Narejen je iz trpežnega platna obrobljenega z usnjem. No-
tranjost nahrbtnika je mogoče čistiti z vodo ali ga enostav-
no oprati, zato je primeren tudi za prenos uplenjene divjadi. 
Ima dva stranska žepa in nastavljive naramnice. Širok vs-
top v nahrbtnih z zgornje strani omogoča tudi prenos večjih 
kosov. Volumen cca 45 l.

45,00 $

39,00 $

170. VEČ NAMENSKI NAHRBTNIK

Vsestranski nahrbtnik primeren za lov ali enodnevne izlete. Spod-
nji del je možno odstraniti in uporabljati kot torbico za okrog pasu. 
Nastavljivo hrbtišče po višini. Naramnice in pas so iz materiala, ki 
se hitro suši. Dva stranska mrežna žepa, velik zadnji žep na zadrgo, 
preko njega še mrežni žep na zadrgo. Na spodnjem – odstranljivem 
delu sta še dva žepa na zadrgo in manjši mrežni žep.

172. STOL PALICA
Na željo velikega števila predvsem starejših lovcev smo 
poiskali cenovno ugodnejšega ponudnika. Palica je izde-
lana iz kvalitetnega lesa, sedež je iz naravnega usnja, 
mehanizem pa kovinski. Maximalna višina sedeža je 70 
cm. Zelo ugodna cena.

171. STOL
Izredno stabilen lesen trinožec z usnjenim 
sedežem, kovinskimi špicami za boljši opri-
jem in usnjenim trakom za prenašanje. Višina 
sedeža je od 65 do 70 cm, zato je primeren je 
tudi za starejše lovce. Nosilnost 150 kg. Zelo 
ugodna cena.

59,00 $49,00 $
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35,00 $

173. NAHRBTNIK Z NOSILCEM ZA PUŠKO

Lahek lovski nahrbtnik s prostornino 35 l in nosilcem za 
puško. Narejen je iz kompaktnega poliestra 600 D, ki je vodo 
odbojen. Podloženo hrbtišče, široke in oblazinjene naram-
nice nastavljive po višini. Ima več funkcionalnih žepov. No-
tranjo stran nahrbtnika je možno prati, zato je primeren 
tudi za prenos ulova. Nošenje puške je znatno lažje, pa tudi 
hoja je varnejša saj imate prosti obe roki, kar je še posebno 
dobrodošlo na težko dostopnem terenu in pozimi, ko drsi.

174. STOL
višina: 55 cm
nosilnost: 130 kg
priložen etui

18,00 $ 25,00 $ 30,00 $

175. ZLOŽLJIV STOL 
Lahek a stabilen stol, ki ima pod 
sedežem torbico na zadrgo z dvema 
žepoma.

176. ZLOŽLJIV STOL 

Z NASLONOM
Lahek a stabilen stol s torbico in  
pasom za nošenje.

177. ETUI ZA PUŠKO
Narejen je iz trpežne in kompaktne kordure, ki je z notranje strani podložena, tako da blaži udarce. Omogoča 
prenos puške z daljnogledom. Notranja mera 125 cm.

39,00 $
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9,50 $  9,50 $  9,50 $  

18,50 $

18,50 $

18,50 $

37,00 $

18,50 $

18,50 $

178. PIŠČALI ZA VABLJENJE 

SRNJAKA     LISICE     RACE 

FAZANA    DIVJEGA PRAŠIČA    RUŠEVCA 

Ob nakupu 3 ali več piščali 
nudimo 20% popust;

179. SREDSTVA ZA PRIVABLJANJE 

Preizkušeni preparati iz naravnih 
snovi, ki po vonju in okusu privlačijo 
divjad na želeno mesto. Koncentrat 
je močan, zato je uporaba majhna. 
Pakirani so v embalaži 0,5 l, razen 
za merjasca, kjer je vsebina 1 l 
koncentrata. 

33,00 $

34,00 $

27,00 $

27,00 $

27,00 $

Srnjak  ,5 l 
Jelen 0,5 l 
Lisica 0,5 l 
Kuna 0,5 l 
Merjasec 1 l 
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15,00 $

27,00 $

28,00 $

180. JEDILNI PRIBOR

V kompletu so nož, vilice, žlica, odpirač 
za konzerve, plutovinaste in kronske 
zamaške.  Uporaben tudi kot izvijač in 
šilo z žagico. Shranjen v etuiju iz kor-
dure. Vse na enem mestu. Majhen, lahek 
in uporaben komplet.

181. NEOPRENSKI PAS ZA PUŠKO

Lahek, močan in udoben pas za puško. 
V kompletu sta tudi dva jeklena nosilca 
za pritrditev na puško, ki jih je pri osta-
lih pasovih potrebno dokupiti. Prednost 
neoprenskega pasu pred usnjenim je 
predvsem v tem, da ne drsi, je lažji in 
udobnejši.

182. NEOPRENSKI NABOJNIK  

Lahek trpežen in udoben nabojnik, 
ki med nošenjem ne drsi in ne pos-
kakuje. Na vsaki strani ima po 3 
rinke za nošenje, ki jih je možno 
odstraniti. Še posebej sta dobrodošla 
žep za dokumente in varnostni žep. 

183. DEREZE

23,00 $ 15,00 $

184. KRAMP Z LOPATO

zelo kompakten
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185. URA ZA DIVJAD
V trenutku, ko se ura nagne za več kot 45°, se meha-
nizem ustavi in pokaže točen čas dogodka. Klasičen 
dizajn. Odporna na vremenske spremembe,  
brcanje in grizenje.  
Za nastavitev  
in odčitavanje  
se ura vzame iz  
zaščitne škatlice  
(brez baterij).

49,00 $ 25,00 $

79,00 $

186. ROGOVI
lovski rog zakrivljen 

lovski rog 16 cm

47,00 $

187. ŠKRIPEC – VITEL  ZA DVIGOVANJE
Pripomoček s katerim lahko sami brez tuje pomoči 
izvlečemo ali dvignemo do 4,5 x težje breme kot sicer. 
Uporabljamo ga lahko z ali brez prečnega droga kat-
erega dolžina je nastavljiva. Prečni drog uporabljamo 
predvsem takrat ko želimo odstraniti drobovje in žival 
izkožiti. Za dvig 130 kg prašiča potrebujemo le toliko 
moči kot bi rabili za dvig 29 kg težkega prašiča. Maksi-
malna nosilnost je 453 kg.  Po teži in velikosti ne pre-
sega daljnogleda 7 x 50. Zelo enostaven, priročen in 
praktičen pripomoček.

14,00 $

188. PRISRČNICA
Narejena iz kvalitetnega prokroma, 
oblečenega v kakovostno usnje, s 
pokrovčkom, ki ga ni moč izgubiti. 
Volumen 200 mm

189. VISEČE TEHTNICE 

139,00 $ 32,00 $

46,00 $

55,00 $

Elektronska
Nosilnost 300 kg

Elektronska
Nosilnost 50 kg

Mehanska

100 kg

200 kg

190. NOGE ZA PUŠKO

95,00 $

191. BALZAM ZA USNJE
Je narejen iz naravnega čebeljega voska z dodanimi rastlinskimi olji.
Primeren je za nego naravnega in umetnega gladkega usnja, 
pohištva, obutve, torbic, pasov in ostale usnjene galanterije.
Čisti, polira in impregnira.
Je brezbarven, tanko ga nanašamo z gobico, se hitro vpije in ne masti.
Samo za zunanjo uporabo.
Rok uporabe neomejen.

11,00 $
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192. DRŽALO IN ŽAGA ZA TROFEJE
Nepogrešljiv pripomoček 
pri pripravi trofejnega rogovja

54,00 $ 22,00 $

193. ŽAGA ZA TROFEJE
Uporabna tudi v gospodinjstvu, kot žaga za kosti.

18,00 $

194. KLJUČAVNICA ZA OROŽJE
Univerzalno ključavnico je  
možno namestiti na dolgocevno  
in kratkocevno orožje.  
Namestitev je zelo enostavna.

195. STOJALO ZA NASTRELITEV
Nastavljivo, kompaktno in stabilno kovinsko 
stojalo je namenjeno za nastrelitev in čiščenje 
orožja.

118,00 $

M 31 
tri delna palica
85-170 cm
widea konica z gumo,
mehak ročaj iz plute z
rogovilo za naslon
puški ali spektivu,
lovsko poslikana

197. LOVSKE PALICE

30,00 $ 28,00 $ 54,00 $

JKR 1  
Tri delna raztegljiva 
palica od 82 do 187 cm, 
widea konica z gumo in 
obročkom, podaljšan ročaj z 
rogovilo za naslon, vrečka s 
trakom za prenašanje.

JKR 3
Tri delna tri kraka raz-
tegljiva palica od 90 do 
182 cm, widea konica 
z gumo in obročkom 
ter vrečko s trakom za 
prenašanje.

196. PODSTAVKI ZA NASTRELITEV

21,00 $
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198. KOLIMATOR 
Naprava, ki omogoča
pristrelitev lovskega orožja.

99,00 $ 15,00 $

199. KATALOG FRANKONIA 2013/2014

Na 590 barvnih straneh 
prodajnega kataloga je 
celovita ponudba lovske 
in športne opreme s 
cenami

200. BRUS 
Izmed množice različnih brusnih kamnov, dia-
mantnih plošč in ostalih brusnih pripomočkov 
smo se odločili uvrstiti v katalog preprost, poce-
ni a zelo učinkovit vidia dvojni brus, s katerimi 
boste poleg nožev povsem solidno nabrusili tudi 
sekiro, koso, srp ali škarje. Dokler ga nismo pre-
iskusili, smo bili skeptični tudi mi.

14,50 $ 8,00 $ 24,00 $

202. SUŠILEC ZA ČEVLJE201. BRUS
Majhen, lahek in učinkovit

203. ŠČITNIKI 204. ŠČITNIKI ZA STRELNE DALJNOGLEDE

Dimenzije: 

Št. 2  39 – 40,5 mm

Št. 3  41 – 44 mm

Št. 4  45 – 50 mm

Št. 5  51 – 56 mm

Št. 6  57 – 61 mm

Št. 7  62 – 67 mm

19,00 $ 12,00 $ / kom

12,00 $ 13,50 $ 15,00 $ 18,00 $

205. TRADICIONALNI FRANCOSKI NOŽI OPINEL  Z VARNOSTNO ZAPONKO
Enostavni a učinkoviti noži z lesenim ročajem, ki nudi dober oprijem. So zelo ostri in dolgo držijo ostrino. Ostrenje noža ni 
zahtevno. Na voljo v 4 velikostih.

Dolžina kline 8 cm Dolžina kline 8,5 cm Dolžina kline 9 cm Dolžina kline 10 cm
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206. PIŠČALI ZA PSA 
Profesionalna, visoko frekvenčna 
piščal za pse, narejena iz 
nerjavečega jekla.
Frekvenčni razpon med 5400 Hz 
in 12800 Hz, 4 stopnje, do 3 Km

207. PIŠČAL ZA PSA 
Obojestranska piščal z dvema 
različnima tonoma, narejena iz 
bivolje kosti. Priložena ji je vrvica 
za nošenje.

22,00 $ 11,00 $

208. ČUTARA 

10,00 $

1 L

209. GOBARSKI NOŽ Z ETUIJEM

Priročen gobarski nož, s platnenim 
etuijem in varnostnim karabinom, ki 
se ga bo razveselil vsak gobar. Dolžina 
kline 7 cm. 

15,00 $

210. OJAČEVALEC ZVOKA 

Naprava s katero boste 
zaznali divjad znatno  
prej kot jo boste videli. 
Še posebej primerna 
za na prežo.

39,00 $

Katalog Beluga izide 1 x letno. Večina izdelkov je na 
zalogi in jih je možno naročiti ter prevzeti po pošti. Žal 
pa ni možno zagotoviti zaloge prav vseh izdelkov preko 
celega leta, zato cenjene kupce naprošamo, da pred 
naročilom telefonsko preverijo, če je želeni artikel na 
zalogi. Pri posameznih artiklih so med letom možne 
tudi spremembe v tehničnem smislu, obliki ali barvi.  
V kolikor bi si radi izdelek pred naročilom ogledali, je 
to možno na sedežu podjetja po predhodnem telefon-
skem dogovoru.  Zahvaljujemo se za razumevanje.

211. DOBRO JE VEDETI:

212. NOSILNA RINKA

24,00 $

213. GUMA ZA OKULAR

19,80 $  

214. PROTIHRUPNA ZAŠČITA 

25,00 $
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39,00 $

215. ČISTILNI PRIBOR 

23,00 $

216. MAČETA Z ETUIJEM IZ KORDURE
Dolžina rezila: 450 mm
Celotna dolžina: 600 mm 
Teža: 500 g

217. KOMPAS

12,00 $ 8,00 $

218. LOVSKI NOŽ 

VICTORINOX

38,00 $

219. URA Z LOVSKIM 

MOTIVOM

69,00 $

220. DOBRO JE VEDETI: 
Da smo izdelke v katalogu poimenovali oz. označili 
tako, da bi bil naziv enostaven, kratek in razumljiv 
čim širšemu krogu potencialnih kupcev. Na nekaterih 
izdelkih boste lahko zasledili še dodatne oznake, ki 
jih v našem poimenovanju ni, lahko pa so v našem 
poimenovanju oznake, ki jih na idelku ne boste našli. 
Nekatere fotografije so le simbolične. Možna so tudi 
odstopanja pri barvah. 

221. GAMAŠE

25,00 $ 19,00 $

222. MINI KOMPLET PREŽIVETJA 
V napravi, ki ima le 60 g in je za polovico manjša od škatle 
cigaret se nahaja kompas, led svetilka, termometer, hidrom-
eter, ogledalo, povečevalno steklo, ravnilo, piščal in kresilo 
za prižiganje ognja.

Univerzalni 
čistilni pribor 
za vse vrste 
d o l g o c e v -
nega orožja v 
ličnem daril-
nem kovčku.
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370,00 $

223. NADZORNA KAMERA

Vsestransko uporabno nadzorno kamero je možno namestiti tam, 
kjer bi radi vedeli kaj se dogaja, ko nas ni. Videli bomo kdo se 
zadržuje ob naši koči, spremljali gibanje divjadi, šteli divjad, opa-
zovali prehode divjadi, proučevali njihove navade, ocenjevali njihovo 
fizično kondicijo in še marsikaj drugega. Vedeli bomo kakšno je de-
jansko stanje in kaj se dogaja v našem lovišču, kar je predpogoj za 
dobro gospodarjenje. Kamera je robustna, odporna na vremenske 
razmere in enostavna za rokovanje. Neslišna in nemoteča za divjad, 
s hitrim sprožilcem in IR osvetljevalcem deluje tudi ponoči.

Resolucija 5.0 MegaPixel 
Velikost slike (max) 2560x1536 px 
Video posnetki AVI (640x480)
Senzor gibanja: 1 PIR 47°  domet 13,7m
30 IR LED (nočni posnetki domet 15m) 
Hitrost zaklopke: 0.9 seconds
Zakasnitev posnetka: 0 sekund - 60 minut
Spomin: SD kartica (do 32GB) 
Velikost: 94mm x 147mm x 46mm 
Napajanje: 8 x AA baterije 
Čas delovanja: 12 mesecev (12,000 posnetkov) 

224. POVRATNA POT - BACK TRACK 

Naprava s katero se ne morete izgubiti, saj 
vam pokaže pot do izhodiščne točke. 
Deluje na sistemu GPS tehnologije. 
Rokovanje s to napravo je izredno 
preprosto in jo z lahkoto uporablja 
vsak predšolski otrok ali starostnik, 
brez kakršnega koli predznanja. Je 
nepogrešljiv pripomoček za vse, ki hodijo 
po brezpotjih v znanem ali neznanem 
okolju. Uporaben je tudi v najhujši megli ali 
temi, ko je normalna orientacija tako rekoč 
nemogoča.

BackTrack Point-5
Mera: 22x58x87 mm
Teža: 56 g

99,00 $

BackTrack Point-3
Mera: 21x54x79 mm
Teža: 61 g

79,00 $
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18,00 $

23,00 $

1,20 $ ZA PAR

225. PROTIZDRSNA ŽAŠČITA 

Namestimo jo lahko na vse vrste obutev 
od navadnih čevljev do športnih copat, 
škornjev ali gojzarjev. Narejena je tako, da 
ne poškoduje obutve. Namenjena je pred-
vsem za poledico in podlago, ki drsi tako 
v mestih kot na podeželju. Namestitev je 
hitra in enostavna. Omogoča nam varen 
in stabilen korak. Prepreči marsikatero 
poškodbo in zlom, predvsem pri starejših 
ljudeh. Narejeno v EU.

226. GRELNE BLAZINICE  

Delujejo na osnovi reakcije, ki nastane 
po odstranitvi zaščitne folije. Narejene 
so iz naravnih sestavin železa oglja, vode 
in soli, ki so zdravju neškodljive. So ma-
jhne in lahke in grejejo približno 8 ur. 
Segrejejo se do 40° C. Možno jih je dati 
v čevlje, rokavice, pritrditi na posamezen 
kos oblačila, ali jih imeti v žepu. Gretje je 
možno ustaviti tako, da prekinete dotok 
zraka. So vsesplošno uporabne in skoraj 
nepogrešljive na preži.

227. MAXI KOMPLET PREŽIVETJA 

V vodotesni plastični škatli je 15 
najnujnejših pripomočkov za preživetje 
v naravi. 
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228. GRELNI VLOŽKI ZA ČEVLJE
Akumulatorski grelni vložki za čevlje so namenjeni vsem tistim, ki so poklicno ali ljubiteljsko v naravi tudi pri zelo nizkih 
temperaturah. Grelne vložke je možno namestiti v različno obutev. Komplet vsebuje: par 3 mm vložkov za čevlje z vgrajenim 
grelnim elementom, ohišje z akumulatorskimi bat. vložki, polnilec in trakove za pritrditev. Grelni element ima tri stopnje 
jakosti gretja od 37°C do 70°C in je oblikovan tako, da nas pri hoji ne moti. Čas gretja z enim polnjenjem je od 4 do 16 ur. 
Podatki o višini temperature in času gretja so približni in so odvisni od izbire jakosti gretja, načina in časa polnjenja, ter 
upoštevanja navodil za uporabo. Tople noge so predpogoj za dobro počutje. Dobri zimski čevlji in primerne nogavice so za 
marsikaterega uporabnika premalo. Edina učinkovita rešitev so grelni vložki. 

ZAKAJ BI NAS ZEBLO

139,00 $

119,00 $

199,00 $ 249,00 $

229. AKUMULATORSKI »TERMOFOR«
V kompletu je grelni element, akumulator in polnilec. Grelni element v izmeri 29 x 19 cm je povsem tanek in lahek. Namesti se 
ga na predel telesa kjer vas zebe, ali ga pritrdite na notranjo stran oblačila. Povezan je z akumulatorjem, ki ga namestite v žep. 
Skupna teža je le 15 dkg. Ima 5 grelnih stopenj od 40°C do 60°C, čas ogrevanja z enim polnjenjem  je od 2 do 7 ur odvisno od 
stopnje ogrevanja. Gre za enak sistem ogrevanja, ki je nameščen v ogrevanem flis brezrokavniku, s to razliko, da ga je možno 
namesti na različne dele telesa.  

230. AKUMULATORSKO OGREVANE ROKAVICE
Osnovni model grelnih rokavic je iz softshel materiala. Grelni element je majhen in lahek. Ima 3 stopnje ogrevanja. Čas 
gretja z enim polnjenjem je do 6 ur. Usnjene rokavice so podobne smučarskim, čas gretja pa je podaljšan na 10 ur. 
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149,00 $

231. AKUMULATORSKO OGREVAN FLIS BREZROKAVNIK

Narejen je iz 250 g polar flisa, ki je lahek in topel in se lepo prilega telesu. Na sprednjem 
delu sta dva stranska žepa na zadrgo in prsni žep, prav tako na zadrgo. Poleg tega so 
na notranji strani brezrokavnika še trije žepi in žep za nošenje akumulatorske baterije 
velikosti 7 x 5 cm, ki tehta le 110 g. Grelni element v velikosti 29 x 19 cm je všit na hrbtni 
strani. Ima 5 stopenj jakosti gretja od 40°C do 60°C. Čas gretja z enim polnjenjem je od 
2 do 7 ur odvisno od izbire programa. Čeprav ga je možno nositi samostojno, kot klasičen 
brezrokavnik, je v osnovi namenjen tako imenovanem več slojnemu oblačenju. Glede na 
uporabnost izdelka je cena več kot sprejemljiva.        

18,00 $

29,50 $ 21,00 $

232. LOVSKE ROKAVICE

27,00 $

233. PLETENE ROKAVICE

PODLOŽENE Z USNJEM

234. LOVSKE ROKAVICE KANADA      

Posebna geotherm ex-
trem tehnologija nudi 
maksimalno udobje in 
popolno zaščito pred 
vetrom in dežjem.  Ro-
kavice so zelo tople in 
nudijo dobro zaščito 
do -20° C. 

235. LOVSKE ROKAVICE MONTANA   

Lahke in zračne 
lovske rokavice 
nudijo dobro 
zaščito pred ve-
trom in dežjem. 
Na dlaneh in 
palcu so še pose-
bej ojačane. 

12,50 $

236. KAPA S SVETILKO 237. LOVSKE NOGAVICE GAMO

12,00 $

Udobne lovske nogavice narejene iz 
Thermolite® anti-bakterijske tkanine. 
Oblikovane so tako, da ostanejo na 
svojem mestu in ne drsijo. Stopalo do-
bro oprimejo, imajo fleksibilni pregib, 
na predelu narta pa so ojačane. Odli-
kuje jih dobra zračna prepustnost in 
ugodna cena.
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238. ZIMSKI LOVSKI KOMPLET  NEPREMOČLJIV, NEPREPIHLJIV, NEŠUMEČ

Na željo številnih strank smo v našo ponudbo vnesli tudi pravi zimski lovski komplet. V zimski sezoni 
2009/2010 smo testirali več kompletov znanih in manj znanih blagovnih znamk. Iskali smo zelo 
topel, neprepihljiv, nepremočljiv in nešumeč lovski komplet, ki bi bil hkrati tudi udoben in trpežen ter 
cenovno ugoden. Soglasno smo se odločili za blagovno znamko Hamlintex iz Hamburga, ki po naši 
oceni nudi veliko več od konkurence, tudi tiste znatno dražje. Gre za manj znano blagovno znamko, ki 
pa pri izdelavi uporablja zgolj najboljše materiale za toplotno izolacijo, vodotesnost in neprepihljivost 
kot so 3M in Thinsulate (več na www.scotchgard.com). Zunanja in notranja stran termo jakne je iz 
naravnih materialov kot so volna in bombaž, podloga in membrana pa iz sintetičnih vlaken. Jakna je 
nekoliko daljša in ima visok ovratnik. Zapenja se na obojestransko zadrgo in gumbe, kar omogoča 
še dodatno zračnost v primeru toplejšega vremena. Na notranji strani ima dva žepa, na zunanji strani 
dva velika zunanja žepa s prostorom za nabojnik in tri prsne žepe. Širina je nastavljiva okoli pasu in 
na hrbtnem delu. Na zunanji strani rokava je nastavljiv patent za širjenje in oženje, na notranji stani 
svilena zapora proti vdoru vetra in mraza. 
Termo hlače imajo dva globoka stranska žepa, dva našita žepa in žep na zadnji strani. V spodnjem 
delu je širina hlačnice nastavljiva z zadrgo in širokim patent trakom. Hlače so v zadnjem delu pasu 
višje, tako da nudijo dobro zaščito za ledvice. Komplet je v lovsko zeleni barvi.

Cena kompleta: 239,00 $

Jakna: 157,00 $

Hlače: 119,00 $
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Cena kompleta: 193,00 $

Jakna: 127,00 $

Hlače: 96,00 $

239. LOVSKA JAKNA IN HLAČE EXTREM

Komplet je narejen za lov v najtežjih pogojih. Je neprepusten za vodo in veter ter dobro odvaja vlago. 
Odporna tkanina nudi dobro zaščito pred vejevjem in trnjem. Zaradi lepega videza in funkciona-
lnosti ga boste z veseljem nosili tudi v vsakdanjem življenju. Komplet je v lovsko zeleni barvi in v 
celoti podložen.
Jakna je nekoliko daljša in sega čez pas.  Kapuca je nastavljiva in oblikovana tako, da ne leze na 
oči. Možno jo je odstraniti ali zviti v ovratnik. Visok ovratnik nudi dobro zaščito pred vetrom in 
dežjem. Poleg dvosmerne zadrge, ki ima zaščito za brado, je jakno možno zapenjati tudi z gumbi. 
Na zunanji strani sta dva velika stranska žepa na zadrgo in žep za dokumente. Na notranji strani 
jakne so štirje žepi različnih velikosti. Na hrbtni strani je velik žep, ki ga lahko uporabljamo tudi v 
smislu majhnega nahrbtnika. Na rokavih je patent z nastavljivimi ježki. Ramena in komolci so še 
dodatno ojačani. Širina jakne je nastavljiva. 
Hlače so na novo oblikovane. Povečana je parapropustnost, zato je počutje še prijetnejše kot pri 
starem modelu. Imajo dva stranska žepa, dva zunanja žepa in dva zadnja žepa. Predel na kolenih 
in sedalu je anatomsko oblikovan. Vsi izpostavljeni deli so še dodatno ojačani proti mehanskim 
poškodbam.



51 

TERMOSWED – THERMO FUNCTION

spodnje perilo so razvili Švedi za potrebe specialnih vojaških in policijskih enot. Kmalu so ga 
pričeli uporabljati poklicni gozdarji, lovci, ribiči in razni športniki. Perilo je narejeno dvoslojno. 
Notranja stran je iz rebrasto pletenega polipropilena, ki odvaja telesno vlago na zunanjo stran, 
ki je iz pletenega bombaža. Na tak način je telo vedno suho in zaradi teh lastnosti je perilo 
izredno toplo, lahko in udobno. 

240. MAJICA
velikost
S - XXXL

Nogavice imajo podobne 
lastnosti kot perilo, zato 
so stopala suha in topla. 
Predel stopala je pleten 
iz ojačane najlonske 
volne, dvojno prešit čez 
prste, podplat in peto, z 
dodatnim slojem poli-
propilena. Na predelu 
golenice je nogavica do-
datno podložena, da ne 
čutimo drgnenja vezalk. 
Ko nogavico obujemo, ne 
čutimo nobenih šivov ali 
neprijetnih zgibov.

241. HLAČE 
velikost
S - XXXL

43,90 $

41,90 $ 22,50 $

Da je počutje v veliki meri odvisno od primernega oblačila, ki mora biti udobno, zračno in ravno 
prav toplo, ter nuditi ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi in insekti.

Da se pravilno oblač enje prične z ustrezno izbiro perila, ki mora biti udobno in zračno, predvsem 
pa mora odvajati vlago, da je telo ves čas suho. To omogoča le struktura materiala, ki vpija znoj in 
ga prenaša na zunanjo plast perila, kjer se hitro posuši. Termoswed – Thermo Function je na tem 
področju vodilno.

243. DOBRO JE VEDETI:

242. NOGAVICE 
velikost
37 - 48
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244. NEPREMOČLJIVA IN NEPREPIHLJIVA FLIS JAKNA

Tri slojna, nešumeča flis jakna, odporna na veter in dež, je zaradi dobre predušnosti primerna tako za prehodno obdobje kot 
tudi za hudo zimo. Nosili smo jo ob močnem vetru,  dolgotrajnem dežju in hudih nalivih, v različnih temperaturnih območjih 
in se prepričali, da gre za jakno izjemnih lastnosti. Poleg tega, da nudi odlično mikroklimo, je funkcionalno krojena, udobna 
in lahka, v lepi lovsko zeleni barvi. Na otip prijeten in visok ovratnik nudi dobro zaščito pred dežjem, vetrom in mrazom. 
Patent na rokavih in nastavljiva elastična vrvica na spodnjem delu jakne pripmore k boljši mikroklimi, ki je pogoj za dobro 
počutje. Ob strani sta dva dovolj velika žepa na zadrgo in dva na notranji strani jakne.  V primerjavi z ostalimi jaknami, ki 
nudijo podobno zaščito je cenovno zelo ugodna.
Velikosti od S – XXL

69,00 $

245. KLOBUK 246. KLOBUK 

50,00 $ 50,00 $

W
IN

D
 B

LO
CK

ER

Z izboljšano membrano 
in zračniki pod pazduho 

je dosežena še večja 
zračnost
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43,00 $ 49,00 $

247. FLIS LOVSKA JAKNA
Narejena iz 400 g/m2 polar flisa, v gozdno zeleni barvi, 
nudi lahkotnost nošenja in zagotavlja prijetno počutje. 
Komolčni in ramenski del ojačan z mikrovlakni. Dva ve-
lika stranska žepa na zadrgo. 
Velikosti od S do XXXL

248. LOVSKE HLAČE
Narejene iz 100% kompaktnega bombaža. Uporabne so 
v vseh letnih časih. Imajo dva globoka stranska žepa in 
velik zunanji žep z zapiranjem na gumb. Na zadnji strani 
je žep z zadrgo. Možno jih je nositi s pasom ali naram-
nicami. Spodnji del hlačnice je nastavljiv po širini. So 
udobne in prijetne ter zelo trpežne. Barva je lovsko zelena. 

249. LOVSKI BREZROKAVNIK
Narejen je iz 280 g termo block polar flisa, ki je lahek 
a izredno topel. Ima dva stranska žepa, prsni žep in 
notranji žep. Vsi žepi so na zadrgo. Podložen je z mem-
brano. Visok ovratnik in vrvica okoli pasu nudita dobro 
zaščito pred vetrom. Je v lovsko zeleni barvi. Ugodna 
cena!
Velikosti od S do XXL

29,00 $

zajčja dlaka: 65,00 $

100% volna: 45,00 $

250. SLOVENSKI LOVSKI KLOBUK

251. FLIS LOVSKA KAPA 

12,00 $
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24,50 $

57,50 $

39,00 $

253. KOMPAKTNA LOVSKA SRAJCA  GAMO
Narejena je iz 100% bombaža tkanega kot platno. Je udobna, prijetna 
na dotik in zelo trpežna. Ima dva velika prsna žepa na zadrgo in dva 
zunanja žepa. Praktični sistem vihanja rokavov, ki se jih fiksira z gum-
bom in zračniki pod pazduho, omogočajo prijetno nošnjo tudi v toplem 
vremenu. Zaradi njene funkcionalnosti, praktičnosti žepov na zadrgo 
in lepega videza jo boste z veseljem uporabljali v vseh letnih časih. V 
lovsko zeleni barvi. 
Velikosti od S do XXXL

252. ZIMSKA KAPA HIMALAJA  

Izredno topla, podložena, vodo odbo-
jna kapa, ki se jo bodo še posebej raz-
veselili tisti, ki jih rado zebe. Je skoraj 
nepogrešljiv del zimske opreme za na 
prežo. Nositi jo je možno z dvignjeni-
mi ali spuščenimi ušesniki. Na voljo 
so tri velikosti mala, srednja in velika.

254. NOŽ IZ DAMASTA    

Eleganten lovski nož narejen iz damasta. Na osnovo rezilo iz kvalitetnega 440 C nerjavečega 
jekla je nakovano 8 različnih jeklenih plasti na obeh straneh rezila. Damastna rezila so izredno 
ostra, njihova prednost pa je v tem, da dolgo držijo ostrino. K značilnemu videzu rezila se prilega 
plemenit vložek na ročaju in preproste čeljusti iz nerjavečega jekla. Ročaj je narejen iz korenine z 
značilno strukturo. Dolžina rezila je vsestransko uporabnih 9 cm, teža 98 g. V ceno je vključen tudi 
usnjen etui. Je v darilni kovinski embalaži.
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255. PLETENA LOVSKA JOPA 

PODLOŽENA S POLAR FLISOM

Zelo topla, nekoliko daljša jopa ima visok ovratnik, 
ki nudi dobro zaščito tudi za obraz. Zapira se na 
zadrgo, zato je možno višino ovratnika prilagoditi 
vremenskim razmeram.  Na rokavih in ob pasu je 
patent, ki preprečuje vdor vetra in mraza. Na rame-
nih in komolcih je jopa ojačana z  dekorativnim plat-
nom. Ima dva stranska žepa. Z notranje strani je 
podložena s polar flisom, ki je dober izolator.  Jopa 
lahko nadomešča jakno. V hudem mrazu pa jo nos-
ite pod  jakno.

63,00 $

63,00 $

83,00 $

256. PLETEN LOVSKI PULOVER

PODLOŽEN S POLAR FLISOM 

Zelo topel nekoliko daljši pulover ima vi-
sok  z zadrgo nastavljiv ovratnik, ki nudi 
dobro zaščito tudi za obraz. Na rokavih 
in ob pasu je patent, ki preprečuje vdor ve-
tra in mraza. Na ramenih in komolcih je 
ojačan z dekorativnim platnom. Ima dva 
stranska žepa in prsni žep na zadrgo. Z 
notranje strani je podložen s polar flisom. 

257. OBOJESTRANSKI LOVSKI PULOVER 

Z MEMBRANO IN POLAR FLISOM. 

Izredno topel neprepihljiv in 
nepremočljiv lovski pulover je 
možno nositi na obeh staneh. Na 
eni strani kot pleten pulover na 
drugi strani pa kot flis.  V bistvu 
gre za nadgradnjo lovskega pulo-
verja opisanega pod št. 234.

NEPREMOČLJIVO NEPREPIHLJIVO
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258. ARCTIC TERMO ŠKORNJI
Izredno topli, lahki in povsem nepremočljivi škornji, 

ki segajo do kolen. Zgornji del škornja se konča z 
nepremočljivim platnom, ki ga je možno zategniti in 

preprečiti vdor dežja, snega ali smeti. V predelu gležnjev 
so ojačeni, zato omogočajo varno hojo tudi po robust-
nem terenu. Podplat je čvrst, preprečuje zdrs in nudi 

dober oprijem na spolzkih tleh, pa tudi na gladki 
skali in ledu. Škorenj je zelo udoben in omogoča 

dolgotrajno hojo po najrazličnejšem terenu. Z njimi 
lahko hodite po ledeno mrzli vodi ali stojite v 

snegu, ne da bi vas zeblo, saj so uporabni 
do neverjetnih -50° C. Po drugi strani pa 

vrhunska toplotna izolacija preprečuje 
vdor toplote, zato so uporabni v 

vseh letnih časih.

Sestava škornja

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA

 EVA MATERIAL  
 Z MEHURČKI

Velikosti od 41 do 47

56,50 $

NAREJENO V EU

NAREJENI ZA LOVCE

DO –50°C
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34,50 $

39,50 $

23,00 $

259. TERMO ŠKORNJI ALASKA    

Lansko prodajno uspešnico Arctic termo 
škornje je možno dobiti le v velikosti od št. 
41 do 47. Na željo velikega števila žensk, ki 
bi rade manjše in nekoliko nižje škornje, smo 
poiskali škornje podobnih karakteristik, ki 
nudijo dobro zaščito do -30° C, kar je za naše 
klimatske razmere še vedno več kot dovolj. So 
povsem nepropustni za vodo in znatno lažji od 
klasičnih škornjev. Narejeni so v EU. Velikosti 
od 36 do 40.

260. TERMO ŠKORNJI GRENLANDER   

Imajo podobne karakteristike kot Arctic 
termo škornji in nudijo dobro zaščito do 
-30°C. Razveselili se jih bodo predvsem 
tisti, ki imajo nadpovprečno velika stopa-
la. So povsem nepropustni za vodo, zelo 
topli in mnogo lažji od klasičnih škornjev. 
Narejeni so v EU.  Dobijo se v velikosti od 
48 do 50.

261. VLOŽKI ZA ARTIC TERMO ŠKORNJE   

Notranji vložek je narejen iz filca in ovčje 
volne, ki ji je dodana posebna toplotna 
izolacijska folija. Je zelo topel in lahek. 
Lahko ga nosite tudi v kombinaciji z drugi-
mi škornji. Nudi toplotno zaščito do -50° C.

Sestava

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA
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PREDSTAVITEV FIRME IN POGODBA O PRODAJI BLAGA NA DALJAVO 

Smo specializirano storitveno trgovsko podjetje z lovsko opremo s poudarkom na optiki.
Firma: BELUGA storitveno trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana.
Naslov: Slovenska c. 8, 1000 Ljubljana.
Skrajšana firma: Beluga, d.o.o. Ljubljana
Datum ustanovitve: 24. 10. 1990, Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg. 2002/06783, št. vložka 
1/08780/00.
Matična številka: 5418941
Identifikacijska št. za DDV: SI58150048, smo davčni zavezanec.
Osnovni kapital: 9.598,00 EUR
Tel./fax: ++ 1 25 10 880; GSM: 041 72 60 11
Elektronski naslov: info@beluga.si
Internetna stran: www.beluga.si

Vse cene v prodajnem katalogu so maloprodajne z obračunanim DDV, izražene v evrih. Pridržujemo 
si pravico spremembe cen, s tem, da vas o spremembi cene obvestimo v času naročila. Naročila so 
možna preko vseh sredstev za komuniciranje na daljavo, priporočamo naročilo po telefonu, kjer vam 
lahko nudimo tudi strokovno pomoč in dodatne informacije o izdelku. Večina blaga je na zalogi in bo 
dostavljeno v roku 5 delavnih dni od dneva naročila, v obliki poslovnega paketa z odkupnino. V kolikor bo 
rok za dostavo blaga daljši od 5 delavnih dni, vas bomo na to opozorili. Stroške dostave nosi naročnik in 
niso zajeti v ceni blaga. Plačajo se dostavljalcu Pošte Slovenija po ceniku za poslovne pakete, in sicer do  
2 kg mase 5,22 EUR, za težje pakete pa 6,18 EUR. O morebitni spremembi cenika za dostavo vas bomo 
obvestili v času naročila. Plačilo blaga je po povzetju in se plača ob dostavi. Riziko transporta prevzame 
Beluga d.o.o. Morebitno poškodbo ali količinski manjko blaga nam morate pisno javiti najkasneje v 
roku 8 dni od prevzema blaga. Morebitne pripombe, ugovore, zahtevke ali vprašanja lahko naslovite 
na naš naslov. Kupec ima pravico, da nas v 15 dneh pisno obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi 
navedel razlog za svojo odločitev, nato pa  v roku 15 dni vrniti blago v nespremenjeni obliki in  količini, 
skupaj z nepoškodovano embalažo, računom, morebitno garancijo, navodilom za uporabo … Prodaja-
lec se zavezuje, da bo v roku 15 dni po prejetju obvestila stranki vrnil celotno kupnino, na njen bančni 
račun. Stranka nosi  stroške vračila blaga. Pravica do vračila ne velja za spodnje perilo, vložke za škornje 
in oblačila ter obutev, ki je bila nošena, za tehnične predmete za katere se vidi, da so bili v uporabi, 
za odprte ogrevane blazinice in sredstva za privabljanje divjadi. V primeru, da smo blago naročili pri 
dobavitelju na posebno željo stranke, stranka ne more odstopiti od pogodbe. Na to določilo vas bomo 
opozorili pred potrditvijo naročila. V  primeru tako naročenega blaga lahko vzamemo do 40% are. Ara se 
v času plačila blaga odšteje od vrednosti nakupa. V primeru, da se stranka premisli in odstopi od nakupa 
are ne vračamo. Poleg blaga boste prejeli račun, odvisno od vrste blaga pa lahko še garancijo in navodilo 
za uporabo. Jezik komuniciranja je slovenščina. Koristne nasvete za uporabo in vzdrževanje boste našli 
v rubrikah “dobro je vedeti.” 

Z naročilom blaga se smatra, da je stranka seznanjena z določili pogodbe in jih sprejema.  
Pogodbo arhivira stranka. Morebitne spore bosta trgovec in kupec reševala sporazumno. V primeru, da 
do sporazuma ne pride, pa je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca. 

Beluga d.o.o. Ljubljana                                                                     Ljubljana, november 2013  
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262. NOŽI MARTTIINI

Znani finski proizvajalec nožev Marttiini se je specializiral predvsem za lovske, ribiške, filetirne in 
kuhinjske nože. Narejeni so iz kromovega ali ogljikovega jekla. Njihova trdota je od 54 do 58 HRC 
zato so izredno ostri. Marttiinijevi noži niso poceni. So pa v vsakem pogledu vredni denarja, ki ga 
boste za tak nož odšteli.
Tradicionalni lovski in filitirni noži Marttiini z lesenim ročajem 

37 17

Moderni lovski noži Marttiini

5 38 3 18

Filitirni noži Marttiini

12

10 8 33

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

37 110 220 3 110 230 10 150 270
17 100 220 18 95 220 8 150 310
5 110 250 12 150 270 33 190 310

38 130 260

39,90 $ 37,00 $ 30,50 $

46,50 $ 58,50 $ 43,00 $ 26,00 $

31,00 $ 23,50 $ 30,50 $
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263. LK 5032 A
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Trdota: 57 HRC
Dolžina: 197/115 mm
Ročaj: G10/Aluminij

266. LK 5027
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 158/90 mm
Ročaj: G10
Trdota: 57 HRC

268. LK 5033
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 197/115 mm
Ročaj: G10/ Aluminij
Trdota: 57 HRC

267. LK 5032 F
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 197/115 mm
Ročaj: Aluminij 6061T
Trdota: 57 HRC

269. LK 5053
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 171/102
Ročaj: G10
Trdota: 57 HRC

264. LK 5029
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 198/115 mm
Ročaj: G10/Micarta
Trdota: 57 HRC

265. LK 5030
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 197/115 mm
Ročaj: G10
Trdota: 57 HRC

NOŽI TEKUT

Rezila lovskih in vojaških nožev Tekut so narejena iz jekla 7Cr 17, nekatera celo iz 8Cr 14, kar 
jim daje izredno trdnost in s tem povezano dolgotrajno ostrino (po Rockwelovi skali od 57 do 60 
HRC). Ročaji so iz preiskušenih  materialov, ki omogočajo dober oprijem in minimalo težo. Vsi noži 
imajo priložen eleganten etui iz kordure in varnostni karabin. Pakirani so v lični, darilni embalaži, s 
priloženim certifikatom. Cena je promocijska. Kdor z nožem ne bo  zadovoljen nam ga lahkov roku 
enega meseca vrne, mi pa mu vrnemo kupnino.

29,00 $

29,00 $

29,00 $

29,00 $29,00 $

29,00 $

25,00 $
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270. LK 5062 
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina:  197/115 mm
Ročaj: Lesen
Trdota: 57 HRC

271. LK 5064
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina:  197/115 mm
Ročaj: Lesen
Trdota: 57 HRC

272. LK 5256 B
Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 235/140 mm
Ročaj: G10
Trdota: 58 HRC

NOŽI TEKUT

274. PREKLOPNI NOŽI Z USNJENIM ETUIJEM

5 / 8 cm

3 /9,5 cm

1 / 9,5 cm 2 / 10 cm

6 / 9,5 cm

4 / 10 cm

25,00 $

53,00 $ 57,00 $

18,00 $

18,00 $

16,00 $

16,00 $
11,50 $

20,00 $

25,00 $

273. LK 9005
Rezilo: 8 Cr 14 MoV
Dolžina: 187/108 mm
Ročaj: G10
Trdota: 60 HRC
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275. ŽEPNI PREKLOPNI NOŽI

Iz široke ponudbe žepnih nožev različnih proizvajalcev smo izbrali nakaj preizkušenih nožev, 
primernih tudi za lovce. Poleg št. noža je navedena dolžina rezila v cm.

1 / 8 cm

3 / 10 cm

5 / 8 cm

2 /8 cm

4 / 7,5 cm

6 / 9 cm

10 / 9 cm9 / 9 cm

41,00 $

14,00 $

14,00 $

14,50 $

53,00 $

9,50 $

19,00 $

16,00 $

14,50 $

7 / 8 cm 8 /  9 cm

11 / 8,5 cm

8,50 $

49,00 $
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276. NEPREKLOPNI LOVSKI NOŽI Z USNJENIM ETUIJEM

Ročno izdelani noži. Ročaji so iz rogovja, kosti ali lesa. Dana je dolžina kline v cm. V ceno je 
vključen tudi usnjen etui

3 / 8 cm

20,00 $

5 /10,5 cm

27,00 $

2 /12,5 cm

29,00 $

4 / 8 cm

20,00 $

1 / 10 cm

22,00 $

22,00 $

6 / 9 cm

8 / 12,5 cm

20,00 $

7 / 10 cm

20,00 $

ETUIJI

9 / 9,5 cm 10 / 16 cm

32,00 $ 36,00 $



64 

277. UNIVERZALEN LOVSKI NOŽ
Ročno izdelan nož z usnjenim etuijem
Ročaj iz jelenjega roga
Dolžina kline: 95 mm
Dolžina noža: 215 mm

278. UNIVERZALEN LOVSKI NOŽ
Ročno izdelan nož z  usnjenim etuijem
Lesen ročaj
Dolžina kline 95 mm
Dolžina noža 215 mm

49,00 $ 26,00 $

Pred vami sta dva po funkciji enaka, tradicionalna lovska noža, narejena iz enega kosa, ki poteka 
skozi ročaj, kar jima daje še posebno trdnost. Noža sta vsestransko uporabna, od odpiranja, odiranja 
in razkosavanja tako male kot velike divjadi. Primerna pa sta tudi za vsa druga opravila. Rezilo je 
iz jekla 440, ki ga je enostavno ostriti in dobro drži ostrino. Dolžina noža je 215 mm, dolžina kline 
pa uporabnih 95 mm. Razlikujeta se le po ročaju. Cenejši ima lesen ročaj, dražji iz jelenovega roga. 
Oblika ročaja nudi dober oprijem in ščiti pred zdrsom. Etui je usnjen. V bistvu gre za unikatne nože 
saj so narejeni ročno v Pakistanu, ki je znan po izdelavi kvalitetnih nožev.   

15,00 $

10,00 $ 9,00 $ 8,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 15,00 $

279. VEČ NAMENSKO ORODJE

Gre za vsestransko uporaben pripomoček, ki je že marsikat-
erega rešil iz neprijetne situacije. Poleg resnih koničastih klešč 
ima še 12 funkcij; od noža, odpirača za konzerve in steklenice, 
do raznih izvijačev. Narejen je iz kvalitetnega jekla in funkcio-
nalno oblikovan. Njegova prednost je v tem, da je vse tisto kar 
najpogosteje rabimo vedno pri roki. Zložen v etuiju meri 120 
mm in tehta skromnih 180 g.

280. ETUIJI ZA NOŽE IN BATERIJSKE SVETILKE

1
2

3

4
5

6
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281. PROFESIONALNI KUHINJSKI NOŽI MARTINI  

Marttiinijeve lovske in športne nože imamo v našem prodajnem programu že preko 20 let. V 
družinskem krogu in krogu prijateljev že vrsto let uporabljamo tudi njihove gospodinjske nože, ki so 
izjemni. Ročaji so gumirani in omogočajo izvrsten oprijem in zaščito prstov tudi takrat, ko je ročaj 
moker ali masten.  Rezila so iz jekla, ki zelo dolgo drži ostrino. Vsi, ki jih imajo nam pravijo, da 
tako ostrih in lahkih ter vsestransko uporabnih gospodinjskih nožev še niso imeli. Prepričani smo, 
da boste z njimi zadovoljni tudi vi.  

št. noža dolžina d. kline št. noža dolžina d. kline       

1 270 mm 150 mm 4 200 mm 100 mm 
2 310 mm 190 mm 5 A 200 mm 100 mm

3 A 270 mm 150 mm 6 170 mm 70 mm   

1

2

3A

4

5A

6

32,90 $

30,50 $

25,50 $

25,50 $

26,70 $

31,00 $
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282. AKUMULATORSKA SVETILKA KEZI S II 
z montažo in mikro stikalom
uporaben snop svetlobe 200m
tudi v IR izvedbi
2.600 mAh 
dolžina: 13 cm
teža: 400 g 
Cena: 190,00 €  

130,00 $

108,00 $

114,00 $

126,00 $

220,00 $ 205,00 $

126,00 $

75,00 $

120,00 $

283. ZELENI LASER 
Gre za kombinacijo med klasičnim laserjem in bateri-
jsko svetilko.
Dolžina: 130 mm
Teža: 120 g
Valovna dolžina 530 nm
Moč: 12 mW
Domet: preko 500 m
Cena: 200,00 €  

284. STRELNI DALJNOGLED S 

SVETILKO IN MONTAŽO 
Povečava: 4 x 
Premer objektiva 32 mm
Dolžina: 250 mm
Teža: 440 g
Domet svetilke: 130 m
Cena: 180,00 €        

285. STRELNI DALJNOGLED S SVETILKO
Povečava: 3 – 9 x
Premer objektiva: 40 mm
Domet svetilke: 144 m
Cena: 210,00 €   

286. BSA 6 – 24 x 44   
Cena: 190,00 €

287. BSA 8 – 32 x 50
Cena: 210,00 €

288. NORCONIA 4 X 36 LUX  
Križ: špica
Cena: 120,00 €

289. NOČNI ENOGLED NIGHT OWL
Povečava: 4 x 
Zorni kot: 12 st.
Napajanje: 1 x CR 123 A
Vgrajen IR osvetljevalec
Teža: 420 g
Cena: 360,00 €

290. NOČNI ENOGLED NV1
Povečava: 3 x 
Zorni kot: 15 st.
Napajanje: 1 x CR 123 A
Vgrajen IR osvetljevalec
Teža: 480 g
Cena: 340,00 €

VZORCI IN ZADNJI KOSI  
Na strani 66 in 67 boste našli nekaj izdelkov z znižano ali reklamno ceno. Gre za zadnje kose ali 
vzorce. Blago je tehnično brezhibno in ima normalno garancijo. 
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70,00 $ 55,00 $

75,00 $

80,00 $

28,00 $

180,00 $

27,00 $42,00 $

19,80 $

291. HAWKE 20 x 60 
Cena: 108,50 €    

292. NORCONIA 20 x 50
Cena: 90,00 €

293. BSA 10 – 30 x 50 zoom
Cena: 130,00 €

294. DALJNOGLED 10 x 50 S 

KOORDINATNIM KRIŽEM
Cena: 120,00 €

295. MARINE 7 x 50 – KOMPAS   
Osvetljen kompas in koordinatni križ
Polnjen z nitrogenom
Povečava: 7 x 
Vidno polje: 114 m
Teža: 1049 g
Cena: 288,00 €

296. LOVSKA JOPA             
Elegantna nekoliko 
kompaktnejša jopa, na 
ramenih ojačana z usnjem. 
Ima dva stranska žepa.    
Velikost: samo 3XL
Cena: 47,90 €

297. LOVSKA SRAJCA 
Udobna in trpežna, narejena iz 
100% bombaža, zagotavlja do-
bro počutje v vseh letnih časih. 
Velikosti: samo S in M
Cena: 33,00 €

298. NEOPREN ŠKORNJI
Ni vseh številk
Cena: 69,00 €

299. KOMPLET NOŽEV
V kompletu sta dva noža, brus in atraktiven usnjen etui. 
Dolžina večjega noža je 215 mm. Klina je iz kvalitet-
nega jekla 440, ki se dobro brusi in drži ostrino. To so 
unikatni ročno izdelani noži v darilni embalaži.
Cena: 45,00 €
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300. TERMO ČEVLJI    
Topli, lahki in nepremočljivi čevlji so namenjeni vsem 

tistim, ki potrebujejo robustno in praktično obuvalo, 
ki je sestavljeno iz spodnjega čvrstega in povsem 
vodo odpornega čevlja, ki nudi dober oprijem na 

različnih terenih. Gornji del čevlja je narejen iz usnja 
in trpežne kordure, ki nudi maksimalno udob-

nost pri hoji. Notranji vložek je narejen iz filca in 
ovčje volne, ki mu je dodana posebna toplotna 

izolacijska folija. Višina čevlja je takšna kot 
pri klasičnem planinskem čevlju. Čevlji so 
preizkušeni, saj so na trgu že vrsto let. So 

zelo trpežni in enostavni za vzdrževanje. 
Testirani so bili tudi pri temperaturi -30°C, 

zato so primerni za vse letne čase. So 
izredno lahki, saj masa enega para ne 

presega 800 g.

Sestava škornja

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA

 EVA MATERIAL  
 Z MEHURČKI

 KORDURA

 USNJE

do -30ºC

Narejeni v EU

63,50 $Velikosti od 39 do 47


