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Beluga
2017

PRODAJNI KATALOG

Spoštovanikupciinposlovnipartnerji!

Pred vami je naš novi prodajni katalog, ki nudi pestro izbiro optičnih naprav za opazovanje
in merjenje, različnih kakovostnih in cenovnih skupin. Poleg lovskih, pomorskih in turističnih
daljnogledov, boste lahko izbirali v široki ponudbi strelnih daljnogledov, spektivov, naprav za
nočnoopazovanje,daljinomerov,kolimatorjev….

Vkolikorbostepotrebovalistrokovninasvet,vambomoradipomagali.Polegoptikejevkatalogu
ševelikaizbirarazličnihnožev,baterijskihsvetilk,kompasov,pokrival,oblačilinostaleopreme,
primerne za lovce, ribiče, planince, pohodnike, tabornike in vse tiste, ki se profesionalno ali
ljubiteljskopogostonahajatevnaravi.

Večinaizdelkovjestalnonazalogiinjihjemožnonaročitipopošti.Vkolikornasbosteobiskalina
sedežupodjetja,vamsvetujemo,dasepredhodnonajavite.Fotografijesosimbolične.

Priposameznihmodelihsomožnespremembetakovoblikikotbarviinoznakah.

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
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Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 8 X 
Vidno polje: 118 m
Teža: 660 g
Polnjen z nitrogenom
Gumiran
100 % vodotesen
Garancija: 10 let 

1
  

LOVSKI DALJNOGLED 8 X 42 WPR

Tojedaljnogledzdesetletnotovarniškogarancijo,kisodivvišjikakovostnirazred.Oblikaje
sodobna,ohišjejekompaktnoingumirano,vendarlahkoinmajhno.Vsaoptikajenarejenaiz
najkakovostnejšegaBaK-4stekla,kidajekristalnočistoinjasnosliko.Lečesoprevlečenez
večslojnokovinskoprevleko,kiomogočaodličnosvetlobnopropustnost,zatojevidljivostv
mrakuzelodobra.Dioptrija inočesniškoljkistanastavljivi,zato jemoženpogledzalibrez
očal. Ostrenje je sredinsko in zelo natančno. Je povsem vodotesen. Daljnogledu je priložen
širokneoprenskipaszanošenjeinkvalitetnatorbica.Embalažajedarilna.Vtoskupinosodita
šedaljnogledaSanju10x42WPRin8x32WPR,kiimatapodobnekarakteristike.Trdimo,da
vcenovnemrazredudo350EURnepoznamoboljšegadaljnogleda.

2 

198,00 €
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4
  

SANJU 10 X 42 WP 5
  

SANJU 8 X 30 WP

Vrhunski daljnogled s samodejno izostritvijo, narejen 
prav za potrebe lova. Je nekoliko manjši in lažji od kla-
sičnih 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. 

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.

vidno polje: 112 m
vodoodporen
teža: 850 g
Polnjen z nitrogenom 
Garancija: 10 let

Vidno polje: 148 m
Teža: 550 g
Polnjen z nitrogenom
Gumiran 
100% vodotesen
Garancija: 10 let

2
  

SANJU 10 X 42 WPR

3
  

SANJU 8 X 32 WPR

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

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

198,00 €

135,00 €

230,00 €
150,00 €
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6
  

SANJU 8 X 30 LE

8
  

SANJU 8 X 30 širokokoten 9
  

SANJU 8 X 21

7
  

SANJU 10 X 30 LE

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

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

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

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

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

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 servi-
serjem in monterjem za odkrivanje poškodb in okvar na 
raznih objektih in daljnovodih.

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 na-
domesti kateri koli daljnogled, tudi tiste iz najvišjega ce-
novnega razreda. Njegova prednost je predvsem v tem, da 
ga imate lahko vedno pri sebi. 

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

100,00 €

100,00 €

100,00 €

60,00 €
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13
  

SANJU 7–21 X 25 zoom

12
  

SANJU 8 – 24 X 30 zoom

14
  

SANJU 7 – 16 X 21 zoom
premer objektiva: 25 mm
povečava: 7 – 21 x 
vidno polje: 96 – 47 m
teža: 320 g
Garancija: 10 let

premer objektiva: 30 mm
povečava: 8 – 24 x
vidno polje: 73 – 42 m
teža: 495 g
Garancija: 10 let

Daljnogleda sta prvenstveno namenjena izletnikom, športnikom, planincem in pohodnikom, ki potrebujejo majhen, la-
hek in kakovosten daljnogled. Sta zelo uporabna tudi za ogled raznih športnih in glasbenih prireditev tako na odprtem 
kot zaprtem prostoru. 

Daljnogledi z nastavljivo povečavo so lahko zelo zanimivi. Z 
njimi lahko vidimo tisto kar z običajnim daljnogledom zara-
di oddaljenosti ne moremo. Poznati pa morate tudi njihovo 
slabo stran, v nasprotnem primeru ste lahko hudo razoča-
rani. Svetujemo vam, da se pred nakupom posvetujete s 
strokovnjakom.

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.

10
  

SANJU 8 X 25

15
  

NORCONIA 7 X 50

11
  

SANJU 10 X 25

16
  

NORCONIA 10 X 50

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

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

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

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

DALJNOGLEDI Z ZOOMOM ALI NASTAVLJIVO POVEČAVO

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

110,00 €

133,00 €

100,00 €

75,00 € 80,00 €

64,00 € 64,00 €
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 Zaradi nadpovprečno velike vhodne leče je vidljivost v mraku pri spodnjih dveh daljnogledih 
zelo dobra kljub nizki ceni.  

22
  

TASCO 8 X 56 

17
  

NORCONIA 8 X 40

19
  

8 X 21 21
  

12 X 2520
  

10 X 25

23
  

TASCO 9 X 63

Povečava: 8 X
Premer objektiva: 56 mm
Vidno polje: 105 m
Teža: 1050 g

premer objektiva: 40 mm
povečava: 8 x 
vidno polje: 135 m
teža: 700 g
gumiran 

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

premer objektiva: 25 mm
povečava: 12 x

vidno polje: 79 m
teža: 250 g

gumiran

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

Povečava: 9 X 
Premer objektiv leče: 63 mm
Vidno polje: 93 m
Teža: 1150 g

18
  

DOBRO JE VEDETI

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.

129,00 € 139,00 €

22,00 € 24,00 € 28,00 €

69,00 €
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Vodilni svetovni proizvajalec optičnih naprav in pripomočkov ima na področju izdelave daljnogledov več kot 150 let izkušenj, 
iznajdb, patentov in priznanj. Pri nas lahko po konkurenčnih cenah naročite vse daljnoglede Carl Zeiss.

Pri nas lahko naročite vse izdelke Swarovski Optik. Sodelujemo neposredno s proizvajalcem. V kolikor je izdelek v tovarni na 
zalogi je dobavni rok le nekaj dni.

Pri nas lahko naročite vse izdelke Bushnell, tudi tiste, katerih predstavitev je v reviji Lovec.

DALJNOGLEDI CARL ZEISS 

DALJNOGLEDI SWAROVSKI 

DALJNOGLEDI BUSHNELL 

24
  

TERRA ED

26
  

HABICHT 7 X 42 GA

28
  

TROPHY XLT

25
  

CONQUEST HD

27
  

EL 8,5 X 42 WB

29
  

LEGEND ULTRA HD

8 X 42

469,00 €

8 X 42

240,00 €

8 X 42

420,00 €

519,00 €

10 X 42

260,00 €

10 X 42
450,00 €

10 X 42

8 X 42 T*

1.095,00 €

povečava: 7 x 
premer objektiva: 42 mm
vidno polje: 114 m
vodoodporen 
teža: 760 g

1.040,00 €

povečava: 8,5 x 
premer objektiva: 42 mm
vidno polje: 130 m
vodoodporen
teža: 820 g

2.410,00 €

8 X 56 T*

1.475,00 €
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30
  

MARINE 7 X 50 – KOMPAS

34
  

LASERSKI DALJINOMER 600

36
  

LASERSKI DALJINOMER 550

31
  

ENDURANCE 8 X 56

35
  

LASERSKI DALJINOMER 1000

37
  

 KOLIMATOR

Osvetljen kompas in 
koordinatni križ
Polnjen z nitrogenom
Povečava: 7 x 
Vidno polje: 114 m
Teža: 1049 g

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

Povečava: 4 X 
Domet: 550 m
Dolžina: 110 mm
Teža: 145 g
Odstopanje: ±1 m

Premer objektiva: 56 mm
Povečava: 8 x
Vidno polje: 112 m
Polnjen z nitrogenom
100% vodotesen
Dobra vidljivost v mraku

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

180,00 €

259,00 €

229,00 €

349,00 €

317,00 €

32
  

DOBRO JE VEDETI

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 
posledica mehanske poškodbe, zato vam noben 
proizvajalec ne bo priznal garancije. 

33
  

DOBRO JE VEDETI

da na prepustnost svetlobe oz. možnost 
opazovanja 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 posledico 
neostro sliko in slabšo vidljivost v mraku. Zato 
pred čiščenjem vedno ispihajte morebitne 
prašne delce, čistite pa samo z mehko krpico. 

Naprava, ki omogoča pristrelitev  
lovskega orožja.

99,00 €
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STRELNI DALJNOGLEDI CARL ZEISS
Zeiss je edini izmed vrhunskih proizvajalcev optike, ki se je odzval na obstoječo gospodarsko krizo in s tem po-
vezano znatno manjšo kupno močjo in tržišču ponudil daljnoglede in strelne daljnoglede po sprejemljivi ceni, ob 
nezmanjšani kakovosti.

38
  

ZEISS TERRA 3 – 9 X 42

39
  

ZEISS TERRA 4 – 12 X 50

CONQUEST DL 

40
  

1,2 – 5 X 36 41
  

2 – 8 X 42 42
  

3 – 12 X 50

Polnjen z nitrogenom
Odlična vidljivost v mraku
Stabilen križ
Premer cevi: 25,4 mm
Dolžina: 316 mm
Teža: 419 g

Polnjen z nitrogenom
Odlična vidljivost v mraku
Stabilen križ
Premer cevi: 25,4 mm
Dolžina: 335 mm
Teža: 495 g

459,00 €

559,00 €

895,00 € 955,00 €

1.195,00 € 1.295,00 € 1.395,00 €

1.095,00 €

Z osvetljenim križem Z osvetljenim križem Z osvetljenim križem

Pri nas lahko naročite tudi Zeiss Victory V8 in Victory HT
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STRELNI DALJNOGLEDI BUSHNELL

STRELNI DALJNOGLEDI SWAROVSKI

Sodelujemo z generalnim zastopnikom in uvoznikom blagovne znamke Bushnell.  
Pri nas lahko naročite vse njihove izdelke, tudi tiste, katerih predstavitev je v reviji Lovec.

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.

TROPHY XLT

SWAROVSKI Z6

ELITE

SWAROVSKI Z6I

43
  

1,5 – 6 X 42 IR

49
  

1,7 – 10 X 42

46
  

3 – 9 X 50

52
  

1,7 – 10 X 42

44
  

1 – 4 X 24 IR

50
  

2 – 12 X 50

47
  

6 – 24 X 40

53
  

2 – 12 X 50

45
  

3 – 12 X 56 IR

51
  

2,5 – 15 X 56

48
  

2,5 – 10 X 50

54
  

2,5 – 15 X 56

450,00 € 540,00 €

410,00 € 850,00 €

500,00 € 900,00 €

1.850,00 €

1.990,00 €

2.150,00 €

2.510,00 €

2.620,00 €

2.820,00 €
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STRELNI DALJNOGLEDI BSA
Predstavljamo vam novo serijo lovskih daljnogledov BSA. Za njih je značilno, da imajo dobro propustnost 
svetlobe, 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.

55
  

BSA 1,5 – 6 X 42 z osvetljeno piko

56
  

BSA 2,5 – 10 X 50 z osvetljeno piko

57
  

BSA 3 – 12 X 56 z osvetljeno piko

58
  

BSA 1 – 4 X 24 z osvetljeno piko

Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 6 x
Vidno polje: 12,4 – 4 m
Dolžina: 295 mm
Teža: 460 g

Premer objektiva: 50 mm
Povečava: 2,5 – 10 x
Vidno polje: 9,2 – 2,3 m
Dolžina: 320 mm
Teža: 510 g

Premer objektiva: 56 mm
Povečava: 3 – 12 x 
Vidno polje: 7,6 – 2 m
Dolžina: 325 mm
Teža: 520 g 

Premer objektiva: 24 mm
Povečava: 1 – 4 x 
Vidno polje: 23 – 5,4 m
Dolžina: 242 mm
Teža: 420 g 

174,00 €

185,00 €

196,00 €

174,00 €
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STRELNI DALJNOGLEDI NORCONIA 
V našem prodajnem programu so že preko 20 let, kar pomeni, da so preizkušeni in so jih lovci dobro sprejeli. 
So trpežni, odporni na odsun, pa tudi vidljivost v mraku je za ta cenovni razred nad povprečno dobra.

59
  

NORCONIA 1,5 – 6 X 40 IR

60
  

NORCONIA 3 – 9 X 40 IR 

61
  

NORCONIA 3 – 9 X 56 IR

62
  

NORCONIA 3 – 12 X 56 IR

Premer objektiva: 40 mm
Premer cevi: 30 mm
Povečava: 1,5 – 6 x 
Vidno polje: 21 m 
Teža: 470 g
Osvetljen križec

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

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

Premer objektiva: 56 mm
Povečava 3 – 12 X 
Vidno polje: 6,4 m
Teža: 730 g
Dolžina: 325 mm
Premer cevi: 30 mm
Osvetljen križ št. 4

225,00 €

233,00 €

305,00 €

310,00 €
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63
  

NORCONIA 3 – 9 X 42 LUX

64
  

NORCONIA 1,5 – 6 X 42 LUX

65
  

NORCONIA 6 X 42 

66
  

HAWKE SF 6 – 24 X 44 AO 67
  

HAWKE SF 3 – 12 X 44 AO

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 4,7 – 1,2 m
Dolžina: 375 mm
Teža: 521 g

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 9,3 – 2,3 m

Dolžina: 340 mm
Teža: 505 g

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

190,00 €

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

175,00 €

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

150,00 €

242,00 € 207,00 €

68
  

DOBRO JE VEDETI

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.

69
  

DOBRO JE VEDETI

da daljnogledi in strelni daljnogledi, tudi tisti, ki so 100% vodotesni, 
niso odporni 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!
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70
  

HAWKE NE 1,5 – 6 X 44 IR 

71
  

HAWKE VANTAGE 3 – 12 X 50 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

Osvetljena pika v križu
Polnjen z nitrogenom
Dobra vidljivost v mraku
Premer cevi: 30mm
Vidno polje: 10,5 – 2,6 m
Dolžina: 356 mm
Teža: 606 g

215,00 €

289,00 €

72
  

HAWKE ECLIPSE 6 X 42 

74
  

HAWKE ECLIPSE 3 – 9 X 42

73
  

HAWKE ECLIPSE 1,5 – 6 X 42

75
  

HAWKE ECLIPSE 2,5 – 10 X 56

Premer objektiva: 42 mm
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 6,5 m
Povečava: 6 x
Dolžina: 321 mm
Teža: 430 g

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

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

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

136,00 € 159,00 €

159,00 € 199,00 €
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78
  

4 X 32

81
  

3 – 9 X 40 z AO obročem 82
  

4 X 32 z AO obročem 

79
  

3 – 9 X 40 80
  

3 – 9 X 50

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 9,8 m
Dolžina: 284 mm
Teža: 266 g

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 12 – 4 m
Dolžina: 315 mm
Teža: 355 g

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 9,8 m
Dolžina: 287 mm

Teža: 270 g

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 12 – 4 m
Dolžina: 312 mm
Teža: 346 g

Premer cevi: 25,4 mm
Vidno polje: 12,5 – 4,8 m

Dolžina: 284 mm
Teža: 490 g

109,00 €

115,00 €

76
  

HAWKE ENDURANCE 3 – 12 X 50 IR 

83
  

ZA ZRAČNO OROŽJE

77
  

HAWKE ENDURANCE 1 – 4 X 24 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

4 x 20

3–7 x 20

Osvetljena pika v križu
Polnjen z nitrogenom 
Dobra vidljivost v mraku
Premer cevi: 30 mm
Vidno polje: 33,3 – 8,4 m
Dolžina: 269 mm
Teža: 471 g

456,00 € 439,00 €

Pri vseh treh daljnogledih je priložena brezplačna montaža.

60,00 €

22,00 €

32,00 €

69,00 €

95,00 €

84
  

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 – deformirajo 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. 
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SPEKTIVI SANJU
Pri nas je le malo lovcev, ki ne bi poznali zmogljivosti lovskih daljnogledov Sanju, zato smo se odločili, da neko-
liko 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.

85
  

SANJU 15 – 45 X 60 WP 

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

291,00 €

86
  

SANJU 15 – 45 X 60 WP – 45°

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

291,00 €

87
  

SANJU 20 – 60 X 80 WP

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

426,00 €
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88
  

SWAROVSKI CTS 85

92
  

OKULARJI ZA SPEKTIVE    
 SWAROVSKI

94
  

CARL ZEISS VICTORY 65 T*FL 

90
  

SWAROVSKI ATS/STS 65

89
  

SWAROVSKI CTC 30 X 75

93
  

CARL ZEISS OKULARJI 
 ZA SPEKTIVE

95
  

CARL ZEISS VICTORY 85 T*FL 

91
  

SWAROVSKI ATS/STS 80

povečava: odvisna od okularja
premer objektiva: 85 mm
fokusiranje: od 8 m >
dolžina: 246 / 436 mm
teža: 1400 g

25 – 50 x W

20 – 60 x

Pogled: raven ali pod kotom 45°
Premer objektiva: 65 mm
povečava odvisna od okularja
ostrina: od 4 m >
teža: 1100 g, dolžina: 300 mm 

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

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

Okular 30 x / 40 x

Okular 15 – 65 x / 20 – 75 x

Okular 20 – 75x 

Pogled: raven ali pod kotom 45°
Premer objektiva: 85 mm

povečava odvisna od okularja
ostrina: od 5 m >

teža: 1450 g, dolžina: 345 mm 

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

620,00 € 395,00 €

615,00 €

755,00 €

510,00 €

1.720,00 €

1.905,00 €

1.480,00 €

1.200,00 €

2.495,00 €

2.110,00 €
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96
  

OLIVON 22 - 68 X 90 - 
 ED OPTIKA 

101
  

OPTIČNA PIKA DOCTER

103
  

MIKRO DOT 

98
  

OKENSKA 
 MONTAŽA

100
  

ADAPTER ZA
 DIGISKOPIJO

99
  

STOJALO ZA     
 SPEKTIV

97
  

HT 22 – 60 X 80 

102
  

OPTIČNA PIKA DRUGE 
 GENERACIJE

Pod kotom: 45° 
Dolžina: 560 mm
Teža: 1850 g
Visoka prepustnost svetlobe
Polnjen z nitrogenom
100% vodoodporen
Gumiran
Etuij in pas

Dolžina: 43 mm
Teža: 50 g

Montaža po  
izbiri:

Uvršča se med najmanjše in najlažje optične pike saj meri le 43 mm in 
tehta samo 50 g. Jakost rdeče pike je elektronsko samonastavljiva gle-
de na svetlobne razmere v času uporabe. Prižiga in ugaša se samodej-
no, 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.

raven ali pod kotom: 45° 
premer objektiva: 80 mm
možnost fotografiranja
dolžina: 390 mm
teža: 1000g 

Dolžina:  
od 64 do 171 cm
Teža: 2 kg

4 različni merki
7 jakosti osvetlitve
dolžina: 82 mm
teža: 115 g

370,00 €

120,00 €

359,00 €

180,00 €

680,00 €

39,00 €

59,00 €

49,00 €

OD 86,00 €
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115,00 €

230,00 €

95,00 €

85,00 €

27,00 €

95,00 €

104
  

RD 30

106
  

RD 25 H

108
  

OPTIČNA PIKA R 201 L

110
  

RD 28

105
  

RD 42

107
  

RD 30 H

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

dolžina: 115 mm 
podaljšek: 33 mm
premer: 25,4 mm
11 stopenj jakosti
priložena montaža

Dolžina: 110 mm
Teža: 70 g

Premer cevi: 28 mm
Dolžina: 140 mm
Polnjen z nitrogenom 
Zelena in rdeča pika

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

dolžina: 115 mm 
podaljšek: 33 mm
premer: 30 mm
11 stopenj jakosti
priložena montaža

Primerna za zračno in malo kalibersko orožje.

109
  

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. 

SPOŠTOVANI
V naslednjem letu bomo pričeli naše stranke obveščati 
o novostih na področju lovske opreme, o načrtovanih 
akcijah, popustih in razprodajah. Klasičen način s 
poštnim prenosom, ki smo se ga občasno poslužili je 
zamuden in izredno drag, zato ga bomo nadomestili z 
elektronsko pošto. Na račun zmanjšanih stroškov pa 
povečali ugodnosti za naše stranke. V kolikor nam boste 
posredovali vaš elektronski naslov vas bomo vključili med 
prejemnike naših obvestil. Naš naslov je info@beluga.si.  
Varovanje osebnih podatkov v skladu z ZVOP.
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NAPRAVE ZA NOČNO OPAZOVANJE

111
  

NOČNI DALJNOGLED TRACKER

112
  

EXELON 3 X 50

Premer objektiva: 42 mm
Povečava: 3x
Vidni kot: 30°
Teža: 600 g
Vgrajen IR osvetljevalec

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

790,00 €

460,00 €

113
  

IR LED SVETILKA

114
  

IR FILTRI

Idealen pripomoček za ojačanje digitalnih naprav za nočno opazovanje.
Nastavljiv snop svetlobe po širini in dolžini.
Priložena weaver montaža
Valovna dolžina: 850 nm
Domet: do 400 m.
Vodoodporna.

Nekatere naprave za nočno opazovanje so brez IR osvetljevalcev, ali pa imajo zelo kratek domet, zato so upo-
rabne le v mesečini. IR filter vgrajen v baterijsko svetilko zadrži vidni spekter svetlobe. Na ta način dobimo IR 
osvetljevalec, ki nam omogoča opazovanje tudi v trdi temi. Filtre je možno žagati in brusiti na želeno dimenzijo. 
Pri nas lahko naročite IR filtre do premera 250 mm.

99,00 €

25,00 € 32,00 € 40,00 €

do 35 mm do 42 mm do 52 mm

za večje dimenzije pokličite

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

450,00 €

299,00 €

116
  

SEEK THERMAL COMPACT

115
  

SEEK THERMAL REVEAL

Je termovizijski dodatek, ki se priključi na 
pameten telefon že obstoječega uporabnika.
Deluje na isti način kot zgoraj opisan Seek 
Thermal Reveal s tem, da morate imeti 
pameten telefon ali tablico sistema IOS ali 
Android.
Temperaturni razpon: -40°C do +330°C
Resolucija zaslona: 206 x 156
Domet: od 20 cm do 330 m
Vidno polje: 36°

Naprava omogoča opazovanje na osnovi temperaturnih razlik, 
tako podnevi kot ponoči, v vseh vremenskih razmerah, tudi v gosti 
megli, dežju ali snegu, ne glede na prepreke. Vsestransko uporaben 
pripomoček na različnih področjih. Lovcu omogoča hitro in natančno 
lociranje divjadi in iskanje obstreljene divjadi. Energetikom omogoča 
detekcijo toplotnih izgub na objektih in napravah. Različnim serviser-
jem omogoča iskanje podometnih in zidnih instalacij, vodovoda, od-
tokov, kanalizacije in natančno lociranje mesta okvare. Reševalnim 
službam olajša delo pri iskanju ponesrečenih, zasutih… Varnostnim 
službam omogoči hitro in uspešno iskanje ubežnikov, četudi so dobro 
skriti. V vsakdanjem življenju nam nudi večjo varnost, saj bomo pra-
vočasno zaznali nepovabljene, poiskali skrite ali izgubljena domače 
ljubljenčke, ugotovili mesto toplotnih izgub ali pregrevanja…
Temperaturni razpon: od -40°C do + 330°C
Dimenzije: 12 x 6 x 2,5 cm
Resolucija zaslona: 240 x 320
Vgrajena močna svetilka
Akumulatorsko polnjenje
Čas delovanja 11 ur
Vidno polje: 36°
Teža: 400 g
Domet: 150 m
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117
  

LASER ND3 – SUB ZERO

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 tempe-
rature. 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 nasta-
vljiva montaža za strelni daljnogled. Opozorilo: uporaba laserja kot namerilne 
naprave pri lovu ni dovoljena.
Dolžina: 158 mm
Teža: 156 g
Valovna dolžina: 532 nm
Barva: zelen snop
Moč: 18 mW
Nastavljiv snop svetlobe
Do -18° C

296,00 €

118
  

ZELENI LASER

119
  

RDEČI 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. 
To je edina namerilna naprava, ki omogoča streljanje iz boka. 
Izkušenemu strelcu omogoča streljanje tudi ponoči, 
ko je vidljivost znatno slabša. 
Dolžina: 90 mm
Teža: 50 g
Jakost: 5 mW

Namerilna naprava, ki projicira rdečo piko. Uporaben predvsem 
v pogojih slabše vidljivosti in mraku. Priročna naprava za trening  
hitrega in natančnega streljanja. Omogoča streljanje z boka. 
Uporaben tudi ponoči.
Dolžina: 90 mm
Teža: 50 g 
Jakost: 5 Mw
Domet: 300 m

88,00 €

79,00 €
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120
  

TURBO ISKALEC DIVJADI

121
  

ISKALEC DIVJADI WILDFINDER

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. Opozorilo: uporaba luči je pri lovu prepovedana.
Dolžina: 177 mm
Teža: 263 g
Čas delovanja: 2 uri
Domet: preko 200 m

190,00 €

140,00 €

139,00 €

149,00 €

135,00 €

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

3 W 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 idealna pri odkrivanju sledi. 

Majhno, lahko in zmogljivo baterijsko svetilko z vgraje-
nim rdečim laserjem je možno namestiti na  

dolgocevno in kratkocevno orožje. Ima 3 načine delo-
vanja: samo svetilka, samo laser, ali svetlobni snop z 

lasersko piko v sredini kar je izredno praktično.
Teža: 142 g

Dolžina: 9 cm
Domet svetilke: 150 m

Moč laserja: 5 Mw 
Domet laserja: 300 m

Napajanje: 2 x CR 123 A

122
  

SVETILKI ZA ISKANJE KRVNE SLEDI

123
  

OROŽNA SVETILKA Z VGRAJENIM LASERJEM

TL 1
Dolžina: 128 mm
Teža: 70 g 
Domet: 80 m 
Čas delovanja: 4 ure
Napajanje: 2 x CR 123A

TL 2
TL2 je nov izboljšan  
model, ki ima poleg 

modre tudi belo svetlobo.
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124
  

ISKALEC DIVJADI LED RAY, S PRIBOROM

125
  

ISKALEC DIVJADI GL 4 S PRIBOROM 

126
  

ISKALEC DIVJADI GL 2 S PRIBOROM 

To je preizkušena baterijska svetilka tipa wildfinder, 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

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

149,00 €

136,00 €

119,00 €

Majhna, lahka in zmogljiva strelna baterija z zelenim snopom svetlobe, ki jo je možno pritrditi na strelni dalj-
nogled 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: 130 mm
Teža: 140 g
Domet: do 250 m 
Čas delovanja: do 15,5 ur
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127
  

ISKALEC DIVJADI P5G S PRIBOROM

128
  

AKUMULATORSKA SVETILKA RT 7 IN RT 3 S PRIBOROM

Akumulatorska izredno zmogljiva strelna svetilka z belim in zelenim snopom svetlobe, ki je divjad ne vidi. 
Možno jo je namestiti na strelni daljnogled ali na cev od puške. Poleg akumulatorja deluje tudi na navadne 
baterijske vložke tipa 123 A in tipa 18650. V kompletu je svetilka s klasičnim in kabelskim stikalom, USB 
priključkom za polnjenje ter montažo. 
LED dioda: CREE XP-L V5 in XP-E2 zelena dioda
Nastavljiv snop svetlobe: 
Zelen in bel snop svetlobe
Maximalna moč: 800 lumnov
Domet: do 246 m
Čas delovanja: do 27 ur
Vodotesna: IPX-4
Dolžina: 168 mm
Teža: 185 g

Vsestranska svetilka uporabna kot klasična ali strelna baterija z belim in zelenim snopom svetlobe, ki je za 
divjad neviden. V priboru je poleg svetilke z navadnim in kabelskim stikalom še akumulatorski polnilec, univer-
zalna montaža za strelni daljnogled in cev od puške, etui za svetilko in lična torbica iz kordure.

169,00 €

145,00 € 129,00 €

RT 7                                                                                         
Domet belega snopa: 144 m                     
Domet zelenega snopa: 180m                 
Čas delovanja: do 3 ure                                              
Teža: 158 g                                                                             

RT 3                                                                                         
Domet belega snopa: 124 m

Domet zelenega snopa: 180 m
Čas delovanja: do 3 ure

Teža: 110 g                            

Ima zelen in bel snop svetlobe.
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129
  

SVETILKA T 9 S PRIBOROM

131
  

LED SVETILKA TA3 S PRIBOROM

132
  

AKUMULATORSKA SVETILKA Z 10 S PRIBOROM

130
  

SVETILKA T6A S PRIBOROM

Dolžina: 165 mm
Teža: 167 g
Moč: 110 lumnov
Domet: 150 m
Čas delovanja: 90 min
Napajanje: 3 x CR 123 A

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

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

Dolžina: 129 mm
Teža: 115 g
Moč: 80 lumnov
Domet: 130 m
Čas delovanja: 60 min
Napajanje: 2 x CR 123 A

107,00 €

149,00 €

225,00 €

98,00 €

Pri obeh svetilkah je možen dokup zelene diode z dometom 180 m, ki je za nemoteča za divjad.
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133
  

AKUMULATORSKA SVETILKA TK 11 R5 S PRIBOROM 

134
  

SVETILKA Z 4 S PRIBOROM

136
  

SVETILKA SU 5 137
  

XENON SVETILKA 138
  

LED SVETILKA

135
  

SVETILKA Z 3 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 maxi-
malni moči 285 lumnov je uporaben snop svetlobe kar 200 m in 
sveti več kot dve uri in pol. Prednost te baterijske svetilke 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

V našem prodajnem programu je že vrsto let, zato je 
preizkušena. Uporabna je predvsem kot strelna bate-
rija, 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

Žepna led svetilka za vsakda-
njo uporabo. Zaradi priročnosti 
in kompaktne 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

Dolžina: 124 mm
Teža: 65 g
Domet: 144 m
Čas delovanja: 60 min

Dolžina: 124 mm
Teža: 65 g
Domet: 60 m
Čas delovanja: 5 ur

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 

180,00 €

165,00 € 139,00 €

19,00 €

28,00 € 39,00 €
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139
  

LED SVETILKA K1

140
  

NAGLAVNA SVETILKA

141
  

NAGLAVNA SVETILKA 19 DIOD

143
  

PIŠTOLJSKA SVETILKA

142
  

NAGLAVNA SVETILKA 5 DIOD

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 ne-
pogrešljiv 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

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 prileganje in  
udobno namestitev na glavo. Njena prednost je v tem, da sveti do 150 ur.

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

Majhna, lahka in izredno močna pištolska strelna svetilka, z vgraje-
no univerzalno šinsko montažo. Je vodoodporna in prenese 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

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

36,00 €

15,00 €

59,00 €

11,00 €

18,00 €



29 Beluga 2017 

144
  

ŽEPNA KSENON SVETILKA

148
  

ŽARNICE Z ZELENO SVETLOBO IN REZERVNE ŽARNICE

149
  

TURBO SVETILKA S PRIBOROM

145
  

MAXI KOMPLET PREŽIVETJA

Znani španski proizvajalec baterijskih svetilk ima 
v svojem prodajnem programu tudi žepno sve-
tilko najvišjega kakovostnega razreda, 
namenjeno vsakdanji upo-
rabi. Je majhna lahka in 
zmogljiva, v lepi darilni 
embalaži. 
Dolžina: 120 mm
Teža: 100 g 
Domet: 60 m 

Na zalogi imamo veliko število različnih žarnic. Za baterijske svetilke T9, T6A, RT7, RT3 in 
nekatere druge, katerih premer glave je približno 27 mm, nudimo žarnice z zelenim spektrom 
svetlobe, ki je divjad ne vidi.  Informacije na 01 25 10 880.

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

V vodotesni plastični 
škatli je 15 najnujnejših 

pripomočkov za preživetje 
v naravi. 

29,00 €
23,00 €

146
  

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 
opazovanje zajcev in divjih prašičev najmanj moteča 
rdeča svetloba. Modra svetloba da boljši kontrast, 
zato se jo uporablja za iskanje krvne sledi. Zeleni 
filtri imajo najboljšo propustnost svetlobe in so 
najbolj uporabni za meglo in dež. Uporaba luči pri 
streljanju divjadi je prepovedana. 

147
  

DARILNI BON

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

139,00 €
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150
  

PRIBOR ZA SVETILKE - MONTAŽE

151
  

PRIBOR ZA SVETILKE - MIKROSTIKALA

152
  

PRIBOR ZA SVETILKE - FILTRI

Podrobnejše informacije o montažah na tel. 041 72 60 11.

35,00 €

30,00 €

25,00 €

35,00 €

20,00 € 20,00 € 20,00 € 45,00 € 30,00 €

20,00 €

40,00 €

30,00 €

25,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

40,00 €

25,00 €

30,00 €

25,00 €

45,00 €

1

5

1

1 2 3

4 5

9

2

6

2

10

3

7

3

11

4

8

4

12

Dimenzije
32 – 35 mm
43 – 47 mm

Barvni filtri za svetilke  
Maglite in Z10 dimenzije
56 – 62 mmset filtrovfilterfilterfilter
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153
  

SET BARVNIH FILTROV RAZLIČNIH DIMENZIJ 

154
  

BATERIJSKI POLNILEC TIPA 123 A 

156
  

BATERIJSKI VLOŽKI  
           TIPA 123 A 

155
  

BATERIJSKI POLNILEC 
 TIPA 18650

157
  

RAZLIČNI VLOŽKI NA POLNJENJE

159
  

MONTAŽA ZA LASER

Zaradi velikega povpraševanja po barvnih filtrih za svetilke smo razširili ponudbo le teh. Filtri so različnih 
dimenzij. Možno jih je rezati in brusiti na želeno velikost. Do velikosti 40 mm je cena za komplet 4 filtrov, pri 
večjih dimenzijah pa je cena za en kos.

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.

3 V baterijski vložki so pri večini 
ponudnikov nerazumno dragi. Pri 
nas jih dobite ugodneje.

V kompletu je polnilec in 2 vložka

φ = 25,4 mm φ = 30 mm

30 mm

40 mm

170 mm

210 mm

36,50 € 44,00 €

59,50 €

51,00 €18,00 €

30,00 €

12,00 €

18,00 €/set

21,50 €/set

28,50 €/kom

33,50 €/kom

3,70 €/kom

158
  

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 telefonu 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 prej 
po prevzemu blaga.

A 54

A 55NT 18650

CR 123 A
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160
  

MONTAŽNE RINKE HM 6104 IN 6144

161
  

MONTAŽNE RINKE RAZLIČNIH DIMENZIJ

162
  

MONTAŽNE RINKE RAZLIČNIH DIMENZIJ

163
  

WEAVER ŠINA

166
  

JEKLENA MONTAŽA 
 ZA REMINGTON - KRATKI 

164
  

ADAPTER 165
  

ADAPTER

Izredno stabilna montaža z dvojnimi vijaki in sredinsko«zagozdo«za močnejše odsune. 

Dolžina: 125 mm 11 mm - weaver 11 mm - weaver

36,00 €

18,50 €

39,00 €

18,50 €

18,50 €

39,00 €

22,00 €

35,00 €

36,00 €

25,00 €25,00 €

21,00 €

41,00 €

1

1

2

2

3

3

4

4

HM 6104

HM 5201 HM 5205 NC 1623-1 NC 1123

HM 6144

110,00 €
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Stabilna in široka montaža s kar 
trojnimi vijaki in sredinsko zagozdo 
za močnejše odsune. Ima zamenljiv 
zgornji del objemke, ki omogoča hitro 
montažo strelne baterije ali laserja. 
Različne višine in širine prizme.

139,00 €

123,00 €

110,00 € 105,00 €

159,00 €

42,00 €

48,00 €

167
  

SCHWENK MONTAŽA

169
  

JEKLENA MONTAŽA ZA 
 KOMBINIRKE

171
  

JEKLENA MONTAŽA ZA 
 KARABINKE 
 S TUNELOM

173
  

MONTAŽNE RINKE S PICATINNY/
           WEAVER ŠINO

168
  

SCHWENK MONTAŽA

170
  

JEKLENE RINKE

172
  

JEKLENA MONTAŽA ZA  
 KARABINKE 

Samo še 25,4 mm Univerzalna jeklena montaža za karabinke.

25,4 mm 
30,0 mm 

NUDIMO PREKO 500 RAZLIČNIH VRST MONTAŽ ZA STRELNE DALJNOGLEDE, SVETILKE IN 
LASERJE.  INFORMACIJE NA 041 72 60 11         
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174
  

STOL

176
  

STOL PALICA

175
  

STOL PALICA

177
  

NAHRBTNIK Z NOSILCEM ZA    
 PUŠKO

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

Usnjen sedež na raztegljivem kovinskem ogrod-
ju, ki lahko služi kot pohodna palica.  
Na spodnjem delu je konica za večjo stabilnost. 
Nosilnost 120 kg.

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

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 
naramnice nastavljive po višini. Ima 
več funkcionalnih žepov. Notranjo 
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.

49,00 €

41,50 €

59,00 €

43,50 €
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178
  

NAHRBTNIK S STOLOM

179
  

KLASIČEN LOVSKI NAHRBTNIK 

180
  

STOL 

183
  

ETUI ZA PUŠKO

182
  

VEČ NAMENSKA NAPRAVA 181
  

ZLOŽLJIV 
 STOL 

Klasičen lovski nahrbtnik z integriranim udobnim stolom, ki hkrati 
služi kot ogrodje nahrbtnika. Trpežen in kvaliteten nahrbtnik name-
njen eno ali več dnevnim turam, ima tri zunanje žepe in notranjost, 
ki se jo enostavno pere zato ga lahko uporabimo tudi za prenos 
ulova. Stol je zelo praktičen in udoben. Nosilnost 120 kg. 

Narejen je iz trpežnega platna obrobljenega z usnjem. Notranjost 
nahrbtnika je mogoče čistiti z vodo ali ga enostavno oprati, zato je 
primeren tudi za prenos uplenjene divjadi. Ima dva stranska žepa 
in nastavljive naramnice. Širok vstop v nahrbtnih z zgornje strani 
omogoča tudi prenos večjih kosov. Volumen cca 45 l.

višina: 55 cm
nosilnost: 130 kg

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.

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

V napravi, ki ima le 60 g in je za polovico manjša 
od škatle cigaret se nahaja kompas, led svetilka, 
termometer, hidrometer, ogledalo, povečevalno 
steklo, ravnilo, piščal in kresilo za prižiganje ognja.

55,00 €

56,00 €

18,00 € 19,00 €

43,50 €

25,00 €
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Srnjak 0,5 l 

Jelen 0,5 l 

Lisica 0,5 l 

Kuna 0,5 l 

Merjasec 1 l 

184
  

PIŠČALI ZA VABLJENJE

185
  

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 koncen-
trata. 

18,50 €

37,00 €

18,50 €

18,50 €

33,00 €

34,00 €

29,50 €

29,50 €

29,50 €

18,50 €

18,50 €

SRNJAKA

FAZANA

LISICE

DIVJEGA PRAŠIČA 

RACE

RUŠEVCA
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186
  

OMARA ZA OROŽJE 
 VIRO 5

188
  

NEOPRENSKI PAS ZA PUŠKO

189
  

NEOPRENSKI NABOJNIK 

190
  

LOVSKE PALICE

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.

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 
raztegljiva palica 
od 90 do 182 cm, 
widea konica z 
gumo in obročkom 
ter vrečko s trakom 
za prenašanje.

187
  

OMARA ZA OROŽJE 
 VIRO 10

Kovinska, v zeleni barvi                                                       
Mere: 145 x 35 x 28 cm                                                      
Teža: 43 kg                                          
Atestirana                                                                                        
5 točkovno zaklepanje                                                       
Ločen predal za strelivo                                                    
Možnost pritrditve na steno                                        

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

Lahek trpežen in udoben nabojnik, ki med nošenjem ne drsi in ne poskakuje.  
Še posebej sta dobrodošla  
žep za dokumente in  
varnostni žep. 

Kovinska, v zeleni barvi
Mere: 145 x 51,5 x 29 cm

Teža: 63 kg
Atestirana

5 točkovno zaklepanje
Ločen predal za strelivo

Možnost pritrditve na steno

285,00 € 385,00 €

33,50 € 28,00 € 54,00 €

31,00 €

32,00 €
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191
  

PODSTAVKI ZA NASTRELITEV

118,00 €59,00 €

49,00 €

49,50 € 14,00 €

95,00 €

24,00 €

192
  

DRŽALO IN ŽAGA ZA TROFEJE

196
  

ŠKRIPEC – VITEL ZA DVIGOVANJE

194
  

NOGE ZA PUŠKO

193
  

STOJALO ZA NASTRELITEV

195
  

URA ZA DIVJAD

197
  

PRISRČNICA

Nepogrešljiv pripomoček 
pri pripravi trofejnega  
rogovja

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 katerega 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. 
Maksimalna nosilnost je 453 kg. Po teži 
in velikosti ne presega daljnogleda 7 x 
50. Zelo enostaven, priročen in prakti-
čen pripomoček.

Nastavljivo, kompaktno in stabilno kovinsko 
stojalo je  
namenjeno za  
nastrelitev in  
čiščenje  
orožja.

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).

Narejena iz kvalitetnega prokroma, 
oblečenega v 
kakovostno usnje, 
s pokrovčkom, ki 
ga ni moč izgubiti. 
Volumen 200 mm
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14,50 € 8,00 €

14,00 €/kom

198
  

BRUS 199
  

BRUS

200
  

ŠČITNIKI

202
  

KLJUČAVNICA ZA OROŽJE 203
  

LOVSKI NOŽ VICTORINOX

201
  

ŠČITNIKI ZA STRELNE DALJNOGLEDE

204
  

TRADICIONALNI FRANCOSKI NOŽI OPINEL Z VARNOSTNO ZAPONKO197
  

PRISRČNICA

Izmed množice različnih brusnih kamnov, diamantnih plošč in ostalih bru-
snih pripomočkov smo se odločili uvrstiti 
v katalog preprost, poceni a zelo učinko-
vit vidia dvojni brus, s katerimi boste po-
leg nožev povsem solidno nabrusili tudi 
sekiro, koso, srp ali škarje. Dokler ga nis-
mo preiskusili, smo bili skeptični tudi mi.

Univerzalno ključavnico je 
možno namestiti na dolgocev-
no in kratkocevno orožje. 
Namestitev je zelo enostavna.

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.

Majhen, lahek in učinkovit

Dimenzije: 
Št. 2 (39 - 40,5 mm)
Št. 5 (51 – 56 mm)
Št. 6 (57 – 61 mm)

19,00 €

18,00 €

41,50 €

18,00 € 18,50 € 19,50 € 21,10 € 23,50 €

Dolžina kline  
8 cm

Dolžina kline  
8,5 cm

Dolžina kline  
9 cm

Dolžina kline  
10 cm

Dolžina kline  
12 cm
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205
  

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 izdelku ne boste našli. Nekatere fotografije so le 
simbolične. Možna so tudi odstopanja pri barvah. 

212
  

DOBRO JE VEDETI

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 telefonskem 
dogovoru. Zahvaljujemo se za razumevanje.

206
  

KATALOG FRANKONIA     
 2016/2017

211
  

OJAČEVALEC ZVOKA

207
  

PIŠČALI ZA PSA

210
  

GOBARSKI NOŽ Z ETUIJEM

208
  

PIŠČAL ZA PSA 209
  

ČUTARA

Na 695 barvnih straneh  
prodajnega kataloga je 
celovita ponudba lovske  
in športne opreme s  
cenami.

Profesionalna, visoko frekvenčna 
piščal za pse, narejena iz nerja-
večega jekla.
Frekvenčni razpon med 5400 Hz 
in 12800 Hz, 4 stopnje, do 3 Km

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

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

1 L

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

15,00 €

22,00 €

15,00 €

42,00 €

11,00 € 10,00 €
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216
  

POVRATNA POT - BACK TRACK

217
  

NOŽ IZ DAMASTA

213
  

DIAMANTNI  
           BRUS MARTINI

214
  

GUMA ZA  
           OKULAR

215
  

PROTIHRUPNA  
           ZAŠČITA

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.

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 nerjave-
čega 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.

29,90 €

63,00 €

79,50 €

19,80 € 25,00 €
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18,00 €

21,00 €

218
  

LOVSKE ROKAVICE

220
  

LOVSKE ROKAVICE MONTANA

222
  

KAPA S SVETILKO

224
  

DEREZE

219
  

URA Z LOVSKIM 
           MOTIVOM

221
  

ROGOVI

223
  

GAMAŠE

225
  

KRAMP Z 
 LOPATO

• vepra
• srnjaka
• jelena

Lahke in zračne 
lovske rokavice  
nudijo dobro  
zaščito pred  
vetrom in dežjem. 
Na dlaneh in palcu 
so še posebej 
ojačane. 

lovski rog zakrivljen

lovski rog 16 cm

115,00 €

15,00 €

26,00 €

27,00 €

17,00 €

79,00 €

25,00 €

zelo kompakten
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229
  

BALZAM ZA USNJE

231
  

KOMPAS

226
  

JEDILNI PRIBOR

227
  

VISEČE TEHTNICE 228
  

DIGITALNA 
 TEHTNICA 

230
  

ČISTILNI PRIBOR

232
  

BALLISTOLOV DELAVNI KOVČEK

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 kordure. Vse na enem 
mestu. Majhen, lahek in uporaben komplet.

Je narejen iz naravnega čebeljega voska z dodanimi rastlin-
skimi 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.

Univerzalni čistilni 
pribor za vse vrste 
dolgocevnega 
orožja v ličnem 
darilnem kovčku.

Vsebuje 6 različnih 200 ml sprejev za popravi-
lo, vzdrževanje in nego orožja, orodja, strojev in 
naprav v priročnem kovčku, ki so nepogrešljivi 
tako v domači kot profesionalni delavnici. 
Tradicionalno visoka kakovost Ballistolovih 
sprejev bo zadovoljila tako poklicne kot ljubi-
teljske mojstre. Že samo ime kot je univerzalni, 
zaščitni, silikonski, teflonski, montažni in 
delavniški sprej pove čemu so namenjeni.   

Mehanska
100 kg

Mehanska
200 kg

Območje tehtanja od 
0,1 do 200 kg;
Funkcija tare;
Prikaz temperature in 
vgrajen meter;
Samodejni izklop po  
2 min. neuporabe;

15,00 €

69,00 €

46,00 €

19,00 €

41,00 €

8,00 € 39,90 €

55,00 €

12,00 €



44 

NADZORNE KAMERE

233
  

BREZŽIČNA HD KAMERA

234
  

PRIMOS BULLET PROOF

235
  

ETUIJI ZA NOŽE IN BATERIJSKE SVETILKE

Z nadzorno kamero bomo videli kdo se zadržuje ob naši koči, spremljali gibanje divjadi, šteli divjad, opazovali njihove 
prehode, proučevali njihove navade, ocenjevali njihovo kondicijo in še marsikaj drugega. Videli bomo kakšno je 
dejansko stanje in kaj se dogaja v našem lovišču, kar je predpogoj za dobro gospodarjenje. 
Kamere so robustne, odporne na vremenske razmere, delujejo neslišno in so nemoteče za 
divjad. Večina sodobnih kamer deluje tudi ponoči. So tudi zelo koristen varnostni pripomoček 
v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju vam bomo predstavili eno od najsodobnejših varnostnih 
kamer, kjer lahko razmere spremljate na daleč z računalnikom ali telefonom in eno od najcenejših 
varnostnih kamer, ki daje podobne rezultate s to razliko, da jih ni možno spremljati z računalnikom 
ali telefonom. 

Resolucija: 8.0 MegaPixel 
Video posnetki: 1.920 X 1.080 
Spomin: SD kartica 32GB 
Doseg ponoči: 18 m 
Napajanje: 4 – 12 AA ali solarni panel
Čas delovanja: do 1 leta
Zapis datuma, časa, temperature, luninih men,  
GPS koordinat, snemanje zvoka, neposredni prenos slike na 
telefon ali računalnik. Avtomatsko opozorilo na  
aktivnosti ob kameri. Možnost pregleda terena.  
Možnost nastavitev na daljavo…

Resolucija: 8,0 MegaPixel
Možnost fotografije ali video posnetka
Doseg ponoči: 14 m
Napajanje: 4 AA baterije
Delovanje: do 9 mesecev
Izredno enostavna za rokovanje

429,99 €

109,99 €

10,00 € 9,00 € 8,00 € 12,00 € 12,00 € 15,00 €

1 2 3 4 5 6
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ZAKAJ BI NAS ZEBLO

236
  

GRELNI VLOŽKI ZA ČEVLJE

237
  

AKUMULATORSKI »TERMOFOR«

238
  

AKUMULATORSKO OGREVANE  
 ROKAVICE

239
  

AKUMULATORSKO OGREVAN  
 FLIS BREZROKAVNIK

Akumulatorski grelni vložki za čevlje so  
namenjeni vsem tistim, ki so v naravi tudi  
pri zelo nizkih temperaturah. Grelne vložke je 
možno namestiti v različno obutev. Grelni ele-
ment ima tri stopnje jakosti gretja in je oblikovan 
tako, da nas pri hoji ne moti. Čas gretja z enim 
polnjenjem je od 4 do 16 ur. Podatki o višini tem-
perature in času gretja so približni in so odvisni 
od izbire jakosti gretja, načina in časa polnjenja, 
ter upoštevanja navodil za uporabo. 

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. 

Osnovni model grelnih rokavic je iz softshel materi-
ala. Grelni element je majhen in lahek. Ima 3 stop-
nje ogrevanja. Čas gretja z enim polnjenjem je do 6 
ur. Usnjene rokavice so podobne smučarskim, čas 
gretja pa je podaljšan na 10 ur. 

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 bre-
zrokavnika še trije žepi in žep za 
nošenje akumulatorske baterije 
velikosti 7 x 5 cm, ki tehta le 
110 g. Grelni element v velikosti 
je všit na hrbtni strani. Ima 5 
stopenj jakosti gretja. Čas gretja z 
enim polnjenjem je od 2 do 7 ur 
odvisno od izbire programa. 

139,99 €

119,00 €

199,00 € 249,00 €

149,00 €
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240
  

ZIMSKI LOVSKI KOMPLET

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 bla-
govno 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 to-
plejšega 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 hlač-
nice 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.

NEPREMOČLJIV, NEPREPIHLJIV, NEŠUMEČ

262,00 €

172,00 €

131,00 €

Cena kompleta:

Jakna:

Hlače:
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241
  

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 funkcionalnosti 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.

212,00 €

137,00 €

106,00 €

Cena kompleta:

Jakna:

Hlače:
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242
  

LOVSKI KOMPLET PRO HUNT

Namenjen je za hladno in mokro vreme v jesenskem, zimskem in zgodnje spomladanskem času. Je povsem nepre-
močljiv in neprepihljiv, ter dobro oddaja vlago. Gre za tehnični komplet, ki je narejen iz lahkega, a zelo močnega in 
trpežnega materiala, prijetnega in udobnega za nošenje. Jakna je v celoti podložena. Na ramenih in komolcih je še 
dodatno ojačana. Ima odstranljivo kapuco, ki se zvije v ovratnik. Na sprednjem delu ima dva velika žepa, v katerih se 
nahajata nabojnika za šibrno in kugelno strelivo. Na zgornjem prsnem delu sta dva žepa za gretje rok. Na hrbtnem 
delu je velik žep, ki služi kot nahrbtnik. Pod pazduho so zračniki za boljši pretok zraka. Zapira se z obojestransko za-
drgo ali na gumbe, kar je dobrodošlo ob toplejšem vremenu ali večjem fizičnem naporu. V predelu pasu in rokavov je 
jakna nastavljiva tudi po širini. Na notranji strani je 6 žepov različnih velikosti za telefon, za nož, za dokumente. K jakni 
je možno za akcijsko ceno 15 € dokupiti zelo topel in lahek brezrokavnik, ki ga lahko nosimo tudi samostojno. Tudi 
hlače so v celoti podložene. Na hrbtnem delu so nekoliko višje, za boljšo zaščito. Na spodnjem delu je širina hlačnic 
nastavljiva z zadrgo. Na bočnem delu je elastika, celotni pas pa je z notranje strani obdan z nedrsečo podlogo, ki 
preprečuje »uhajanje« srajce. Ob strani sta dva globoka žepa za roke, dva žepa sta na hlačnicah in dva zadnja žepa 
na zadrgo. Poleg tega, da sta tako jakna kot hlače domiselno narejena, sta lična na pogled, zato sta primerna tudi za 
vsakdanjo uporabo. Barva olivno zelena.

239,00 €

149,00 €

115,00 €

Cena kompleta:

Jakna:

Hlače:
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243
  

NEPREMOČLJIVA IN NEPREPIHLJIVA FLIS JAKNA

244
  

KLOBUK 245
  

KLOBUK

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 tem-
peraturnih 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 pripomore 
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 – XXXL

69,00 €

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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246
  

OBOJESTRANSKA FLIS JAKNA

247
  

OBOJESTRANSKA LOVSKA KAPA

248
  

SLOVENSKI LOVSKI KLOBUK 249
  

FLIS LOVSKA KAPA

Narejena je iz 420 g polar flisa, ki je izredno topel. Na olivno zeleni strani ima dva velika stranska in prsna žepa na 
zadrgo. Nosimo jo lahko na obeh straneh. 
Tudi na »opozorilni« strani ima dva žepa. 
Je prijetna, udobna in elegantna 
predstavnica visoke francoske 
lovske mode, zato jo boste z 
veseljem nosili vsak dan.

Na eni strani je lovsko zelene barve, na 
drugi strani pa opozorilno oranžne barve 
za skupinski lov. Kapa je vodoodbojna. 

100% volna: 

zajčja dlaka: 

77,00 €

15,00 €

49,00 €

86,00 €

15,00 €
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250
  

FLIS LOVSKA JAKNA

252
  

LOVSKI BREZROKAVNIK

251
  

POLAR  JAKNA

253
  

LOVSKE HLAČE

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 veli-
ka stranska žepa na zadrgo. 
Velikosti od S do XXXL

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

Narejena je iz 350 g polar flisa, ki je zelo topel, mehak in 
prijetnega otipa. Ramena in komolce ima dodatno oja-
čane z rjavim velurjem, ki daje jakni eleganten videz. Ob 
straneh sta dva velika žepa na zadrgo. Tudi na notranji 
strani sta dva žepa. 
Širina v pasu je 
nastavljiva. 

Narejene iz 100% kompaktnega bombaža. Uporabne so 
v vseh letnih časih. Imajo dva globoka sprednja žepa, 
žep za kovance, dva zadnja 
in dva velika stranska žepa. 
Možno jih je nositi s pa-
som ali naramnicami. So 
udobne in prijetne ter 
zelo trpežne. Barva je 
lovsko zelena.

43,00 €

31,00 €

54,00 €

49,00 €
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TERMOSWED – THERMO FUNCTION

254
  

MAJICA

255
  

HLAČE

256
  

NOGAVICE

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. 

Nogavice imajo podobne last-
nosti 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 slo-
jem polipropilena. Na predelu 
golenice je nogavica dodatno 
podložena, da ne čutimo dr-
gnenja vezalk. Ko nogavico 
obujemo, ne čutimo nobenih 
šivov ali neprijetnih zgibov.

velikost
S - XXXL

velikost
S - XXXL

velikost
37 - 48

47,00 €

44,00 €

22,50 €

257
  

DOBRO JE VEDETI

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 oblačenje 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.
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26,00 €

36,00 €

39,00 €

33,00 €

258
  

ZIMSKA KAPA HIMALAJA

260
  

VEČ NAMENSKI BREZROKAVNIK 

259
  

LOVSKA SRAJCA

261
  

PELERINA GAMO

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

Narejen je iz trpežnega platna. Preko celega hrbta je 
velik več namenski vodoodporni žep, ki ga je enostavno 
čistiti. Na sprednjem delu sta dve dovolj veliki torbici z 
več uporabnimi žepi na zadrgo in dva mrežasta žepa z 
elastiko. Uporaben je preko celega leta. V toplem vre-
menu ga nosimo preko majice ali srajce, v mrazu lahko 
preko jakne ali bunde, saj so naramnice nastavljive tako 
po višini kot širini. Lahko nam nadomesti 
manjši nahrbtnik. 
Njegova prednost je v 
tem, da so stvari, ki 
jih pogosto rabimo 
vedno na dosegu roke.
 Možno ga je 
nositi tudi skupaj
 z nahrbtnikom.

Je udobna, prijetna na dotik in zelo trpežna. Ima dva veli-
ka prsna žepa. Zaradi njene funkcionalnosti, praktičnosti 
in lepega videza jo boste z veseljem uporabljali v vseh 
letnih časih. V lovsko zeleni barvi. 
Velikosti od S do XXXL

Dobra zaščita pred dežjem. Na sprednjem delu je zadrga 
in trak za nastavitev kapuce. Zloži se v »žep«, ki ne zavza-
me veliko prostora in ga je možno nositi pripetega na pas 
ali nahrbtnik.
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262
  

PLETENA LOVSKA JOPA 
 PODLOŽENA S POLAR FLISOM

263
  

PLETEN LOVSKI PULOVER 
 PODLOŽEN S POLAR FLISOM

264
  

OBOJESTRANSKI LOVSKI PULOVER   
 Z MEMBRANO IN 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 ra-
menih in komolcih je jopa ojačana z dekorativnim 
platnom. 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 no-
site pod jakno.

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

Izredno topel neprepihljiv in nepremočljiv lovski pu-
lover je možno nositi na obeh staneh. Na eni strani 
kot pleten pulover na drugi strani pa kot flis. V bistvu 
gre za nadgradnjo zgoraj opisanega puloverja.

63,00 €

63,00 €

83,00 €

NEPREMOČLJIVO
NEPREPIHLJIVO
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59,00 €

3,00 €

21,50 €

42,00 €

8,50 €

11,50 €

265
  

ELEGANTEN JOPIČ

267
  

LOVSKE NOGAVICE

269
  

POLO MAJICA

266
  

BREZROKAVNIK – IZOLATOR

268
  

LOVSKE TERMO NOGAVICE    
 CLIMAYARN

270
  

LOVSKE TERMO DOKOLENKE     
 CLIMAYARN

Narejen je iz softshell materiala 
v kombinaciji s trikonom. 
Ima dva večja stranska 
žepa na zadrgo in prsni 
žep. Na notranji strani 
pa sta prav tako dva 
velika žepa. 
V prehodnem 
obdobju ga nosimo 
kot jopo ali jakno, 
v hudem mrazu pa 
kot izolator pod 
zimsko jakno.

Tanjše bombažne nogavice 
z motivom jelena v  
lovsko zeleni barvi. 

Gre za tehnično majico 
narejeno iz 180g/m2 
tkanine, ki dobro 
odvaja vlago in je 
zelo hitro sušeča. 
Je prijetna na otip 
in udobna. Barva 
je lovsko primerna. 
Na voljo so velikosti 
od S do 3XL.

Izredno lahek in topel 
brezrokavnik polnjen 
z umetnim puhom, 
ki ne zavzame skoraj 
nič prostora. Ima tako 
zunanje kot notranje 
žepe na zadrgo. 
Priložena je kompresijska 
vrečka. Barva je lovsko 
primerna.

Debelejše tehnične nogavice, ki odvajajo vlago in se 
hitro sušijo. So zelo tople  
in udobne. Predel  
stopala in peteje dodatno  
ojačan za blaženje 
udarcev in lahkotnejšo  
hojo. Posebej oblikovani del 
pod gležnjem preprečuje 
premikanje in grbančenje 
nogavice v čevlju.

Debelejše tehnične visoke nogavice, ki odvajajo vlago in 
se hitro sušijo. So zelo tople 
in udobne. Predel stopala in 
pete je dodatno ojačan  
za blaženje udarcev in 
lahkotnejšo hojo. Posebej 
oblikovani del pod gležnjem 
preprečuje premikanje in 
grbančenje nogavice v čevlju.
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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 … Prodajalec 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 2016

56 



57 Beluga 2017 

271
  

ŠVICARSKI ŽEPNI NOŽI VICTORINOX

74,00 €

24,50 €

15,90 €

12,80 €

42,00 €

12,00 €

26,50 €

19,80 €

28,00 €

31,50 €

1

3

5

7

9

ETUI  
VICTORINOX

8

6

4

2
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272
  

NOŽI MARTTIINI

43,90 € 38,00 € 31,00 €

49,00 € 59,00 € 45,50 € 26,50 €

31,50 € 21,00 € 23,50 € 25,00 €

37 17 12

5 38 3 18

10 7 8 9

Tradicionalni lovski in filitirni noži Marttiini z lesenim ročajem 

Moderni lovski noži Marttiini

Filitirni 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. Marttiini-
jevi noži niso poceni. So pa v vsakem pogledu vredni denarja, ki ga boste za tak nož odšteli.

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

št. noža
dolžina
kline 

skupna
dolžina

37 110 mm 220 mm 3 110 mm 230 mm 10 150 mm 270 mm
17 100 mm 220 mm 18 95 mm 220 mm 8 150 mm 310 mm
5 110 mm 250 mm 12 150 mm 270 mm 9 190 mm 310 mm

38 130 mm 260 mm 7 100 mm 200 mm
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273
  

PROFESIONALNI KUHINJSKI NOŽI MARTTIINI 

34,00 €

31,50 €

32,00 €

25,50 €

25,50 €

1

2

3A

4

6

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 

1 310 mm 190 mm 4 200 mm 100 mm 
2 310 mm 190 mm 6 170 mm 70 mm 

3 A 270 mm 150 mm
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274
  

NOŽ PREŽIVETJA

275
  

UNIVERZALEN LOVSKI NOŽ

277
  

NOŽ S PODALJŠANIM 
 REZILOM

279
  

MARTTIINI S STRGALNIKOM 280
  

NOŽ ZA ČIŠČENJE RIB MARTTIINI

278
  

MAČETA Z ETUIJEM IZ KORDURE

276
  

UNIVERZALEN LOVSKI NOŽ

Močan nož z žago in kompasom na ročaju.  
V ročaju so vžigalice, ribiški pribor, igle in sukanec.
Dolžina noža: 38 cm
Dolžina rezila: 26 cm

Ročno izdelan nož z usnjenim etuijem
Ročaj iz jelenjega roga
Dolžina kline: 95 mm
Dolžina noža: 215 mm

Dolžina noža: 30 cm
Dolžina rezila: 17 cm

Vsestransko uporaben nož dolžine 23 cm, rezilo 11 cm. Na eni strani je strgalnik za luske in tako oblikovano re-
zilo, da pri odpiranju ni možno predreti črev ali žolča. Na 
drugi strani ročaja je zelo uporabna »žlica« za odstranje-
vanje drobovja. Dolžina noža: 27 cm
Dolžina rezila: 10 cm

Dolžina rezila: 450 mm
Celotna dolžina: 600 mm 
Teža: 500 g

Ročno izdelan nož z usnjenim etuijem
Lesen ročaj
Dolžina kline: 95 mm
Dolžina noža: 215 mm

36,00 €

51,50 €

27,00 €

39,90 € 24,90 €

26,00 €

29,00 €
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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 lahko v roku enega meseca vrne, mi pa mu vrnemo kupnino.

281
  

LK 5032 A

282
  

LK 5029

284
  

LK 5027 285
  

LK 5032 F

287
  

LK 5053286
  

LK 5033

283
  

LK 5030

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

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

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

Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 197/115 mm
Ročaj: Aluminij 6061T
Trdota: 57 HRC

Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 171/102
Ročaj: G10
Trdota: 57 HRC

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

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

29,00 €

29,00 €

25,00 € 29,00 €

29,00 €29,00 €

29,00 €
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NOŽI TEKUT

288
  

LK 5062

290
  

LK 5256 B

292
  

PREKLOPNI NOŽI Z USNJENIM ETUIJEM

289
  

LK 5064

291
  

LK 9005

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

Rezilo: 7 Cr 17 MoV
Dolžina: 235/140 mm
Ročaj: G10
Trdota: 58 HRC

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

Rezilo: 8 Cr 14 MoV
Dolžina: 187/108 mm
Ročaj: G10
Trdota: 60 HRC

25,00 €

53,00 €

25,00 €

57,00 €

18,00 € 16,00 €

20,00 €

18,00 €

11,50 € 16,00 €

1 / 9,5 cm

3 / 9,5 cm

5 / 8 cm

2 / 10 cm

4 / 10 cm

6 / 9,5 cm
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21

293
  

ROČNO IZDELANI ŽEPNI LOVSKI NOŽI 

294
  

ŽEPNI NOŽI Z LOVSKIM MOTIVOM

3

1 2

3 4

5 6

4

Rezilo: inox 440
Ročaj: jelenov rog 
Dolžina rezila: 8,5 cm

Rezilo: inox 440
Ročaj: jelenov rog 
Dolžina rezila: 8,5 cm

Rezilo: inox 440
Ročaj: jelenov rog 
Dolžina rezila: 8 cm

Dolžina rezila: 7,5 cm

Dolžina rezila: 7,5 cm

Dolžina rezila: 8 cm

Dolžina rezila: 8 cm

Dolžina rezila: 7,5 cm Dolžina rezila: 8 cm

Rezilo: inox 440
Ročaj: jelenov rog 
Dolžina rezila: 8 cm

78,00 €

61,50 €

19,50 €

19,50 €

16,50 €

16,50 €

19,50 € 16,50 €

69,90 €

69,00 €
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295
  

ŽEPNI PREKLOPNI NOŽI

41,00 € 25,00 €

16,50 € 16,50 €

19,00 € 16,00 €

11,00 € 17,00 €

25,00 €

15,00 €

15,00 € 16,00 €

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 / 10 cm 2 / 9 cm

3 / 9 cm 4 / 9 cm

5 / 9 cm 6 / 9 cm

9 / 8,2 cm 10 / 7,5 cm

7 / 8,5 cm 8 / 9 cm

296
  

POTAPLJAŠKI NOŽ 297
  

VEČ NAMENSKO ORODJE

Dolžina noža: 24 cm
Dolžina rezila: 12 cm
Na rezilu je žaga

Gre za vsestransko uporaben pripomoček, ki je že marsika-
terega 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 funkcionalno 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.
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298
  

NEPREKLOPNI LOVSKI NOŽI Z USNJENIM ETUIJEM

22,00 €

20,00 €

27,00 €

20,00 €

36,00 €

29,00 €

20,00 €

22,00 €

20,00 €

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

1 / 10 cm

3 / 8 cm

5 / 10,5 cm

7 / 10 cm

9 / 17 cm

ETUIJI

2 / 12,5 cm

4 / 8 cm

6 / 9 cm

8 / 12,5 cm
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299
  

TERMO ČEVLJI

300
  

PROTIZDRSNA ŽAŠČITA

Topli, lahki in nepremočljivi čevlji so namenjeni vsem tistim, ki potrebujejo robustno in praktično obuvalo, ki je sesta-
vljeno 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 udobnost 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 čevlja

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA

 EVA MATERIAL  
 Z MEHURČKI

 KORDURA

 USNJE

Velikosti od 39 do 47

do -30ºC

Narejeni v EU

63,50 €

18,00 €

Namestimo jo lahko na vse vrste škornjev ali gojzarjev. Narejena 
je tako, da ne poškoduje obutve. Namenjena je predvsem 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.
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301
  

VLOŽKI ZA ARTIC 
 TERMO ŠKORNJE 

303
  

TERMO ŠKORNJI ALASKA

302
  

TERMO ŠKORNJI GRENLANDER 

304
  

LOVSKI GOJZAR

23,00 €

34,50 €

45,00 €

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

Imajo podobne karakteristike kot Arctic termo škornji in 
nudijo dobro zaščito do -30°C. So povsem nepropustni za 
vodo, zelo topli in mnogo lažji od klasičnih škornjev. Narejeni 
so v Evropi. V velikosti od št. 36 do 40.

Imajo podobne karakteristike kot Arctic termo škornji in 
nudijo dobro zaščito do -30°C. So povsem nepropustni za 
vodo, zelo topli in mnogo lažji od klasičnih škornjev. Narejeni 
so v EU. Samo št. 49 in 50.

Zgornji del je narejen iz kvalitetnega nabuk usnja. Podplat je 
iz gume Vibram, ki omogoča zanesljiv in varen korak. Čevelj 
je nad podplatom obdan z dovolj visoko gumo, ki nudi še 
dodatno zaščito pred mokroto in fizično obrabo. Notranjost 
čevlja je izdelana natančno, premišljeno in zelo udobno. 
Sistem zavezovanja je klasičen. Čevelj je nepremočljiv. 
Primeren je za vse letne čase, tako v nižini kot v višinskih 
predelih. Na voljo je v zeleni barvi, v velikostih od št. 39 do 
47. Možno je naročiti tudi večje ali manjše številke.

Sestava

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA

170,00 €



Sestava škornja

 OVČJA VOLNA

 FILC

 TOPLOTNO  
 IZOLACIJSKA  
 FOLIJA

 EVA MATERIAL  
 Z MEHURČKI

Velikosti od 41 do 48

NAREJENO V EU

NAREJENI ZA LOVCE

DO –50°C 305
  

 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 omogo-
čajo varno hojo tudi po robustnem 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 omo-

goča 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.

56,50 €


