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ELKLINE póló az egész családnak
•	Klasszikus kivitel
•	Vidám	szarvas	motívum	–	a	póló	elülső	

és hátsó oldalán
•	Női,	férfi	és	gyermek	modellek
•	Erős	anyagból,	méret-	és	színtartó
•	100% pamut

1  RUDOLF
Férfi: barna, szürke, olajzöld, kék, keki
Méret: S – 3XL
Nr.	91-234	 8.800,–		Ft

2  RUDOLFINE
Női: lila, barna, piros, olajzöld, citrom, pink, keki 
Méret: S – XXL
Nr.	91-239	 8.900,–		Ft

3  RUDÖLFCHEN
Gyermek: olajzöld, piros 104/110 – 176/182, kék és szürke 
104/110 – 152/158 méretben.
Nr.	91-841	 5.390,–		Ft

1
2

3

Férfi Női Gyermek

Valódi  
klasszikusok 
& újdonságok

Rendelésfelvétel:
+36 23 521-670
+36 30 670-85-00
info@grube.hu
www.grube.hu
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Az árak az áfát tartalmazzák Rendelésfelvétel:    Tel. +36 23 521-670  –  Mobil: +36 30 670-85-00
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1		Fjällräven	Birka	kabát
Nagyértékű, meleg fleece kabát G-1000® 
erősítésekkel az ujjon és a vállon. Kialakított ujj- és 
állvédővel felszerelve. Elasztikus szegély és ujjsze gély. 
2 cipzáros zsebbel. Kényelmes, sportos szab ás. 
100 % poliészter. Betét: G-1000®: 65 % poliészter, 
35 % pamut. Szín: sötét olajzöld. Méret: S – 3XL.
Nr.	91-607	 37.990,–	Ft
2  Fjällräven Stuga dzseki
Mindennapi használatra. Kétrétegű víz- és szélálló 
Hydratic® kabát. Kellemes puha tapintású. Részle-
gesen hálós béléssel és sima béléssel. 2 oldalzseb, 1 
mellzseb és 1 belső zseb. Levehető, állítható kapuc-
ni. Állítható szegélybőség. Anyaga: 100 % poliész-
ter, membrán: 100 % poliuretán (Hydratic®), bélés: 
100 % poliészter, 100 % poliamid. Súlya M-es mé-
ret 573 g. Fluorkarbon mentes, ehelyett Bionic Fi-
nish® ECO-val készül. Szín: fekete. Méret: M – 3XL.
Nr.	F81759	 58.990,–	Ft

3  Fjällräven Retro Cap
Könnyű sapka strapabíró G-1000® Original anyag-
ból, eredeti Retro hímzéssel. Szellőzőnyílásokkal. A 
bősége hátul szabályozható. 65% poliészter, 35% pa-
mut. Szín: antracit, khaki, sötétzöld. Méret: M – XL.
Nr.	90-508	 10.990,–	Ft

4  Fjällräven Skogsö dzseki
Közepes hosszúságú Trekking kabát, hátul állítható ka-
pucnival. G-1000® Lite a testen, erősebb G-1000® Ori-
ginal a vállon és a kapucnin. Előre formázott könyök. 
Kétutas első rejtett cipzár. 2 mellzseb és 2 oldalzseb. 
Waxolható, ezáltal vízhatlan és szennyeződés taszító 
lesz. A wax az anyag tartósságát növeli. Az M-es mé-
ret 613 g súlyú. Szín: antracit, keki. Méret: M – XXL.
Nr.	F81698	 58.990,–	Ft
5  Fjällräven REPORTER LITE dzseki
Sokoldalú, könnyű kabát lecipzározható ujjakkal, stra-
pabíró, waxolt G-1000® Lite. Kétutas cipzár. 2 mell-, 
2 nagy patentos zseb, oldalzseb, cipzáros belsőzseb. 
Légáteresztő a hátoldalon lévő hálós zseb által – a lecip-
zározott ujjakat is tárolhatjuk benne. 65 % poliészter, 
35 % pamut.Szín: sötét olajzöld, keki. Méret: S – 3XL.
Nr.	95-560	 56.990,–	Ft

6  Fjällräven „Barents“ nadrág
Kiváló funkcionális nadrág G-1000® Original anyag-
ból. Fekete térd- és farerősítések. Kényelmes ülés. 
Multifunkcionális patentos combzsebek, ebben biz-
tonsági zsebek. Hossza egyénileg szabható. Öv nél-
kül. 65 % poliészter, 35 % pamut. Klasszikus szabás: 
magas derék & bő szár. Méret: 46 – 58.
Nr.	96-386	Szín: olajzöld/antracit, tarmac	 35.990,–	Ft
7		Nr.	91-475	Szín: antracit	 35.990,–	Ft
8  Fjällräven „Barents Pro“ nadrág
Strapabíró vadásznadrág szél- és víztaszító G-1000® 
anyagból, a far és térdrészen erősítve (biztonsági pár-
na rakható bele). Valamivel alacsonyabb derék, szűk 
szárral. 7 funkcionális zseb, pl. igazolvány-, fejsze- és 
belső biztonsági zseb. Hossza egyénileg szabható. 
65 % poliészter, 35 % pamut. Új szabás: alacsony de-
rék & szűk szár. Szín: olajzöld/antracit. Méret: 46 – 58.
Nr.	95-981	 35.990,–	Ft
9  Fjällräven „Karl“ rövidnadrág
Kényelmes, könnyű rövidnadrág. Far része erősített. 
Térkép- és multi tool tartó zseb. Alacsony derék. Wa-
x olható, ezáltal vízhatlan és szennyeződés taszító lesz, 
továbbá az anyag tartósságát növeli. G-1000® Silent: 
65 % poliészter, 35 % pamut. 52-es méret 345 g sú-
lyú. Szín: sötétzöld, tarmac. Méret: 44 – 58.
Nr.	91-7579	 20.990,–	Ft
10  Fjällräven Trekking rövidnadrág
Strapabíró, kényelmes rövidnadrág. Far része 
erősített. Térkép- és fejszetartó zseb, belső biz-
tonsági zseb. Waxolható, ezáltal vízhatlan és 
szennyeződés taszító lesz, továbbá az anyag tar-
tósságát növeli. G-1000® Original: 65 % poliészter, 
35 % pamut. 48-as méret 407 g súlyú. Szín: sötét-
zöld, homok. Méret: 44 – 58.
Nr.	91-7550	 21.990,–	Ft

11  Fjällräven Canvas öv
Textil öv rókás logóval ellátott ezüstszínű csattal. 
4 cm széles, 120 cm hosszú. 80 % pamut, 20 % 
nylon. Szín: zöld, antracit, barna, fekete, homok.
Nr.	96-240	 5.990,–	Ft
12		Fjällräven	Grönland	impregnálówax,	
G-1000-hez
G-1000® ruházat, hátizsák, sátor ápolására – az 
anyagot vízhatlanná teszi, egyszerűen felhordható 
vasalóval, hajszárítóval, légkeveréses sütőben, 
gázfőzővel. A waxszal ápolt ruházat megőrzi a szál 
rugalmasságát, sokkal tartósabbá válik kedvenc 
ruhadarabja, vízhatlan és szennyeződés taszító lesz.
91-8244		cca. 22 g	 1.990,–	Ft	 
96-089				cca. 90 g	 2.490,–	Ft
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1  Fjällräven Ren ing
Új trekking hosszú ujjú ing, bő sza-
bással. 2 cipzáras mellzsebbel, 
feltekerhető ujjakkal. 53 % viszkóz 
pamut, 30 % poliészter, 17 % pa-
mut. Természetes bambusz szállal, 
kiváló légáteresztés, környezetbarát, 
lágy érintés. Szín: pumpkin (narancs).
Méret: S – XXL.
Nr. F81740	 26.990,–	Ft
Nr. F81754  rövid ujjú	 21.990,–	Ft

2  Fjällräven Tall ing
Normál szabású, trekking hosszú 
ujjú ing. 100 % pamut flanel. Kel-
lemes tapintású. Feltekerhető ujjak, 
hajtókás mellzsebek.
Szín: tarmac. Méret: M – XXL.
Nr.	F81659	 24.990,–	Ft	

3		Fjällräven	Jackalberry	ing
Rövid ujjú, szűk szabású ing utazás-
hoz, mindennapokra. A bal mell - 
zseb alatt akasztóval, pl. napszemü-
vegnek. 2 hajtókás mellzseb, 1 belső 
biztonsági zseb. Szín: tengerész kék.
Méret: M – XXL.
Nr.	91-7333	 21.990,–	Ft

4  Fjällräven  
Crowley	Piqué	póló
Póló hatású – gyorsan száradó, köny-
nyen kezelhető inggalléros rövid ujjú 
póló. Utazáshoz ideális. 100 % po-
liészter. Kényelmes viselet magas 
hőmérséklet esetén is. Szín: sötét-
zöld, pumpkin, soil. Méret: M – 3XL.
Nr.	91-222	 17.990,–	Ft

5		Fjällräven	 
Erik	Piqué	pólóing
Rövid ujjú, inggalléros piqué póló 
mindennapi használatra. 95 % or-
ganikus pamut, 5 % elasztán. A gal-
lérban organikus pamut és sztreccs 
keveréke szőtt kenderrel 52 % orga-
nikus pamut, 48 % len. 
Szín: pumpkin, tarmac. Méret: 
M – XXL.
Nr.	F81756	 19.990,–	Ft

6  Fjällräven Fox póló
Könnyű póló, 100 % organikus pa-

mutból, nagy sarki róka lenyomat-
tal az elején. Szín: antracit, UN kék, 
pumpkin, tarmac, olajzöld.
Méret: S – XXL.
Nr.	91-449	 10.990,–	Ft

7  Fjällräven Specialisten póló
Kényelmes rövid ujjú póló, mellré-
szen nyomott mintával – mindenna-
pi viseletre. 100 % organikus pamut.
Szín: pumpkin, tarmac, szürke. Mé-
ret: M – XXL.
Nr.	95-765	 10.990,–	Ft
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Rendelésfelvétel:    Tel. +36 23 521-670  –  Mobil: +36 30 670-85-00
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1		OS	Trachten	férfi	ing
Klasszikus rövid ujjú ing. 1 mellzseb, 
imitált szarvas szaru gombokkal.  
Kényelmes, egyenes szabás. 
Könnyen kezelhető 100 % pamut.
Szín: zöld kockás.
Méret: 39/40 – 47/48.
Nr.	95-752	 7.400,–	Ft

2		OS	Trachten	férfi	ing
Tradicionális rövid ujjú ing egy mell-
zsebbel, és imitált szarvas szaru 
gombokkal. Kényelmes, egyenes 
szabással. 100 % pamut, könnyen 
kezelhető. Szín: zöld kockás.
Méret: 39/40 – 47/48.
Nr.	95-753	 7.400,–	Ft

3		OS	Trachten	férfi	ing
Klasszikus rövid ujjú ing divatos 
kockás mintázattal, 1 mellzsebbel. 
Kényelmes, egyenes szabás. 
Könnyen kezelhető 100 % pamut.
Szín: zöld kockás.
Méret: 39/40 – 47/48.
Nr.	95-754	 9.900,–	Ft

4		OS	Trachten	férfi	ing
Klasszikus, csinos, rövid ujjú. 1 mell-
zsebbel, kerekített szegéllyel. Köny-
nyen kezelhető, hűsítő 100 % pamut. 
Szín: olajzöld kockás.
Méret: 39/40 – 47/48.
Nr.	95-777	 8.900,–	Ft

5  OS Trachten póló
Sportos, könnyed pamutjersey póló. 
Mellrészén lenyomattal és szar-
vas mintázatú hímzéssel. Könnyen 
kezelhető, 100 % pamut.
Szín: zöld. Méret: S – 4XL.
Nr.	95-756	 7.400,–	Ft

6  OS Trachten póló
Kényelmes, a már jól bevált Piqué 
hatás. Inggallér, kis mellzseb, raj-
ta szarvas hímzés. Oldalt sliccelt.  
Imitált gombok. 
Szín: olajzöld. Méret: S – 4XL.
Nr.	95-755	 8.900,–	Ft

7		Erdész	félcipő	ExCLUSIVE
Ideális túra- és cserkészcipő. 
Nubukbőr, marhabőr béléssel. Ké-
nyelmes, kivehető talpbetét puha 
bőrből és párnázott, ütközéscsil-
lapító Latexből. Kopásálló gumi 
talp, robusztus profillal. Súlya cca. 
1.200 g/pár. 
Szín: olajzöld. Méret: 39 – 47.
Nr.	93-800	 17.800,–	Ft

6 | 	8.900,–	Ft 
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1		Skogen	nubuk	sapka
Strapabíró & robusztus. 100 % nu-
buk bőr, elöl légáteresztő béléssel.
Szín: olajzöld. Méret: egységes.
Nr.	90-554	 7.800,–	Ft
2		Skogen	átfordítható	kalap	
Szél- és vízálló vadászkalap zajsze gény, 
légáteresztő Miporex®-szel. Szükség  
esetén átfordítható figyelemfel-
hívó narancs színre. Kihajtható fül- és 
nyakvédő. 70 % pamut, 30 % poli-
észter. Szín: olajzöld-narancs. 
Méret: 56 – 62.
Nr.	90-555	 17.800,–	Ft
3		Hubertus	bőrmellény
Klasszikus mellény – 100 % marha-
bőr, belső oldala enyhén bélelt. Ké-
nyelmes szabás, 2 oldal, 1 cipzáras 
és 1 kis zseb. Igényes gombok. Bé-
lés: 100 % poliészter. Szín: olajzöld.
Nr.	95-482 
Méret: 48 – 54	 26.900,–	Ft
Méret: 56 – 60	 29.500,–	Ft
4		Hubertus	 
TRAPPER	bőrnadrág	
Igényes kidolgozással készült klasz-
szikus 5 zsebes 100 % bivalybőr nad-
rág, komplett belső béléssel. Késtar-
tó zsebbel kiegészítve. Bélés: 100 % 
poliészter. Szín: olajzöldes barna. 
Nr.	95-996	
Méret: 48 – 54	 41.300,–	Ft
Méret: 56 – 58	 45.000,–	Ft
Méret: 60	 47.000,–	Ft
5  HUNTING MASTER póló
Sportos & könnyed. Kellemes viseletű 
Jersey 100 % pamutból.
Szín: olajzöld, nád. Méret: S – 6XL.
Nr.	91-544
Méret: S – XXL	 5.500,–	Ft
Méret: 3XL – 6XL	 5.980,–	Ft
6		ACHTUNG	WILD!	póló
Kényelmes, egyszerűen kezelhető 
100 % pamut, az elején „Achtung 
WILD!“ és mintázat lenyomattal.
Szín: olajzöld. Méret: S – 4XL.
Nr.	95-790
Méret: S – XXL	 5.700,–	Ft
Méret: 3XL – 4XL	 6.200,–	Ft
7		Hubertus	HIRSCHFÄNGER	 
OS	30	vadászmellény
Multifunkcionális vadász- és szaba-
didős mellény számos praktikus rész-
lettel és zsebbel. Légáteresztő hálós 
bélés. Kétutas cipzár. Hosszított hát-
rész, integrált apróvadtartó zsebbel. 
65 % poliészter, 35 % pamut.
Szín: olajzöld. Méret: 48 – 58.
Nr.	95-481	 17.990,–	Ft	

8		Hubertus	OS	30	 
outdoor rövidnadrág
Könnyed, sportos rövidnadrág 2 oldal- 
és 2 nagy patentos combzsebbel, 2 
cipzáros farzsebbel. 65 % poliészter, 
35 % pamut. Szín: olajzöld.
Nr.	95-995
Méret: 48 – 54	 11.990,–	Ft
Méret: 56 – 58	 13.200,–	Ft
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1  Meindl  
OHIO	GTX	túracipő
A Light Hiker jellemzője: jó illesz-
kedés, és maximális csillapítás. A 
puha, varratmentes belső és külső 
bőrcsatlakozások anélkül illeszkednek 
a láb formájához, hogy kidörzsölnék. 
Kényelmes az EVA ékkel rendelkező 
köztes talppal, illetve a Vibram gu-
miprofil talppal. Minőségileg kiváló, 
formastabil. Kivehető bőr talpbetét-
tel. Ápolás: Meindl Wet-Proof. Szár-
magasság 10 cm, súlya 1.200 g/pár. 
Szín: barna. Méret: UK 6 – 12.
Nr.	93-759	 listaár	50.900,–	Ft

• Optimális  
segítség a  
gördülő mozgás 
közben.

2  Meindl  
Vakuum	Men	Ultra	bakancs
Kényelmes, alacsony szárú könnyű 
lábbeli középhegységekben történő 
túrához és mérsékelt magasságra. 
Puha mandzsettabőr. Kesztyű puha-
ságú párnázott bőr. Abszolút vízálló & 
légáteresztő a Strech-Gore-Tex® bélés 
által. Kivehető b-dynamic sports perfor-
mance talpbetét. Ápolás: Sportwax és 
Wet-Proof. Szármagasság: cca. 13 cm, 
súlya cca. 1.240 g/pár. Szín: sötétbarna.
Nr.	93-653
Méret: UK 6 – 12 58.000,–	Ft
Méret: UK 13 – 15 65.000,–	Ft

3  Meindl  
COMO GTx®	félcipő
Kényelmes kialakítású félcipő sok 
hellyel az ujjaknak és az ujjpárnának. 
Igényes és robusztus nubuk felsőbőr. 
Puhán bélelt, a Gore-Tex® bélés mi-
att légáteresztő és vízálló. Kivehető 
bőr talpbetét ütközéscsillapítóval. 
Meindl Comfort Walker Men talp a jó 
 járási komfortért. Ápolás: Meindl 
Wet-Proof. Súlya 1.000 g/pár. 
Szín: barna, fekete. Méret: UK 6 – 12.
Nr.	93-780	 listaár	44.900,–	Ft

4		Meindl	PORTO	XCR	félcipő
Férfiasan könnyed. Kellemes puha 
nubukbőrből. Flexibilis utazási és 
szabadidős kísérő. Vízhatlan és 
légáteresztő a Gore-Tex® XCR® fel-
szerelésnek köszönhetően. Meindl 
Easy-Travel talpbetét. Jól tapadó és 
lépésstabil Meindl Magic-Travel gu-
mitalp EVA ékkel. Ápolás: Meindl 
Sportwax és Wet-Proof. 
Súly / pár cca. 760 g. 
Szín: moor. Méret: UK 6 – 12.
Nr.	93-669			 listaár	41.990,–	Ft

5		Meindl	BRISBANE	félcipő
Flexibilis, stabil és kényelmes – uta-
záshoz és szabadidőhöz! Nedves-
ségszabályzó klíma bélés. Meindl 
EVO 2® gumi talp, integrált ütés-
csillapítóval és EVA ékkel. Nubuk- 
és velúrbőrből. Ápolás: Sportwax és 
Wet-Proof. Súly: cca. 660 g/pár.
Szín: barna. Méret: UK 6 – 12. 
Nr.	96-128	 listaár	32.800,–	Ft
6  Meindl Sportwax
Sima és nubuk bőrhöz. Barkázott bőr 
ápolására. Nubuk bőrön alkalmazva 
a bőr utólagosan sötétebb árnyalatú 
lesz. A nubukbőr elveszti a szerkeze-
tét. Tartalom: 100 ml. Súly: 80 g.
Nr.	96-137	 listaár	1.800,–	Ft
7		Meindl	Wet-Proof
Nubuk és velúr bőrhöz. Valamennyi 
MEINDL természetjáró-, vadász- és 
sportlábbeli impregnálására. 
Tartalma: 125 ml.
Nr.	96-138	 listaár	2.800,–	Ft
8  Meindl  
b-dynamic	talpbetét
Az ismertetőjel: egy tartósan elaszti-
kus POM anyagból készült kis rugó a 
dinamikus illeszkedésről gondosko-
dik, továbbá a gördülő mozgás köz-
ben a talpbetét és a láb között for-
mazáróan hat. Egyéni illeszkedés az 
MFS® vakuum hab által, optimális 
csillapítás a kiegészítő PE habréteg és 
EVA váz miatt. Robusztus, nedvesség  
felszívó felső anyag vliessel, ami a 
nedvességet jól szállítja. Valameny-
nyi kivehető talpbetéttel rendelkező 
Meindl lábbelibe és csizmába. 
Méret: UK 3 – 12.
Nr.	91-051	 listaár	4.990,–	Ft
9		Meindl	AIR-ACTIVE®	Soft	
Print	Drysole	talpbetét
Anatómiailag kialakított talpbetét. 
A Soft-Print habot a drysole-vlies 
anyag ra ragasztás nélkül hordják fel. 
Ez pluszba optimalizálja a nedvesség-
szabályzást. A hab pontosan illeszke-
dik a láb formájához és a teljes talp-
felületen csillapít. Méret: UK 3 – 14.
Nr.	91-053	 listaár	2.990,–	Ft
10  Meindl  
AIR REVOLUTION zokni
Tökéletes a legkisebb részletig – az 
Air Revolution (pl. Vakuum Men Ult-
ra) lábbelikhez készült. Puha, csú-
szásmentes komfortszegély, sípcsont 
párnázás. A szabadalmaztatott lég-
csatornákhoz és csövekhez passzol, 
pl. a plüss talpban az Air Stream tech-
nológia támogatására. 54 % poliész-
ter/DriRelease, 26 % merinógyapjú, 
10 % pamut, 8 % poliészter, 2 % 
elasztán. Szín: antracit/citromsárga. 
Méret: 36/39 – 44/47.
Nr.	90-223	 listaár	4.990,–	Ft
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1  Elkline TEEEINS póló
A buszrajongóknak! Robusztus póló 
kultusz busz lenyomattal elöl és  
hátul. 100 % pamut jersey.
Szín: khaki. Méret: 104/110 – 152/158.
Nr.	95-825	 5.980,–	Ft

2  Elkline TIERISCH póló
Vidám szarvas lenyomattal elöl és 
hátul, valamint az ujján szafaris mat-
ricával. Erős 100 % pamut jersey 
anyagból.  Szín: sötétkék, zöld, vilá-
goskék, piros.
Méret: 104/110 – 152/158.
Nr.	95-823	 5.980,–	Ft

3  Elkline  
AUSGEMALT	lányka	póló
Csinos pólócska színes mintázatú 
szarvas lenyomattal elöl és a hátolda-
lán passzé kis fodorral. 100 % 
könnyű pamut. Szín: narancs, barna.
Méret: 104/110 – 152/158.
Nr.	95-824	 7.790,–	Ft

4  Elkline pohár SKAL
… a pohárral erősen koccintha-
tunk… ebből valamennyi ital egy pi-
cit jobban esik… ízlés dolga… min-
degy! SKAL!
A Latte Macchiato-hoz leginkább al-
kalmas! Vagy egy kellemes, jéghideg 
bodzaszörphöz vagy alkoholmen-
tes koktélhoz? Jó anyagból: 100%  
masszív, robusztus üveg. Mosogató-
gépben mosható,  Térfogat: 0,3 Liter
Nr.	999-8102	 2.700,–	Ft

5  Elkline  
TRAGDICHSELBST hátizsák
Nagy gyerekhátizsák. Párnázott szíja-
zat és hátrész, mellszíjjal. Egyszerűen 
zárható. A belső zseb cipzárral. Cip-
záras zseb a hajtókán, oldalsó 
kiegészítő hálós zsebek pl. italtar-
tó flakonnak, stb. Reflektáló sávok. 
100 % CORDURA® 600 D. Belső bé-
lés: stabil nylon ripp-stopp. 
Szín: piros. Űrtartalom: cca. 8 l.
Nr.	91-026	 10.470,–	Ft

6		Bresser	Prismatic	8x21
Az ifjaknak – Dachkant® távcső 8x-
os nagyítással. Kompakt és könnyű. 
Cordura® táskával. 225 g.
Nr.	77-385	 3.990,–	Ft

7  Szerszámíj FUN
Gumi tapadókorongos műanyag 
nyi lat lő. Műanyag, narancs színben. 
Mérete: 30 x 40 cm. CE minősítéssel. 
Feszítőerő 19 Joule. Szabadtéren és 
épületben egyaránt használható. 
6 éves kortól. Szállítás: nyílpuska,  
3 nyíl, 1 céltábla.
Nr.	77-354	 6.500,–	Ft
Tartalék	nyíl (ábra nélkül).
Különböző színben, 6 db.
Nr.	77-354/E	 1.490,–	Ft

8  Monte Carlo sörétes puska
Úgy néz ki, mint az igaziak! Fegy-
vertáskával, sörétes patronnal, csa-
varhúzóval, fegyverszíjjal, töltényhe-
vederrel. Az ellőtt gyutacs durran és 
füstöl – ennek ellenére veszélytelen. 
Gyutacs nélkül. 6 éves kortól.
Nr.	76-509	 21.500,–	Ft
Tartalék	lövedék, 40 db durranós 
gyutacs és 2 patron (ábra nélkül).
Nr.	76-510	 1.200,–	Ft
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1		Fjällräven	Äng	top
¾-es ujjú, V-nyakkivágású trekking 
póló. Gyapjú és hűvös tencel fonal 
keveréke. A lapos varratok a dörzsö-
lést megakadályozzák. 85 % tencel, 
15 % gyapjú. 
Szín: fuxia, sötétzöld. Méret: S – XL.
Nr.	F89325	 13.990,–	Ft

2  Fjällräven Ejder Top
Kényelmes rövid ujjú trekking póló. 
Funkcionális anyagból készült, mely 
effektíven szállítja a nedvességet, így 
tartva szárazon. 91 % poliamid, 9 % 
elasztán. Szín: fuxia. Méret: S – XL.
Nr.	91-7728	 13.990,–	Ft

3  Fjällräven  
Karla rövidnadrág 
Kényelmes, könnyű női rövidnad-
rág. Térkép- és multi tool tartó 
zseb. Waxolható, ezáltal vízhatlan és 
szennyeződés taszító lesz, továbbá 
az anyag tartósságát növeli. G-1000® 
Silent: 65 % poliészter, 35 % pamut. 
38-as méret 282 g súlyú. 
Szín: keki, sötétzöld, törtfehér.
Méret: 36 – 42.
Nr.	91-7679	 20.990,–	Ft

4  Fjällräven  
Marula	blúz
Nőies szabású blúz utazáshoz. Rövid, 
raglán ujjakkal. Egyszerűen kezelhető 
sztreccs anyag. Egy biztonsági zseb 
az oldalsó varrásban. Klasszikus sza-
bás. 95 % poliamid, 5 % elasztán. 

UPF 20+. Szín: neonpiros, tarmac. 
Méret: S – XL.
Nr.	91-7710	 21.990,–	Ft

5  Fjällräven  
TOTEPACK NO. 1 táska 
Robusztus táska G-1000® Hea-
vy Duty anyagból számos alkalom-
ra, helytakarékosan összecsukható. 
Kétrétegű alsórész, cipzár, belső 
biztonsági-, ill. külső cipzáros zseb. 
Hosszú, állítható szíjazat (háton is 
hordható) és rövidebb kézi hordszí-
jak. 65 % poliészter, 35 % pamut. 
Zöld színű. Cca. 14 liter.
Nr.	72-072	 28.990,–	Ft

6  Fjällräven Vintage válltáska
Robusztus, strapabíró G-1000® Ori-
ginal anyagból. Belső részében egy 
nagy zsebbel, 3 kisebb zseb az első 
oldalon, és tolltartó zsebbel. Állítható 
vállszíj. Belső bélés 100 % nylon PU 
bevonattal. 65 % poliészter, 35 % 
pamut. Mérete: cca. 28 x 33 x 11 cm.
Nr.	91-670	 14.990,–	Ft

7		Fjällräven	Karla	női	nadrág
Nőies szabású, trendi nadrág boly-
hozott G-1000® Silent anyagból. 
Kialakított térdrész. 2 far-, 2 oldal-,  
2 comb és 1 késtartó zseb. Alacso-
nyabb csípőmagasság. Hossza  
egyénileg szabható. Anyaga: 65 % 
poliészter, 35 % pamut. Szín: sötét 
olajzöld, tarmac. Méret: 36 – 48.
Nr.	91-657	 31.990,–	Ft
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1		Maier	Sports	KEJA	női	blúz
Nyáriasan könnyed & funkcionális: rö-
vid ujjú, UV elleni védelem 30+ és ak-
tív illatkontroll. Nőiesen karcsúsított, 
kerek szegéllyel és 2 gombos mell-
zsebbel. Könnyen kezelhető 100 % 
poliészter. Szín: kék kockás, zöld 
kockás.
Nr.	95-786 
Méret: 36 – 46	 15.580,–	Ft 
Méret: 48 – 50	 16.990,–	Ft

2  Maier Sports 
EVERGLADES	női	blúz
Kockás funkcionális blúz, 30+ UV 
védelemmel és aktív illatkontrollal. 
Nőiesen karcsúsított, kerek szegély-
lyel. Ujja feltekerhető és gombbal 
+ hajtókával rögzíthető. Könnyen 
kezelhető 100 % poliészter.
Szín: piros kockás.
95-787 
Méret: 36 – 46	 17.990,–	Ft 
Méret: 48 – 50	 20.800,–	Ft

3  Elkline TOPP ujjatlan póló
Klasszikus szabás, a bal oldalán Elk-
line hímzéssel. A nyakrészénél logó 
lenyomat. Tartós minőség, for-
matartó! 210 g/m2. Jersey anyag 
sztreccsel. A 38-as méret hátolda-
la cca. 56 cm hosszú. 95% pamut, 
5% elasztán. 
Nr.	96-E2153	 5.890,–	Ft

4  Elkline  
KATE hosszú ujjú póló
Imádnivaló és kényelmes! Elkline 
logó hímzés a bal karon. Nőies sza-
bás. A 38-as méret hátoldala cca. 
66 cm. Sűrű, 260 g/m2 szövésű, tar-
tós darab. 100% pamut. Szín: orchi-
dea, világoskék. Méret: 36 – 42
Nr.	96-E2161	 9.700,–	Ft

5  Elkline TSCHÜSS válltáska 
Divatos oldaltáska – extrém robusz-
tus, párnázott hátrésszel. Számos 
belső zseb és állítható biciklis tartó-
rendszer. 70 % poliészter 1000 D, 
30 % nylon. Színe: lime zöld.
Mérete: 35 x 28 x 9 cm. 
Nr.	72-074	 20.970,–	Ft

6  Elkline  
ZUMGLÜCK	polár	felső
Kabát extra magas álló gallérral 
és nagy hímzéssel a mellrészen. 2 
oldalzseb, ujj-, szegély, és a gallér 
szegélyének bősége állítható. 100 % 
poliészter mikrofleece. Szín: barna.
Méret: 36 – 44.
Nr.	95-464	 29.900,–	Ft

7  Elkline  
SOFTPHONE	softshell	kabát
Könnyű, légáteresztő, szél- és vízta-
szító meleg kabát. A sztreccs be-
tétekkel kiváló mozgásszabadság. 
Raglán ujj, az álló gallér belső ré-
szén polár. Egy mellzseb. Az ujja lyc-
ra szegéllyel, ujjbújtatóval. A bal ka-
ron, és hátul a nyakrészen hímzés. 
Anyaga 86 % nylon, 14% elasztán.  
3 rétegű softshell anyag. Membrán-
nal laminált, könnyű, bi-elasztikus.  
A belső anyag könnyű Jersey. Szín: 
piros, fekete. Méret: 40 – 42
Nr.	95-464	 47.890,–	Ft

DiGAfix®
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8  Meindl  
Vakuum	Lady	GTX	bakancs
Az innovatív trekking lábbeli női mo-
dellje. Aszimmetrikusan kialakított 
nyelv – plusz viselési komfort. A 
sarokrészen nagyon jól illeszkedő 
sztreccs bélés. Kivehető, anatómiai-
lag kialakított MFS-Vakuum talpbe-
tét; Meindl Multigriff talp 2 a Vib-
ramtól PU/EVA ütközéscsillapítóval. 
Ápolás: Meindl Sportwax és Wet-
Proof. Anyaga: nubukbőr. Szárma-
gasság cca. 18 cm. Súlya cca. 1.370 g/
pár. Szín: barna. Méret: UK 3,5 – 8. 
Nr.	96-222	 listaár	68.290,–	Ft

4 | 	9.700,–	Ft 
Elkline KATE

1 | 	15.580,–	Ft-tól 
KEJA női blúz

Akció:	2012-09-01-ig!

Akció:

Rendelésfelvétel:    Tel. +36 23 521-670  –  Mobil: +36 30 670-85-00
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1		Victorinox	CLASSIC	svájci	bicska,	piros
58 mm. Pici de hasznos. Kulcstartóra rakható, hölgyek-
nek és uraknak egyaránt. Kés, körömreszelő, köröm-
tisztító, olló, gyűrű, csipesz és fogpiszkáló. Hossza  
összecsukva 6 cm, penge hossza 4 cm. Súlya 25 g.
Nr.	76-991	 3.900,–	Ft
2  Victorinox	RESCUE	TOOL	mentőkés
Egykezes rögzítőpenge, Philips csavarhúzó, erős csa-
varhúzó, üvegnyitó, kábelcsupaszító, lyukasztó, biz-
tonsági öv elvágására alkalmas eszköz, lemezvágó 
fűrész, gyűrű, csipesz, fogvájó, világító sárga héja-
zat, nylon tok. Hossza összecsukva 12 cm, penge 
hossza 8 cm. Súlya 170 g.
Nr.	76-992	 18.800,–	Ft
3  Vixtorinox HUNTER vadászkés
Rögzíthető nagy penge, dugóhúzó, fafűrész, üveg-
nyitó, csavarhúzó, kábelcsupaszító, zsigerelő pen-
ge, lyukasztó, gyűrű, csipesz, fogvájó. Színe: zöld. 
Hossza összecsukva 11 cm, penge hossza 8 cm.  
Súlya 105 g.
Nr.	73-993	 9.550,–	Ft
4  Victorinox	SPARTAN	svájci	tiszti	zsebkés
12 alap funkció: nagy penge, kis penge, dugóhúzó, 
konzervnyitó kis csavarhúzóval (Phillips csavarok- 
hoz is), üvegnyitó csavarhúzóval, drótcsupaszító, lyu-
kasztó, gyűrű, csipesz, fogvájó. Színe: piros. Hossza 
összecsukva 9 cm, penge hossza 6 cm. Súlya 60 g.
Nr.	76-994	 4.600,–	Ft
5  Victorinox ExPLORER tiszti kés
A SPARTAN (76-994) modellnél felsorolt 12 alap-
funkción kívül még: olló, többcélú horog, Phillips csa -
varhúzó, nagyító. Színe: piros. Hossza összecsukva 
9 cm, penge hossza 6 cm. Súlya 100 g.
Nr.	76-995	 9.500,–	Ft
6  Lapplander szett
Tartalma: 1 db Nr. 70-073 Lapplander összecsukható 
fűrész + egy Mora kés. A fűrész az egyedülálló X-fo-
gazással készült– a gyors és precíz vágás érdekében. 
Összecsukva csupán 23 cm hosszú és 175 g. A Mora 
kés 10 cm hosszú pengével készült.
Nr.	70-073/SET	 9.900,–	Ft
7  Vadhúzó kampó
Nemesacélból készült vonszoló kampó műanyag fo-
gantyúval, legfeljebb 200 kg súlyú elejtett vadhoz. 
A fogantyúrészben beépített fűrészlappal, vonszo-
ló hevederrel, és vonszoló kampóval, mely a csuklós 
rögzítés körül a megfelelő irányban elmozdulhat. Sé-
rülésveszély nélkül alkalmazható: a kampó hegye és 
a fűrészlap a fogantyúba behúzható. Fűrészlappal 
lékeléshez és ágvágáshoz. 2 m vonszoló heveder 
kiváló minőségű polipropilénből. Minden zsebben 
elfér. Összecsukva: 13,5 x 5 cm. Súlya 140 g.
Nr.	77-627	 12.800,–	Ft
8		Daraboló	és	zsigerelő	metszőolló
Ez az eszköz egyetlen bontásnál sem hiányozhat!  
A bordát és a szegycsontot könnyed vágással elválasztja.
Nr.	64-232	 11.200,–	Ft
9		Csontfűrész
Rozsdamentes nemesacél keret és lap. A nagy lap-
feszességet a lapos acélból készült fűrészkeret biz-
tosítja. Műanyag fogantyú. Vágási mélység max. 
110 mm, laphossz 400 mm, súlya 840 g.
Nr.	23-130	 14.700,–	Ft
10		MORA	2000	–	vadászkés
Rozsdamentes acél penge – ½ penge vastag, ½ pen-
ge vékony a közepétől a hegyéig, cca. 22,2 cm teljes, 
10,5 cm pengehossz.
Nr.	76-936	 8.200,–	Ft
11		MORA	860	MG	kés,	zöld
Rozsdamentes acél penge cca. 22,2 cm teljes, 
10,5 cm pengehossz.
Nr.	76-937	 3.250,–	Ft
12		MORA	kés	Bushcraft	Signal
Rozsdamentes acél penge – ½ penge vastag, ½ 
penge vékony a közepétől a hegyéig, 23 cm teljes, 
11,5 cm pengehossz.
Nr.	76-943	 8.800,–	Ft
13		GRÄNSFORS	kovácsolt	vadászfejsze
Ez a fejsze igazán különleges! A nyakrész vékonyabb-
ra kovácsolva, kerekítve és polírozva. 
48 cm hosszú nyél, 900 g.
Nr.	20-304	 30.500,–	Ft
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11 | 	3.250,–	Ft 
MORA 860 MG

12 | 	8.800,–	Ft 
Bushcraft Signal

13 | 	30.500,–	Ft 
Kovácsolt 
vadászfejsze

Az	árak	az	áfát	tartalmazzák!
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6		LED	LENSER	P7	kézi	lámpa
Fényereje 3–4-szer nagyobb, mint egy hagyományos  
izzólámpáé! 
Dynamic kapcsoló: 3 fokozatú fényerő állítás, egyetlen  
kapcsolóval. 
Speed Focus mechanika (SF): egykezes fókuszálás, a legújabb 
gyors-focus technológiával, amely egyenletes átmenet bizto-
sít a közeli és távoli fókusz között. 
AFS-rendszer: választható szórt fénykör, vagy élesen fóku-
szált fénysugár, cca. 210 m hatótávolsággal. 
Tartalma: P7-es lámpa, 4 AAA elem, övre rakható tartótáska.
Hossza 133 mm, súlya 192 g. Fényerő: 200 lumen. Teljesítmény: 
7,5 Wh, üzemidő 120 óra (csökkentett üzemmódban).
Nr.	77-411	 19.900,–		Ft
7		LED	Lenser	profi	szerelék
Professzionális, középen szétcsavarható, strapabíró! 
Nr.	77-411/H	 5.990,–		Ft
8  LED	LENSER	P7	lengőkapcsoló
Távkapcsoló a P7-hez, a lámpa nem fókuszálható! 30 cm 
zsinórhossz.
Nr.	77-411/F	 5.990,–		Ft

Nr.	77-411/SZETT		–		 
Tartalma:	77-411	+	77-411/H	+	77-411/F.

Szett ár  Nr.	77-411/SZETT24.990,–	Ft

6

7

7

8

1		PRIMUS	C&H	fém	termosz
Duplafalú vákuum szigetelő ter mosz 
porszórt rozsdamentes acélból. 
Quick-Stop záródással (benyomó 
szelepes) és kombinált fedéllel, mely 
pohárként használható.  Jól szigetel, 
csekély súlyú, robusztus. 
0,35 l, 68 x 210 mm, 286 g.  
Vegyes színekben.
PR-0335	 4.790,–	Ft
0,75 l, 86 x 260 mm, 506 g.  
Vegyes színekben.
PR-0341	 5.490,–	Ft

2  PRIMUS összecsukható 
evőeszköz	szett,	1	db
Könnyű, összecsukható polikar-
bonát termék. Optimális valameny-
nyi természetkedvelőnek. 1 db cca. 
Méret: 105 x 40 x 23 mm, súlya 10,5 g.
PR-0505		matt színek	 549,–	Ft
PR-0509		élénk színek	 549,–	Ft

PRIMUS  
önfelfújódó	ülőpárna
Melegen és kényelmesen is ülhetünk 
- kajakban, sportrendezvényen, ma-
gaslesen, a stégen. A robusztus 
párnák elnyűhetetlen nylon 1500-
ból készülnek. Kicsi, könnyű és ideális 
magunkkal vinni. Nylon csomagtartó 
zsákban szállítjuk. 1 fő részére.

Súlya 155 g. Mérete összecsukva átm. 
7 x 20 cm, kinyitva 35 x 35 x 2,5 cm.
3		PR-0515	–	L-es	 3.690,–	Ft
Súlya 135 g. Mérete összecsukva 
átm. 8 x 25 cm, kinyitva 36 x 22 x 4 cm.
4		PR-0517	–	M-es	 2.790,–	Ft

5  PRIMUS 
Ignition	Steel	tűzgyűjtó,	nagy
Az optimális eszköz tűz vagy főző be-
gyújtásához. Nedvességre érzéket-
len - esőben és hóban is működik. 
Elnyűhetetlen - több ezer begyúj-
tásra. Mérete: átm. 24 x 100 mm,  
súlya cca. 50 g.
PR-0347	 2.790,–	Ft

1

2

2

5

5

3

4

narancs héjazat

9  Walther lézeres 
távolságmérő	LRF	400
Kompakt design digitális technológiával 
az egyszerű és precíz mérésért, vadásza-
ton. Monokuláris optikarendszer, több-
szörös bevonattal. 6-szoros nagyítás. Ob-
jektív átmérő 25 mm, 128 m látómező 
1.000 m-en. Mérési terület: 15 – 400 m. 
±1 m eltérés. Célkövető módusz: scan, 
eső reflektor. 115 x 75 x 48 mm. Súly 210 g. 
Szállítás: tokkal és 3V CR-2 elemmel.
Nr.	77-554	 49.900,–	Ft

10		LED	LENSER	H	7	fejlámpa
Háromszor olyan világos - a fényárat mér-
ve - mint a szokásos technika. A lámpa-
fej 90o-ban dönthető. A fény fokozat-
mentesen szabályozható és fényszóróról 
kerek közeli fényre fókuszálható. Súlya: 
117 g. Fényerő: 170 lumen. Elem: 3x AAA. 
Teljesítmény: 5,4 Wh. Üzemidő: 54 óra 
(csökkentett módban). Led: 1xC-LED fehér.
Nr.	77-414	 18.900,–	Ft

11		Silva	RANGER	fejlámpa
Robusztus fejlámpa a legkeményebb fel-
tételekre pl. vadászaton is ellenáll. Az 

energiaigénye egyetlen mignon elem, 
a világítófejbe integrálva. Vízálló. In-
telligens fény fehér és piros LED-del, 
továbbá 6 világító lehetőséggel. Mé-
ret: 68 x 47 x 36 mm. 75 g, 30 Lumen. 
1 db AA elem. Üzemidő: 20 h, hatótá-
volság 29 m.
Nr.	76-712	 9.200,–	Ft

12  Peltor  
Sport	Tac	hallásvédő
Aktív hallásvédő - az egyedülálló 
digitális technika jellemzői:
–  Extrém rövid reakcióidő  –  Gyengéd 
csillapítás  –  Külső zajok felerősítése  
–  Rádió csatlakoztatható  –  automa-
tikus kikapcsolás  –  Figyelmeztető 
jelzés az elem merülése esetén.
Speciálisan vadászoknak kifejlesztett 
hallásvédő. Alkalmas rádióval történő 
kommunikációra is. A környezet zajait 
2 mikrofon felerősíti. Kikapcsoló au-
tomatika. Üzemidő cca. 600 óra. Rá-
dióbemenet, súlya 320 g. A szállítás 
tartalma: cserélhető héjazat narancs 
színben, két AAA elem. Zöld színű.
Nr.	94-461	 42.000,–	Ft

vízálló

9

10

11
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Akció!

Rendelésfelvétel:    Tel. +36 23 521-670  –  Mobil: +36 30 670-85-00



GRUBE Kft.
H-2030 Érd, Kadarka u.1.

Telefon: +36  23 520-180 
E-mail: info@grube.hu

Mobil: +36  30 670-85-00
Online-Shop: www.grube.hu

Ismerje meg teljes kínálatunkat webshopunkban, ahol törzsvásárlói kedvezményért regisztrálhat!
Látogasson el széles kínálattal rendelkező bemutatótermünkbe: 2030 Érd, Kadarka u. 1.  
Nyitva tartás: H-CS 8 – 16:30, P 8 – 13:30.
Amennyiben nálunk vásárol, megajándékozzuk egy LYONESS kártyával, mely további kedvezmény re jogosítja! 
A kedvezményekről és regisztrációról érdeklődjön: Bódi Ildikó 23 521-677, info@grube.hu.
10.000,– Ft vásárlás felett 1.000,–	Ft	kedvezményt biztosítunk! Kód: 2012nyár, mely a www.grube.hu oldalon 
érvényesíthető 2012. szeptember 1-ig!
Az akciós termékek árából további kedvezmény nem vehető igénybe. 

A jelen katalógusban szereplő termékek szállítására, a jelenleg hatályos Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) az 
irányadók, amelyek a www.grube.hu oldalon megtalálhatók.
Árak érvényessége: árváltozásig, a mindenkor érvényes árak a www.grube.hu oldalon megtekinthetők.
Nyomtatási hibáért felelősséget nem vállalunk, a katalógusban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek!
Termékeinket a Magyar Posta szállítja házhoz, kedvezményes díjszabással.
Méretprobléma esetén a terméket kicseréljük. Csomagját, kérjük, ne portósan adja fel, mert nem áll  
módunkban átvenni a csomagot. A csere méret megküldésének a postaköltségét átvállaljuk.

1		Esernyő	ULME
Egy igazi szemet gyönyörködtető és üdítően eltérő 
kialakítású automata esernyő szil levélmintázattal,  
fa markolattal. Ø 120 cm, 95 cm hosszú, 440 g.
Nr.	53-956	 3.600,–	Ft
2		Elless	kutyasíp	mini
Ultra hangok. Cca. 5,5 cm, gyűrűvel. Fém kivitel.
97-EL131	 1.500,–	Ft
3		Elless	kutyasíp	védőkupakkal,	állítható
Ultra hangok, sapkával. Valamennyi kutyafaj dresz-
szírozására.
97-EL132	 4.700,–	Ft
4  Elless	kutyasíp	bivalyszarv,	2	utas,	60	mm
Közepes méretű síp, idomításra. Bivalyszarv, fekete. 
2 hang, cca. 60 mm hosszú – nyakba akasztható.
97-EL135	 2.850,–	Ft
5  Elless	kutyasíp	bivalyszarv,	2	utas,	85	mm
Nagy méretű síp, idomításra. Bivalyszarv, fekete.  
2 hang, cca. 85 mm hosszú – nyakba akasztható.
97-EL136	 3.100,–	Ft
6		Elless	kutyasíp
Lapos síp „vadász“. Bivalyszarv, 1 hang, cca. 50 mm 
– nyakba akasztható.
97-EL137	 2.770,–	Ft

7  Delta Optical Titanium 
8	x	56	ROH		–		keresőtávcső
Ideális esti vagy éjszakai megfigyelé-
sekhez. Könnyű, kézhezálló, de ezzel 
egy időben szolid megjelenésű. A kis 
mérete ellenére a látószög 6,8 fok. A 
vonzó, modern megjelenésével ideá-
lis kísérő. 
Nagyítás:  8x  –  Objektív: 56 mm  
–  Prizma: BaK4  –  Látómező 
1.000 m-en: 119 m  –  Szürkületi ér-
ték: 21,2.  –  Geometriai fényerő: 49.
Mérete: 170 x 140 x 70 mm  –  Sú-
lya: 960 g  –  Garancia:	 5	 év. 
799-0450	 79.900,–	Ft

Modell Titanium	7	x	50 Forest	II		8	x42 Forest	II	10	x	42

Nagyítás 7x 8x 10x

Objektiv 50 mm 42 mm 42 mm

Prizma BaK4 BaK4 BaK4

Látómező 1.000 m-en 131 m 149 m 119 m

Szürkületi érték 18,7 18,3 20,0

Geometriai fényerő 51 27,0 18,0

Mérete 170 X 175 x 73 mm 147 x 127 x 56 mm 147 x 127 x 56 mm

Súlya 900 g 760 g 730 g

Garancia 5	év 2	év 2	év

Nr. 799-0460 799-0470 799-0473

Ár 49.900,–Ft 39.900,–Ft 39.900,–Ft

7 | 	79.900,–	Ft 
8 x 56 ROH

5 | 	3.100,–	Ft 
Elless kutyasíp 
bivalyszarv, 2 
utas, 85 mm

6 | 	2.770,–	Ft 
Elless kutyasíp

4 | 	2.850,–	Ft 
Elless kutyasíp 
bivalyszarv,  
2 utas, 60 mm

2 | 	1.500,–	Ft 
Elless kutyasíp 
mini

1 | 	3.600,–	Ft 
Esernyő ULME

3 | 	4.700,–	Ft 
Elless kutyasíp 
védőkupakkal, 
állítható

8  Delta Optical  
Titanium	7	x	50
Kiváló darab nappali megfigyelésre. 
Kiváló minőségű, könnyű és kézhez-
álló távcsövek madármegfigyeléshez, 
nappali vadászatra.
799-0460	 49.900,–	Ft

9  Delta Optical  
Forest	II	8x42,	10x42
A kiváló minőségű tetőél prizmák 
több rétegű fázisbevonattal ellátott, 
anyaguk BaK4. Ezek biztosítják a ter-
mészetes színeket és az éles képet. 
Ideális kirándulásra, madármegfigye-
lésre és a természetjáróknak. Vízál-
ló és páramentes. A rendkívül széles 
látómező tovább növeli a megfigye-
lés élményét. Kompakt méret, mo-
dern, tetszetős design.

8 | 49.900,–	Ft 
Titanium 7 x 50

9 | 39.900,–	Ft 
Forest II


