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Ζακέτα 204
Ζακέτα Fleece micropolar 
240gr, ζεστή και αθόρυβη 
σε παραλλαγής πορτοκαλί. 
Ρυθμιζόμενη κουκούλα και λάστιχο 
στα μανίκια και στη μέση για 
άνετη προσαρμογή

Ζακέτα
Βαμβακερή ζακέτα φούτερ 330gr, 
άνετη και ζεστή με εσωτερικό 
φινίρισμα Fleece.
Logo Benisport στο μανίκι και 
ελαστικές μανσέτες χεριών και 
τελείωμα μέσης. Διατίθεται και με 
κεντητό θήραμα αγριογούρουνου ή 
μπεκάτσας στο στήθος.

Παντελόνι 623
Τεχνικό ελαφρύ Stretch
παντελόνι με επιπλέον 
ειδικό ενισχυμένο 
ύφασμα κατά της τριβής. 
Προσχηματισμένα
γόνατα, λάστιχο στη μέση 
και κλείσιμο με φερμουάρ
στο τελείωμα για άνετη
προσαρμογή.

Γιλέκο 284
Γιλέκο Soft Shell 
υδρόφοβο, με επιπλέον 
ειδικό ενισχυμένο 
ύφασμα κατά της τριβής 
στους ώμους και την 
πλάτη και εσωτερική 
επένδυση με fleece. 
Εργονομικό με πολλές 
τσέπες και σάκο 
θηραμάτων πίσω.

Παντελόνια
Τεχνικό stretch 
παντελόνι με 5 
τσέπες. Ύφασμα 
dry fast που 
στεγνώνει 
γρήγορα με 
μαλακό φινίρισμα 
και διαπνέον, 
ιδανικό για 
πολύωρο 
περπάτημα. 
Λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι στο 
τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή.

683 652

212 212 JA 
212 CBE 

new

new

new
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Ζακέτα 283 
Αδιάβροχη ζακέτα softshell με διαπνέουσα μεμβράνη 
(7500mm). Αθόρυβη, ζεστή και αντιανεμική με εσωτερική 
επένδυση micro-fleece και αδιάβροχα φερμουάρ. Ελαστικό 
κορδόνι μέσης και velcro στα μανίκια για άνετη εφαρμογή. 

Ζακέτα 202 
Μπλούζα 203

Ζακέτα και μπλούζα Fleece 170gr 
με επίπεδες ραφές πορτοκαλί και 
ενισχυμένο quadrille fleece στα 
πλαϊνά και στα μανίκια. Ζεστή και 
αθόρυβη.

Παντελόνιa 600 - 604
100% βαμβακερό μπεκατσοπαντέλονο με 
αντίσταση στο νερό λόγω της επίστρωσης 
TEFLON που κάνει το ύφασμα εξαιρετικά 
ανθεκτικό. Αθόρυβο.

600 604

Παντελόνι 611 
Τεχνικό stretch 
παντελόνι με 5 τσέπες. 
Ύφασμα dry fast που 
στεγνώνει γρήγορα 
με αντικουνουπική 
προστασία. Διαπνέον 
με μαλακό φινίρισμα, 
ιδανικό για πολύωρο 
περπάτημα. Λάστιχο στη 
μέση και φερμουάρ 
στο τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή.

new

new

new
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Ζακέτες
Τεχνική stretch ζακέτα, ελαφριά και διαπνέον. Τσέπη στήθους με 
φερμουάρ, ελαστικές μανσέτες και τελείωμα μέσης για άνετη προσαρμογή.

689 687
Παντελόνι
Τεχνικό Stretch παντελόνι με 5 τσέπες. Λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι στο τελείωμα για άνετη προσαρμογή. Ελαφρύ 
και διαπνέον, ιδανικό για πολύωρο περπάτημα

Ζακέτα 299
Ζακέτα SoftShell αδιάβροχη,
αντιανεμική και ζεστή με
εσωτερική επένδυση 
micropolar

Παντελόνι 
Τεχνικό stretch 
παντελόνι με 5 
τσέπες. Ύφασμα 
dry fast που 
στεγνώνει 
γρήγορα με 
μαλακό φινίρισμα 
και διαπνέον, 
ιδανικό για 
πολύωρο 
περπάτημα. 
Λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι 
στο τελείωμα 
για άνετη 
προσαρμογή.

686 653

249250 258

new

new
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Μπλούζα 251 

Ζακέτα και μπλούζα Jersey 300gr, με ζεστή εσωτερική ενίσχυση Fleece. Τσέπη στο 
στήθος με φερμουάρ, Ranglan μανίκια, ελαστικές μανσέτες και μέση για άνετη 

προσαρμογή. Ζεστή και αθόρυβη.

Παντελόνι 694 Παντελόνι 695 Παντελόνι 681

Αδιάβροχο ελαστικό παντελόνι softshell με μεμβράνη
3000mmp.

• Πολύ άνετο και ζεστό με εσωτερική ενίσχυση
• Προσχηματισμένα γόνατα

• 5 τσέπες με φερμουάρ και ζώνη

Ζακέτα 252

newnew
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Ζακέτα 224
Αδιάβροχη ζακέτα Fleece 360gr. 
Διπλής όψης. Τσέπες χεριών και 
στήθους και στις δύο όψεις. Πολύ 
ζεστή και αθόρυβη.

Ζακέτα 239

Ζακέτα Jersey anti-pilling 280gr, 
ζεστή με εσωτερική διαπνέουσα 
ίνα polar. Ενισχυμένη επένδυση 
στους ώμους και στους αγκώνες
με φθορίζον πορτοκαλί. Τσέπη 
στήθους με φερμουάρ. Ελαστικές 
μανσέτες και μέση.

Μπλούζα 237

Παντελόνι 628 
Αδιάβροχο ελαστικό 
παντελόνι δίχρωμο χακί-
πορτοκαλί με 4 τσέπες. 
Πολύ άνετο και ζεστό 
με εσωτερική ίνα micro-
polar. Λάστιχο στη μέση 
και Velcro στο τελείωμα 
για άνετη προσαρμογή. 

Παντελόνι 610 
Αδιάβροχο ελαστικό παντελόνι 
3D παραλλαγής με 5 τσέπες. 
Πολύ άνετο και ζεστό με 
εσωτερική ίνα micropolar. 
Λάστιχο στη μέση και Velcro 
στο τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή. 

newnew
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Ζακέτα 242

Ζεστή και ελαφριά πλεχτή ζακέτα σε συνδυασμό με ύφασμα Soft Shell 
ιδανική για όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες, 

με εσωτερικό φινίρισμα Fleece. Τσέπη στήθους και πλαϊνές τσέπες χεριών, 
όλες με φερμουάρ. Ελαστικές μανσέτες χεριών και τελείωμα μέσης.

Ζακέτα 243

Τεχνικό Stretch παντελόνι 
με 5 τσέπες. Λάστιχο στη 
μέση και κορδόνι
στο τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή. Ελαφρύ και 
διαπνέον, ιδανικό
για πολύωρο περπάτημα.

Παντελόνι 690
Παντελόνι από αθόρυβο 
ύφασμα canvas σε 
παραλλαγή φύλλου. 
Εργονομικό με 6 
εύχρηστες τσέπες, λάστιχο 
στη μέση και Velcro 
στο τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή.

Παντελόνι 669

100% βαμβακερό 
πουκάμισο, διαπνέον
και αθόρυβο ύφασμα,
με 2 χρηστικές τσέπες 
στήθους και επιπλέον 1
τσέπη στήθους με 
φερμουάρ. Μανίκια
που μαζεύουν και γίνεται 
και κοντομάνικο.

Πουκάμισο 475
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Γιλέκο διπλής 
όψης χακί-
πορτοκαλί, 
ελαφρύ και 
ζεστό με 
αθόρυβο 
ύφασμα 
microfiber

Γιλέκο 231

Αδιάβροχη ζακέτα Softshell με διαπνέουσα 
μεμβράνη (7500mm). Αθόρυβη, ζεστή 
και αντιανεμική με εσωτερική επένδυση 
micro-fleece και αδιάβροχα φερμουάρ. 
Ελαστικό κορδόνι μέσης και Velcro στα 
μανίκια για άνετη εφαρμογή

Ζακέτα 248 

Αδιάβροχο
ελαστικό παντελόνι
Softshell. Πολύ
άνετο και ζεστό
με εσωτερική
ενίσχυση,
προσχηματισμένα
γόνατα και Velcro
στο τελείωμα για
άνετη προσαρμογή.

Παντελόνι 608
Αδιάβροχο
ελαστικό παντελόνι
Softshell. Πολύ
άνετο και ζεστό
με εσωτερική
ενίσχυση,
προσχηματισμένα
γόνατα και Velcro
στο τελείωμα για
άνετη προσαρμογή.

Παντελόνι 606
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Αδιάβροχο μπουφάν με διαπνέουσα μεμβράνη, 
στεγανοποιημένες ραφές και αδιάβροχα φερμουάρ. 
Αθόρυβο ύφασμα, αποσπώμενη και ρυθμιζόμενη 
κουκούλα, σάκος θηραμάτων, ελαστικό κορδόνι μέσης 
και Velcro στα μανίκια.

Μπουφάν 266

Παντελόνι 670 Παντελόνι 671

Παντελόνι 100% αδιάβροχο με διαπνέουσα 
μεμβράνη σε 3D παραλλαγής φύλλου, 3D 
παραλλαγής και πορτοκαλί.
Στεγανοποιημένες ραφές και αδιάβροχα 
φερμουάρ. Αθόρυβο ύφασμα, εξαιρετικά 
ανθεκτικό σε αγκάθια και σκισίματα. Λάστιχο 
στη μέση για απόλυτη εφαρμογή

Ζακέτα 217

Ζακέτα Soft Shell αδιάβροχη, 
αντιανεμική και ζεστή με εσωτερική 
επένδυση micropolar. Λάστιχο 
προσαρμογής στη μέση και Velcro στα 
μανίκια. Ελαφριά και αθόρυβη.
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Μπουφάν 218 Μπουφάν 219

Μπουφάν Soft Shell με Padding υδρόφοβο, διαπνέον και αντιανεμικό. Ελαφρύ και 
ζεστό με εσωτερική ίνα micropolar. Κουκούλα Soft Shell με εσωτερική επένδυση 
fleece που μαζεύει σε φερμουάρ στο λαιμό, 2 πλαϊνές τσέπες και 1 στήθους με 
φερμουάρ και Velcro στα μανίκια για άνετη προσαρμογή.

Μπουφάν 210
Άνετο, ελαφρύ και ζεστό 
μπουφάν με μόνωση, 
αντιανεμικό και διαπνέον.
Φερμουάρ διπλής οδού, 2 
πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ 
και 1 εσωτερική.

Ζακέτα και γιλέκο Fleece 
350gr, πολύ ζεστά και 
αθόρυβα. Ελαστικό κορδόνι 
μέσης για απόλυτη εφαρμογή.

Γιλέκο 
276

Ζακέτα 
278

new
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Ζακέτα Softshell με Padding 
υδρόφοβη, διαπνέον και 
αντιανεμική. Ελαφριά και ζεστή 
με εσωτερική ίνα micropolar.

Ζακέτα 227 Ζακέτα 229

Μπλούζα 491
Τεχνικό μακρυμάνικο 
μπλουζάκι, ελαφρύ και 
διαπνέον, με μαλακό 
φινίρισμα στο ύφασμα 
και επίπεδες ραφές.
Αντιβακτηριακές 
ιδιότητες και 
αντιηλιακό φινίρισμα 
Ultraviolet

Μπλούζα 472 

Τεχνικό μπλουζάκι 
διαπνέον και 

αντιβακτηριακό. Πολύ 
ελαφρύ

ύφασμα mesh (180gr) με 
φερμουάρ στο λαιμό.
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Γιλέκο 712
Γιλέκο δίχρωμο χακί-υψηλής ορατότητας 
πορτοκαλί από ύφασμα High Perfor-
mance με μέγιστη αντοχή στην τριβή 
και στα σκισίματα, ιδανικό για κυνήγι σε 
πυκνό. Υδρόφοβο με ειδικό φινίρισμα 
για αντίσταση στο νερό. Εξωτερικές 
φυσιγγιοθήκες για 18 φυσίγγια, 1 
τσέπη στήθους με φερμουάρ και 2 
μεγάλες μπροστινές τσέπες. Διπλός 
σάκος θηραμάτων (ένας ανοιχτός 
άμεσης πρόσβασης & ένας κλειστός 
με φερμουάρ). Ενισχυμένοι ώμοι 
και εσωτερικό ελαστικό κορδόνι 
προσαρμογής για άνετη εφαρμογή.

Γιλέκο 731 Γιλέκο 744 Γιλέκο 734
Ενισχυμένο πορτοκαλί γιλέκο υψηλής 
ορατότητας με 3 τρεις τσέπες 
μπροστά και 2 θήκες για GPS και 
VHF. Ενίσχυση στους ώμους και 
σάκος θηραμάτων με φερμουάρ.

Γιλέκο με 3 μπροστινές τσέπες
με φερμουάρ και τσέπη στήθους
για VHF και GPS. Σάκος 
θηραμάτων με φερμουάρ.

Ελαφρύ γιλέκο με 3 μπροστινές 
τσέπες με φερμουάρ και τσέπη 
στήθους για VHF και GPS.

Πολύ ανθεκτικό γιλέκο από 
ύφασμα Ripstop, ελαφρύ 
και αθόρυβο. Διπλός 
σάκος θηραμάτων πίσω 
(ένας ανοιχτός
άμεσης πρόσβασης - ένας 
κλειστός με φερμουάρ). 
Εξωτερικές φυσιγγιοθήκες 
για 18 φυσίγγια, 1 τσέπη 
στήθους και 2 μεγάλες 
μπροστινές τσέπες με 
φερμουάρ. Ενισχυμένοι 
ώμοι και εσωτερικό 
ελαστικό κορδόνι 
προσαρμογής για άνετη 
εφαρμογή.

Γιλέκο 771 Γιλέκο 749

new
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T-Shirt 495 T-Shirt 498
Technical T-Shirt 180gr ελαφρύ και διαπνέον, με μαλακό 
φινίρισμα στο ύφασμα και επίπεδες ραφές. Αντιβακτηριακές
ιδιότητες και αντιηλιακή προστασία Ultraviolet.

T-Shirt 408 T-Shirt 407
Τεχνικό T-Shirt ελαφρύ και 
διαπνέον με αντιβακτηριακές 
ιδιότητες και αντιηλιακή 
προστασία

Τεχνικό T-Shirt ελαφρύ 
και διαπνέον με 
αντιβακτηριακές 
ιδιότητες και αντιηλιακή 
προστασία

T-Shirt 457
Τεχνικό T-Shirt με υψηλή διαπνοή και άμεσο στέγνωμα.
Προηγμένη τεχνική εκτύπωσης με απεικόνιση θηραμάτων

T-Shirt 463 T-Shirt 454

T-Shirt 464

T-Shirt 459

Τεχνικό T-Shirt με 
υψηλή διαπνοή. Άμεσο 
στέγνωμα.

T-Shirt σε 3D παραλλαγή
φύλλου
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437

449

435

477 493 494

439

T-Shirts
T-Shirt με μπροστινή όψη από 
τεχνικό ύφασμα σε 3D παραλλαγή 
με ψηφιακή εκτύπωση απεικόνισης 
θηραμάτων, ενώ τα μανίκια και το 
πίσω μέρος είναι 100% βαμβακερά.

4100 4101 4102 481

T-Shirts
100% βαμβακερό T-Shirt, πολύ ελαφρύ και μαλακό 
με απεικόνιση θηραμάτων

new

new new new
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T-Shirt 441
T-Shirt με μπροστινή όψη 
από τεχνικό ύφασμα 
σε 3D παραλλαγή με 
ψηφιακή εκτύπωση 
απεικόνισης θηραμάτων, 
ενώ τα μανίκια και το 
πίσω μέρος είναι 100% 
βαμβακερά.

T-Shirts
100% βαμβακερό T-Shirt, πολύ ελαφρύ και 
μαλακό με απεικόνιση θηραμάτων

480 482

487 486 485

Ισοθερμικό 
421
Ισοθερμικό 
μακρυμάνικο με 
τεχνολογία Polartec 
Power Dry. Υψηλή 
διαπνεότητα και 
άμεσο στέγνωμα. 
Αντιβακτηριακό.
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Αδιάβροχο Σετ 904
100% αδιάβροχο σετ με 
μαλακό φινίρισμα PU SOFT και 
στεγανοποιημένες ραφές. Κουκούλα 
που διπλώνει  σε τσέπη με φερμουάρ 
στο λαιμό και λάστιχο στις μανσέτες. 
Κουμπί προσαρμογής στο παντελόνι. 
Τσάντα για εύκολη μεταφορά και 
αποθήκευση.

Αδιάβροχο Parka 
902
100% αδιάβροχο Parka 
με μαλακό φινίρισμα PU 
SOFT και στεγανοποιημένες 
ραφές. Κουκούλα που 
διπλώνει σε τσέπη με 
φερμουάρ στο λαιμό και 
λάστιχο στις μανσέτες. 
Τσάντα για εύκολη 
μεταφορά και αποθήκευση.

Σακίδιο 508
Σακίδιο χωρητικότητας 
25lit από ανθεκτικό 
υδρόφοβο ύφασμα, 
ιδανικό για όλες τις
δραστηριότητες.
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565 566

Σακίδιο
Σακίδιο χωρητικότητας 27lit από αδιάβροχο
ύφασμα Rip Stop ιδανικό για όλες τις
δραστηριότητες. Πλάτη και εργονομικοί
ιμάντες ώμου με αντιιδρωτικό ύφασμα
mesh. Φοδραρισμένο εσωτερικά,
ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου-στήθους-μέσης,
υποδοχή για Cile, σφυρίχτρα στο στήθος
και ανακλαστικές λωρίδες.

564 562

Σακίδιο
Ιδανικό σακίδιο 25lit για όλες τις 
δραστηριότητες με καμπυλωτή πλάτη 
αλουμινίου και σύστημα διαπνοής Air
Speed. Ενισχυμένοι ιμάντες ώμου με 
αντιιδρωτικό ύφασμα mesh. Ρυθμιζόμενοι
ιμάντες ώμου, στήθους και μέσης. 
Εξοπλισμένο με πλαϊνούς ιμάντες μεταφοράς
υπνόσακου, υποστρώματος και προστατευτικό 
κάλυμμα βροχής.

Σακίδιο 576

Σακίδιο
Ιδανικό σακίδιο 
40lit για όλες τις 
δραστηριότητες με 
καμπυλωτή πλάτη 
αλουμινίου και 
σύστημα διαπνοής Air 
Speed. Ενισχυμένοι 
ιμάντες ώμου με 
αντιιδρωτικό ύφασμα 
mesh. Ρυθμιζόμενοι 
ιμάντες ώμου, 
στήθους και μέσης. 
Εξοπλισμένο με 
πλαϊνούς ιμάντες 
μεταφοράς 
υπνόσακου, 
υποστρώματος 
και προστατευτικό 
κάλυμμα βροχής.

Σακίδιο χωρητικότητας 20
lit από μαλακό, αθόρυβο και
υδρόφοβο ύφασμα. Πλάτη και
εργονομικοί ιμάντες ώμου με
αντιιδρωτικό μαξιλάρι mesh.
Εσωτερική επίστρωση με PVC
και ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου,
στήθους και μέσης.

Σακίδιο 577
Σακίδιο χωρητικότητας 25
lit από μαλακό, αθόρυβο και
υδρόφοβο ύφασμα. Πλάτη και
εργονομικοί ιμάντες ώμου με
αντιιδρωτικό μαξιλάρι mesh.
Εσωτερική επίστρωση με PVC
και ρυθμιζόμενοι ιμάντες ώμου,
στήθους και μέσης.

567 568
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Καπέλο 139ZO
Τσίχλα

Καπέλο 139BE
Μπεκάτσα

Καπέλο 139JA
Αγριογούρουνο

Καπέλο 139LI
Λαγός

Καπέλο 139PE
Πέρδικα

Καπέλο 139PA
Φάσα

Καπέλο 158 Καπέλο 147BE
Μπεκάτσα

Καπέλο 147CN
Λαγός

Καπέλο 147JA
Αγριογούρουνο

Καπέλο 147PE
Πέρδικα

Καπέλο 147ZO
Τσίχλα

Καπέλο 160Κ Καπέλο 163Ο
Καπέλο 123K Καπέλο 123C

106K

106O

106C

106NC

Boof
κάλυμμα
λαιμού
fleece
με
κορδόνι.

Καπέλο
144NC

Καπέλο 137KN

Boof 105K
κάλυμμα λαιμού
βαμβακερό

111 112
Τεχνικό κάλυμμα λαιμού, 
διαπνέον με μαλακή υφή. 
Αντιβακτηριακή και αντιηλιακή 
προστασία.
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Καπέλο 162Κ/Ο Καπέλο 162Β/Ο Καπέλο 103 Καπέλο 164
Αδιάβροχο παραλλαγής
πορτοκαλί.

1230

1223Κ 

1233

Γάντια
Γάντια Softshell αδιάβροχα με αντιολισθητική 

παλάμη και αναδιπλούμενο δείκτη.

1223C

Γάντια
Γάντια Fleece με αντιολισθητική παλάμη

Καπέλο 102 
Καπέλο 100% αδιάβροχα
με διαπνέουσα μεμβράνη.
Ρυθμιζόμενο.

Καπέλο 104 
Καπέλο 100% αδιάβροχα
με διαπνέουσα μεμβράνη.
Ρυθμιζόμενο.

119K 119NC

Σκούφος
Σκούφος Fleece με logo Benisport

119O119N

Γάντια

Ζεστά γάντια Polar με αντιολισθητική 
παλάμη και αναδιπλούμενο δείκτη. 
Μαλακά με τέλεια εφαρμογή στο 
χέρι λόγω της ελαστικής ίνας.

1234 1235

Καπέλο 116
Πορτοκαλί καπέλο με σπαστό 
γείσο που διπλώνεται και 
γίνεται τσέπης

new

new new
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Καρέκλα 519Κ
Καρέκλα πτυσσόμενη

Καρέκλα - Σακίδιο 543NC
Καρέκλα πτυσσόμενη με αποσπώμενο σακίδιο

Τρίποδας 
559
Τρίποδας πτυσσόμενος με θήκη 
μεταφοράς. Περιστρεφόμενο.

325 324 322 323

Γιλέκο
Σκοπευτικό γιλέκο ελαφρύ με δίχτυ, βαμβακερό με 

ενισχυμένους Suede ώμους. 4 τσέπες για φυσίγγια, 1 
τσέπη για κάρτες και 1 εσωτερική τσέπη. Ρυθμιζόμενη μέση, 
αγκράφες στο πίσω μέρος για την κάρτα και θέσεις για 

πετσέτα και ακουστικά στο πλάι.

Σκοπευτικό γιλέκο
Σκοπευτικό γιλέκο ελαφρύ με δίχτυ, 4 θήκες για φυσίγγια.
Ελαστική ζώνη. Αγκράφες στο πίσω μέρος για την κάρτα 

και θέση για πετσέτα στο πλάι.

500CPE

500CBE

500JA

500LI

500PT

Κεντητά σήματα θηραμάτων 500

Κάλτσες 1300
Θερμικές κάλτσες με
τεχνολογία Thermolite.
Μεγέθη:
40-42 & 43-45.

Φυσιγγιοθήκη 852

Ζώνη 513
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Μπουφάν TRACK 
Αδιάβροχο μπουφάν με πολύ 
ανθεκτικό ύφασμα που δεν 
σκίζεται. Αθόρυβο, διαπνέον και 
με επιπλέον ενισχύσεις Rip-
stop στους ώμους, τα μανίκια 
και τη μέση, ιδανικό για χρήση 
στο πυκνό. Αποσπώμενη και 
ρυθμιζόμενη κουκούλα. 2 
τσέπες στήθους, 2 τσέπες μέσης 
και 1 ώμου στο μανίκι, όλες 
με φερμουάρ. Διαθέτει σάκο 
θηραμάτων πίσω με φερμουάρ. 
Κορδόνι προσαρμογής και Velcro 
στα μανίκια για τέλεια εφαρμογή.

B177

B197

Παντελόνι TRACK 
Αθόρυβο μπεκατσοπαντέλονο με ειδική επίστρωση για αντίσταση στο 
νερό. Ελαστικές ενισχύσεις Ripstop στα γόνατα και πίσω που το κάνουν 
πολύ άνετο στο περπάτημα αλλά ταυτόχρονα πολύ ανθεκτικό στα 
σκισίματα. Διαθέτει 7 χρηστικές τσέπες, οι 2 πλαϊνές cargo με φερμουάρ. 
Λάστιχο και εργονομική ζώνη στη μέση, και Velcro στο τελείωμα για άνετη 
προσαρμογή.

B177 B197
Γιλέκο DAVOS 
Ζεστό και υδρόφοβο γιλέκο από εξαιρετικά 
δυνατό και ανθεκτικό ύφασμα. Επιπλέον 
ενισχύσεις Ripstop στους ώμους και στα πλαϊνά. 
Αντανεμικό και ζεστό με εσωτερική ίνα Hot Fibre. 
2 χρηστικές τσέπες μέσης με φερμουάρ.

*διατίθεται και σε χρώμα 0197 (καφέ)

1644

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Μπουφάν TRACK 

0208 1644

Μπουφάν VAJOLET 
Ζεστό και υδρόφοβο μπουφάν από 
ανθεκτικό ύφασμα Micro-Ripstop. 
Επιπλέον ενισχύσεις Ripstop στους 
ώμους και στα πλαϊνά. Αντανεμικό και 
ζεστό με εσωτερική ίνα Hot Fibre. 2 
χρηστικές τσέπες μέσης με φερμουάρ.

*διατίθεται και σε χρώμα 0197 
(καφέ)

NEW NEW

Μπουφάν MALMO 
Ζεστό μπουφάν με αληθινό 
πούπουλο GDD 90/10, 
υδρόφοβο και με ενισχύσεις 
Ripstop SKUDO κατά της 
τριβής στους ώμους και 
στα μανίκια. Ενσωματωμένη 
ρυθμιζόμενη κουκούλα και 
κορδόνι μέσης για τέλεια 
εφαρμογή. 

NEW

Παντελόνι CEVEDALE 
Αδιάβροχο παντελόνι Soft shell 
stretch με ενίσχυση Ripstop SKUDO 
κατά της τριβής από το μηρό και 
κάτω για μέγιστη αντοχή στο πυκνό. 
Ελαστικό και διαπνέον, με εσωτερικό 
ύφασμα waffle fleece, πολύ άνετο 
στο περπάτημα. Αδιάβροχες τσέπες 
και φερμουάρ στο τελείωμα με 
προσθαφαιρούμενη γκέτα για τέλεια 
εφαρμογή και απόδοση.

NEW

Ζακέτα BRONZE 
Πολύ όμορφη και χρηστική 
Ζακέτα Fleece με σάκο 
θηραμάτων πίσω με 
φερμουάρ. Με τεχνολογία 
Free Pile: ελαστική 4way 
stretch που βγάζει τον ιδρώτα 
και κρατάει ισοθερμία. 
Επιπλέον ενισχυμένο ύφασμα 
Ripstop SKUDO κατά της 
τριβής στην τσέπη στήθους, 
στους ώμους και στο σάκο.

*διατίθεται και σε 
χρώμα B605 (χακί με 
ρίγα πορτοκαλί)

NEW

1644
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Μπουφάν PEAK
100% αδιάβροχο ελαστικό μπουφάν,
με διαπνέουσα μεμβράνη. Ενισχυμένο
ύφασμα Ripstop στους ώμους, στα μανίκια
και στη μέση, ιδανικό για χρήση στο
πυκνό. Αντιανεμικό με ελαφριά εσωτερική
επένδυση, στεγανοποιημένες ραφές,
αδιάβροχο φερμουάρ και ενσωματωμένη
κουκούλα. 2 τσέπες μέσης με φερμουάρ, 2
εσωτερικές τσέπες και 2 τσέπες στα μανίκια
που περιλαμβάνουν εσωτερικά κίτρινα
ανακλαστικά περιβραχιόνια. Ρυθμιζόμενο
κορδόνι μέσης και ελαστικές μανσέτες για
άνετη εφαρμογή.

1644 Y001

1644 Y001

Παντελόνι VULCAN
100% αδιάβροχο ελαστικό 
παντελόνι, με διαπνέουσα 
μεμβράνη. Ενισχυμένο
ύφασμα Ripstop για 
ιδανική χρήση στο πυκνό. 
Στεγανοποιημένες ραφές,
αδιάβροχα φερμουάρ αερισμού 
στο μηρό και 5 εργονομικές 
τσέπες. Αποσπώμενες 
εσωτερικές γκέτες,
λάστιχο στη μέση και κλείσιμο 
με Velcro και φερμουάρ για 
άνετη προσαρμογή. Ελαφρύ και 
άνετο.

Γιλέκο SPIDER
Τεχνικό ελαφρύ

υδρόφοβο γιλέκο,
διαπνέον και αντιανεμικό.
Ενισχυμένοι Ripstop ώμοι
και υψηλής διαπνεότητας

διχτυωτή πλάτη
mesh. Ανακλαστικές

λεπτομέρειες, 2 τσέπες
μέσης και 2 κρυφές
τσέπες στήθους με

φερμουάρ.

B177 O200 Y001
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Μπουφάν PEAK

Παντελόνι VULCAN

Ζακέτα 
PANAMA 
Ελαφριά και άνετη 
ζακέτα Micro 
Fleece. Διαπνέουσα 
με τεχνολογία 
Free Pile: ελαστική 
4way stretch 
που βγάζει τον 
ιδρώτα και κρατάει 
ισοθερμία. Fleece 
Melange ένθετα 
στους ώμους και 
στα πλαϊνά σημεία. 
Τσέπη στήθους και 
2 τσέπες μέσης με 
φερμουάρ.

NEW

Μπουφάν
YORK
1644

Τεχνικό μπουφάν
Ripstop stretch,
αδιάβροχο και
αντιανεμικό με
ειδική ενίσχυση κατά
της τριβής στους
ώμους και στα χέρια.
Αδιάβροχη κουκούλα
με φερμουάρ στο
γιακά, τσέπες 
στήθους
και σάκος θηραμάτων
με φερμουάρ.

Μπουφάν
THUNDER
Ελαφρύ μπουφάν από
ύφασμα microripstop,
100% αδιάβροχο και
διαπνέον με μεμβράνη
10.000mm. Αντιανεμικό
με ενσωματωμένη
ρυθμιζόμενη κουκούλα,
αδιάβροχα φερμουάρ και
στεγανοποιημένες ραφές.
Κρυφή τσέπη στήθους.

Μπουφάν
WOLF
Μπουφάν Fleece
τεχνολογίας FREE
PILE σε συνδυασμό
με άνετο ελαστικό
ύφασμα στους 
ώμους και στα 
μανίκια, με 
ενσωματωμένη
κουκούλα. Άνετο 
και ζεστό.

Παντελόνι
WALKER
1644

Τεχνικό ελαστικό παντελόνι,
υδρόφοβο και διαπνέον με
ενισχυμένο ύφασμα Ripstop,
ιδανικό για χρήση στο πυκνό. 
Λάστιχο προσαρμογής στη 
μέση και 5 εργονομικές 
τσέπες.

Παντελόνι
COVER
Ελαφρύ, 100% 
αδιάβροχο
και διαπνέον 
παντελόνι με 
μεμβράνη 
10.000mm και 
στεγανοποιημένες 
ραφές.
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Ζακέτα 
GRIZZLY
Ενισχυμένη ζακέτα
Fleece τεχνολογίας
FREE PILE, πολύ
ζεστή και άνετη.
Τσέπη στήθους
με φερμουάρ και
ελαστικές μανσέτες
και μέση για άνετη
εφαρμογή.

Μπουφάν 
RAPID
Υψηλής 
ανθεκτικότητας 
μπουφάν Rip-
stop με φθορίζον 
πορτοκαλί στους 
ώμους και στην 
πλάτη. Υδρόφοβο 
και αντιανεμικό 
με αποσπώμενη 
κουκούλα, τσέπη 
στήθους για GPS και 
σάκο θηραμάτων με 
φερμουάρ.

Παντελόνι 
ARIZONA
Τεχνικό ελαστικό 
παντελόνι, με ειδική 
ενίσχυση στα γόνατα 
κατά της τριβής και 
ενσωματωμένη
ζώνη. Υδρόφοβο

Παντελόνι 
PALMER
Παντελόνι 100%
αδιάβροχο με
διαπνέουσα
μεμβράνη από πολύ
ανθεκτικό ύφασμα
Ripstop. Πλαϊνά
φερμουάρ αερισμού
και Velcro στη μέση
και στο τελείωμα για
άνετη προσαρμογή.

Μπουφάν
PALMER
Μπουφάν 100%
αδιάβροχο με
διαπνέουσα
μεμβράνη από
πολύ ανθεκτικό
ύφασμα Ripstop.
Αποσπώμενη
κουκούλα και
αδιάβροχα
φερμουάρ ,
πλαϊνά φερμουάρ
αερισμού και
μεγάλος σάκος
θηραμάτων.

Mπλούζα 
STONE
Πολύ ζεστή μπλούζα 
Fleece Melange 
τεχνολογίας FREE 
PILE με ενισχυμένο 
πορτοκαλί ύφασμα 
Skudo στους ώμους 
και στα μανίκια, με 
μεγάλη χρηστική 
τσέπη στήθους με 
φερμουάρ. 
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Ενισχυμένη ζακέτα
Fleece τεχνολογίας
FREE PILE, πολύ
ζεστή και άνετη.
Τσέπη στήθους
με φερμουάρ και
ελαστικές μανσέτες
και μέση για άνετη
εφαρμογή.

B177 B626 Y001

Ζακέτα PRIME
Ζακέτα από ελαφρύ τεχνικό Waffle Fleece, ελαστικό 
anti-pilling και διαπνέον. Πλαϊνές τσέπες και τσέπες 
στήθους με φερμουάρ.

B177 0208 1397

1644 B605

1312

Παντελόνι
SAFETY
Τεχνικό ελαστικό
παντελόνι από
Ripstop 4way stretch
ύφασμα. Υδρόφοβο,
με ειδικό ενισχυμένο
ύφασμα στα γόνατα.
Λάστιχο και Velcro
στη μέση για άνετη
προσαρμογή, πλαϊνές
cargo τσέπες και
ρυθμιζόμενο Velcro
στο τελείωμα.

Ζακέτα
TUCSON
Ζακέτα Soft
Shell stretch,
υδρόφοβη και
αντιανεμική.
Υψηλής αντοχής
ενισχυμένο
ύφασμα στους
ώμους και στα
μανίκια. Σάκος
θηραμάτων με
κρυφά φερμουάρ
από υψηλής
διαπνεότητας
ελαστικό ύφασμα.

1644

Γιλέκο
TUCSON
Γιλέκο Soft
Shell stretch,
υδρόφοβο και
αντιανεμικό.
Υψηλής αντοχής
ενισχυμένο
ύφασμα στους
ώμους. Σάκος
θηραμάτων με
κρυφά φερμουάρ
από υψηλής
διαπνεότητας
ελαστικό ύφασμα.
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Μπουφάν
SPARK
Ελαφρύ μπουφάν, 100% αδιάβροχο
και διαπνέον με μεμβράνη 10.000mm.
Αντιανεμικό με ενσωματωμένη κουκούλα
και στεγανοποιημένες ραφές. Πλαϊνές
τσέπες και μία στήθους με φερμουάρ.

Μπλούζα LAVAREDO
Ελαφρύ stretch Waffle Fleece τεχνολογίας 
FREE PILE, ζεστό και διαπνέον. Ελαστικές 
μανσέτες, φερμουάρ στο λαιμό και τσέπη 
στήθους.

Β177

Y001

Παντελόνι NICKEL
Τεχνικό ελαφρύ και ελαστικό παντελόνι από 4way stretch ύφασμα. 
Υδρόφοβο, με ειδική ενίσχυση Ripstop SKUDO στα γόνατα, ανθεκτικό 
στη σκληρή χρήση. 3 χρηστικές τσέπες και 1 πλαϊνή μηρού, όλες με  
φερμουάρ. Λάστιχο και εργονομική ζώνη στη μέση για άνετη προσαρμογή.

Β100 O100 Y100

Γιλέκο WALKER
Τεχνικό ελαστικό γιλέκο, υδρόφοβο και 
διαπνέον με ειδικό ενισχυμένο ύφασμα 
στους ώμους, Σάκος θηραμάτων με 
φερμουάρ.

Y001
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Παντελόνι
FIERY
Τεχνικό ελαφρύ 
και ελαστικό 
παντελόνι
από Ripstop 4way
stretch ύφασμα.
Υδρόφοβο, με
ενισχυμένο και
ανθεκτικό ύφασμα
SKUDO στο κάτω
μέρος. 3 
χρηστικές
τσέπες όλες με
φερμουάρ. 
Λάστιχο στη μέση 
για άνετη
προσαρμογή.

Γιλέκο 
PERU 
Γιλέκο Fleece με 
τεχνολογία Free 
Pile: ελαστικό 
4way stretch 
που βγάζει τον 
ιδρώτα και κρατάει 
ισοθερμία. Ζεστό με 
άνετη εφαρμογή, 
ρυθμιζόμενο 
κορδόνι μέσης, 
τσέπη στήθους και 
2 τσέπες μέσης με 
φερμουάρ. 

NEW

B177 0208

Παντελόνι 
DREAM 
Τεχνικό ελαφρύ 
και διαπνέον 
ελαστικό 
παντελόνι από 
4way stretch 
ύφασμα. 
Υδρόφοβο, με 
ειδική ενίσχυση 
Ripstop SKUDO 
από το μηρό 
και κάτω και 
στο πίσω μέρος, 
πολύ ανθεκτικό 
στην τριβή. 5 
χρηστικές τσέπες 
εκ των οποίων 
οι 2 πλαϊνές 
μηρού, όλες 
με φερμουάρ. 
Λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι 
προσαρμογής 
στο τελείωμα για 
τέλεια εφαρμογή.

NEW

Παντελόνι 
TRANGO  
Ελαφρύ και 
ελαστικό τεχνικό 
παντελόνι. 
Υδρόφοβο 
και διαπνέον, 
πολύ άνετο 
στην εφαρμογή, 
ιδανικό για 
πολύωρο 
περπάτημα. 4 
χρηστικές τσέπες 
με φερμουάρ, 
λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι 
προσαρμογής 
στο τελείωμα 
για άνετη 
προσαρμογή.

NEW

Πουκάμισο 
SELLA  
Ανθεκτικό 
βαμβακερό 
πουκάμισο με 2 
χρηστικές τσέπες 
στήθους pocket.

NEW5423

6531
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Ζακέτα
DANANG
Ζακέτα Fleece
τεχνολογίας
FREE PILE,
ιδιαίτερα
ελαφριά, ζεστή
και διαπνέον,
με τέλεια
εφαρμογή.

Ζακέτα
LERK
Ζακέτα Fleece
stretch τεχνολογίας 
FREE PILE. Ελαφριά 
και ζεστή με τέλεια
εφαρμογή.

Ισοθερμικό
HELKA
Ισοθερμικό
μπλουζάκι και
κολάν χωρίς ραφές
με τεχνολογία
που ρυθμίζει τη
θερμοκρασία.
Τέλεια προσαρμογή
στο σώμα λόγω της
προσχηματισμένης
δομής, αποβάλλει
τον ιδρώτα και
στεγνώνει γρήγορα.

Ισοθερμικό
HELKA T-SHIRT

Ισοθερμικό
HELKA PANT

Ζακέτα
LIMA
Ζακέτα από πολύ
ιδιαίτερο Fleece
Melange τεχνολογίας
FREE PILE, με
επιπλέον ενίσχυση
στους ώμους. Ζεστή
και διαπνέον με
τέλεια εφαρμογή.
Τσέπη στήθους με
φερμουάρ.

Μπλούζα
CILE
Μπλούζα από
πολύ ιδιαίτερο
Fleece Melange
τεχνολογίας FREE
PILE, με επιπλέον
ενίσχυση στους
ώμους. Ζεστή
και διαπνέον με
τέλεια εφαρμογή.
Τσέπη στήθους
με φερμουάρ.
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Μπλούζα
TEMPUS
Μπλούζα με
φερμουάρ
στο στήθος
από fleece
τεχνολογίας
FREE PILE,
ιδιαίτερα
ελαφριά, ζεστή
και διαπνέον, με
τέλεια εφαρμογή.

1644 2129 0208 2130

Y003 B177

Μπλουζάκι
ROLLY
Τεχνικό μπλουζάκι
με τεχνολογία
Quick-Dry που
απομακρύνει τον
ιδρώτα του σώματος
και διαπνέει.
Φερμουάρ στο λαιμό
και αντιβακτηριακές
ιδιότητες.

Πουκάμισο
ZAMBIA

Ελαφρύ και τεχνικό
πουκάμισο Quick-Dry 

που στεγνώνει γρήγορα και διαπνέει, 
με ενισχυμένο stretch ύφασμα στους 

ώμους. Πολύ ελαφρύ και άνετο.

Μπλουζάκι
COOPER
Τεχνικό μπλουζάκι
με τεχνολογία
Quick-Dry που
απομακρύνει τον
ιδρώτα του σώματος
και διαπνέει.
Αντιβακτηριακές
ιδιότητες.
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T-Shirt AMBIT
Τεχνικό T-Shirt με τεχνολογία Quick-Dry που απομακρύνει τον ιδρώτα του

σώματος και διαπνέει. Αντιβακτηριακές ιδιότητες.

B177 Υ130 0129 0208 B923 0622 B200

T-Shirt
FRESH
Βαμβακερό
τεχνικό T-Shirt
με τεχνολογία
Quick-Dry που
απομακρύνει
τον ιδρώτα
του σώματος.
Ελαστικό, ελαφρύ
και διαπνέον.
Αντιβακτηριακές
ιδιότητες.

1311 1397 2129 2130

T-Shirt ENERGY 
POLO 
Τεχνικό POLO T-Shirt με 
τεχνολογία Quick-Dry 
που απομακρύνει τον 
ιδρώτα του σώματος 
και διαπνέει. Με 
κρυφό φερμουάρ στο 
λαιμό. Αντιβακτηριακές 
ιδιότητες.

0208 Y001

NEW NEW

NEW NEW



31

T-Shirt
LENA
Βαμβακερό
T-Shirt
φθορίζον
πορτοκαλί,
μαλακό και
δροσερό.

Γιλέκο
THREE POCKET
Γιλέκο-σακίδιο
κυνηγίου υδρόφοβο
με μεγάλες
μπροστινές τσέπες
και σάκο θηραμάτων
με αποσπώμενη
πορτοκαλί σήμανση.
Ρυθμιζόμενα λουριά
ώμου και ιμάντες
μέσης. Αποσπώμενη
θήκη για GPS και θήκη
για μπουκάλι νερού.

Γκέτες BUSH
Πολύ ανθεκτικό και αδιάβροχο ύφασμα
SKUDO. Ρυθμιζόμενο ελαστικό κορδόνι
επάνω, κλείσιμο με φερμουάρ και Velcro,
φοδραρισμένες εσωτερικά και ρυθμιζόμενο
συρματόσχοινο.

T-Shirt 
ACTIVE 
Μαλακό και 
δροσερό 
T-Shirt, 
βαμβακερό 
με logo ZOT-
TA Forest στο 
στήθος. 

NEW

0208 1644

NEW NEW NEW

0208 1644

T-Shirt 
SPRINT 
Μαλακό και 
δροσερό 
T-Shirt, 
βαμβακερό 
με logo 
ZOTTA στο 
πλάι. 

Γιλέκο 
ALASKA 
Γιλέκο από υδρόφοβο και 
διαπνέον ύφασμα μεγάλης 
αντοχής στα σκισίματα, δίχρωμο 
χακί - υψηλής ορατότητας 
πορτοκαλί. Τσέπες στήθους με 
φερμουάρ εκ των οποίων η μία με 
κρυφή τσέπη για GPS. Ρυθμιζόμενο 
στο πλάι με φερμουάρ, εσωτερικές 
φυσιγγιοθήκες στις μπροστινές 
τσέπες και σάκος θηραμάτων 
διπλής εισόδου με φερμουάρ στο 
πίσω μέρος. 

NEW
Γιλέκο 
VIOSA 
Γιλέκο-σακίδιο κυνηγίου 
Ripstop χακί με λεπτομέρειες 
σε φθορίζον ανακλαστικό 
κίτρινο. Διαθέτει θήκη 5 
φυσιγγίων και τσαντάκι με 
φερμουάρ μπροστά και σάκο 
με αποσπώμενη φθορίζον 
κίτρινη σήμανση σε πίσω. 
Πλάτη, ιμάντες ώμου και 
μέσης από αντιιδρωτικό και 
διαπνέον mesh. Ρυθμιζόμενοι 
ιμάντες ώμου, στήθους και 
μέσης. Αποσπώμενες θήκες 
για GPS και τηλέφωνο. 
Ελαστικό κορδόνι για την 
τοποθέτηση πρόσθετων 
εξαρτημάτων. 

NEW
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Καπέλο 
PACK CAP
Καπέλο που σπάει και 
μαζεύεται σε μέγεθος 
pocket. Αεριζόμενο με 
δίχτυ mesh και λογότυπο 
Zotta Forest. Ρυθμιζόμενο 
με Velcro.

Ζώνη TWILL
Πορτοκαλί ζώνη Super strong, 
ρυθμιζόμενη

Σακίδιο 
PIONEER 
35lit 
Multi-pocket σακίδιο 
χωρητικότητας 35 λίτρων, 
με υδρόφοβο ύφασμα. 
Ελαφρύ με καμπυλωτή 
πλάτη πλήρως αεριζόμενη. 
Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 
ώμου και μέσης με 
ενισχυμένα μαξιλαράκια 
από αντιιδρωτικό ύφασμα. 
Διαθέτει τσέπη στο καπάκι 
με φερμουάρ, κεντρικό 
χώρο με εσωτερική θήκη, 
1 επιπλέον μπροστινή θήκη 
και 2 πλαϊνές με ύφασμα 
mesh. Ο κεντρικός χώρος 
ανοίγει εξ' ολοκλήρου και 
με μπροστινό φερμουάρ.  

NEW

Y130O129

Καπέλο 
BASE Cap 
Καπέλο βαμβακερό 
Twill, υψηλής 
ορατότητας, 
ρυθμιζόμενο

NEW NEW

NEW

Καπέλο 
BLOCK Cap 
Καπέλο αδιάβροχο 
με μεμβράνη και 
διαπνέον, πολύ 
άνετο.

Γάντια 
WORN 
Γάντια Soft-Shell 
ελαστικά, ζεστά με 
microfleece εσωτερικά 
και υδρόφοβα. 
Ενσωματωμένη 
μάλλινη μανσέτα, 
αντιολισθητική παλάμη 
και ειδικό ύφασμα 
αφής στον δείκτη.

Σκούφος PINE 
Cap 
Ζεστός και αντιανεμικός 
σκούφος Soft-Shell σε 
συνδυασμό με Fleece, 
με logo ΖΟΤΤΑ. Με 
γούνινο φινίρισμα Fleece 
εσωτερικά.

Ζώνη QUICK
Χακί ζώνη ταχείας απελευθέρωσης. 
Πολύ ανθεκτικό ύφασμα και 
ρυθμιζόμενη

Γάντια 
TRUNK 
θερμικά γάντια 
Fleece αντιανεμικά, 
ζεστά και άνετα. 
Αδιάβροχα, με 
αντιολισθητική 
παλάμη και γούνινο 
φινίρισμα εσωτερικά.

1644 CAMU01

1644 CAMU02

Γάντια WOOD 
Γάντια Soft-Shell 
αντιανεμικά, 
ζεστά και άνετα. 
Αδιάβροχα, με 
εσωτερική ενίσχυση 
Waffle Fleece 
και παλάμη με 
αντιολισθητικά 
ένθετα. Stretch 
ύφασμα μεταξύ των 
δακτύλων για τέλεια 
εφαρμογή.

Γάντια FLAT  
Ελαφριά γάντια, ελαστικά και 
υδρόφοβα. Αντιολισθητική 
παλάμη κα μαλακή πλεχτή 
μανσέτα με ειδικό ύφασμα αφής 
στον δείκτη. Τέλεια εφαρμογή.

NEW

NEWNEW

NEW

Ζώνη COBRA 
Ζώνη με γρήγορο 
άνοιγμα Cobra System 
και πολύ ανθεκτικό 
ύφασμα, ρυθμιζόμενη.

Κάλυμμα λαιμού 
NECK WARM 
Ελαστικό και ζεστό 
κάλυμμα λαιμού με logo 
ZOTTA. 

NEW

NEW

NEW

CAMU 01

1644

0208

0129

NEW

1644
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SG189 WILDTRACK Pant 
Αδιάβροχο, διαπνέον παντελόνι soft shell και stretch, 

δίχρωμο πορτοκαλί και χακί. Ενίσχυση με Kevlar από τα 
γόνατα και κάτω με αδιάβροχα φερμουάρ εξαερισμού στο 
πλάι, ενίσχυμένο ύφασμα Rip Stop 900D στο πίσω μέρος 

και ελαστική και άνετη μέση.

012 Blaze 055 Cypress

SG286 TERRA Jacket 
Μπουφάν 100% αδιάβροχο με διαπνέουσα μεμβράνη 
10000/10000, αντιανεμικό με στεγανοποιημένες ραφές 
από μαλακό, ανθεκτικό και αθόρυβο ύφασμα micro-brush. 
Ενισχυμένοι ώμοι με Kevlar, κάθετη τσέπη στήθους με 
φερμουάρ, 2 τσέπες για τα χέρια με αδιάβροχα φερμουάρ, 
2 μεγάλες τσέπες cargo με καπάκι και 1 εσωτερική τσέπη με 
φερμουάρ. Αποσπώμενη και ρυθμιζόμενη κουκούλα, μεγάλος 
σάκος θηραμάτων πίσω με φερμουάρ, ρυθμιζόμενες μανσέτες 
και εσωτερικό ελαστικό ύφασμα για τέλεια εφαρμογή.

WOODS CAMOO 
WDC

FIRE BLAZE CAMOO 
FBC 

SG282 TERRA Pant 
WOODS CAMOO WDC 

Παντελόνι 100% αδιάβροχο 
με διαπνέουσα μεμβράνη 

10000/10000, αντιανεμικό με 
στεγανοποιημένες ραφές από 

μαλακό, ανθεκτικό και αθόρυβο 
ύφασμα micro-brush. 2 τσέπες 
μέσης και 2 πλαϊνές cargo, η 

μία με καπάκι και η άλλη με 
φερμουάρ. Λάστιχο στη μέση και 

προσχηματισμένα γόνατα για 
τέλεια εφαρμογή.

SG271 ALFATRACK Jacket 
012-BLAZE UNI 

Αδιάβροχο, διαπνέον και αντιανεμικό 
μπουφάν από πολύ ανθεκτικό 
ύφασμα Rip-stop 1200D αλλά 
ταυτόχρονα ελαφρύ. Ενισχυμένοι 
ώμοι και μανίκια με Kevlar, 2 
μεγάλες τσέπες στήθους με 
φερμουάρ με καμπύλη ώστε να 
διασφαλίζεται η θέση της κεραίας 
για μηχάνημα GPS, 2 τσέπες χεριών 
και μεγάλος σάκος θηραμάτων πίσω 
με διπλή πρόσβαση με φερμουάρ. 
Εσωτερική αδιάβροχη τσέπη για 
κινητό.



34

SG251 SOFT GAME
Jacket
BC Blaze Camoo
Αδιάβροχο και αντιανεμικό 
μπουφάν Softshell σε 
αυθεντική πορτοκαλί 
παραλλαγή Mossy Oak και 
ενισχύσεις Kevlar στους 
ώμους. 4 χρηστικές τσέπες 
στο στήθος και στη μέση, 
αποσπώμενη και ρυθμιζόμενη
κουκούλα με γείσο, σάκος 
θηραμάτων με φερμουάρ. 
Ελαστικές μανσέτες και 
κορδόνι προσαρμογής στη 
μέση για άνετη εφαρμογή. 
Ελαφρύ και άνετο.

SG272 TRACKEASY
Pant
Ελαφρύ, αδιάβροχο και διαπνέον παντελόνι, 
με ενισχυμένο ύφασμα Ripstop 600D 
από το μηρό και κάτω καθώς και πίσω. 
Προσχηματισμένα γόνατα, 2 τσέπες μέσης, 
2 πλαϊνές τσέπες cargo με καπάκι και 
λάστιχο στη μέση για άνετη εφαρμογή.

012-BLAZE UNI 064-TABAC

SG285 PHOENIX 
Jacket 
022-BISON 

Μπουφάν 100% αδιάβροχο 
με διαπνέουσα μεμβράνη 
10000/10000, αντιανεμικό 
με πλήρως στεγανοποιημένες 
ραφές από ανθεκτικό και 
αθόρυβο ύφασμα microfiber. 
Ενισχυμένοι ώμοι σε πορτοκαλί 
παραλλαγής, τσέπες στήθους 
με φερμουάρ για τα χέρια 
και 2 μεγάλες τσέπες 
cargo με διπλό άνοιγμα 
με καπάκι και φερμουάρ. 
Μεγάλος σάκος θηραμάτων 
πίσω με φερμουάρ. Λεπτή 
αναδιπλούμενη κουκούλα 
στο γιακά και ρυθμιζόμενες 
μανσέτες με Velcro για τέλεια 
εφαρμογή.

SG287 PHOENIX Pant 
022-BISON 
Παντελόνι 100% αδιάβροχο 
με διαπνέουσα μεμβράνη 
10000/10000, αντιανεμικό 
με πλήρως στεγανοποιημένες 
ραφές από ανθεκτικό και 
αθόρυβο ύφασμα micro-
fiber. 2 τσέπες μέσης, 2 
πλαϊνές cargo με καπάκι 
και 2 πλαϊνές με φερμουάρ. 
Λάστιχο στη μέση και 
προσχηματισμένα γόνατα για 
τέλεια εφαρμογή.

*SG285 PHOENIX Jacket 
*SG287 PHOENIX Pant 
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SG192 THUNDER 
Jacket

Ελαφρύ μπουφάν 100%
αδιάβροχο με μεμβράνη
σε αυθεντικές 
παραλλαγές MOSSY 
OAK BLAZE & BRAKE-UP, 
διαπνέον και αντιανεμικό 
με στεγανοποιημένες 
ραφές. Εργονομικός 
σχεδιασμός και πολύ 
άνετο ελαστικό ύφασμα 
stretch. Ενσωματωμένη 
κουκούλα, 2 μπροστινές 
τσέπες και 1κρυφή 
στήθους.

GC-GREEN CAMOO BC-BLAZE CAMOO

SG268
VERNON Pant
064-TABAC

Ελαστικό, ελαφρύ,
υδρόφοβο και
διαπνέον παντελόνι,
με αντικουνουπική
προστασία.
Προσχηματισμένα γόνατα,
2 τσέπες μέσης και 2
πλαϊνές τσέπες: 1 με
φερμουάρ και 1 cargo με
καπάκι. Λάστιχο στη μέση
για άνετη εφαρμογή και
Kevlar ενισχύσεις στο
κάτω μέρος για μέγιστη
αντοχή.

SG267 LIGHT
GAME Pant
022-BISON

Ελαφρύ, υδρόφοβο και
διαπνέον παντελόνι, με
αντικουνουπική προστασία.
Ενισχυμένο στα γόνατα και
πίσω με Ripstop stretch
ύφασμα, 2 τσέπες 
μέσης και 2 πλαϊνές 
τσέπες cargo με καπάκι. 
Προσχηματισμένα γόνατα 
και λάστιχο στη μέση
για άνετη εφαρμογή.

SG278 WILD CAP 
WOODS CAMOO

SG279 ANTLER CAP 
NAVY + BRONZE
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A92 STAG 2
PXG8-Green Pixel 

Καινοτόμα ζακέτα που συνδυάζει μόνωση 
στο μπροστινό μέρος και ελευθερία 
κινήσεων λόγω του stretch υφάσματος 
περιμετρικά. Ελαφριά, αντιανεμική, διαπνέον
και με επεξεργασία DWR που την κάνει 
υδρόφοβη ενώ ταυτόχρονα είναι ζεστή με 
μόνωση SORONA. Ελαστικά φινιρίσματα στη 
μέση και στα μανίκια και οπές για τον
αντίχειρα στο τελείωμα των μανικιών.

A154 ORSET TEE SS
PXG-Green Pixel

Τεχνικό T-Shirt πολύ ελαφρύ,
διαπνέον και με αντι-κουνουπική
προστασία. Τεχνολογία fast-dry.
Ελαστικό ύφασμα για πλήρη
ελευθερία κινήσεων και δίχτυ
αερισμού στις μασχάλες.

A146 
ALFIGE Pant
Ελαφρύ, υδρόφοβο
και διαπνέον παντελόνι
με αντικουνουπική
προστασία.
Προσχηματισμένα 
γόνατα και λάστιχο 
στη μέση για άνετη 
προσαρμογή.

022 Bison 055 Cypress

A213 KINIT CAP
055-Cypress

A214 MAC CAP
MC- Military Camoo

A127 PEISEY
Cap

012-Blaze

022-Bison

A240 GAME CAP

055-Cypress BC-Blaze Camoo

A87 GAMOO NECK

BC-Blaze GC-Green

A43 CAMOO 
Cap

PXC4-Camel 
Pixel

PXG8-Green 
Pixel

BC-Blaze 
Camoo

GC-Green 
Camoo
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A146 
ALFIGE Pant

MERCANTOUR 
Αδιάβροχο άρβυλο με διαπνέουσα μεμβράνη 
Tepor dry, ιδανικό για πεζοπορία και κυνήγι σε όλα 
τα εδάφη. Ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικό 
από δέρμα full grain σε συνδυασμό με Cordura ®, 
αντιολισθητική σόλα Vibram® και εσωτερική σόλα 
τεχνολογίας Ortholite ®.

Υλικό: Δέρμα full grain + Cordura ®

Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη Tepor dry
Εσωτερική σόλα: Ortholite ®

Εξωτερική σόλα: Vibram ®

Βάρος: 700gr

OSSAU 
Αδιάβροχο άρβυλο με διαπνέουσα μεμβράνη 
Tepor dry, ιδανικό για πεζοπορία και κυνήγι σε όλα 
τα εδάφη. Ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικό 
από δέρμα σε συνδυασμό με ύφασμα που 
αυξάνει τη διαπνοή και αγκαλιάζει ιδανικά το πόδι. 
Αντιολισθητική σόλα Bi-density και εσωτερική σόλα 
τεχνολογίας  Ortholite®.

Υλικό: Δέρμα + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη Tepor dry
Εσωτερική σόλα: Ortholite®

Εξωτερική σόλα: Bi-density

ARRIVALS
NEW
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Η εταιρεία Kayland® ιδρύθηκε το 1971 από τον Giovanni Bittante με όραμα την κατασκευή 
τεχνικών παπουτσιών ιδανικά για υπαίθριες δραστηριότητες. Έκτοτε κατασκευάζει 
παπούτσια υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην ανατομία, την τεχνολογική 
έρευνα, την προσεκτική επιλογή των υλικών και τον καινοτόμο σχεδιασμό. Η διατήρηση 
ενός υψηλού επιπέδου προτύπων ποιότητας εξασφαλίζει στην Kayland® μια από τις 
πρώτες θέσεις στην αγορά, κατασκευάζοντας άρβυλα ποιοτικά, λειτουργικά και άνετα.

STELLAR NUBUK GTX Grey-Red 

Η ορειβατική παράδοση συναντά την καινοτομία και τις 
κορυφαίες επιδόσεις στο Stellar GTX Nubuk. Το κορυφαίας 
ποιότητας δέρμα Nubuk, η μεμβράνη Gore-Tex® Performance 
Comfort για εγγυημένη διαπνοή και αδιαβροχοποίηση και η 
κατ’ αποκλειστικότητα  σόλα Vibram®Stellar στην κατασκευή 
του άρβυλου εξασφαλίζουν μια εξαιρετικά άνετη και υψηλής 
απόδοσης εφαρμογή. Περιφερειακή κάλυψη από καουτσούκ 
για περαιτέρω προστασία και ειδικό σύστημα της Kayland: 
Ankle Lock System που υποστηρίζει τον αστράγαλό σας ενώ 
ταυτόχρονα εγγυάται φυσική κίνηση. Μαλακή ενδιάμεση σόλα 
EVA που παρέχει βελτιωμένη απορρόφηση κραδασμών κατά το 
χτύπημα του ποδιού και τις κρούσεις σε ανώμαλο έδαφος. 

Η σόλα Vibram®Stellar έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για 
την Kayland. Η εσωτερική κατασκευή διαθέτει κυψελοειδή 
σχεδίαση που ελαφρύνει τη δομή, ενισχύει τη θερμομόνωση και 
προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών.

Φόρμα: Mountain ANATOMICAL LAST
Υλικό: δέρμα Nubuck
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
PERFORMANCE COMFORT
Εσωτερική σόλα: EVA 
Ενδιάμεση σόλα: Bi-density PU 
Εξωτερική σόλα: Vibram®Stellar
Βάρος: 760gr
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GLOBO GTX brown

Το ιδανικό άρβυλο για σκληρές πεζοπορίες και ανώμαλα 
εδάφη, ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από δέρμα Nubuck.
Το εξωτερικό μέρος είναι μονοκόμματο δέρμα χωρίς 
ραφές, προσφέροντας εξαιρετική κάμψη στον αστράγαλο. 
Περιφερειακή κάλυψη από καουτσούκ για πρόσθετη 
ασφάλεια. Μεμβράνη Gore-Tex® Performance Comfort για 
εγγυημένη διαπνοή και αδιαβροχοποίηση. Σόλα Vibram®Fourà 
Evo σχεδιασμένη ειδικά για πεζοπορία και ανώμαλο έδαφος. 
Εξαιρετικό για κυνηγετικές και υπαίθριες δραστηριότητες όλο 
το χρόνο.

Φόρμα: ERGO Comfort
Υλικό: μονοκόμματο δέρμα Nubuck
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
PERFORMANCE COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: Light Mono-Density Pu
Εξωτερική σόλα: Vibram Foura’ Evo
Βάρος: 800gr

CROSS MOUNTAIN GTX
grey-orange

Το Cross Mountain GTX είναι ένα cross-over παπούτσι
που εκφράζει τη νέα αντίληψη της Kayland για άνεση
και απόδοση στην πεζοπορία, ως ένα τεχνικό παπούτσι
για ολοκληρωμένη απόδοση σε μικτό έδαφος,
συμπεριλαμβανομένων πλαγιών βουνού με βραχώδη
περάσματα, χιόνι και πάγο, αλλά ταυτόχρονα ελαφρύ
συνδυάζοντας δέρμα μαζί με εξαιρετικά υψηλής
τεχνολογίας αντιδιαβρωτικό ύφασμα. Τεχνολογία
κλειδώματος αστραγάλου για προστασία του αστραγάλου
με άνετο κράτημα. Gore-Tex® Performance Comfort
μεμβράνη για προστασία από βροχή και υγρασία
ενώ εξασφαλίζει τη μέγιστη διαπνοή. Ενδιάμεση
αντικραδασμική σόλα και εξωτερική σόλα Vibram® Mulaz
EVO 5mm που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση τόσο στο
ανέβασμα όσο και στο κατέβασμα.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
PERFORMANCE COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: ERGO Tech
Εξωτερική σόλα: Vibram® Mulaz EVO 5mm
Βάρος: 650gr

KAYLAND Boot Laces

Κορδόνια για ορειβατικά παπούτσια, σε 2 διαφορετικούς 
χρωματισμούς (μαύρο-γκρι & μαύρο-κόκκινο) και 3 
διαφορετικές διαστάσεις (170cm – 180cm – 190cm). 
Διατίθενται ως μεμονωμένο ζεύγος ή σε εκθεσιακό σταντ 
KAYLAND με 50 ζεύγη (170cm:10 ζεύγη +180cm:20 ζεύγη 
+ 190cm:20 ζεύγη
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CROSS GROUND GTX
dark brown

Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό άρβυλο πεζοπορίας
με καινοτόμο, ασύμμετρο σχεδιασμό με δύο πλευρές: η
εσωτερική πλευρά είναι δέρμα Suede και η εξωτερική
πλευρά είναι ενισχυμένο ύφασμα με προεξοχές που
προστατεύουν από γδαρσίματα και τριβές. Μεμβράνη
Gore-Tex® Performance Comfort για εγγυημένη διαπνοή 
και αδιαβροχοποίηση. Ελαφριά και ανατομική μεσόσολα 
EVA που απορροφά τους κραδασμούς. Σόλα Vibram®-
Fourà Evo σχεδιασμένη ειδικά για πεζοπορία και ανώμαλο 
έδαφος.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX®
PERFORMANCE COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: Injected Pu Double Intensity
Εξωτερική σόλα: Vibram Foura’ Evo
Βάρος: 660gr

CUBRIA GTX brown 

Άρβυλα ιδανικά για κυνήγι σε όλα τα εδάφη και ελαφριά
πεζοπορία. Ανθεκτικό και μαλακό δέρμα Nubuck σε
συνδυασμό με μεμβράνη Gore-Tex® Performance Com-
fort για να παρέχει αδιάβροχη προστασία βελτιώνοντας
παράλληλα την αναπνοή. Ενδιάμεση ανατομική σόλα
PU και εξωτερική σόλα Vibram® New Makalu, που
αναπτύχθηκε για να προσφέρει εξαιρετικό κράτημα ακόμη
και σε ολισθηρές επιφάνειες. Ιδανικό για όσους 
αναζητούν την απόλυτη άνεση από ένα εύκαμπτο 
παπούτσι υψηλής απόδοσης.

Υλικό: δέρμα Nubuck
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
PERFORMANCE COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: PU injected
Εξωτερική σόλα: Vibram New Makalu
Βάρος: 570gr
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TUSA GTX brown

Ορειβατικό άρβυλο σχεδιασμένο για σκληρές πεζοπορίες
και ανώμαλα εδάφη. Προσφέρει εξαιρετική υποστήριξη
ποδιών με το καινοτόμο σύστημα OPS και διαθέτει 
κάλυψηαπό καουτσούκ για πρόσθετη ασφάλεια. 
Ενισχυμένη φτέρνα, αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα 
και εξωτερική σόλα Vibram®Fourà Evo για μέγιστη 
πρόσφυση. Δέρμα Nubuck και μεμβράνη Gore-Tex® 
Performance Comfort για εγγυημένη διαπνοή και 
αδιαβροχοποίηση.

Υλικό: δέρμα Nubuck
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX®
PERFORMANCE COMFORT
Εσωτερική σόλα: EVA printed + felt + foam + 
fabric
Ενδιάμεση σόλα: PU injected
Εξωτερική σόλα: Vibram Foura’ Evo
Βάρος: 770gr

LEGACY GTX Grey-Green 

Ένα ελαφρύ, εξαιρετικά άνετο άρβυλο ιδανικό για 
πεζοπορία και κυνήγι σε όλα τα εδάφη. Ελαφριά αλλά 
ταυτόχρονα ανθεκτικά από δέρμα Suede σε συνδυασμό 
με ύφασμα που αυξάνει τη διαπνοή και αγκαλιάζει 
ιδανικά το πόδι. Mεμβράνη Gore-Tex® extended Comfort 
για εγγυημένη αδιάβροχη προστασία επιτρέποντας 
τη χρήση τους σε πολλές εποχές. Εξαιρετική στήριξη 
στον αστράγαλο, ενισχυμένη προστασία στα δάχτυλα, 
ενδιάμεση σόλα διπλής πυκνότητας PU για εξαιρετική 
αντικραδασμική προστασία και εξωτερική σόλα Vi-
bram®Winkler Evo για βέλτιστη πρόσφυση.

Φόρμα: Ergo tech
Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® EX-
TENDED COMFORT
Εσωτερική σόλα: PU Open foam Moulded + Fabric
Ενδιάμεση σόλα: Microporous Bi-Density
Εξωτερική σόλα: Vibram®Winkler Evo
Βάρος: 560gr
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STARLAND GTX brown

Άρβυλα ιδανικά για κυνήγι σε όλα τα εδάφη και ελαφριά
πεζοπορία. Ανθεκτικό και μαλακό δέρμα Nubuck σε
συνδυασμό με μεμβράνη Gore-Tex® Performance Com-
fort για να παρέχει αδιάβροχη προστασία βελτιώνοντας
παράλληλα την αναπνοή. Ενδιάμεση ανατομική σόλα
PU και εξωτερική σόλα Vibram® New Makalu, που
αναπτύχθηκε για να προσφέρει εξαιρετικό κράτημα ακόμη
και σε ολισθηρές επιφάνειες. Ιδανικό για όσους 
αναζητούν την απόλυτη άνεση από ένα εύκαμπτο 
παπούτσι υψηλής απόδοσης.

Υλικό: Δέρμα Nubuck
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
PERFORMANCE COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: PU injected
Εξωτερική σόλα: Vibram New Makalu
Βάρος: 530gr

TAIGA GTX black-orange

Άρβυλα ιδανικά για ελαφριά πεζοπορία και κυνήγι σε όλα
τα εδάφη. Ελαφριά αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικά από 
δέρμα Suede σε συνδυασμό με ύφασμα που αυξάνει 
τη διαπνοή και αγκαλιάζει ιδανικά το πόδι. Mεμβράνη 
Gore-Tex® extended Comfort για αδιάβροχη προστασία 
επιτρέποντας τη χρήση τους σε πολλές εποχές.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
EXTENDED COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: Rubber
Εξωτερική σόλα: Vibram Inverness
Βάρος: 530gr
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DEGO GTX Olive 

Άνετο και ελαφρύ άρβυλο ιδανικό για κυνήγι σε όλα τα 
εδάφη και ελαφριά πεζοπορία. Ελαφριά αλλά ταυτόχρονα 
ανθεκτικά από δέρμα Suede σε συνδυασμό με τεχνικό 
ύφασμα που αυξάνει τη διαπνοή και αγκαλιάζει ιδανικά 
το πόδι. Mεμβράνη Gore-Tex® Performance Comfort 
για αδιάβροχη προστασία επιτρέποντας τη χρήση τους 
σε πολλές εποχές. Ενισχυμένη φτέρνα και επιπλέον 
προστασία στα δάχτυλα για αποτελεσματική στήριξη στο 
πόδι. Σόλα Kayland® Outback Techno  αναγνωρισμένη 
ως μαλακή, άνετη και αντιολισθητική σόλα με εξαιρετικά 
λειτουργικό σχεδιασμό.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX®  
Performance Comfort 
Εσωτερική σόλα:  PE+textile
Ενδιάμεση σόλα: Thermolpastic
Εξωτερική σόλα: Kayland® Outback Techno
Βάρος: 530gr

REVOLT GTX Dark Green - Yellow 
& REVOLT GTX Blue - Lime

Άρβυλο χαμηλού ύψους, με μοντέρνο και λειτουργικό 
σχεδιασμό, ιδανικό για γρήγορη πεζοπορία και χρήση 
σε μικτά εδάφη.  Η πραγματική καινοτομία αυτού του 
παπουτσιού είναι η απευθείας εφαρμογή της μεμβράνης 
Gore-Tex® Invisible Fit στο επάνω μέρος: το REVOLT 
είναι το πρώτο παπούτσι που έχει επεξεργαστεί με αυτή 
τη διαδικασία ενσωμάτωσης της μεμβράνης μέσα στο 
δέρμα για να παρέχει αδιάβροχη προστασία βελτιώνοντας 
παράλληλα την αναπνοή. Ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα 
ανθεκτικό από δέρμα Suede σε συνδυασμό με ύφασμα 
που αυξάνει τη διαπνοή και αγκαλιάζει ιδανικά το πόδι. 
Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ALS για τον αστράγαλο 
για μέγιστο κράτημα σε κάθε περίπτωση. Ενδιάμεση 
ανατομική σόλα διπλής πυκνότητας EVA, μέγιστο κράτημα 
στη φτέρνα και επιπλέον προστασία στην περιοχή των 
δαχτύλων, εξωτερική σόλα Vibram Multiverse για μικτό 
έδαφος και εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
Invisible Fit 
Εσωτερική σόλα: PU Open foam Moulded + Fabric
Ενδιάμεση σόλα: Moulded EVA Bi-density + ESS
Εξωτερική σόλα: Vibram® Multiverse 
(Full Megagrip)
Βάρος: 340gr
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CRIMPEUR GTX Grey - Yellow 

Άρβυλο χαμηλού ύψους, με μοντέρνο και λειτουργικό 
σχεδιασμό, ιδανικό για γρήγορη πεζοπορία και χρήση 
σε μικτά εδάφη. Ελαφρύ αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικό 
από δέρμα Suede με ενσωματωμένο σύστημα ALS για 
τον αστράγαλο για μέγιστο κράτημα σε κάθε περίπτωση. 
Ενισχυμένο στη φτέρνα και στα δάχτυλα. Μεμβράνη 
Gore-Tex® extended Comfort για να παρέχει αδιάβροχη 
προστασία βελτιώνοντας παράλληλα την αναπνοή. 
Αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα που μειώνει την πίεση 
στο πόδι και εξωτερική σόλα Vibram® Gravity που 
διαθέτει την κορυφαία σύνθεση Megagrip για τέλειο 
κράτημα σε όλες τις επιφάνειες.

Υλικό: Δέρμα Suede + PU Seamless Application
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
EXTENDED COMFORT
Εσωτερική σόλα: PU Open foam Moulded + Fabric
Ενδιάμεση σόλα: Moulded EVA Bi-color
Εξωτερική σόλα: Vibram® Gravity (Full Megagrip)
Βάρος: 410gr

VITRIC GTX dark grey

Άρβυλο χαμηλού ύψους ιδανικό για εξαιρετικές αποδόσεις ακόμη 
και σε βραχώδη και μικτά εδάφη. Κατασκευασμένο από δέρμα 
Suede ανθεκτικό στη τριβή. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ALS 
για μέγιστο κράτημα σε κάθε περίπτωση. Ενισχυμένο στη φτέρνα 
και στα δάχτυλα. Μεμβράνη Gore-Tex® extended Comfort για να 
παρέχει αδιάβροχη προστασία βελτιώνοντας παράλληλα την αναπνοή. 
Αντικραδασμική ενδιάμεση σόλα που μειώνει την πίεση στο πόδι και 
εξωτερική σόλα Vibram Gravity που διαθέτει την κορυφαία σύνθεση 
Megagrip για τέλειο κράτημα σε όλες τις επιφάνειες

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
EXTENDED COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: Microporous
Εξωτερική σόλα: Vibram Gravity
Βάρος: 410gr

ALPHA GTX dark blue

Άρβυλο χαμηλού ύψους, με μοντέρνο και λειτουργικό σχεδιασμό, 
ιδανικό για γρήγορη πεζοπορία και χρήση σε μικτά εδάφη. Ελαφρύ 
αλλά ταυτόχρονα ανθεκτικό από δέρμα Suede σε συνδυασμό με 
ύφασμα που αυξάνει τη διαπνοή και αγκαλιάζει ιδανικά το πόδι. 
Ενδιάμεση ανατομική σόλα EVA, εξωτερική σόλα Vibram Multiverse
για μικτό έδαφος με μέγιστο κράτημα στη φτέρνα και επιπλέον 
προστασία στην περιοχή των δαχτύλων. Μεμβράνη Gore-Tex® ex-
tended Comfort για να παρέχει αδιάβροχη προστασία βελτιώνοντας 
παράλληλα την αναπνοή.

Υλικό: Δέρμα Suede + ύφασμα
Εσωτερική επένδυση: μεμβράνη GORE-TEX® 
EXTENDED COMFORT
Ενδιάμεση σόλα: Moulded Eva Bi-Density
Εξωτερική σόλα: Vibram Multiverse
Βάρος: 410gr
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ARRIVALS
NEW

Μπότες από φυσικό καουτσούκ για τους λάτρεις της περιπέτειας και της υπαίθριας ζωής. Η εταιρεία Trento ιδρύθηκε το 
1917 στο Φορλί της Ιταλίας από τους αδερφούς Battistini . Από τότε, η Trento γίνεται η κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή 
μποτών. Επιλεγμένο φυσικό καουτσούκ, χειροποίητη κατασκευή, ασύγκριτη άνεση και εγγύηση ενός προϊόντος μεγάλης 
διάρκειας για κάθε είδους απαιτητική χρήση: ψάρεμα, κυνήγι, εργασία.

Art. 44

Γαλότσα από φυσικό καουτσούκ 
, ιδανική για χρήση βουνού και 
πεδιάδας,  φοδραρισμένη εσωτερικά 
ενώ το πάνω μέρος της γαλότσας 
ρυθμίζεται με λουράκι για να ταιριάζει 
σε όλες τις γάμπες. Σόλα από 
καουτσούκ για εγγύηση αντοχής και 
ευκαμψίας, με αυτοκαθαριζόμενες 
και αντιολισθητικές αυλακώσεις για 
καλύτερο κράτημα. Εξολκέας πίσω για 
εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.

Art. 48

Γαλότσα από φυσικό καουτσούκ 
, ιδανική για χρήση βουνού 
και πεδιάδας,  φοδραρισμένη 
εσωτερικά ενώ το πάνω μέρος 
της γαλότσας ρυθμίζεται με 
πλαϊνό φερμουάρ για να ταιριάζει 
σε όλες τις γάμπες. Σόλα από 
καουτσούκ για εγγύηση αντοχής και 
ευκαμψίας, με αυτοκαθαριζόμενες 
και αντιολισθητικές αυλακώσεις 
για καλύτερο κράτημα. Εξολκέας 
πίσω για εύκολη τοποθέτηση και 
αφαίρεση.

Art. 81

Γαλότσα από φυσικό καουτσούκ 
, ιδανική για χρήση βουνού και 
πεδιάδας,  φοδραρισμένη εσωτερικά 
ενώ το πάνω μέρος της γαλότσας 
δένει με κορδόνια για να ταιριάζει 
σε όλες τις γάμπες. Σόλα από 
καουτσούκ για εγγύηση αντοχής και 
ευκαμψίας, με αυτοκαθαριζόμενες 
και αντιολισθητικές αυλακώσεις για 
καλύτερο κράτημα. 
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Κάλυμμα λαιμού
CABLE

Κάλυμμα λαιμού
TUBE VISION 

Κάλυμμα λαιμού
TUBE BLACK

SPORT PRO 
HIKE BLACK

SPORT PRO 
ARMY STEEL

Ελαστικό ισοθερμικό και αντιψυκτικό 
ύφασμα, με ίνες Carbon no-shock 
antistress και antistatic, ιδανικό 
για εξωτερικές δραστηριότητες. 
Υψηλή θερμική μόνωση, εξαιρετικά 
ελαφρύ και απαλό, διαπνέον με 
αντιβακτηριακές και υποαλλεργικές 
ιδιότητες. 
One size.

Τεχνικό ελαστικό κάλυμμα λαιμού 
με τεχνολογία Dry-Tech η οποία 
αποβάλλει τον ιδρώτα και στεγνώνει 
γρήγορα. Υψηλή εφαρμογή και μέγιστη 
διαπνοή με αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Τεχνικό ελαστικό κάλυμμα λαιμού 
με τεχνολογία Dry-Tech η οποία 
αποβάλλει τον ιδρώτα και στεγνώνει 
γρήγορα. Υψηλή εφαρμογή και μέγιστη 
διαπνοή με αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Σύνθεση: 2% Carbon Fiber, 3% Elastane, 
30% Nylon, 65% Polypropylene
Μεγέθη:39-41 & 42-44 & 45-47 

Σύνθεση: 2% Carbon Fiber, 3% Elastane, 
30% Nylon, 65% Polypropylene
Μεγέθη:39-41 & 42-44 & 45-47 

Οι τεχνικές κάλτσες Worik έχουν 
δημιουργηθεί με τη χρήση 

νημάτων κορυφαίας τεχνολογικής 
ποιότητας, ο συνδιασμός 

των οποίων εγγυάται μεγάλη 
λειτουργικότητα. Οι ανατομικές 
υφάνσεις με μαξιλαράκια που 

έχουν διαφοροποιημένη πυκνότητα 
κατά σημεία, τα γεμίσματα 

προστασίας, η κλιμακωτή συμπίεση 
παρέχουν κορυφαία απόδοση 

και καταπολεμούν την αίσθηση 
κούρασης και πίεσης.

ESTEEM DUO 
PACK (2 ΖΕΥΓΗ)

EVOKE DUO 
PACK (2 ΖΕΥΓΗ)

Σύνθεση: 40% βαμβάκι, 34% prolen, 
23% nylon, 2% lycra, 1% carbon no 
shock
Μεγέθη: 36-39 & 40-43 & 44-47

Σύνθεση: 25% μαλλί merinos, 25% 
acrylic, 29% prolen, 18% nylon, 2% 
lycra, 1% carbon no shock
Μεγέθη: 36-39 & 40-43 & 44-47

No
ΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

No
ΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

No
ΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ No

ΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ
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TREKKING 
REVOLUTION 1235 COTTON - WORK

Σύνθεση: 55% coolmax, 20% poly-
propilene, 13% nylon, 10% cordura, 
2% lycra, 
Μεγέθη: 39-41 & 42-44 & 45-47

Σύνθεση: 80% βαμβάκι, 17% nylon, 
3% lycra
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

WALKER MERINO

Σύνθεση: 60% μαλλί merinos, 20% 
acrylic, 15% polyamide, 5% elastic
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

Σύνθεση: 70% μαλλί merinos, 15% 
acrylic, 12% polyamide, 3% lycra
Μεγέθη: 38-40 & 41-43 & 44-46

K-POWER ARMY ALL TERRAIN CORTO

Σύνθεση: 45% βαμβάκι, 15% amicor 
plus, 15% prolen, 19% nylon, 3% 
kevlar, 3% lycra
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

Σύνθεση: 45% meraklon, 25% 
prolen, 20% polyamide, 6% cordura, 
4% lycra
Μεγέθη: 41-43 & 44-46
Κορυφαία ποιότητα

NoΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

MOHAIR DUBLINO
Σύνθεση: 35% μαλλί, 20% βαμβάκι, 
30% acrylic, 12% polyamide, 3% 
lycra
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

Σύνθεση: 66% βαμβάκι, 20% polyam-
ide, 11% elastic, 3% carbon non shock
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

TUCSON DENVER
Σύνθεση: 65% βαμβάκι, 29% poly-
amide, 3% lycra, 3% kevlar
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

Σύνθεση: 42% coolmax, 40% βαμβάκι, 
11% polyamide, 7% elastic
Μεγέθη: 41-43 & 44-46
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NEWPORT

ALL TERRAIN 
LONG

Ισοθερμικό 
WINTERTHUR ARMY

Ισοθερμικό  
WIEN

MULTISPORT 
WINTER

Σύνθεση: 37% βαμβάκι, 37% amicor 
plus, 22% nylon, 4% lycra
Μεγέθη: One size

Σύνθεση: 45% meraklon, 25% 
prolen, 20% polyamide, 6% cordura, 
4% lycra
Μεγέθη: 41-43 & 44-46

Τεχνικό ισοθερμικό μπλουζάκι με 
τεχνολογία OXYBURN DRY-TECH η οποία 
αποβάλλει τον ιδρώτα και στεγνώνει 
γρήγορα. Προσχηματισμένη δομή του 
σώματος και ενισχυμένες ειδικές ζώνες 
διαπνοής στο στήθος, στην πλάτη και 
στη μέση. Υψηλή εφαρμογή και μέγιστη 
διαπνοή με αντιβακτηριακές ιδιότητες. 
Σύσταση: 54%PA, 37%PP & 9%EA. 

Ισοθερμικό κοντομάνικο μπλουζάκι 
με τεχνολογία OXYBURN DRY-TECH 
(άμεσο στέγνωμα) κατασκευασμένο 
από 54% PA (Polyamide), 37% PP 
(Polypropilene) & 9% EA (Elastane).

Τα Ισοθερμικά Worik έχουν δημιουργηθεί με 
τη χρήση νημάτων κορυφαίας τεχνολογικής 
ποιότητας. Τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με 
μεγάλη λειτουργικότητα αλλά διατηρώντας 
ταυτόχρονα ένα μοντέρνο στυλ. Τα 
διάφορα επίπεδα της τεχνολογίας που 
εφαρμόζονται στο φάσμα των προϊόντων 
είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης 
εμπειρογνωμοσύνης. 

Σύνθεση: 45% polypropilene hollow 
section, 25% polypropilene, 15% 
nylon, 10% lycra, 5% cordura
Μεγέθη: 39-41 & 42-44 & 45-47

NoΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

NoΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

Ισοθερμικό 
WINTERTHUR
Τεχνικό ισοθερμικό μπλουζάκι με 
τεχνολογία OXYBURN DRY-TECH η οποία 
αποβάλλει τον ιδρώτα και στεγνώνει 
γρήγορα. Προσχηματισμένη δομή του 
σώματος και ενισχυμένες ειδικές ζώνες 
διαπνοής στο στήθος, στην πλάτη και 
στη μέση. Υψηλή εφαρμογή και μέγιστη 
διαπνοή με αντιβακτηριακές ιδιότητες. 
Σύσταση: 54%PA, 37%PP & 9%EA. 

No
ΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

Ισοθερμικό  
X-RAY

NoΣΕ ΠΩΛΉΣΕΙΣ

Ισοθερμικό μπλουζάκι 
κατασκευασμένο από ελαστικό ύφασμα 
μικρο-ινών DRYARN με σύσταση 95% 
PP & 5% EA. Η μονωτική ικανότητα 
της ίνας DRYARN είναι μοναδική και 
δημιουργεί ένα διαπνέον φράγμα που 
λειτουργεί ως μονωτής απέναντι στο 
κρύο αλλά αποβάλλοντας ταυτόχρονα 
την εφίδρωση του σώματος.
Κορυφαία ποιότητα
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ARRIVALS
NEW

Art. 43200

Καπέλο 100% μάλλινο, αδιάβροχο με αναδιπλούμενη περιμετρική 
φάσα σε φθορίζον πορτοκαλί. Ελαφρύ και εύκαμπτο, μπορεί να 
διπλωθεί και να αποθηκευτεί σε τσέπη.

Art. 5735

Καπέλο 100% μάλλινο, 
αδιάβροχο με δερμάτινη 
μπορντούρα. Ελαφρύ 
και εύκαμπτο, μπορεί 
να διπλωθεί και να 
αποθηκευτεί σε τσέπη.

Art. 1114

Καπέλο 100% μάλλινο, αδιάβροχο με υφασμάτινη 
μπορντούρα με απεικόνιση μπεκάτσα ή αγριογούρουνο. 
Ελαφρύ, μαλακό και εύκαμπτο.

336 
ΜΠΕΚΑΤΣΑ

337
ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ

Art. 1119

Καπέλο 100% μάλλινο, 
αδιάβροχο με δερμάτινη 
μπορντούρα με 
αγριογούρουνο. Ελαφρύ, 
μαλακό και εύκαμπτο. 

Art. 1013

Καπέλο 100% μάλλινο, 
αδιάβροχο με δερμάτινη 
μπορντούρα με σκύλο. 
Ελαφρύ.

Art. 1600

Καπέλο 100% μάλλινο, αδιάβροχο, ελαφρύ και μαλακό 
με πολύ όμορφη διακοσμητική μπορντούρα. Το πιο 
δημοφιλές καπέλο πεζοπορίας στις Άλπεις.

Art. 216

Καπέλο 100% μάλλινο, αδιάβροχο, ελαφρύ και μαλακό 
με όμορφη διακοσμητική μπορντούρα. 



5050



5151



5252



5353



5454
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OUTDOOR ALPHA
PRO EVO

ΓΙΛΕΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΥΛΩΝ OUTDOOR
ALPHA PRO EVO

Εξαιρετικής ποιότητας προστατευτικό γιλέκο
για σκύλους

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ:
3 στρώσεις αντιδιατρητικού υφάσματος Dyneema
Τεχνικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από πολλούς πολιτικούς και στρατιωτικούς
οργανισμούς για την κατασκευή αντιεπιθετικού ρουχισμού
• Αντιδιατρητικό, με υψηλή αντοχή στη φθορά και υψηλή αντοχή στο σκίσιμο.
• Πολύ ελαφρύ και μαλακό επιτρέποντας στο σκύλο πλήρη ελευθερία κινήσεων και ελιγμών
• Αντι-ιδρωτικό, με υψηλή αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ:
• Υφασμα Cordura 1050D
• Εξαιρετικά δυνατό ύφασμα
• Υψηλή αντοχή στο σκίσιμο και στη φθορά
• Πολύ ανθεκτικό σε αγκάθια και σε κυνηγότοπους με πουρνάρι
• Πολύ ελαφρύ και απαλό στην αφή επιτρέποντας τη μέγιστη κινητικότητα του σκύλου.
• Σε πορτοκαλί χρώμα το οποίο σας βοηθά να εντοπίζεται το σκύλο
σας και να τον ξεχωρίζεται από το θήραμα κατά τη διάρκεια του κυνηγίου.
ΜΕΓΕΘΗ:
Το γιλέκο διατίθεται σε 5 διαφορετικά μεγέθη Τ60-Τ65-Τ70-Τ75-T80 
Ενδεικτικό βάρος Τ70: 450gr

***Η εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τραυματισμό σκύλου.

Πλήρη προστασία στα 
χτυπήματα των πίσω 
ποδιών.

Πλήρη προστασία στην 
κοιλιακή χώρα.

Προσθαφαιρούμενο και 
μετακινούμενο κομμάτι στην 
κοιλιά για τέλεια εφαρμογή 
σε όλα τα σκυλιά

Cordura 1050D

3 Στρώσεις Dyneema

Φοδράρισμα
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ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
Το RUNLOCK παράγεται στη Σουηδία και είναι ένα μοναδικό προϊόν για χρήση στο κυνήγι, στο σκάφος, στο αυτοκίνητο, στο camping, στο 

δάσος και σε κάθε outdoor δραστηριότητα. Το σχοινί Runlock διατίθεται σε 6 διαφορετικά νούμερα αντοχής από 170kg έως 700kg και είναι 
ένα καινοτόμο, επαναστατικό και απαραίτητο εργαλείο με τέλειο συνδυασμό αντοχής, ευελιξίας και ανθεκτικότητας. Ο μοναδικός σχεδιασμός 

του κάνει τα πάντα, από το δέσιμο εργαλείων έως και τη ρυμούλκηση μιας γρήγορης και εύκολης εργασίας χωρίς ταλαιπωρία. Το Runlock είναι 
πλήρως ρυθμιζόμενο, πολυλειτουργικό, δεν μπλέκει ποτέ και χωρίς κόμπους!   

Απλά πολλά περισσότερα από ένα σχοινί!
-Δεν χρειάζονται κόμποι! Χωρίς μπλοκάρισμα, λύστε ή χαλαρώστε το σχοινί. Το Runlock αφορά γρήγορους κόμπους που ο καθένας μπορεί να 

μάθει μέσα σε λίγα λεπτά. -Έξυπνη σχεδίαση θηλιάς! Δημιουργήστε σταθερές λαβές, παγίδες, κλειδαριές ή ενώστε 2 σχοινιά μαζί σε μια στιγμή! 
Ατελείωτες δυνατότητες και εφαρμογές.

DOG LEASH
Ένα απαραίτητο εργαλείο για τους λάτρεις των σκύλων με καινοτόμο σχοινί Runlock.
Χαρακτηριστικά:
• Ελαφρύ ρυθμιζόμενο λουρί 1,8m
• Γρήγορη ρύθμιση της περιοχής του λαιμού για να ταιριάζει σε κάθε σκύλο
• Xωρίς θορυβώδεις αλυσίδες ή γάντζους, μονοκόμματο κατασκευασμένο
• Ελεγχόμενη λειτουργία πνιγμού
• Δεν χρειάζεται κολάρο
• Φθορίζον κίτρινο και μαύρο, ευδιάκριτο
• Αντοχή:290kg, 8mm
• Μαλακό και εύκαμπτο αλλά ταυτόχρονα ισχυρό και ανθεκτικό.
• Πλένεται εύκολα στο πλυντήριο στους 40 βαθμούς

HUNTING LEASH
Χαρακτηριστικά:
• Κυνηγητικό λουρί χειρός ή όχι με μήκος από 1,80m έως 2,5m
• Δεν χρειάζεται κολάρο
• Ελεγχόμενη Λειτουργία
• Φθορίζον και ευδιάκριτο πορτοκαλί-μαύρο
• Αντοχή:290kg ,8mm
• Μπορεί να πλυθεί εύκολα στο πλυντήριο σε 40 βαθμούς
• Χωρίς θορυβώδεις αλυσίδες ή γάντζους
Το λουρί χωρίς χέρια:
Η λαβή λουριού μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μία μεγάλη θηλιά για να χωρέσει γύρω από το πάνω 
μέρος του σώματος, με αποτέλεσμα τα χέρια σας να είναι ελεύθερα για μεταφορά ή διατήρηση της 
ισορροπίας σας. Το μήκος λουριού θα είναι περίπου 1,8m.
Το λουρί χειρός:
Εύκολο να μετατραπεί από θηλιά σώματος σε λαβή χειρός. Όταν μετατραπεί σε λουρί χειρός, το μήκος 
του θα είναι περίπου 2m. 

PRO HUNTING SET
Δύο τέλεια εργαλεία, προσεκτικά επιλεγμένα για να ταιριάζουν στον δραστήριο κυνηγό. 
Περιγραφή:
Σετ 2 σχοινιών : 
1) Σχοινί RUNLOCK No16 -3,5m -πορτοκαλί αντοχής 580kg
2) HUNTING LEASH δίχρωμο πορτοκαλί-μαύρο αντοχής 290kg
Το No16 είναι δυνατό και ευέλικτο, ένα εργαλείο για κάθε κατάσταση, ιδανικό για κρέμασμα, τράβηγμα ή 
ασφάλιση φορτίου. Το κυνηγετικό λουρί (Hunting Leash) αναπτύχθηκε μετά από χρόνια δοκιμών κατά τη 
διάρκεια του κυνηγιού και σε σκληρά περιβάλλοντα. Με την ευελιξία και τις εύκολες ρυθμίσεις που έχει 
είναι το μόνο λουρί που θα χρειαστείτε ποτέ!

***Κατεβάστε την εφαρμογή Runlock App στο Google Play για να μάθετε να 
χρησιμοποιείτε το Runlock μέσα σε λίγα λεπτά.
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OUTDOOR SET
Ο τέλειος συνδυασμός δύναμης και ευελιξίας για έναν ενεργό υπαίθριο τρόπο ζωής. 
Περιγραφή:
Σετ 3 σχοινιών που περιέχει:
1) Σχοινί Runlock Νο 16 - 3,5m φωσφορίζον πορτοκαλί αντοχής 580kg  ιδανικό για μεταφορά ή 
ανύψωση των βαρέων αντικειμένων. 
2) Σχοινί Runlock Νο 8 - 5m φωσφορίζον κίτρινο αντοχής 290kg ιδανικό για δέσιμο εξοπλισμού.
3) Σχοινί Runlock Νο 4 - 7m μαύρο αντοχής 170kg ιδανικό για κρεμάστρα εξοπλισμού και ρούχων 
στο camp ή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και ως γραμμή σκηνών.

4Χ4 OFF ROAD
Ο τέλειος συνδυασμός δύναμης και ευελιξίας για τα οχήματα.
Περιγραφή:
Σετ 2 σχοινιών:
1) Σχοινί Runlock No 20 - 5m φθορίζον πορτοκαλί αντοχής 700kg είναι το εργαλείο βαρέως 
τύπου, ιδανικό για ρυμούλκηση ή βαρύ σύρσιμο, η ικανότητά του να τεντώνει ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 
να γυρίσει πίσω ή να σπάσει.
2) Σχοινί Runlock No 8 - 5m φθορίζον κίτρινο αντοχής 290kg είναι το ολοκληρωμένο εργαλείο 
για τη στερέωση φορτίου ή ανάρτησης εργαλείων στο γκαράζ ή στην κατασκήνωση.
 Ένα απαραίτητο σετ για την off road δράση!

RUNLOCK PRO 
No 4
Σχοινί 
Μήκος 10m - αντοχή 
170kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί

RUNLOCK PRO 
No 6
Σχοινί
Μήκος 10m - αντοχή 
230kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί

RUNLOCK PRO 
No 8
Σχοινί 
Μήκος 10m - αντοχή 
290kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε

RUNLOCK PRO 
No 12
Σχοινί 
Μήκος 10m - αντοχή 
480kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε

RUNLOCK PRO 
No 16
Σχοινί 
Μήκος 10m - αντοχή 
580kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί, 
μπλε

RUNLOCK PRO 
No 20
Σχοινί 
Μήκος 10m - αντοχή 
700kg
Διαθέσιμα χρώματα: 
κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε

PRE-CUT BOX No 8
Περιγραφή: Κατάλληλο για καταστήματα με εύκολη εγκατάσταση και τοποθέτηση στον πάγκο. 
Σταντ πάγκου με 24 τεμάχια:
1) 6τμχ x Σχοινί Runlock No8 – 3,5m – μαύρο αντοχής 290kg
2) 6τμχ x Σχοινί Runlock No8 – 3,5m – κίτρινο αντοχής 290kg
3) 6τμχ x Σχοινί Runlock No8 – 3,5m – πορτ. αντοχής 290kg
4) 6τμχ x Σχοινί Runlock No8 – 3,5m – μπλε αντοχής 290kg

ΣΕΙΡΑ RUNLOCK PRO
Η σειρά Runlock Pro είναι η ολοκληρωμένη επιλογή για επαγγελματίες και χρήστες μεγάλου όγκου. Διαθέτει μεγέθη και χρώματα για να 

ταιριάζει σε κάθε σας ανάγκη. Δημιουργήστε σταθερές λαβές, παγίδες ή κλειδαριές σε μια στιγμή ή επεκτείνετε ενώνοντας δύο ή περισσότερα 
σχοινιά.  Συνδέστε καραμπίνερ ή άλλα εργαλεία και προσαρμόστε το μήκος σε μια στιγμή!

Χαρακτηριστικά:
Ατελείωτες δυνατότητες / Ισχυρό και ανθεκτικό, αλλά μαλακό και εύκαμπτο / Εύκολη σύνδεση και επέκταση / Δημιουργία κλειδαριών, παγίδων 

ή θηλιών στη στιγμή / Ελαφρύ και εύκολο για μεταφορά στην τσέπη σας / Λουρί χειρός κυνηγίου / Φωσφορίζοντα χρώματα, ευδιάκριτα 
/ Εύκολο να πλένεται στο πλυντήριο σε 40 βαθμούς / Χωρίς θορυβώδεις αλυσίδες ή γάντζους
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Πρότυπη κεραία κολάρου.

Κεραία κολάρου με επιδόσεις και δύναμη η 
οποία είναι επιβεβαιωμένα η πιο ισχυρή στην 
αγορά, θα είστε σε θέση να αυξήσετε σημαντικά 
την απόσταση παρακολούθησης του σκύλου 
σας.

BALISE GPS CLASSIC ULTRA GEN3 
505802
Το BALISE GPS CLASSIC ULTRA GEN3 σάς 
επιτρέπει να αλλάξετε την εξωτερική κεραία 
GPS του κολάρου παρακολούθησης του 
σκύλου σας σε περίπτωση κακής λήψης ή 
απλώς εάν θέλετε να βελτιώσετε την απόσταση 
του σήματος του κολάρου. Εξατομικευμένο 
εργονομικό προϊόν με τέλεια λήψη για τα 
κολάρα GPS TT15 και T5. Η κεραία ROG 
GPS διαθέτει ενισχυμένο κέλυφος, χωρίς 
ενσωματωμένες βίδες στο πλαστικό για 
ποιοτική συντήρηση και ενσωματωμένο 
ελαστικό μέρος που διπλώνει πάνω από το 
κολάρο για να σύρετε η κεραία απευθείας μέσα 
σε αυτό.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
• Βάρος: 75g
• Μέγεθος: 40mm x 44m x 22mm
• Ισχύς: 50W
• Λήψη GPS + Glonass: 28+/- 2dBi
• Το Rog ultra προσφέρει νέα απόδοση στην 
αγορά με ισχυρή και σταθερή λήψη

SUPRA+ 505012
ΓΙΑ DC & TT

STANDARD 
505017
ΓΙΑ DC30 & DC40

Αυτή η ισχυρή κεραία
90 εκατοστών θα
διευκολύνει την έρευνά
σας και θα ικανοποιήσει
τις προσδοκίες
σας, για συστήματα
παρακολούθησης
Garmin.

μήκος 90 cm 

IBIZA V2
505042
Τηλεσκοπική

Εξαιρετικά εύκαμπτη κεραία 
κοντρόλ για μεγάλη αντοχή σε
περιπτώσεις αναδίπλωσης.
Αυξάνει το εισερχόμενο σήμα 
στο GPS.

ύψος 36 cm

FLEXIBLE
505029
Εύκαμπτη

Εύκαμπτη και ταυτόχρονα
δυνατή κεραία μικρού
μεγέθους για την έρευνά
σας με τα πόδια, συμβατή για
Garmin.

MINI SOUPLE
505043

Ισχυρή και
ευέλικτη κεραία
για το κοντρόλ
με μήκος μόνο
46cm, συμβατή για
Garmin.

μήκος 46 cm

IBIZA V3
505041

Η κεραία IBIZA είναι αναμφίβολα η πιο ισχυρή
τηλεσκοπική κεραία, με μήκος 125 cm, θα έχετε τη 
δύναμη μιας κεραίας οροφής, ιδανική για μεγάλες 
αποστάσεις.

μήκος 125 cm

IBIZA505020
Τηλεσκοπική

NEW
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Βάση στήριξης παρμπρίζ με
βεντούζα και αυτοκόλλητο,
για διπλάσια υποστήριξη 
για το GPS ή και για το 
Smartphone. Συμβατή με 
Garmin, Sportdog και BS 
Planet επίσης.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
505028

Βάση στήριξης παρμπρίζ
με βεντούζα για GPS
ASTRO & ALPHA

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
505014

Εργονομική θήκη σιλικόνης για Alpha 200 που
προστατεύει τέλεια το GPS από χτυπήματα ή πτώσεις.

Θήκη σιλικόνης

Εργονομική θήκη
σιλικόνης για Astro και
Α50 που προστατεύει
τέλεια το GPS από
χτυπήματα ή πτώσεις.

Θήκη 
σιλικόνης

505001 505002

Ενισχυμένο κορδόνι
λαιμού για να
κρεμάσετε το GPS

Κορδόνι
λαιμού
505033

Alpha 200 
Noir
505104Β

Alpha 200
Orange
505104Ο

Θήκη σιλικόνης
505003505104

NEW

Εργονομική θήκη σιλικόνης για 
Alpha 100 που προστατεύει
τέλεια το GPS από χτυπήματα ή 
πτώσεις.

Πρότυπη κεραία
αυτοκινήτου για
σημαντική αύξηση του
πεδίου αναζήτησης.
Αποσπώμενη κεραία.

ύψος 45 cm

STANDARD
505015
Μαγνητική Βάση

ύψος 80 cm

FLEX
505026
Μαγνητική Βάση

Μαγνητική κεραία
αυτοκινήτου που
χρησιμοποιείται για
μεγάλες αποστάσεις
αλλά και για ανάκτηση
σήματος σε δύσκολες
περιοχές. Εύκαμπτη
για απορρόφηση
κραδασμών. Κατασκευή
από ανοξείδωτο ατσάλι
για μεγάλη διάρκεια
ζωής.

Βάση στήριξης 4x4 για
κεραίες αυτοκινήτου, με
καλώδιο 3,5m

505021

Μία από τις πραγματικά
πιο δυνατές μαγνητικές
κεραίες αυτοκινήτου της
αγοράς . Χρησιμοποιείται 
για μεγάλες αποστάσεις 
αλλά και για ανάκτηση 
σήματος σε δύσκολες 
περιοχές. Κατασκευή από 
ανοξείδωτο ατσάλι για 
μεγάλη διάρκεια ζωής.

ύψος 125 cm

BLACK EDITION
505025
Μαγνητική Βάση

Εξαιρετικής
ποιότητας κεραία
αυτοκινήτου με
σιδερένια βάση και
η πιο ισχυρή σε
DB σήμα κεραία με
μήκος 1,3m. Βάση
στήριξης 4X4 και
μήκος καλωδίου
3,5m.

ύψος 130 cm

IRON
505027
Με βάση στήριξης 
4X4
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ KAI ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
για GPS

Μπαταρία συμβατή
για DC30 & DC40.
Επαναφορτιζόμενη
3.7V-3.400mAh.

HUNTER POWER
505016

Μπαταρία συμβατή
για DC50 & TT.
Επαναφορτιζόμενη
3.7V-3.400mAh.

HUNTER POWER
505022

Ιδανικό για χρήστες εξοπλισμού παρακολούθησης σκύλων 
GPS, τηλεφώνου και άλλων μέσων με φορτιστή USB, 
χωρητικότητας 20.000mAh και 3 θύρες φόρτισης USB. Με 
δυνατότητα επαναφόρτισης έως και 6 φορτίσεων 100% για 
ένα κινητό τηλέφωνο, για 3 τηλέφωνα ταυτόχρονα, ενισχυμένο 
κέλυφος σε περίπτωση πτώσης, αδιάβροχο έως 1 μέτρο νερού 
για 30 λεπτά. Με φωτισμό LED.

POWEBANK
SUPRA
500100

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
σκύλων 

Σύστημα εκπαίδευσης που συνδυάζει ηλεκτροστατική διέγερση, δόνηση και ήχο.
Το DTC 300 είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για τακτική εκπαίδευση, τόσο επαγγελματική όσο και 
ιδιωτική. Η ROG έχει αναπτύξει ένα στιβαρό μοντέλο με οθόνη LCD για ευανάγνωστη και εύχρηστη 
οθόνη πληροφοριών.
Χαρακτηριστικά:
• Συσκευασία 1 τηλεχειριστήριο + 1 κολάρο 
• Κολάρο εκπαίδευσης ROG DTC300
• 3 λειτουργίες προπόνησης, ήχος, δόνηση και ηλεκτρικοί παλμοί 
• Δυνατότητα προσθήκης 2 επιπλέον κολάρων 
• Εμβέλεια 300μ 
• Πρότυπο IPX67 αντοχή στο νερό 
• Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
• Αυτόματη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας 
• Βάρος κολάρου: 260gr 
• 0~8 επίπεδα για κάθε λειτουργία ρυθμιζόμενα 
• Επαναφορτιζόμενο αδιάβροχο τηλεχειριστήριο 
• Εγγύηση 12 μηνών

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΥΛΩΝ ROG DTC300 ROG00009

NEW

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΛΑΡΟ ΓΙΑ ROG DTC300 ROG00010

NEW

ΚΟΛΑΡΑ ΓΑΒΓΙΣΜΑΤΟΣ 
σκύλων 

Ολοκληρωμένο κολάρο κατά του γαβγίσματος της ROG που προσαρμόζεται σε κάθε τύπο 
σκύλου βάρους από 5 κιλά έως 50 κιλά. Διαθέτει έξυπνο ανιχνευτή ήχου και δεν προκαλεί 
κατά λάθος εξωτερικό θόρυβο γαυγίσματος. Η στιβαρή και αδιάβροχη θήκη του, του 
επιτρέπει να λειτουργεί σε όλες τις περιστάσεις, αντικραδασμική, αδιαβροχοποίηση νερού 
IP65, ποιοτικό κολάρο biothane.
Επαναφορτιζόμενο με μπαταρία λιθίου.
Απλή χρήση, αρκετοί τρόποι λειτουργίας για να διορθώσετε το σκύλο σας:
• Λειτουργία ήχου 7 επιπέδων
• Λειτουργία δόνησης 7 επιπέδων
• Ηλεκτρική λειτουργία 7 επιπέδων
Οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνες ή ταυτόχρονα ή να συνδυάσουν δύο 
λειτουργίες όπως εσείς προτιμάτε. Εγγύηση 12 μηνών.

ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΤΙΓΑΒ ROG RGC7 ROG00015
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LEOPARD 5039
Δερμάτινο κάλυμμα κοντακίου με
φυσιγγιοθήκη 6 θέσεων και 
μάγουλο από μαλακό δέρμα. 
Δερμάτινο κορδόνι δεσίματος που 
το καθιστά κατάλληλο για κάθε 
τύπο κοντακίου.

LION 5056
Κάλυμμα κοντακίου με
φυσιγγιοθήκη 6 θέσεων.
Δερμάτινο με ράχη.

LYNX 5049
Κάλυμμα κοντακίου
δερμάτινο με φυσιγγιοθήκη 
6 θέσεων και ρυθμιζόμενο 
με Velcro.

SHOOTER 4024
Κάλυμμα κοντακίου 
δερμάτινο, με εσωτερικό από 
αντιολισθητικό neoprene και 
ράχη.

COMFORT 4012
Δερμάτινο πέλμα κοντακίου 
που προστατεύει από 
φθορές και απορροφά τους 
κραδασμούς στην τουφεκιά.

DYNAMIC 4015
Δερμάτινο πέλμα κοντακίου
για προστασία και 
απορρόφηση κραδασμών, με 
τρεις φέτες στο εσωτερικό 
για ρύθμιση του μήκους του.

RAIN 4021
Πέλμα κοντακίου δερμάτινο
για προστασία και 
απορρόφηση κραδασμών,
με τρεις φέτες στο εσωτερικό 
για ρύθμιση του μήκους του.
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GROUSE 5033
Φυσιγγιοθήκη 24 θέσεων, Cal. 
12 με δερμάτινα δεσίματα, σε 
καφέ παραλλαγή.

PHEASANT 5042
Φυσιγγιοθήκη 24 θέσεων, Cal.12 με 
δερμάτινα δεσίματα και cordura χακί, με 
βοηθητικό ρυθμιζόμενο λουρί ώμου.

NEO 4027
Πέλμα κοντακίου Neoprene για προστασία 
και απορρόφηση κραδασμών, με τρεις φέτες 
στο εσωτερικό για ρύθμιση του μήκους του.

GOOSE 5017
Δερμάτινη φυσιγγιοθήκη 6 
θέσεων Cal.12, προσαρμόσιμη 
σε ζώνη.

GOOSE IV 5028 
Υφασμάτινη φυσιγγιοθήκη 8 θέσεων 
Cal.12, προσαρμόσιμη σε ζώνη.

NEW

TACTICAL 
5052 
Υφασμάτινη 
φυσιγγιοθήκη 6 
θέσεων Cal.12, 
προσαρμόσιμη 
σε ζώνη αλλά 
και με Velcro για 
τοποθέτηση στο 
χέρι. 

NEW

PHEASANT III 
2010 
Οπλοθήκη από cordura, 
χακί με δερμάτινες
λεπτομέρειες, μήκους 
125cm. Ενισχυμένη με 
φερμουάρ διπλής οδού, 
αορτήρα και επιπλέον 
θήκη για έγγραφα και 
τσοκ.

MOUNTAIN Bag 1014
Πρακτική τσάντα κυνηγίου με 
δερμάτινη εσωτερική φυσιγγιοθήκη 8 
θέσεων, κεντρικός χώρος και επιπλέον 
τσέπη με δερμάτινες λεπτομέρειες.

FOREST Bag 1009
Τσαντάκι κυνηγίου με cordura και 
δερμάτινες λεπτομέρειες. Ρυθμιζόμενος 
ιμάντας μέσης που επιτρέπει να γίνεται 
και τσαντάκι μηρού.

NEW

DUCK I 1020 
Πρακτική και λειτουργική τσάντα 
κυνηγίου με 2 φυσιγγιοθήκες 8 
θέσεων, 1 εξωτερική και 1 εσωτερική. 
2 αποθηκευτικοί χώροι εσωτερικά & 
αποθηκευτικός χώρος πίσω με φερμουάρ.  
Άνετος, φαρδύς ιμάντας και πουλιάστρα 
στο πλάι. Με δερμάτινα δεσίματα.

RABBIT I 5079
Υφασμάτινο τσαντάκι φυσιγγίων μέσης 
με 6 θέσεις φυσιγγίων εσωτερικά 
Cal.12 και αδιάβροχο φερμουάρ. 
Προσαρμόζεται στη ζώνη.

SKEET 
9002
Δερμάτινο 
προστατευτικό 
όπλου ποδιού 
για Skeet

NEW
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WOODCOCK 
4025
Αορτήρας πολύ 
ανθεκτικός, με δύο 
στρώσεις δέρματος και 
ενισχυμένες ραφές.

BOCK 4007
Αορτήρας πολύ ανθεκτικός, με δύο 
στρώσεις δέρματος και ενισχυμένες 
ραφές. Αθόρυβο κούμπωμα.

BOCK PLUS 4008
Δερμάτινος αορτήρας με εσωτερικό
αντιολισθητικό neoprene και ενισχυμένες 
ραφές. Αθόρυβο κούμπωμα.

BEAR Green 4019
Αορτήρας πολύ ανθεκτικός, με δύο 
στρώσεις από ύφασμα και δέρμα και 
ενισχυμένες ραφές. Αθόρυβο κλείσιμο.

BEAR Orange 4020
Αορτήρας πολύ ανθεκτικός, με δύο 
στρώσεις από ύφασμα και δέρμα και 
ενισχυμένες ραφές. Αθόρυβο κλείσιμο.

BEAR Black 4034 
Αορτήρας από εξαιρετικά ανθεκτικό 
ύφασμα tarpaulin, με δερμάτινα δεσίματα 
και ενισχυμένες ραφές.

NEW

WILDBOAR 
Black 4045
Green 4046
Αορτήρας πολύ ανθεκτικός με cordura, 
αντιολίσθηση neoprene εσωτερικά 
και δερμάτινες λεπτομέρειες. 
Προσαρμόζεται χωρίς αορτηριούχους.

HARE Black 4047
HARE Green 4048
HARE Camo 4049 
Αορτήρας πολύ ανθεκτικός με cordura, 
αντιολίσθηση neoprene εσωτερικά και 
δερμάτινες λεπτομέρειες.

NEW

ORYX 4036 
Αορτήρας από εξαιρετικά ανθεκτικό 
ύφασμα canvas, αντιολίσθηση 
neoprene εσωτερικά, ενισχυμένες 
ραφές, δερμάτινα δεσίματα και 
φινιρίσματα για έξτρα αντοχή και 
αντιολίσθηση.

NEW

WOODCOCK 3015
Πουλιάστρα δερμάτινη, 9 
θέσεων, προσαρμόσιμη στη 
ζώνη

DUCK 3011
Πουλιάστρα δερμάτινη, 5 
θέσεων, προσαρμόσιμη με
ανθεκτικό γάντζο.

GOOSE 3017 
Πουλιάστρα δερμάτινη 10 
θέσεων, προσαρμόσιμη 
στη ζώνη.

PIGEON 3012
Πουλιάστρα ώμου δερμάτινη, 
εξαιρετικής αντοχής, 20 θέσεων.

NEW

NEW

NEW
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FOREST 3010
Πουλιάστρα από πολύ
ανθεκτικό ύφασμα, 8
θέσεων, προσαρμόσιμη με
ανθεκτικό γάντζο.

WILD 3009
Πουλιάστρα από υψηλής
αντοχής κορδόνι, 8
θέσεων, προσαρμόσιμη 
στη ζώνη.

DRAG HOOK 
3001
Γάντζος από 
ανοξείδωτο 
ατσάλι 8mm, 
κατασκευασμένος 
να τραβά μεγάλα 
θηράματα. Λουρί 
μήκους 80cm.

NATURE 120 3012 
Δερμάτινος οδηγός σκύλου 
εξαιρετικής ποιότητας 120cm.

NEW

FOREST Belt 
5023-5024-5025-
5026-5029
Ζώνη από δέρμα και ύφασμα σε πέντε
διαστάσεις: 90cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm 
και130cm

Beige 
5001 

Brown 
5004 

Green 
5007 

Orange 
5020 

Black 
5043 

WILD Belt
Ζώνη υφασμάτινη 130cm, ρυθμιζόμενη με αυτόματο κλείσιμο, σε 5 χρώματα και αγκράφα 

μπρονζέ με λογότυπο 2wolfs.

NEW NEW NEW NEW NEW

COMFORT 120 - 3021   
Δερμάτινος οδηγός σκύλου εξαιρετικής 
ποιότητας σε πορτοκαλί χρώμα. 120cm.

NATURE 10 - 3014   
Δερμάτινος οδηγός εκπαίδευσης σκύλου 
εξαιρετικής ποιότητας. 10m.

OWL - 6017
Λουρί λαιμού με δερμάτινες λεπτομέρειες 
και αντιολίσθηση εσωτερικά. Ιδανικό για να 
κρεμάσετε το GPS ή κυάλια.

NEW NEW NEW
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20010039

20010045

ΑΟΡΤΗΡΕΣ

20030023 20030025 20030027 GS-16 20030028

ΑΟΡΤΗΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ

C238 C238-NERO 20030026

20030024

ΑΟΡΤΗΡΕΣ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ 

RA-32 

NEW

ΟΠΛΟΘΗΚΕΣ

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ

20050008/Ν 
Κάλυμμα κοντακίου 
δερμάτινο μαύρο.

20050008/Β 
Κάλυμμα κοντακίου 
δερμάτινο καφέ.

NEWNEW
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ΦΥΣΙΓΓ ΙΟΘΗΚΕΣ

C183

20040054

CB-13

20050043

20040060

20050044

ΦΥΣΙΓΓ ΙΟΘΗΚΕΣ 
CAL .12

ΦΥΣΙΓΓ ΙΟΘΗΚΕΣ 
ΜΙΚΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΑ

NEW

C170 
Cal. 28 -20

20040058 
Cal.20 

NEW

26 20040017 20040036 20040053 C170 20040058 
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OUTBACK FIELD 
Μήκος λεπίδας: 16 cm
Δερμάτινη Θήκη με μπροστινή τσέπη με πέτρα 
ακονίσματος.

PREMIUM SKINNER 
Μήκος λεπίδας: 12cm
Δερμάτινη θήκη

HIKING COMPANION 
Μήκος λεπίδας: 9,6 cm
Δερμάτινη Θήκη

Προϊόντα Magnum από τη Boker 
με εξαιρετική σχέση ποιότητας-
τιμής. Η Boker ιδρύθηκε το 1869 
στο Solingen και έκτοτε συνεχίζει 
με πάθος και ενθουσιασμό να 
κατασκευάζει μαχαίρια και 
σουγιάδες με ιδιαίτερο σχεδιασμό, 
εξαιρετική ποιότητα και τελευταίες 
τεχνολογίες κλειδώματος σε 
προσιτές τιμές.

LEATHERNECK HUNTER 
Μήκος λεπίδας: 11,2 cm
Ανθεκτική Υφασμάτινη 
Θήκη

Μ Α Χ Α Ι Ρ Ι Α

FFB  
Μήκος λεπίδας: 16,7 cm
Υφασμάτινη θήκη με πρόσθετη μπροστινή 
τσέπη για αξεσουάρ

JUNGLE DEVIL 
Μήκος λεπίδας: 15,3 cm
Δερμάτινη Θήκη με μπροστινή τσέπη με πέτρα 
ακονίσματος.

MACHETE CHAINSAW BACKUP 
Μήκος λεπίδας: 30 cm
Ανθεκτική Υφασμάτινη Θήκη

BUFFALO SOUL I 
Μήκος λεπίδας: 14,3 cm
Δερμάτινη Θήκη

SPAIN BUSHCRAFT GRANITO
Μήκος λεπίδας : 10.7cm
Δερμάτινη Θήκη

NEW
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BOKER PLUS - ANSO 67 PRO 
Μήκος λεπίδας: 8,70cm
Πάχος λεπίδας: 4,00mm
Υφασμάτινη θήκη

ADVANCE PRO 

Μήκος λεπίδας: 11,30cm
Υφασμάτινη θήκη με πρόσθετη 
τσέπη & ιμάντα ποδιού

CAPITAL
Μήκος λεπίδας : 11,5cm. 
Δερμάτινη θήκη

ZEBRA DROP

Μήκος λεπίδας :11cm. 
Δερμάτινη θήκη.

ELK HUNTER SPECIAL
Μήκος λεπίδας :11cm. 
Δερμάτινη θήκη & κορδόνι.

RACOON 
Μήκος λεπίδας : 8,3cm. 
Δερμάτινη θήκη. 

Σ Ο Υ Γ Ι Α Δ Ε Σ 

SUBCOM TITAN 
Μήκος λεπίδας 4,8 cm

MOST WANTED 
Μήκος λεπίδας: 9cm

SUBCOM BLACK 
Μήκος λεπίδας 4,8 cm

FALUN GREEN
Μήκος λεπίδας :10cm. 
Πλαστική θήκη.

NEW

NEW

ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ - ΜΑΣΑΤΙ SOLIGNEN 
Γερμανίας 

Ακονιστήρι SOLINGEN Γερμανίας με αντιολισθητική λαβή 
που εφαρμόζει με ασφάλεια στο χέρι, ενώ με μήκος 
20,3cm ακονίζει οποιαδήποτε λεπίδα γρήγορα και 
εύκολα. Συνολικό μήκος : 34 cm - Βάρος : 173 gr

NEW

NEW
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DARK EARTH 
Μήκος λεπίδας: 8,5 cm

B & B 
Μήκος λεπίδας: 9,1 cm

JAPANESE IRIS
Μήκος λεπίδας: 8,3cm

ADVANCE DESERT PRO 42 
Μήκος λεπίδας: 9,5cm
Υφασμάτινη θήκη

MOBIUS 
Μήκος λεπίδας: 9,5cm

CAMO HUNTER  
Με 3 λεπίδες μήκους 
9 cm

CHAINSAW ATTENDANT 
BLACK 

Μήκος λεπίδας: 9 cm

DAMASCUS SNOWFLAKE 
Μήκος λεπίδας: 7,6 cm

RAINDROP 
Μήκος λεπίδας: 6,9 cm

EARTHED 
Μήκος λεπίδας: 8,2 cm

PAKKA HUNTER  
Μήκος λεπίδας : 9,3cm

THREE DIMENSIONS
Μήκος λεπίδας : 8,5cm

NEW

NEW NEW
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ADVANCE CHECKERING 
DARK BRONZE 
Μήκος λεπίδας: 8,5cm

BLACK SCORPION 
Μήκος λεπίδας: 7,6cm

BARON
Μήκος λεπίδας : 7 cm

IGUANODON 
Μήκος λεπίδας: 8cm

RED PUPIL 
Μήκος λεπίδας: 8,2cm

Μήκος λεπίδας : 7cm

HANDWERKERMEISTER 5  

ORANGE

Μήκος λεπίδας : 7 cm

LIME

Μήκος λεπίδας : 7 cm

ADVANCE ALL 
BLACK PRO 42 

Μήκος λεπίδας: 8cm

FOXTROTT GOLF

Μήκος λεπίδας : 9 cm

Μήκος λεπίδας : 8,3 cm

BUDDY
ADVANCE PRO 
EDC THUMBSTUD 

Μήκος λεπίδας: 8cm
Υφασμάτινη θήκη

NEWNEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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KLARUS – ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΑΚΩΝ
Η KLARUS  είναι μία καινοτόμος βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας προϊόντων φορητού 
φωτισμού. Για πάνω από 8 χρόνια και με πολυάριθμα τεχνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
(κατοχυρωμένες πατέντες), καθιερώνει ευρεία γκάμα προϊόντων με νέα πρότυπα 
ποιότητας και ασυναγώνιστες επιδόσεις στους φακούς οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για 
να ανταποκρίνονται στις ακραίες απαιτήσεις σε επιχειρησιακές, κυνηγετικές, υπαίθριες 
και καθημερινές δραστηριότητες. Μέσω μοναδικών σχεδίων, εξαιρετικής απόδοσης, 
απαράμιλλης αξιοπιστίας και ποιότητας και  εξαιρετικής εμπειρίας του χρήστη η Klarus 
κερδίζει την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη από τους καταναλωτές παγκοσμίως.

THE LIGHTS YOU CAN TRUST 
5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

XT12GT Hunting Kit   
Το απόλυτο εργαλείο για το κυνήγι

Το Kit περιλαμβάνει: 
Επαναφορτιζόμενο Φακό KLARUS XT12GT : 1600 Lumens – 603 m, Μπαταρία 
3600mAh, Μεταλλική βάση όπλου, Διακόπτη με σπιράλ απομακρυσμένου 
ελέγχου, 3 φίλτρα (κόκκινο-μπλε-πράσινο), καλώδιο φόρτισης USB, Κορδόνι 
ασφαλείας, Θήκη προστασίας, Δακτύλιο O-Ring. 

Led CREE XHP35 HI D4 LED  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Turbo

1600Lm

1.2 h
603 m

High

400Lm

4 h
301 m

Medium

100Lm

14 h
150 m

Low

10Lm

200 h
45 m

Strobe

1600Lm

2.4 h
-

SOS

100Lm

42 h
-

Διπλός Διακόπτης Ουράς με 2 
Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (3600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion 
(included) ή 2 x CR123A

161.5mm x 45.2mm x 25.4mm
159 gr (χωρίς τη μπαταρία)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

XT21X Pro 

4400 Lumens

336 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led CREE XHP-70.2 P2 1A  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Μπαταρία
Extra Λειτουργία
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 21700 (5000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται)
Ο φακός μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρία 18650 (Συμπεριλαμβάνεται ο συμβατός αντάπτορας μπαταρίας 18650)

Powerbank φόρτισης συσκευών με θύρες USB-C & USB-A
163.1mm x 41mm x 29.2mm
171.5 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 21700, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring, αντάπτορα μπαταρίας 18650, αντάπτορα C-A & C-L  

Turbo High Medium Low Strobe SOS Moonlight

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

4400Lm

2,5h
336 m

1500Lm

4 h
190 m

400Lm

9 h
100 m

100Lm

30 h
50 m

4400Lm

5 h
-

100Lm

65 h
-

5Lm

200 h
15 m



72

3300 Lumens

410 meters

Επαναφορτιζόμενος

1300 Lumens

230 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led CREE XHP35 HI D4 LED (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (3600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
161.5mm x 45.2mm x 25.4mm

159 gr (χωρίς τη μπαταρία)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

XT12GT                                 

Turbo High Medium Low Strobe SOS

1600Lm
1.2 h

603 m

400Lm
4 h

301 m

100Lm
14 h

150 m

10Lm
200 h
45 m

1600Lm
2.4 h

-

100Lm
42 h

-

1600 Lumens

603 meters

Επαναφορτιζόμενος  

Led CREE XHP70.2 P2 LED  (50.000 ώρες λειτουργίας)  

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 21700 (5000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included) 
161mm x 41mm x  27.5mm
158 gr (χωρίς τη μπαταρία)

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 21700, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

XT21X

Turbo High Medium Low

4000Lm
1.2 h

316 m

1200Lm
2.3 h

172 m

400Lm
6.5 h
99 m

100m
21 h
49 m

Moonlight

5 Lm
200 h
11 m

4000 Lumens

316 meters

Επαναφορτιζόμενος  

XT11GT Pro V2.0 

Led CREE XPL-2

High Medium Low Strobe

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

IPX6
1 m

1 x 18650 (2600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion 
(Συμπεριλαμβάνεται)
160.5mm x  35mm 

140 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

A1 Pro 

1300Lm

3.2 h

230 m

200Lm

8 h

100 m

30Lm

50 h

50 m

1300Lm

-

-

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

Strobe SOS

4000Lm
24 h

-

100Lm
63 h

-

XT2CR Pro   

Led CREE XHP35 HD  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (18GT-IMR31 - 3100mAh) επαναφορτιζόμενη 
Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται)

128mm x 28mm x  25.4mm
139 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

Turbo

 
2100Lm

2h+2min
240 m

High

 
400Lm

4 h
94 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

Medium

 
100Lm

11 h
47 m

Low

 
10Lm

150 h
14 m

Strobe

 
2100Lm

4 h
-

SOS

 
100Lm

33 h
-

2100 Lumens

240 meters

Επαναφορτιζόμενος  

Led LUMINUS SST-70-WCS-H50 R4

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (18GT-IMR31 - 3100mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion 
(Συμπεριλαμβάνεται) ή 2 x CR123A

139.7mm x  35mm x 25.4mm
121.1 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

Turbo

 
3300Lm

1.8 h
410 m

High

 
1200Lm

4 h
240 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, 
δακτύλιο O-Ring  

Medium

 
200Lm

12 h
100 m

Low

 
10Lm

120 h
20 m

Strobe

 
3300Lm

-
-

SOS

 
200Lm

-
-

Κ10 GREEN Limited Edition – KLARUS 
10th Anniversary

1200 Lumens

185 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led CREE XP-L HD V6

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 16340 (700mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται) ή 1 
x CR123A

97.8mm x  24mm x 24mm
60,3 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

Turbo

1200Lm

1.4 h
185 m

High

350Lm

1.7 h
100 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Κασετίνα θήκη με φακό, μπαταρία 16340, καλώδιο USB, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

Medium
 

100Lm

7,5 h
53 m

Low
 

10Lm

55 h
14 m

Strobe
 

1200Lm

3 h
-

SOS
 

100Lm

12 h
-
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1200 Lumens

185 meters

Επαναφορτιζόμενος

1450 Lumens

420 meters

Επαναφορτιζόμενος

A2 Pro 
ΜΕ ΖΟΟΜ

XT21C

3200 Lumens

324 meters

Επαναφορτιζόμενος  

Κ10 RED Limited Edition KLARUS 
10th Anniversary

Led CREE XHP70.2 P2 LED (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 26650 (5000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
150 mm x 49 mm x  34.5 mm

168 gr (χωρίς τη μπαταρία)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 26650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

G20L    

Led CREE XHP35 HD E4 LED  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (18GT-36 - 3600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
139 mm x 25.6 mm x  25.4 mm

88.5 gr (χωρίς τη μπαταρία)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

XT2CR

Turbo High Medium Low Strobe SOS

1600Lm
1.2 h

240 m

400Lm
4 h

120 m

100Lm
14 h
60 m

10Lm
200 h
19 m

1600Lm
2.4 h

-

100Lm
42 h

-

Turbo High Medium Low Strobe SOS

3000Lm
75 min
300 m

650Lm
4.5 h

140 m

160Lm
19 h
72 m

15Lm
150 h
22 m

3000Lm
1.5 h

-

160Lm
51 h

-

1600 Lumens 

240 meters 

Επαναφορτιζόμενος  

3000 Lumens 

300 meters 

Επαναφορτιζόμενος  

G15 

4000 Lumens

188 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led CREE XHP70.2 P2 LED  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία 
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 21700 (5000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included) 
120.6mm x 27.3mm x  25.3mm

70 gr (χωρίς τη μπαταρία)

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 21700, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring

MoonlightHigh Medium Low Strobe SOS

2000Lm
1.5 h

130 m

500Lm
6 h

65 m

100Lm
28 h
30 m

1 Lm
200 h
2.5 m

4000Lm
2 h
-

100Lm
18 h

-

Turbo

4000Lm
1.2 h
188 m

Led LUMINUS SST70

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 21700 (5000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται)
146.5mm x  35mm x 25.4mm
109.8 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

High

 
3200Lm

4h+3min
324 m

Medium

 
400Lm

7 h
133 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 21700, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, 
δακτύλιο O-Ring    

Low

 
100Lm

20 h
68 m

Moon

 
5Lm

240 h
17 m

Strobe

 
3200Lm

8 h
-

SOS

 
100Lm

60 h
-

Led SOPHIA 

Λειτουργία ZOOM με επέκταση/
ανάκληση δέσμης φωτός 

IPX4
1 m

1 x 21700 (4000mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται)
Ο φακός μπορεί να λειτουργήσει και με μπαταρία 18650(2600 mAh)

(Συμπεριλαμβάνεται ο συμβατός αντάπτορας μπαταρίας 18650)
Ο φακός μπορεί να λειτουργήσει και με 3 μπαταρίες ΑΑΑ

(Συμπεριλαμβάνεται ο συμβατός αντάπτορας για μπαταρίες ΑΑΑ)

Φ1,37in x Φ1,06in x 6,3in + 0,78in  
4,93oz (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

High

 
1450Lm

3 h

420 m

Medium

 
650Lm

6 h

262 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 21700, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο 
O-Ring, αντάπτορα μπαταρίας 18650, αντάπτορα μπαταριών ΑΑΑ  

Low

 
150Lm

18 h

98 m

Strobe

 
1450Lm

3,5 h

-

Led CREE XP-L HD V6

Νέος 5ης γενιάς διπλός Διακόπτης 
Ουράς με 2 Ρυθμίσεις Λειτουργιών: 
Outdoor Setting - Tactical Setting 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 16340 (700mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (Συμπεριλαμβάνεται) ή 1 x 
CR123A

97.8mm x  24mm x 24mm
60,3 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 

Διαστάσεις
Βάρος 

Turbo

1200Lm

1.4 h
185 m

High

350Lm

1.7 h
100 m

Η συσκευασία περιλαμβάνει: Κασετίνα θήκη με φακό, μπαταρία 16340, καλώδιο USB, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

Medium
 

100Lm

7,5 h
53 m

Low
 

10Lm

55 h
14 m

Strobe
 

1200Lm

3 h
-

SOS
 

100Lm

12 h
-
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750 Lumens

360° φωτισμός & 90° γωνία ρύθμισης φωτισμού

Επαναφορτιζόμενος

1000 Lumens

190 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led CREE XP-L HD V6 LED (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650 (2600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
142 mm x 33 mm x  25.4 mm

106 gr (χωρίς τη μπαταρία)

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, λουράκι, δακτύλιο O-Ring , βάση 
στήριξης, diffuser, κλιπ 

Turbo High Medium Low Strobe SOS

1200Lm
1.5 h

260 m

400Lm
4 h

150 m

100Lm
18 h
75 m

10Lm
200 h
24 m

1200Lm
3 h
-

100Lm
54 h

-

1200 Lumens

260 meters

Επαναφορτιζόμενος  

Led CREE XP-L HD V6 LED (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 16340 (700mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
94.4mm x 25.1mm x 22.7mm

56.1 gr (χωρίς τη μπαταρία)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 16340, καλώδιο USB, λουράκι, δακτύλιο O-Ring , κλίπ

XT1C

High Medium Low Strobe SOS

1000Lm
1 h

178 m

80Lm
4 h

50 m

5Lm
53 h
13 m

1000Lm
2 h
-

80Lm
12 h

-

1000 Lumens

178 meters

Επαναφορτιζόμενος  

Led CREE XP-L HI LED  (50.000 ώρες λειτουργίας)

Λειτουργία: Διπλός 
Διακόπτης Ουράς 
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18-E26UR (2600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
150.1mm x 23mm x 22.8mm
50.5 gr (χωρίς τη μπαταρία)

Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18-E26UR, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring  

E1 

MoonlightHigh Medium Low Strobe SOS

1000Lm

1.5 h
190 m

400Lm

3.4 h
120 m

100Lm

14.5 h
60 m

2Lm

433 h
8.5 m

1000Lm

3 h
-

100Lm

43.5 h
-

ST15R

Led CREE XM-L2 U2 LED (50.000 ώρες λειτουργίας) 

High Medium Low Strobe

Λειτουργία
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX8 (2 m)
1 m

1 x 18650UR26 (2600mAh) επαναφορτιζόμενη Li-ion (included)
149 mm x 35 mm x   25.4mm

132 gr (χωρίς τη μπαταρία)
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, μπαταρία 18650, καλώδιο USB, θήκη, λουράκι, δακτύλιο O-Ring 

XT11 

1000Lm
2.5 h
241 m

251Lm
6.2 h
128 m

14Lm
145 h
30 m

1000Lm
7.5 h

-

1000 Lumens

241 meters

Επαναφορτιζόμενος  

RS10 

800 Lumens

532 meters

Επαναφορτιζόμενος

Led LUMINUS SST40W-P2+COB

High Medium Low

Διπλή λειτουργία: Spotlight 
Mode + Floodlight Mode 
Αυτονομία
Απόσταση δέσμης
Αντοχή στο νερό
Αντοχή στην πτώση
Μπαταρία 
Διαστάσεις
Βάρος 

IPX6
1 m (Soft Ground)

4 x 18650 (8000mAh) επαναφορτιζόμενες Li-ion (Συμπεριλαμβάνονται)
200mm x  131mm x 108mm
635 gr (χωρίς τις μπαταρίες)

*Διαθέτει θύρα φόρτισης: Λειτουργεί και ως φορτιστής PowerBank 8000mAh
Η συσκευασία περιλαμβάνει: φακό, 4 μπαταρίες 18650, καλώδιο USB

800Lm

7.4h+8min
532 m

SPOTLIGHT MODE (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ LED)          FLOODLIGHT MODE (ΠΛΑΙΝΟ LED)   

HighMedium Red

400Lm

11 h
386 m

160Lm

28 h
248 m

200Lm

16 h
19 m

500Lm

6.5 h
28 m

25Lm

31 h
7 m

CL2 

Έξυπνο φωτιστικό με πολλές χρήσεις: φακός χειρός – κρεμαστό 
φωτιστικό γενικής χρήσης -φωτιστικό camping – powerbank 
με θύρα φόρτισης για συσκευές. Καινοτόμο με 4 τμήματα που 
ανοίγουν και μαζεύουν αναλόγως με τη χρήση. Διαθέτει 2 Led 
φωτισμού, ψυχρό & ζεστό Led με 4 λειτουργίες: Cold light high 
– Warm light high – Warm medium – Warm Low και επιπλέον 
λειτουργίες SOS και Red Light. Ελαφρύ με βάρος 420gr, μεγάλη 
χωρητικότητα μπαταρίας 10.400mAh, αδιάβροχο IPX5.
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1200 Lumens

125 meters

Επαναφορτιζόμενος

K1 Charger  K2 Charger  

HR1 Pro
HM1 

ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

Μαγνητική Βάση FM2  Βάση MGM-8

21700 
Li-on 
21GT-50 – 
5000mAh

18650 
Li-on 
2600mAh

18-E26UR 
Li-on 
2600mAh

18650UR26 
Li-on 
2600mAh

16GT-70UR 
Li-on 
700mAh

16340 
Li-on 
700mAh

18650 
Li-on 
18GT-IMR31 – 
3100mAh

TRS1 Διακόπτης 
remote για 360X3, 

XT11X, XT11GT, 
XT12GT, XT2CR, 
XT30R,  XT32KIT

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

TRC1 
Διακόπτης remote 

για XT11GT Pro 
& XT2CR Pro

KTR-1 
Tactical Ring

BZ-1 
Strike Bezel 

18650 
Li-on 
BAT34 
-3400mAh

18GT-E36UR 
Li-on 
3600mAh

Πολύ ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος 
φακός με 5 λειτουργίες φωτισμού (και 
κόκκινο φως) -  Αισθητήρας κίνησης– 
100 Lumens με μέγιστη απόσταση 
δέσμης 15m και Μπαταρία 500mAh. 
– Ρυθμιζόμενη κλίση - Αδιάβροχος
Τοποθέτηση με ελαστικό ιμάντα 
κεφαλής που συμπεριλαμβάνεται ή 
σε καπέλο.

HC3 

Εξαιρετικά ελαφρύς , επαναφορτιζόμενος και αποσπώμενος φακός κεφαλής με διπλό LED, μέγιστη 
απόδοση 1200 Lumens και μέγιστη απόσταση δέσμης 125m και μπαταρία 18650 (2600mAh). 
Κεντρικό LED με 5 λειτουργίες High – Medium  - Low  - Moon – Strobe , ενώ διαθέτει και 
βοηθητικό LED με 2 επιπλέον λειτουργίες White light – Red light. 3 χρήσεις: φακός κεφαλής με 
ελαστικό ιμάντα, φακός κεφαλής σε κράνος ή καπέλο με κλιπ στήριξης που συμπεριλαμβάνονται, 
φακός χειρός (αποσπώμενος). Ρυθμιζόμενη κλίση, αδιάβροχος IPX6 και αντοχή στην πτώση 1m.

HL1 
Φακός κεφαλής & με κλιπ για κράνος
Φακός χειρός

Πολύ ελαφρύς φακός κεφαλής που λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ. Διαθέτει 
διπλό Led με 5 λειτουργίες φωτισμού (και κόκκινο φως) – Αισθητήρας κίνησης – 270 
Lumens με μέγιστη απόσταση δέσμης 81m. Αδιάβροχος με ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης 
φωτισμού 60°, ενσωματωμένη σφυρίχτρα στο ιμάντα κεφαλής και με γάντζο ώστε να 
μπορεί να γίνει και φακός οροφής.

HM2

Πολύ ελαφρύς (46gr) και με λεπτό σχεδιασμό(πάχος φακού 8mm) επαναφορτιζόμενος φακός με 
5 λειτουργίες φωτισμού (και κόκκινο φως)  – 400 Lumens με μέγιστη απόσταση δέσμης 73m και 
Μπαταρία 1200mAh. Ο φακός μπορεί να λειτουργήσει και με 3 Μπαταρίες ΑΑΑ εκτός από την 
επαναφορτιζόμενη που διαθέτει. Επίσης λειτουργεί και ως φορτιστής PowerBank. Ρυθμιζόμενη κλίση 
– Αδιάβροχος.

Πολύ ελαφρύς, επαναφορτιζόμενος φακός με 5 λειτουργίες φωτισμού (και κόκκινο φως) 
-  Αισθητήρας κίνησης – 440 Lumens με μέγιστη απόσταση δέσμης 100m και Μπαταρία 
1800mAh.  – Ρυθμιζόμενη κλίση - Αδιάβροχος
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Διαμέτρημα  Βάρος  Συσκευασία

4.50mm   0.53 gr Μεταλλικό Κουτί: 
  500 τμχ

ΒΛΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ EFFEBI

SUPER DIABOLO RUL JET SUPER POINT        
Διαμέτρημα  Βάρος  Συσκευασία

4.50mm   0.53 gr Μεταλλικό Κουτί: 
  500 τμχ

Διαμέτρημα  Βάρος  Συσκευασία

4.50mm   0.47 gr Μεταλλικό Κουτί: 
  500 τμχ

SUPER FLAT HD    JAP-JAP MATCH
Διαμέτρημα  Βάρος  Συσκευασία

4.50mm   0.53 gr Μεταλλικό Κουτί: 
  500 τμχ

ΣΤΑΝΤ ΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ EFFEBI

Διαμέτρημα  Βάρος  Συσκευασία

4.50mm   0.53 gr Μεταλλικό Κουτί: 
  500 τμχ
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Υδατοαπωθητικό και 
αντιδιαβρωτικό λάδι το 
οποίο καθαρίζει, λιπαίνει 
και προστατεύει από τη 
διάβρωση. Είναι ένας ισχυρός 
καθαριστικός παράγοντας 
που αφαιρεί τα υπολείμματα 
καύσης της πυρίτιδας. 
Σχηματίζει μια συνεχή 
μεμβράνη που συνδέεται  με 
το μέταλλο.

ΛΑΔΙ EFFEBI 150ml 
GUN OIL 3D, 
Gas free με βαποριζατέρ  

ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΒΕΡΓΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ σε 
πλαστικό κουτί με 3 βούρτσες 
CAL 12

SNAP CAP πλαστικός 
κάλυκας για προστασία 
της βελόνας, CAL 12

ΑΟΡΤΗΡΙΟΥΧΟΙ  

Αορτηριούχος 
Special με 
ελατήριο

Βίδα κοντακίου 
για αορτηριούχο

Αορτηριούχος 
Δίκαννου Special 

Αορτηριούχος S.POSE 
για κάννη Cal.12

Βίδα 
αορτηριούχου

Βίδα με αορτηριούχο 
κοντακίου

ΟΠΛΟΘΗΚΗ 
cordura 1,30cm με ενισχυμένη 

επένδυση, θήκη για τσοκ και αορτήρα
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ΠΕΛΜΑΤΑ 
ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ 
ΦΟΡΕΤΑ 
N/2 - N/3 - N/4

ΠΕΛΜΑΤΑ ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ 

Πέλμα μαύρο 
αντικραδασμικό 
Rubber Recoil  
10mm-15mm-20mm-25mm

Πέλμα μαύρο 
αντικραδασμικό 
VENDILATED  
15mm-20mm-25mm

Πέλμα πορτοκαλί 
αντικραδασμικό 
ENGLISH  
15mm-20mm-25mm

Πέλμα 
βακελίτη 
Ιταλίας

Πέλμα 
κοντακίου 
BERETTA original 

Πέλμα 
κοντακίου 
BENELLI original

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

MF09 (2.6mm) / MF10 (3mm)

BSS18,  
Σετ οπτικών 
ινών διπλό, 
μεταλλικό, 
special.

BSS,  
Σετ οπτικών 
ινών διπλό, 
μεταλλικό, 
special.

MF18M7,  
Σετ οπτικών ινών, βίδα  2.6mm 
και 3.00mm, για ρίγα 7mm

MF18M8,  
Σετ οπτικών ινών, βίδα  2.6mm 
και 3.00mm, για ρίγα 8mm

MF18M10,  
Σετ οπτικών ινών, βίδα  2.6mm 
και 3.00mm, για ρίγα 10mm

BF010R, 
ανταλλακτική οπτική ίνα trug-
lo  1,00mm, κόκκινη

BF015R, 
ανταλλακτική οπτική ίνα trug-
lo 1,50mm, κόκκινη

BF020R, 
ανταλλακτική οπτική ίνα trug-
lo  2,00mm, κόκκινη

• 3.0mm Πράσινο

• 2.6mm Κίτρινο

• 2.6mm Πράσινο

• 3.0mm Κόκκινο

• 2.6mm Κόκκινο

• 3.0mm Κίτρινο
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Στόχαστρα φωσφορούχα 
κόκκινα 
2,6mm & 3,00mm 

Στόχαστρα φωσφορούχα 
κόκκινα μεγάλο 
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα φωσφορούχα 
κόκκινα  & πράσινα  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα φωσφορούχα 
κόκκινα  & πράσινα μικρά  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα άσπρα  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα άσπρα  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα άσπρα 
στρόγγυλα  
2,6mm 

Στόχαστρα μεταλλικά  
στρόγγυλα  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρα ορειχάλκινα 
στρόγγυλα  
2,6mm 

Στόχαστρα στρόγγυλα 
μικρά, για τη μέση της 
ρίγας,  
(λευκό, κοκ/νο, μετ/κο)  

Στόχαστρο οπτικής ίνας  
κόκκινο  & πράσινο  
2,6mm & 3,00mm

Στόχαστρο οπτικής ίνας 
ροζ   
2,6mm & 3,00mm

ΤΣΟΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΓΙΑ BENELLI, BERETTA, FRANCHI 
CAL 12

• 7 εκ., 4*,3*,2*, 1*
• 10,5 εκ., RIGATO. 
• 12 εκ., 4*,3*,2*, 1* XF. 
• 17 εκ., 1* XF. 

ΤΣΟΚ 
ΓΙΑ ΝΕΑ BENELLI ΚΑΙ BERETTA 
OPTIMA PLUS CAL 12

ΤΣΟΚ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ 
MOBILE 
ΓΙΑ BENELLI, BERETTA, 
FRANCHI CAL 12

• 7 εκ. εντός, skeet, cyl, 4*,3*,2*, 1*, XF.
• 7 εκ. εντός και 5εκ. εκτός, 4*,3*,2*, 1*, XF.  
• 7 εκ. εντός και 10εκ. εκτός,  3*,2*, 1*, XF.
• JOLLY 7 εκ. εντός και 10 εκτός με πάσο για εσωτερικό 

τσόκ

• 5 εκ. εντός, skeet, cyl, 4*,3*,2*, 1*, XF.
• 5 εκ. εντός και 5,5 εκ. εκτός,  4*,3*,2*, 1*, XF.
• 5 εκ. εντός και 5,5 εκ. εκτός,  RIGATO.
• 5 εκ. εντός και 10,5 εκ. εκτός,  4*,3*,2*, 1*, XF. 
• JOLLY, 5 εκ. εντός και 10,5 εκ. εκτός με πάσο για 

εσωτερικό τσόκ.

ΤΣΟΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΓΙΑ BREDA, FABARM CAL 12

• 10,5 εκ., RIGATO.
• 10,7 εκ.,  1* 
• 7,3 εκ., 3*
• 5,6εκ,  4*
• 9 εκ.,  2* 
• 3,9 εκ.,  CYL

ΣΤΟΧΑΣΤΡΑ

ΤΣΟΚ EFFEBI  

MOD 4

MOD 10

MOD 9 MOD 23

MOD 21 MOD 28

MOD 6

MOD 7

MOD 16

MOD 14

MOD 17

MOD 18 MOD 19 MOD 20

MOD 24 MOD 26

MOD 27
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Η GORILLA SHOOTS, τώρα πλέον είναι μια από τις πιο γνωστές εταιρείες παραγωγής 
φυσιγγίων στην Ελλάδα. Εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων, σε μια πόλη 
που ζει με το κυνήγι. Έγινε γρήγορα γνωστή στην Ελλάδα για τη μεγάλη προσοχή που 
έδινε στον τομέα της ποιότητας και της σταθερότητας της παραγωγής της.
Η μεγάλη επιτυχία και η ενθουσιώδης υποδοχή που έτυχαν τα φυσίγγια  GORILLA 
SHOOTS τα κατέταξαν στις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. 
Η απόλυτη τεχνογνωσία, τα εξαιρετικά υλικά γομώσεως και οι βαλλιστικές  δοκιμές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες κυνηγίου 
μας έδωσαν αποτελέσματα πραγματικά εντυπωσιακά.
Ο κάθε τύπος φυσιγγίου είναι δοκιμασμένος κάτω από διαφορετικές καιρικές συνθήκες 
και για κάθε θήραμα ξεχωριστά. Θέλαμε να φτιάξουμε ένα φυσίγγι που να κάνει 
πραγματικά τη  διαφορά σε όλους τους τομείς ταχύτητας, κατανομής, πίεσης, διάτρησης 
και αμετάβλητο, κατά το δυνατό, στις καιρικές συνθήκες.
Τα σχόλια από έμπειρους κυνηγούς που δοκίμασαν τα GORILLA SHOOTS σε κάμπους, 
βουνά και βάλτους ήταν ενθουσιώδη.
Μένει τώρα σε εσάς να επιβεβαιώσετε την αποτελεσματικότητα των φυσιγγίων μας.



81

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  40gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Ειδικό στοιχείο συγκέντρωσης

Ύψος μετάλλου:  23 mm

Πιέσεις P.MAX:  820 bar

Ταχύτητα V1: 420 m/s

Διαθέσιμα Νο:  2,3,4,5,6

Συσκευασία: 25/500

Το θήραμα μπορεί να εμφανιστεί σε απόσταση από 10m έως 60m. Εδώ 
δημιουργείται το πρόβλημα της βολής που μπορεί να πλήξει κέραια το θήραμα 
σε αυτό το εύρος των αποστάσεων και κυρίως των μακρινών βολών. Το Over-
max GX 40gr με την ειδική τεχνική γόμωσης έρχεται να δώσει τη λύση στο 
κυνήγι θηραμάτων όπως ο λαγός, η φάσα, τα μικρά και μεγάλα υδρόβια.

GORILLA Overmax GX 40gr20-50

Πραγματική δοκιμή στα 
35m. 
Δείτε την διαφορά στη 
συγκέντρωση της βολής 
αλλά και στη ποιότητα 
της κατανομής του 
OVERMAX GX 40gr
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Νο1 
σε πωλήσεις 

80%
Συγκέντρωση

στα 35 μέτρα
Το Overmax GX 40gr είναι το φυσίγγι με το μεγαλύτερο 
ποσοστό συγκέντρωσης, άνω του 80% στα 36m, από 
οποιοδήποτε άλλο συμβατικό φυσίγγι του ανταγωνισμού.
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100%

Το θήραμα μπορεί να εμφανιστεί σε 
απόσταση από 10 μέτρα έως και 60 μέτρα, 
τι γίνεται τότε? Οι βολές που  γίνονται 
σε αποστάσεις από 10 έως 20 μ., έχουν 
μια μεγάλη κινητική ενέργεια, που 
μεταφέρεται στο σώμα του θηράματος από 
πολλαπλά τραύματα μιας και δεν έχουν 
προλάβει να διασκορπιστούν τα δράμια σε  
μια τέτοια κοντινή απόσταση. Ποιος όμως 
μας εξασφαλίζει ότι η πρώτη βολή θα γίνει 
τόσο κοντά;
Η GORILLA shoots έρχεται να δώσει τη 
λύση με τα target lock σε αυτούς που 
χρειάζονται μια βολή άνω τον 35 μέτρων 

με συγκέντρωση 100% στα 35 μέτρα και απίστευτες διατρήσεις, κατανομές και 
ταχύτητες από οποιοδήποτε  άλλο παρόμοιο φυσίγγι του ανταγωνισμού.  

Συγκέντρωση

στα 35 μέτρα

BUCKSHOT GX 9βολο 2¾ 

TARGET LOCK GX 10ΒΟΛΟ/Με Συγκεντρωτήρα

TARGET LOCK GX 12ΒΟΛΟ/Με Συγκεντρωτήρα

Χρειάστηκαν 5 χρόνια πολύωρων εργαστηριακών μελετών 
και εξαντλητικών πρακτικών δοκιμών στους κυνηγότοπους 
κάτω από διαφορετικές και αντίξοες εναλλαγές των καιρικών 
συνθηκών κάθε φορά. Κατασκευάσαμε ένα φυσίγγι που 
πραγματικά κάνει τη διαφορά σε όλους τους τομείς: διάτρησης 
- ταχύτητας - κατανομής. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα 
φυσίγγια στο κυνήγι του αγριόχοιρου.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70 2¾

Ύψος μετάλλου:  25 mm

Βυσμάτωση:  Υλικό έμφραξης

Πιέσεις P.MAX:  750 bar

Ταχύτητα V1: 425 m/s

Διαθέσιμο Νο:  9βολο (11/0)

Κουτί :   5 τεμάχια

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/76 Magnum

Ύψος μετάλλου:  25 mm

Βυσμάτωση:  Target Lock GX

Πιέσεις P.MAX:  950 bar

Ταχύτητα V1: 435 m/s

35 m (full*)  100% συγκέντρωση

Διαθέσιμο Νο:  10βολο (11/0)

Κουτί:   5 τεμάχια

Ίσως το καλύτερο φυσίγγι στον κόσμο στο κυνήγι του 
αγριόχοιρου. Το φυσίγγι που δεν δέχεται αμφισβήτηση σε 
διατρητική ικανότητα και συγκέντρωση. Κατασκευασμένο με 
την ειδική τεχνική της Gorilla shoots και πυρίτιδα ειδική για τις 
συνθήκες κυνηγίου του αγριόχοιρου. Απλά το καλύτερο.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/76 Magnum

Ύψος μετάλλου:  25 mm

Βυσμάτωση:  Target Lock GX

Πιέσεις P.MAX:  950 bar

Ταχύτητα V1: 435 m/s

35 m (full*)  100% συγκέντρωση

Διαθέσιμο Νο:  12βολο (10/0)

Κουτί:   5 τεμάχια

Απίστευτες κατανομές, ταχύτητες και διατρήσεις είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό του. Κατασκευασμένο και αυτό με την ειδική 
τεχνική της Gorilla shoots και πυρίτιδα ανεπηρέαστη κάτω 
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες κάνουν το φυσίγγι 
αυτό το καλύτερο 12βολο φυσίγγι στον κόσμο στο κυνήγι του 
αγριόχοιρου. 

Η ειδική τεχνική γόμωσης με “κλειδωμένο” το σύνολο των δραμιών στο φυσίγγι , που σας παρουσιάζει για πρώτη φορά παγκοσμίως η GORILLA shoots 
επιτυγχάνει:
1.) Σφιχτότερες συγκεντρώσεις κατά 30% σε μεγαλύτερες αποστάσεις μιας και δεν επιτρέπει στα δράμια με το που θα βγούνε από την κάνη να αρχίσουν 
να διασκορπίζονται έως ώτου φτάσουν στο θήραμα, με αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό βολίδων στο σώμα του θηράματος και άρα την άμεση 
καταβολή του.
2.) Μηδενική παραμόρφωση των δραμιών λόγω τριβής μέσα στην κάνη μιας και δεν έρχονται καθόλου σε επαφή με την κάνη με αποτέλεσμα οι βολίδες 
που κατευθύνονται στο θήραμα να είναι ατόφιες και καθόλου παραμορφωμένες, άρα καλύτερη διατρητική ικανότητα.

System Target Lock GX  

Εξέλιξη βολής 
από 0 έως 35m
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Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  32gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Ειδικό στοιχείο διασποράς

Ύψος μετάλλου:  16 mm

Πιέσεις P.MAX:  670 bar

Ταχύτητα V1: 420 m/s

Διαθέσιμα Νο:  8, 9 , 10

Συσκευασία:  25/500 

GORILLA Elix Disp 32 gr

GORILLA Elix Disp 34 gr 

GORILLA Elix Disp 36 gr

GORILLA Elix Disp

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  34gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Ειδικό στοιχείο διασποράς

Ύψος μετάλλου:  16 mm

Πιέσεις P.MAX:  710 bar

Ταχύτητα V1: 420 m/s

Διαθέσιμα Νο:  6 έως 10

Συσκευασία: 25/500 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  36gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Ειδικό στοιχείο διασποράς

Ύψος μετάλλου:  16 mm

Πιέσεις P.MAX:  700 bar

Ταχύτητα V1: 415 m/s

Διαθέσιμα Νο:  4 έως 10

Συσκευασία:  25/500 

Τα Elix Disp είναι τα φυσίγγια με το 
μεγαλύτερο άνοιγμα βολής από οποιοδήποτε 
άλλο συμβατικό φυσίγγι διασποράς. 
Το ειδικό στοιχείο διασποράς των Elix Disp 
σας προσφέρει 45% μεγαλύτερο άνοιγμα 
βολής και εκπληκτική κατανομή χωρίς κενά 
και «τρύπες» από οποιοδήποτε άλλο φυσίγγι 
διασποράς. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και την υγρασία λόγω της 
ειδικής γόμωσης του. 
Τα Elix Disp προορίζονται για βολές πολύ 
μικρών αποστάσεων 8 έως 25 μέτρα. 
Χρησιμοποιήστε τα σε όλα τα κυνήγια που 
απαιτείται γρήγορη ενστικτώδη τουφεκιά. 
Η ενισχυμένη γόμωση αυξάνει των αριθμό 
των σκαγιών, με αποτέλεσμα την μεγάλη 
πυκνότητα της βολής.

45%
μεγαλύτερο 
άνοιγμα βολής

Νο1 
σε πωλήσεις 

Πραγματική δοκιμή στα 15 
μέτρα, δείτε την διαφορά στην 
κατανομή των σκαγιών ειδικά 
ανάμεσα στους δύο κύκλους 
των 76cm και 118cm αλλά και 
τα κενά-τρύπες των 10cm στον 
αρχικό κύκλο των 76cm
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Classic / Με συγκεντρωτήρα

GORILLA 32 RED
Τα φυσίγγια 32gr Red προορίζονται 
για βολές μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων και είναι  ιδανικά για όλες 
τις καιρικές συνθήκες. Ειδικά ξεχωρίζει 
για τις πολύ καλές συγκεντρώσεις, 
τις υψηλές ταχύτητες και τις ιδανικές 
πιέσεις που αποδίδει. Χρησιμοποιήστε 
το στην πέρδικα και την μπεκάτσα για 
δεύτερο ή τρίτο φυσίγγι, στο ορτύκι, στο 
τρυγόνι και τη τσίχλα. 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών  32gr            

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  620 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  7 έως 10

Συσκευασία:  25/500

GORILLA 32 ΒLUE
Τα φυσίγγια 32gr Blue 
προορίζονται για βολές μεσαίων 
και μεγάλων αποστάσεων. Ιδανικό 
για τις κρύες μέρες του χειμώνα 
και για αυξημένη υγρασία. 
Ξεχωρίζει για τις εκπληκτικές 
του κατανομές και διατρήσεις. 
Πρόκειται για ένα από τα 
καλύτερα φυσίγγια στο κυνήγι των 
μικρών πτερωτών θηραμάτων. 
Χρησιμοποιήστε το στην πέρδικα 
και την μπεκάτσα αλλά και στο 
ορτύκι, το τρυγόνι και τη τσίχλα. 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών  32gr            

Διαμέτρημα: 12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  630 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  6 έως 10

Συσκευασία:  25/500

GORILLA 34
Τα φυσίγγια 34gr προορίζονται 
για βολές μεγάλων αποστάσεων 
άνω των 30 μέτρων. Πρόκειται 
για ένα από τα καλύτερα φυσίγγια 
στο κυνήγι όλων σχεδόν των 
θηραμάτων λόγω της γόμωσης των 
34gr με εκπληκτικές κατανομές 
και διατρήσεις στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και την υγρασία.  
Χρησιμοποιήστε το στην πέρδικα, 
την μπεκάτσα, τη φάσα, αλλά και στο 
κυνήγι των υδρόβιων και του λαγού.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών  34gr            

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  720 bar

Ταχύτητα V1:  425 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  3 έως 9

Συσκευασία:  25/500

GORILLA ECO
Τα φυσίγγια Eco προορίζονται 
για βολές μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων και είναι ιδανικά 
για όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Ειδικά ξεχωρίζει για τις πολύ 
καλές συγκεντρώσεις, τις υψηλές 
ταχύτητες και τις ιδανικές πιέσεις 
που αποδίδει. Χρησιμοποιήστε 
το στο ορτύκι, στο τρυγόνι και τη 
τσίχλα.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών  31gr            

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  600 bar

Ταχύτητα V1:  420 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  7 έως 10

Συσκευασία:  25/500

Classic / Με συγκεντρωτήρα

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΝΕΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Classic / Με συγκεντρωτήρα

Τα φυσίγγια Semi 38gr προορίζονται για 
βολές μεγάλων αποστάσεων, άνω των 
30 μέτρων. Ο ειδικός συγκεντρωτήρας 
προσφέρει απίστευτες κατανομές και 
διατρήσεις, ενώ αποδίδει εκπληκτικά 
στις χαμηλές θερμοκρασίες και την 
υγρασία λόγω της γόμωσής του. 
Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα 
φυσίγγια στο κυνήγι των μεσαίων 
θηραμάτων, όπως ο λαγός, η φάσα και 
το κυνήγι των υδροβίων. 

GORILLA CON BORRA
Τα φυσίγγια 34gr Con Borra προορίζονται 
για βολές μικρών και μεσαίων 
αποστάσεων, 10 έως 30 μέτρα. Η ειδική 
πλαστική τάπα λειτουργεί ως εξής: 
τα σκάγια που είναι έξω από το μικρό 
ποτηράκι δίνουν ανοικτή διάμετρο βολής 
σε κοντινές αποστάσεις, ενώ τα σκάγια 
που είναι μέσα στο ποτηράκι της τάπας 
έχουν δραστικότητα σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις, αντικαθιστώντας τη 
μάλλινη τάπα με πολύ καλύτερα βλητικά 
αποτελέσματα. Χρησιμοποιήστε το στην 
πέρδικα και την μπεκάτσα.

Τα φυσίγγια  36gr προορίζονται 
για βολές μεγάλων αποστάσεων 
άνω των 30 μέτρων. Πρόκειται 
για ένα από τα καλύτερα φυσίγγια 
στο κυνήγι όλων σχεδόν των 
θηραμάτων λόγω της γόμωσης 
των 36 gr. Χρησιμοποιήστε το στην 
πέρδικα και την μπεκάτσα όπως 
και για λαγό, φάσα αλλά και στο 
κυνήγι των υδρόβιων.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών  38gr            

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  16mm

Πιέσεις P.MAX:  780 bar

Ταχύτητα V1:  410 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  2 έως 6

Συσκευασία:  25/500

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών 36gr            

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  16mm

Πιέσεις P.MAX: 700 bar

Ταχύτητα V1:  410 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  2 έως 9

Συσκευασία:  25/500

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  34gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Πλαστική τάπα 

Ύψος μετάλλου:  16mm

Πιέσεις P.MAX:  620 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  6 έως 9

Συσκευασία:  25/500

GORILLA SEMI GORILLA 36

With Borra / Με τάπα

Τα φυσίγγια Con Bor-
ra 32gr προορίζονται για 
βολές μικρών και μεσαίων 
αποστάσεων, 15 έως 30 
μέτρων. Η ειδική τάπα 
του κρατώντας μέρος 
των σκαγιών στο μικρό 
ποτηράκι που διαθέτει έχει 
δραστικότητα σε αποστάσεις 
έως και 30 μέτρων και το 
υπόλοιπο των σκαγιών που 
βρίσκονται έξω από το μικρό 
ποτηράκι της τάπας  δίνουν 
μεγαλύτερη διάμετρο βολής 
σε κοντινές αποστάσεις.
Έτσι το Con Borra 32gr 
λειτουργεί ως ένα φυσίγγι  
ημιδιασποράς.
Προτείνεται για το κυνήγι της 
πέρδικας και της μπεκάτσας 
κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από όλα 
τα δίκαννα και καραμπίνες. 
Αποδίδουν εξαιρετικά με 
τσοκ (****) για πρώτες 
βολές.

GORILLA 32gr Con Borra 
Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  32gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Πλαστική τάπα 

Ύψος μετάλλου:  16mm

Πιέσεις P.MAX:  670 bar

Ταχύτητα V1:  420 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  6 έως 10

Συσκευασία:  25/500

new
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Migratory / Με συγκεντρωτήρα

GORILLA SPORTING 
Τα φυσίγγια Sporting 28gr προορίζονται 
για βολές μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων τόσο για το άθλημα του 
Sporting όσο και για το κυνήγι μικρών 
πτερωτών θηραμάτων όπως το ορτύκι 
και η τσίχλα. Ξεχωρίζει για τις πολύ 
καλές συγκεντρώσεις, τις υψηλές 
ταχύτητες και τις ιδανικές πιέσεις που 
αποδίδει. Τα Sporting 28gr μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν από όλα τα 
όπλα, δίκαννα και καραμπίνες cal 12. 
Αποδίδουν εξαιρετικά με κλειστά  (*, 
**) και μεσαία τσοκαρίσματα  ( ***) 
για μακρινές βολές και με ανοιχτά  
τσοκαρίσματα (****, CL) για πιο κοντινές 
βολές.

GORILLA TRAP / SKEET 
Ταχύτατα και με ελάχιστη 
ανάκρουση δίνουν στον 
σκοπευτή τη σιγουριά που 
χρειάζεται στην προπόνηση και 
προπαντός στους αγώνες. Ειδικά 
σχεδιασμένα για το κάθε άθλημα 
ξεχωριστά. Η απόλυτη επιλογή 
ποιότητας τιμής.

GORILLA TORDO
Κατασκευάσαμε ένα φυσίγγι που 
πραγματικά κάνει τη διαφορά 
σε όλους τους τομείς: ταχύτητας 
– κατανομής – πιέσεων – 
διάτρησης και αμετάβλητο στις 
καιρικές συνθήκες. Τα φυσίγγια 
Tordo 33gr προορίζονται για βολές 
μεγάλων αποστάσεων, άνω των 
25 μέτρων. Πρόκειται για ένα από 
τα καλύτερα φυσίγγια στο κυνήγι 
της τσίχλας.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  33gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  650 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  8½ & 9½

Συσκευασία:  25/500

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  28gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX: 600 bar

Ταχύτητα V1: 415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  7½,8,9, 9½

35m (full*)   75% συγκέντρωση

Συσκευασία:  25/500

Σκοπευτικά

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  24gr 

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  415 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  Trap 7½ - Skeet 9½

Συσκευασία:  25/500

GORILLA QUAIL 
Τα φυσίγγια Quail 31gr 
προορίζονται για βολές 
μικρών και μεσαίων 
αποστάσεων 10 έως 
30 μέτρων. Η ειδική 
πλαστική τάπα λειτουργεί 
ως εξής: τα σκάγια που 
είναι έξω από το μικρό 
ποτηράκι δίνουν ανοικτή 
διάμετρο βολής σε 
κοντινές αποστάσεις, ενώ 
τα σκάγια που είναι μέσα 
στο ποτηράκι της τάπας 
έχουν δραστικότητα σε 
μεγαλύτερες αποστάσεις, 
αντικαθιστώντας τη 
μάλλινη τάπα με πολύ 
καλύτερα βλητικά 
αποτελέσματα. Πρόκειται 
για ένα από τα καλύτερα 
φυσίγγια στο κυνήγι του 
ορτυκιού.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών: 31gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Πλαστική τάπα 

Ύψος μετάλλου:  12mm

Πιέσεις P.MAX:  600 bar

Ταχύτητα V1:  415 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  9½ & 10½

Συσκευασία:  25/500

Migratory / Με τάπα
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Migratory / Με τάπα Tecna Edition

Τα φυσίγγια Dispersante 36gr 
προορίζονται για βολές μικρών 
αποστάσεων, 10-25 μέτρα..Ο ειδικός 
διασπορέας προσφέρει μεγάλη διάμετρο 
βολής με ομοιόμορφη κατανομή σκαγιών 
χωρίς κενά. Η ενισχυμένη γόμωση  των 
36gr αυξάνει τον αριθμό των σκαγιών, 
με αποτέλεσμα τη μεγάλη πυκνότητα 
της βολής. Χρησιμοποιούνται χειμώνα 
– καλοκαίρι, λόγω της γόμωσης με 
πυρίτιδα διπλής βάσης Tecna.

GORILLA 35gr 
Τα φυσίγγια  35gr προορίζονται 
για βολές μεγάλων αποστάσεων 
άνω των 30 μέτρων. Πρόκειται 
για ένα από τα καλύτερα φυσίγγια 
στο κυνήγι όλων σχεδόν των 
θηραμάτων λόγω της γόμωσης των 
35gr με εκπληκτικές κατανομές 
και διατρήσεις στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και την υγρασία λόγω 
της γόμωσης με πυρίτιδα διπλής 
βάσης Tecna. Χρησιμοποιήστε το 
στην πέρδικα και την μπεκάτσα, στο 
λαγό, τη φάσα και στο κυνήγι των 
υδρόβιων.

GORILLA 40gr Semi 
Τα φυσίγγια  40gr Semi προορίζονται 
για βολές μεγάλων αποστάσεων, 
άνω των 30 μέτρων. Ο ειδικός 
συγκεντρωτήρας προσφέρει 
απίστευτες κατανομές και διατρήσεις, 
ενώ αποδίδει εκπληκτικά στις χαμηλές 
θερμοκρασίες και την υγρασία λόγω 
της γόμωσής του με πυρίτιδα διπλής 
βάσης Tecna. Πρόκειται για ένα από 
τα καλύτερα φυσίγγια στο κυνήγι των 
μεσαίων θηραμάτων, όπως ο λαγός, η 
φάσα και το κυνήγι των υδρόβιων.

Τα φυσίγγια 35gr Con Borra 
προορίζονται για βολές μικρών 
και μεσαίων αποστάσεων, 
10 έως 30 μέτρα. Η ειδική 
πλαστική τάπα λειτουργεί ως 
εξής: τα σκάγια που είναι έξω 
από το μικρό ποτηράκι δίνουν 
ανοικτή διάμετρο βολής σε 
κοντινές αποστάσεις, ενώ τα 
σκάγια που είναι μέσα στο 
ποτηράκι της τάπας έχουν 
δραστικότητα σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις, αντικαθιστώντας τη 
μάλλινη τάπα με πολύ καλύτερα 
βλητικά αποτελέσματα. 
Χρησιμοποιούνται 
χειμώνα – 
καλοκαίρι, λόγω 
της γόμωσης με 
πυρίτιδα διπλής 
βάσης Tecna.

GORILLA 36gr Dispersante GORILLA 35gr Con Borra 

Tecna Edition

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  36gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Διασπορέας 

Ύψος μετάλλου:  23mm

Πιέσεις P.MAX:  700 bar

Ταχύτητα V1:  410 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  5 έως 10

Συσκευασία:  10/200

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  35gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Πλαστική τάπα 

Ύψος μετάλλου:  23mm

Πιέσεις P.MAX:  700 bar

Ταχύτητα V1:  410 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  6 έως 10

Συσκευασία:  10/200

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών:  35gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  23mm

Πιέσεις P.MAX:  750 bar

Ταχύτητα V1:  410 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  3 έως 9

Συσκευασία:  10/200

Πίνακας χαρακτηριστικών
Βάρος σκαγιών: 40gr

Διαμέτρημα:  12/70

Βύσμα:   Συγκεντρωτήρας

Ύψος μετάλλου:  23mm

Πιέσεις P.MAX: 750 bar

Ταχύτητα V1:  400 m/sec

Διαθέσιμα νούμερα:  2 έως 6

Συσκευασία:  10/200
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Για 10m έως 30m

Μάλλινη τάπα και ARX system

Για 10m έως 20m

Με πεπλατυσμένα μαλακά σκάγια

Μάλλινη τάπα και διασπορέας

Για 10m έως 20m

Με μαλακά σκάγια

Μάλλινη τάπα και αποκεντρωτήρας

BECASSE DISPERSANTE 35gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  8½

Συσκευασία:   10/250

Ένα από τα καλύτερα φυσίγγια υπέρ 
διασποράς με αποκεντρωτήρα σε 
συνδυασμό με μάλλινη τάπα και ειδικά 
μαλακά σκάγια, για πολύ μικρές 
αποστάσεις  10m έως 25m. 

CROISILLON 34 gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  6, 7, 8 & 9

Συσκευασία:   10/250

BECASSE DUO 36gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  8 + 10 μαζί 

Συσκευασία:   10/250

ARX super dispersante 
36gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  6, 7, 8 & 9  

Συσκευασία:   10/250

Όλη η τεχνολογία  σε ένα από τα καλύτερα 
φυσίγγια υπέρ διασποράς, με τον     
καλύτερο διασπορέα στον κόσμο ARX σε 
συνδυασμό με μάλλινη τάπα. Για πολύ 
μικρές αποστάσεις  10m έως 30m. 

Διασποράς - Ειδικού Τύπου

Ένα εκπληκτικό φυσίγγιο υπέρ διασποράς 
με αποσπώμενο διασπορέα σε συνδυασμό 
με μάλλινη τάπα, με ειδικά πεπλατυσμένα 
μαλακά σκάγια για πολύ μικρές 
αποστάσεις 10m έως 20m. 

Για 10m έως 25m

Μάλλινη τάπα και ARX system

No1 test balistique du CHASSEUR FRANCAIS

Όλη η τεχνολογία  σε ένα από τα 
καλύτερα φυσίγγια υπέρ διασποράς, με 
τον καλύτερο διασπορέα στον κόσμο 
ARX σε συνδυασμό με μάλλινη τάπα 
και 2 νούμερα σκαγιών 8 +10. Για πολύ 
μικρές αποστάσεις 10m έως 25m.
*Νο1 στα βαλλιστικά τεστ του 
περιοδικού CHASSEUR FRANCAIS
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Με μάλλινη τάπα 

Με Νίκελ σκάγια 

BECASSE CANON RAYE  
33gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:    12/70

Διαθέσιμα νούμερα:   9  Νίκελ 

Συσκευασία :    10/250 

Ένα πολύ καλό κλασσικό 
φυσίγγι με μάλλινη τάπα 
με την τεχνογνωσία της 
γαλλικής εταιρείας για 
όλα τα κυνήγια. 

PUMA  32gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  6, 7, 8, 9 & 10

Συσκευασία:  25/250 

Εξαιρετικό φυσίγγι με 
ισχυρή γόμωση και 
μάλλινη τάπα για λαγό, 
φάσα, πάπια, πέρδικα 
και μπεκάτσα. 

PUMA  35gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  4, 6, 7, 8 & 9  

Συσκευασία:  25/250 

Φυσίγγι με ισχυρή γόμωση 
και μάλλινη τάπα από φελλό 
εξαιρετικής ποιότητας (cork 
felt filler of very high quality), 
εξαιρετικό για το κυνήγι της 
μπεκάτσας σε πολύ πυκνά μέρη. 
Για 15m έως 30m.

BECASSE  38gr

Σε αυτό το φυσίγγιο των 36 γραμμαρίων, 
χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά. Η 
τάπα υψηλών επιδόσεών (high perfor-
mance wadding skirt) επιτυγχάνει πολύ 
μακρινές βολές και θα ξελογιάσει όλους 
τους λάτρεις του λαγού. 

PRESTIGE 36gr Λαγός
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  4

Συσκευασία:  10/250 

Ο συνδυασμός  ταχύτητας-πίεσης αυτού του 
φυσιγγίου, εξασφαλίζει, χάρη στην μάλλινη 
τάπα από φελλό εξαιρετικής ποιότητας (cork 
felt filler of very high quality), απροσδόκητες 
βαλλιστικές επιδόσεις. Θα προσφέρει σε 
οποιονδήποτε μεγάλη χαρά και μεγάλες 
επιδόσεις.

REGENCE 34gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  6, 7, 8 & 9

Συσκευασία:  10/250 & 20/240

Σε αυτό το φυσίγγιο των 36 
γραμμαρίων, χρησιμοποιούνται τα 
καλύτερα υλικά. Η τάπα υψηλών 
επιδόσεών (high performance wad-
ding skirt)  θα ξελογιάσει όλους τους 
λάτρεις της πέρδικας. 

PRESTIGE 36gr Πέρδικα 
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  7 

Συσκευασία:  10/250 

Το πρώτο φυσίγγι στην ελληνική 
αγορά, ειδικά για ανοιχτά όπλα και 
όπλα με τσόκ διασποράς.

Μάλλινες Τάπες

Ειδικά Θηραμάτων

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  8 & 9  

Συσκευασία:  10/250



92

Με επιχαλκωμένα σκάγια

Με επιχαλκωμένα σκάγια

No1 test balistique du CHASSEUR FRANCAIS

Με μάλλινη τάπα 

MINI MAGNUM 40gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  1, 2, 4 & 6  επιχαλκωμένα 

Συσκευασία:  10/250

Για αυτό το φυσίγγι χρησιμοποιήσαμε μια πολύ 
συγκεκριμένη πυρίτιδα που επιτρέπει να έχουμε, 
παρά την πολύ βαριά γόμωση 54 γραμμαρίων 
επιχαλκωμένων σκαγιών, εξαιρετική ταχύτητα 
395 m/s και συνεπώς μέγιστη διείσδυση μεταξύ 
40 και 60 m. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα 
αμερικάνικα magnum. Για όπλα κατάλληλα για 
βαριές γομώσεις. 
*Νο1 στα βαλλιστικά τεστ του περιοδικού 
CHASSEUR FRANCAIS

MAGNUM 54gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/76

Διαθέσιμα νούμερα:  1, 2, 4, 6  επιχαλκωμένα 

Συσκευασία:  10/250

Αυτό το magnum 89 που κατασκευάζεται 
στη Γαλλία και γεμίζεται με 60 γραμμάρια 
επιχαλκωμένων σκαγιών, θα είναι η αναφορά για 
κάθε κυνηγό που χρησιμοποιεί βαριές γομώσεις 
και επιθυμεί πολύ μακρινές βολές σε απόσταση 
70m και πάνω. Για όπλα κατάλληλα για βαριές 
γομώσεις.

SUPER MAGNUM 60gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/89

Διαθέσιμα νούμερα:  2, 4, 6  επιχαλκωμένα 

Συσκευασία:  10/200

XTREM 40gr 
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/76

Διαθέσιμα νούμερα:  4 & 6 TUNGSTEN

Συσκευασία:  10/250

Με επιχαλκωμένα σκάγια

Βαριές Γομώσεις

Η γόμωση των 40 γραμμαρίων  με 
επιχαλκωμένα σκάγια, σε συνδυασμό 
με long-wearing skirt δίνει σε αυτό το 
φυσίγγι, σε απόσταση μεταξύ 40 και 50 
μέτρων, την ισχύ και τη διατρητικότητα που 
κάθε κυνηγός μπορεί να περιμένει από ένα 
τέτοιο τύπο φυσιγγίου.

Το πρώτο φυσίγγι Magnum με μάλλινη τάπα 
στην Ελλάδα. Με ταχύτητα που ξεπερνά τα 
400m/s θα σας καταπλήξει στο κυνήγι της 
φάσας, της πάπιας και του λαγού. 

MAGNUM 52gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/76

Διαθέσιμα νούμερα:   4, 6, 7

Συσκευασία :   10/250

Μεγάλων Αποστάσεων & Ταχυτήτων

Με TUNGSTEN σκάγια

Για βολές έως 65m

Το φυσίγγιο XTREM 40 έχει εξαιρετικές 
βαλλιστικές επιδόσεις, πολύ  μεγάλα ποσοστά 
συγκέντρωσης , υψηλές  ταχύτητες  400 m/s  και 
τη μεγαλύτερη διατρητική ικανότητα  λόγο των 
σκαγιών TUNGSTEN. Για βολές έως 65m. 
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Με Νίκελ σκάγια

Υπέρ ταχυτήτων 450m/s στα 2,5m Με Νίκελ σκάγια

Με επιχαλκωμένα σκάγια

Σκάγια 4+6 μαζί

No1 test balistique du CHASSEUR FRANCAIS

Με Νίκελ σκάγια

Υπέρ ταχυτήτων 450m/s στα 2,5m
Το  ηφαίστειο κατασκευάστηκε  για 
ακραίες βολές. Η ταχύτητά του 450 m/s  
στα  2,5m  από το όπλο. Είναι ένα από τα 
γρηγορότερα φυσίγγια που αναπτύχθηκαν 
από την MARY ARM.

VOLCANO 36gr Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  6  Νίκελ   

Συσκευασία:  25/250 

Οι τρεις βαλλιστικές ιδιότητες 
αυτού του φυσιγγίου, η δύναμη, 
η διάτρηση  και η ταχύτητα, θα 
κάνουν αυτό το τύπο τον ιδανικό 
συνεργάτη για όλα τα κυνήγια.  
*Νο1 στα βαλλιστικά τεστ 
του περιοδικού CHASSEUR 
FRANCAIS

PUMA 36gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  4, 5, 6 & 7   

Συσκευασία:  25/250

Αυτός ο τύπος φυσιγγίου των 36 
γραμμαρίων έχει εξαιρετική αναλογία 
ποιότητας-τιμής. Χάρη στο μείγμα 
σκαγιών διαφορετικών διαμέτρων, 
4 + 6 θα απλοποιήσει την επιλογή 
των κυνηγών που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν το ίδιο φυσίγγι για 
διαφορετικά κυνήγια.

SUPER MIGRATION 36gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  4+6 μαζί 

Συσκευασία:  25/250

Εμπνευσμένο από τα σκοπευτικά 
φυσίγγια, αυτό το φυσίγγι με 
πλαστική τάπα και γέμιση 32 
γραμμαρίων, είναι ιδανικό για 
γρήγορες τουφεκιές.

PANTHER 32gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  7½ & 9

Συσκευασία:  25/250

Ένα φυσίγγι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες 
αποστάσεις .  Εξαιρετικό στο κυνήγι του 
λαγού, της πάπιας και της φάσας. Με ταχύτητα 
που ξεπερνά τα 450m/s θα σας συναρπάσει. 

VOLCANO CHEVREUIL 
36gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/70

Διαθέσιμα νούμερα:   2  Νίκελ 

Συσκευασία:   10/250 

Ένα φυσίγγι ειδικά σχεδιασμένο για το κυνήγι  
χήνας, πάπιας, φάσας και λαγού σε μεγάλες 
αποστάσεις.  Η γόμωση των 38 γραμμαρίων με 
επιχαλκωμένα σκάγια  προσφέρει σε αυτό τον 
τύπο τη διατρητικότητα και την αποτελεσματικότητα 
που απαιτείται για βολές  έως  και 50 m.

CHEVREUIL 38gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  1 + 2 μαζί επιχαλκωμένα 

Συσκευασία:  10/250

Η γόμωση των 40 γραμμαρίων με Νο 2/0 
επινικελωμένων σκαγιών, σε συνδυασμό με skirt 
pad υψηλών αποδόσεων, θα προσφέρουν σε 
αυτό το φυσίγγι δύναμη  και διάτρηση. Ο ιδανικός 
συνεργάτης για βολές μεγάλων αποστάσεων σε 
υδρόβια, φάσα, λαγό. (50 έως 60μ.).

OIE 40gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  2/0 Νίκελ 

Συσκευασία:  10/250

Συγκεντρωτικά Κλασικά

Εξειδικευμένου Τύπου

Αυτό το φυσίγγι προορίζεται  για βολές μεταξύ 
80 και 120 μ. Έως τα 80 μ. φτάνει σαν μια μπάλα 
χωρίς άνοιγμα και στα 80 μ. η τάπα πύκνωσης 
πέφτει και απελευθερώνει τη γόμωση των 35 
γραμμαρίων με επιχαλκωμένα σκάγια.

TIR EXTREM 35gr 
(80m - 120m) 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  2, 4 & 6  επιχαλκωμένα  

Συσκευασία:  10/250

Με επιχαλκωμένα σκάγια

Σκάγια 1+2 μαζί
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Υπέρ Ταχυτήτων 600 m/sec στα 2,5 m

Με Νίκελ δράμια

Με Buffer

Με συγκεντρωτήρα

Υπέρ ταχυτήτων 450m/s στα 2,5m

Η MARY ARM σας παρουσιάζει 
την ποιοτικότερη σειρά  BUCK-
SHOT  στην Ελληνική αγορά. 
Με μάλλινη τάπα από φελλό 
εξαιρετικής ποιότητας (cork 
felt filler of very high quality). 
Συγκέντρωση και διάτρηση στο 
μέγιστο.   

CHEVROTINE 
Mini - Magnum 
12pellets

Η MARY ARM σας παρουσιάζει 
την ποιοτικότερη σειρά  
BUCKSHOT  στην Ελληνική 
αγορά. Με μάλλινη τάπα από 
φελλό εξαιρετικής ποιότητας 
(cork felt filler of very high 
quality). Συγκέντρωση και 
διάτρηση στο μέγιστο. 

CHEVROTINE 
9pellets

Η MARY ARM σας 
παρουσιάζει την ποιοτικότερη 
σειρά  BUCKSHOT  στην 
Ελληνική αγορά. Με μάλλινη 
τάπα από φελλό εξαιρετικής 
ποιότητας (cork felt 
filler of very high quality). 
Συγκέντρωση και διάτρηση 
στο μέγιστο.

CHEVROTINE 
21pellets

Η MARY ARM σας παρουσιάζει την 
ποιοτικότερη σειρά  BUCKSHOT  
στην Ελληνική αγορά. Με μάλλινη 
τάπα από φελλό εξαιρετικής 
ποιότητας (cork felt filler of very 
high quality). Συγκέντρωση και 
διάτρηση στο μέγιστο. 

CHEVROTINE 
28pellets 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  12 βολα 

Συσκευασία:  10/250

Βάρος :    46gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  9 βολα 

Συσκευασία:  10/250

Βάρος :    35gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  21 βολα 

Συσκευασία:  10/250

Βάρος :    28gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  12/67

Διαθέσιμα νούμερα:  28 βολα 

Συσκευασία:  10/250

Βάρος :    37gr

Αυτός ο νέος τύπος 
βλήματος  28 gr θα σας 
καταπλήξει με την ακρίβειά 
του και τη δύναμη κρούσης. 
Η σχέση ποιότητας/
τιμής μπορεί μόνο να 
σας ενθαρρύνει να το 
χρησιμοποιήσετε.

SLUG 28gr

Δράμια BUCKSHOT

VOLCANO 
CHEVROTINE 
21 pellets

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   12/70

Διαθέσιμα νούμερα:  2 1 βολα  Νίκελ 

Συσκευασία:  10/250

Βάρος:   28gr

Η νέα σειρά με δράμια VOLCANO 
CHEVROTINE με συγκεντρωτήρα, 
Buffer, δράμια Νίκελ  και ταχύτητα 
που ξεπερνά τα 450m/s.  

Μονόβολα

VOLCANO 
BRENNEKE  20gr
Το μονόβολο με την μεγαλύτερη 
ταχύτητα στον κόσμο. Με 
ταχύτητα που ξεπερνά τα 600m/s.  
Φτιαγμένο με το περίφημο βλήμα  
BRENNEKE SABOT TOPAS. Ρίχνεται 
με όλα τα τσόκ.  
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Ένα πασίγνωστο βλήμα των 32γρ. Η εξαιρετική 
ακρίβεια τους και η μεγάλη διεισδυτικότητά τους 
πείθουν τους οπαδούς του κυνηγιού μεγάλων 
θηραμάτων.

BRENNEKE 32gr
Ένας  πασίγνωστος ιταλικός τύπος  βολίδας 
32 γραμμάριων, με γαλλικά υλικά, δημιουργεί 
ένα ιδανικό μίγμα για το κυνήγι μεγάλων 
θηραμάτων. Η δύναμη και η ακρίβεια είναι τα 
δύο χαρακτηριστικά αυτού του βλήματος.

GUALANDI 32gr SANGLIER BRENNEKE HP

*Πρωτάθλημα Ευρώπης 
(championne d Europe d.t.l.)  

CYRANO 28gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    7 ½ 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   395 m/s

Κλείσιμο:   6 πτυχών

Βύσμα:    Συγκεντρωτήρας   

Συσκευασία:       25/250

*Πρωτάθλημα Γαλλίας 
(vice championne de  France  f.u.)

Premium 28gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    7 ½ 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   405 m/s

Κλείσιμο:  8 πτυχών

Βύσμα:    Συγκεντρωτήρας   

Συσκευασία:       25/250

Long Range 28gr Bourre Bior 8 28gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Σκάγια:    Σκληρά 5%

Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    7 ½ 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   405 m/s

Κλείσιμο:   8 πτυχών

Βύσμα:    Συγκεντρωτήρας   

Συσκευασία:       25/250

Πίνακας χαρακτηριστικών
Σκάγια:    Σκληρά 5%

Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    8 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   400 m/s

Κλείσιμο:   8 πτυχών

Βύσμα:    bior τάπα   

Συσκευασία:       25/250

Bourre Jupe 8½ 28gr Bourre Piston 7¾ 28gr
Πίνακας χαρακτηριστικών
Σκάγια:    Nickel

Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    8½ 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   405 m/s

Κλείσιμο:   8 πτυχών

Βύσμα:    Συγκεντρωτήρας    

Συσκευασία:       25/250

Πίνακας χαρακτηριστικών
Σκάγια:    Σκληρά 5%

Διαμέτρημα:       12/70

Διαθέσιμα Νο:    7¾ 

Ταχύτητα V2.5 m/sec:   405 m/s

Κλείσιμο:   8 πτυχών

Βύσμα:    Συγκεντρωτήρας    

Συσκευασία:       25/250

Αυτό το BRENNEKE 39 grs είναι ένα από τα πιο ισχυρά 
φυσίγγια στην αγορά. Σχεδιασμένο για να σταματήσει 
το μεγαλύτερο  ζώο, με δύναμη ορμής 16,8 κιλά / 
δευτερόλεπτο, που είναι αξιοσημείωτη. Για δοκιμασμένο 
τουφέκι 1320 bar.

Σκοπευτικά

Slug Pack 28gr

COMPETITION SLUG

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:    12/67

Μέταλλο:        12mm

Συσκευασία:       100 τμχ
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• Για 10m έως 25m
• Με μαλακά σκάγια
• Μάλλινη τάπα και αποκεντρωτήρας

• Με μάλλινη τάπα 
• No1 test balistique du 

CHASSEUR FRANCAIS

Αυτό το φυσίγγι με μάλλινη τάπα από φελλό εξαιρετικής 
ποιότητας (cork felt filler of very high quality)  είναι 
ιδανικό για όλα τα κυνήγια . Κατασκευασμένο με μεγάλη 
προσοχή θα ικανοποιήσει τους νοσταλγούς του cal.16.
*Νο1 στα βαλλιστικά τεστ του περιοδικού CHAS-
SEUR FRANCAIS

PUMA 28gr 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  16/67

Διαθέσιμα νούμερα:  5,  6,  7 ½ & 9    

Συσκευασία:  25/250

Ένα από τα καλύτερα φυσίγγια υπέρ 
διασποράς με αποκεντρωτήρα σε συνδυασμό 
με μάλλινη τάπα και ειδικά μαλακά σκάγια, 
για πολύ μικρές αποστάσεις  10m έως 25m.

CROISILLON 30gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  16/67

Διαθέσιμα νούμερα:  8

Συσκευασία:  10/250

Μικρά Διαμετρήματα

Εξαιρετικής ποιότητας 
φυσίγγι με συγκεντρωτήρα 
για το κυνήγι όλων των 
θηραμάτων. 

PUMA 30gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   16/67

Διαθέσιμα Νούμερα :  4, 6, 7½, 9 

Συσκευασία :   25/250

Cal 16

Η ποιοτικότερη σειρά BUCKSHOT στην ελληνική αγορά. 
Με μάλλινη τάπα από φελλό εξαιρετικής ποιότητας 
(cork felt filler of very high quality). Συγκέντρωση και 
διάτρηση στο μέγιστο.  

CHEVROTINE 9 pellets 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   16/67

Διαθέσιμα Νούμερα :   9 βολα 

Συσκευασία :   10/250

Βάρος:    24gr

Φτιαγμένο με το πασίγνωστο 
γερμανικό βλήμα, εξαιρετικής 
ακρίβειας και μεγάλης 
διεισδυτικότητας.   

BRENNEKE 
27gr

Cal 28Μικρά Διαμετρήματα

Εξαιρετικό φυσίγγι με πλαστική τάπα 
BIOR για το κυνήγι όλων των μικρών 
θηραμάτων. 

PANTHER 22gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   28/70

Διαθέσιμα Νούμερα :   7½, 9 

Συσκευασία :   25/250

Το πρώτο φυσίγγι διασποράς με 
πεπλατυσμένα σκάγια στην ελληνική 
αγορά, εξαιρετικής ποιότητας. 

BECASSE 22gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   28/70

Διαθέσιμα νούμερα:   9 πεπλατυσμένα  

Συσκευασία :   10/250• Με πεπλατυσμένα 
σκάγια 

• Με Νίκελ σκάγια
• Υπέρ Ταχυτήτων 430 m/sec 

στα 2,5 mΈνα φυσίγγι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις  
Εξαιρετικό στο κυνήγι του λαγού, της πάπιας και της 
φάσας. Με ταχύτητα που ξεπερνά τα 430m/s θα σας 
συναρπάσει.

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   28/70

Διαθέσιμα νούμερα:   6 Νίκελ 

Συσκευασία :   25/250

new
VOLCANO 24gr 
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• Για 10m έως 25m
• Με μαλακά σκάγια
• Μάλλινη τάπα και 

αποκεντρωτήρας

• Για 10m έως 25m
• Μάλλινη τάπα και ARX 

system

• Με μάλλινη τάπα 

• Με Νίκελ σκάγια
• Υπέρ Ταχυτήτων 440 m/sec 

στα 2,5 m

Μικρά Διαμετρήματα Cal 20

Ένα φυσίγγι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις  
Εξαιρετικό στο κυνήγι του λαγού, της πάπιας και της 
φάσας. Με ταχύτητα που ξεπερνά τα 440m/s θα σας 
συναρπάσει.

VOLCANO 26gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   20/70

Διαθέσιμα νούμερα:   6 Νίκελ 

Συσκευασία :   25/250

Όλη η τεχνολογία  σε ένα από τα καλύτερα φυσίγγια υπέρ 
διασποράς, με τον καλύτερο διασπορέα στον κόσμο ARX σε 
συνδυασμό με μάλλινη τάπα και 2 νούμερα σκαγιών 8 +10. 
Για πολύ μικρές αποστάσεις  10m έως 25m.

BECASSE DUO 29gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  20/70

Διαθέσιμα νούμερα:  8 + 10 μαζί   

Συσκευασία:  10/250

Ένα από τα καλύτερα φυσίγγια υπέρ διασποράς με 
αποκεντρωτήρα σε συνδυασμό με μάλλινη τάπα και 
ειδικά μαλακά σκάγια, για πολύ μικρές αποστάσεις  
10m έως 25m. 

CROISILLON 26gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  20/67

Διαθέσιμα νούμερα:  9

Συσκευασία:  10/250

Αυτό το φυσίγγι με μάλλινη τάπα από φελλό εξαιρετικής 
ποιότητας (cork felt filler of very high quality)  είναι 
ιδανικό για όλα τα κυνήγια. Κατασκευασμένο με μεγάλη 
προσοχή θα ικανοποιήσει τους νοσταλγούς του cal 20.

PUMA 26gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  20/70

Διαθέσιμα νούμερα:  6,  7½ & 9  

Συσκευασία:  25/250

Εξαιρετικής ποιότητας φυσίγγι με 
συγκεντρωτήρα για το κυνήγι όλων 
των θηραμάτων και για αποστάσεις 
έως 30m – 40m. 

PUMA 27gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   20/70

Διαθέσιμα Νούμερα:   4, 5, 6, 7½, 9 

Συσκευασία:   25/250

Με μάλλινη τάπα από φελλό εξαιρετικής ποιότητας 
(cork felt filler of very high quality). Εξαιρετικό στο 
κυνήγι της πέρδικας και της μπεκάτσας. 

REGENCE 28gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   20/70

Διαθέσιμα Νούμερα:  6, 7½, 9 

Συσκευασία:   10/250

Εξαιρετικής ποιότητας magnum φυσίγγι 32gr  με Νίκελ 
σκάγια και συγκεντρωτήρα για το κυνήγι όλων των 
θηραμάτων και για μεγάλες αποστάσεις. Για νέα όπλα με 
πιέσεις έως 1320 bars.

MAGNUM 32gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   20/76

Διαθέσιμα Νούμερα:  2, 4, 6  Νίκελ 

Συσκευασία:   10/250

Η ποιοτικότερη σειρά BUCKSHOT στην ελληνική αγορά. 
Με μάλλινη τάπα από φελλό εξαιρετικής ποιότητας 
(cork felt filler of very high quality). Συγκέντρωση και 
διάτρηση στο μέγιστο.  

CHEVROTINE 9 pellets 

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  20/67

Διαθέσιμα Νούμερα :  9 βολα 

Συσκευασία :  10/250

Βάρος:  23gr

Φτιαγμένο με το πασίγνωστο 
γερμανικό βλήμα, 
εξαιρετικής ακρίβειας και 
μεγάλης διεισδυτικότητας.

BRENNEKE 24gr
BECASSE 30gr 
Το πρώτο φυσίγγι διασποράς με πεπλατυσμένα σκάγια 
στην ελληνική αγορά, εξαιρετικής ποιότητας. 
Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:   20/70

Διαθέσιμα νούμερα:   9 πεπλατυσμένα  

Συσκευασία :   10/250

• Με πεπλατυσμένα σκάγια 

new
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Με τάπα BIOR, αυτά τα φυσίγγια 
εξασφαλίζουν την τέλεια ισορροπία 
μεταξύ  ταχύτητας και συγκέντρωσης. 
Εγγυώνται τη μέγιστη απόδοση.

12mm 10gr
Με τάπα BIOR, αυτά τα φυσίγγια 
εξασφαλίζουν την τέλεια ισορροπία 
μεταξύ  ταχύτητας και συγκέντρωσης. 
Εγγυώνται τη μέγιστη απόδοση.

MAGNUM 410 19gr

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  36/76

Διαθέσιμα νούμερα:  6  &  7½  

Συσκευασία:  25/250

Cal 36Μικρά Διαμετρήματα

Πίνακας χαρακτηριστικών
Διαμέτρημα:  36/50

Διαθέσιμα νούμερα:  6, 7, 8, 9   

Συσκευασία:  25/250

Φτιαγμένο με το πασίγνωστο γερμανικό 
βλήμα, εξαιρετικής ακρίβειας και 
μεγάλης διεισδυτικότητας

BRENNEKE 
MAGNUM 7gr
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MAGNUM 410 19gr

Ο συνδυασμός των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών ιδιοτήτων δίνει στα SAUVESTRE μέχρι σήμερα αμίμητη 
διατρητική δύναμη σε ότι αφορά τα κυνηγετικά πυρομαχικά. Όλη αυτή η υπεροχή κάνει τα  SAUVES-
TRE τα κυνηγετικά πυρομαχικά της τρίτης χιλιετίας. Τα μονόβολα  SAUVESTRE  για τσοκαρισμένες ή μη 
τσοκαρισμένες  λείες ή ραβδωτές κάνες είναι διαθέσιμα σε έκδοση Lead και Νο Lead.

Hunting Instinct

BFF  LEAD 
Τα BIG GAME BFF Lead, ή  Ευέλικτη βελοειδής σφαίρα, ανήκουν στην ίδια οικογένεια όπως τα κλασικά BFS. Αυτό το  ευέλικτο 
βελοειδές  βλήμα προσφέρει εξαιρετική ποιότητα βαλλιστικών καθώς επίσης  υψηλή ταχύτητα και μοναδική ακρίβεια, τα οποία 
προέρχονται από την αρχική σύλληψη των BFS. Ξεκινήστε τη SAUVESTRE εμπειρία σας με μία προσιτή τιμή και βελτιστοποιήστε 
την απόδοση του όπλου σας. 

NEW
Διαμέτρημα

12/70

Βάρος

26gr

Ταχύτητα
 

450 m/s

Κουτί

5 τμχ.

BFF BIG GAME

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

50

393

2008

+4

0

450

2633

-4

100

345

1548

-3,97Big Game

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ 
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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BFS NON LEAD 
Κατά τη πρόσκρουση η σύσταση του σώματος της σφαίρας επιτρέπει ένα ελεγχόμενο 
μανιτάρι  - παραμόρφωση που παράγεται από τη σφαίρα και ρυθμίζεται από τη κεντρική του 
προσθήκη.  Τα non lead  SAUVESTRE  βασίζονται στην ίδια τεχνολογία όπως η εκδοχή lead 
αλλά χάρη στο μη σιδηρούχο διμεταλλικό κράμα του έχει τα ίδια βαλλιστικά χαρακτηριστικά 
όπως τα  φυσίγγια ραβδωτών τουφεκίων.

Διαμέτρημα

12/67

Βάρος

20,6 gr

Κουτί

5 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

491

2527

+1.2

0

545

3119

-4

50

440

2035

+3.8

75

395

1638

+3.2

100

355

1325

-1.3

Διαμέτρημα

12/70

Βάρος

21 gr

Κουτί

5 τμχ.

Διαμέτρημα

12/70 MM

Βάρος

20,6 gr

Κουτί

5 τμχ.

Διαμέτρημα

12/76

Βάρος

21 gr

Κουτί

5 τμχ.

Διαμέτρημα

16/67

Βάρος

20,6 gr

Κουτί

5 τμχ.

Διαμέτρημα

20/70

Βάρος

20,6 gr

Κουτί

5 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

483

2453

+1.2

0

540

3062

-4

50

431

1954

+3.8

75

385

1556

+3.1

100

345

1249

-1.7

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

519

2827

+1

0

575

3472

-4

50

466

2282

+3.7

75

418

1835

+3.5

100

375

1479

-0.1

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

542

3083

+0.8

0

600

3780

-4

50

487

2490

+3.6

75

436

1999

+3.7

100

391

1604

+0.6

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

449

2074

+1.5

0

500

2575

-4

50

402

1667

+3.9

75

362

1346

+2.6

100

328

1110

-3.5

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

431

1910

+1.6

0

480

2373

-4

50

386

1538

+4

75

348

1247

+2.2

100

320

1053

-4.7
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BFS LEAD 
Η άριστη  βαλλιστική του επίδοση οφείλεται στο συνδυασμό της μορφής του βλήματος  με τον 
σκληρό κεντρικό πυρήνα σε σχήμα τορπίλης, το περίβλημα από κράμα μολύβδου και το αποσπώμενο 
κέλυφος. Όταν το βλήμα φύγει από την κάνη το κέλυφος αποσπάται με αποτέλεσμα εκπληκτικές 
ταχύτητες και θανατηφόρα πλήγματα στο θήραμα. 

Διαμέτρημα

12/67

Βάρος

22,5 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

483

2624

+1.2

0

530

3160

-4

50

439

2170

+3.8

75

399

1794

+3.2

100

363

1488

-1.2

Διαμέτρημα

12/70

Βάρος

26 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

468

2843

+1.3

0

500

3250

-4

50

437

2484

+3.9

75

408

2169

+3.2

100

382

1897

-1.2

Διαμέτρημα

12/70 ΜΜ

Βάρος

22,5 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

518

3017

+1

0

565

3591

-4

50

473

2518

+3.7

75

432

2095

+3.6

100

394

1744

+0.2

Διαμέτρημα

12/76

Βάρος

26 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

538

3758

+0.8

0

580

4373

-4

50

497

3212

+3.5

75

459

2734

+3.8

100

423

2324

+1.1

Διαμέτρημα

16/67

Βάρος

22,5 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

437

2149

+1.6

0

475

2538

-4

50

403

1820

+4

75

371

1544

+2.5

100

342

1318

-3.4

Διαμέτρημα

20/70

Βάρος

22,5 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

412

1908

+1.8

0

450

2278

-4

50

377

1601

+4

75

347

1351

1.9

100

323

1173

-5.4

Διαμέτρημα

20/76

Βάρος

22,5 gr

Κουτί

6 τμχ.

Απόσταση(m)

Ταχύτητα (m/s)

Ενέργεια (joules)

Απόκλιση βλήματος (cm)

Μήκος κάνης : 61 cm

25

464

2426

+1.4

0

510

2926

-4

50

422

2006

+3.9

75

384

1660

+3

100

350

1381

-2.1
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Η Οutdoor Life ξεκίνησε την πορεία της με λιανική πώληση το 1999, όταν δημιουργήθηκε το κατάστημα
στην υπάρχουσα διεύθυνση των Ιωαννίνων από τον Χάρη Γώγο, έναν άνθρωπο που ζει και αναπνέει από το κυνήγι.

Το 2004, η εταιρεία Outdoor Life προχώρησε στην αποκλειστική αντιπροσώπευση για την Ελλάδα καταξιωμένων οίκων, 
δημιουργώντας σταθερές συνεργασίες με γνωστούς και αξιόπιστους οίκους του εξωτερικού σε όλα τα είδη κυνηγίου.

Το 2006 ο Χάρης Γώγος ίδρυσε μία υπερσύγχρονη βιοτεχνία φυσιγγίων που παράγει τα φυσίγγια GORILLA
SHOOTS. Πρόκειται για φυσίγγια υψηλής ποιότητας, που διατίθενται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους για κυνήγι 

και σκοποβολή.

Τα προϊόντα, διατίθενται μόνο από την Outdoor Life στην ελληνική αγορά και οι πωλήσεις τους πραγματοποιούνται 
μέσω ενός εξειδικευμένου δικτύου διανομής σε σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.
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Οι φωτογραφίες, οι περιγραφές και τα χρώματα του καταλόγου είναι μόνο ενδεικτικά και αποδίδονται με την ακρίβεια που επιτρέπουν οι τυπογραφικές διαδικασίες.Η 
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, που θεωρεί απαραίτητες για τη βελτίωση των προϊόντων ή για 

άλλους εμπορικούς λόγους.


