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Kalamehe ülikond Asseri
Комбинезон
» »Materjal: vee- ja tuulekindel
» »Sisevooder: 160gr
» »Teibitud vettpidavad õmblused
» »Seljal õhuavad
» »Eemaldatav kapuuts
» »Palju taskuid
»» Neopreentugevdused põlvedel
» »Hingavus: 5000mm
» »Vettpidavus: 5000mm
» »Suurused: M - 4XL

-50%

49

00

99

00

Kummisaapad KIRUNA 14“ Seeland
Резиновые сапоги

Naiste jope ESTELLE LADY Härkila
Женская куртка
» »Härkila Estelle Lady jahiriided naistele
on kvaliteetsed, kergekaalulised ning
mittesahisevad
» »Hingavus: 30 000mm
» »Vettpidavus: 30 000mm
» »CORETEX
» »Ventilatsioon kaenlaalustes
» »Lukk on kaitstud veekindla
laminatsiooniga
»» Rinnatasku raadiosaatjale/mobiilile
» »Suurused:
36, 40, 42, 44, 46

-50%

JOPE HIND!

259

50

51900

Naiste püksid ESTELLE LADY Härkila
Женские брюки

» »Seeland Kiruna 14 kummikud on valmistatud EVA materjalist
ning on väga kerged
» »Eemaldatav sisevooder
» »Mugavustemperatuur kuni -30°C
» »Suurused: 42 - 46

» »Hingavus: 30 000mm
» »Vettpidavus: 30 000mm
» »CORETEX
» »Reguleeritav rihm
põlveõndlas tagab suurepärase
ja ulatusliku liikumisvabaduse
» »Suurused:
36, 38, 40, 42, 44, 46

-87%

-50%
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PÜKSTE HIND!
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39900
PAKKUMISED KEHTIVAD AINULT SIKUPILLI KAUPLUSES!

PAKKUMISED KEHTIVAD

7.-17. MÄRTSINI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!
Saapad viltvoodriga Arctixsport
Зимние сапоги

Jahivest Horns & Hoofs
Жилет для охоты
»» 2 suurt ja mahukat truki ja klapiga esitaskut
» »Lukuga rinnatasku dokumentide jaoks
» »Ees tugev tõmblukk
» »Esitaskutes padrunihoidjad
» »Lukuga rinnatasku
» »Takjakinnitusega klipp
»» Materjal: 100% polüester, vooder: 210T polüester
» »Suurused: XL - 4XL

» »Kerged talvesaapad, mis kannatavad
temperatuuri kuni -30°C
» »Tald: TPR (Termoplastiline kumm (Hi-Teh

-48%

-50%

14

99

2900

tehnoloogia polümeeri ja kummi segu), saapa
tallal on eriline ergonoomiline kuju, tagab kandjale
äärmise mugavustunde. Tald on valmistatud ühes
tükis ning see on paindlik ja vastupidav)

» »Sääreosa: 600D Oxford
» »Eemaldatav 5mm sisevooder

14

99

2990

Kummisaapad NANO THERMO Arctixsport
Резиновые сапоги

Kummisaapad SUPER THERMO Arctixsport
Резиновые сапоги

» »Saapad on vastupidavad temperatuuril
kuni -40°C
» »100% veekindlad
» »Vooder hoiab jalad soojas ning eemaldab
niiskuse
» »Saapad on valmistatud polüestrist
» »Sügava mustriga kummist välistald
vähendab libisemist
» »Anatoomiline sisetald
» »Suurused: 39 - 46

» »Saapad on vastupidavad temperatuuril
kuni -60°C
» »100% veekindlad
» »15mm EVA neopreenvooder
» »Vooder hoiab jalad soojas ning eemaldab
niiskuse
» »Saapad on valmistatud polüestrist
» »Sügava mustriga kummist välistald
vähendab libisemist
» »Anatoomiline sisetald
» »Suurused: 39 - 46

-33%

-42%
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Kummisaapad MOOR STABLE 16” Seeland
Резиновые сапоги

Soojad kummisaapad naeltega
Бахилы резиновые с гвоздями

» »Seeland MOOR STABLE 16 kummikud on 100% veekindlad
» »Kummikute ülemine osa on valmistatud
5mm neopreenist
» »Mugavustemperatuur on -5°C
» »Suurused: 42, 46 - 50

» »Kerged ja mugavad sooja viltvoodriga kummikud. Valmistatud
kvaliteetsest ja vastupidavast kummisegust. Jalad hoiab soojas
sisevooder kummikute sees. Kummiku tald on naeltega!
» »Kiiresti kuivav vooder
» »100% vettpidavad
» »Vastupidavad, kerged ja paindlikud
» »Värv: must/roheline
» »Suurused: 43-46

-57%

-50%
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Taliõng VÄÄRÄ Asseri
Зимняя удочка

Taliõng BALALAIKA Asseri
Зимняя удочка

» »Diameeter: 50mm
» »Pikkus: 260mm

» »Kerge taliõng
» »Marmõssiga püügiks

» »Taliõng HAAPO + sikuti SWEEPER
» »25m | 0,20mm tamiil

-75%

-67%

-83%
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600
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99
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Talitamiilid Balsax
Зимние лески

Balansiirid Silver Line
Балансиры
» »Erineva pikkuse
ning värviga
balansiirid
haugi, ahvena
ning koha
püügiks

» »Erineva läbimõõdu
ning värviga uppuvad
talitamiilid

-80%

-66%

0

Taliõnge komplekt Asseri
Комплект зимней удочки

99

tk

500

Volfram tirgud Asseri
Вольфрамовые мормышки

0

0

50

-85%
tk

150

Kaitsevõrk saanile Väinö
Защитная сеть

Talilantide komplekt 2tk Borysich
Комплект блёсен

-62%

2

99

99
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Talilantide komplekt 2tk Borysich
Комплект блёсен

-60%

3
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Kandekott jääpuurile Asseri
Чехол для ручного ледобура

-58%

4

600

Lutsumänd Asseri
Краб для ловли налима

»» Turvavõrk kelgul või järelhaagisel
oleva koorma hoidmiseks
»» Võrk on valmistatud venivast 5mm
kummist
»» Komplektis on 8 konksu võrgu
kinnitamiseks raami külge
»» Võrgu suurus: 185x80cm

99 tk

0

99

»» Universaalne kandekott jääpuurile
läbimõõduga 100-150mm
»» Koti pikkus 81cm

-66%

4

99

1490

Talilantide komplekt 2tk Borysich
Комплект блёсен

-60%

3
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Lumelabidas plastik Väinö
Лопата для снега пластиковая

7.-17. MÄRTSINI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!
Taskulamp Arctixsport
Фонарик

Termoskruus Arctixsport
Термокружка

» »Teleskoopvarrega
» »Labida pikkus: 75 - 100cm
» »Labida tera: 28 x 32cm
» »Kaal: 750g
» »Labida tera on valmistatud
tugevast plastikust, kroomitud
pikendatav käepide

» »1W 1-LED
» »Kasutab patareisid 3x AAA
» »11,6cm pikk ja läbimõõt 3cm
» »Veekindel korpus

» »Maht: 0,4L (400ml)
» »Termoskruus Arctixsport on
valmistatud roostevabast terasest

-47%

-55%

-50%
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4
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Lumelabidas metall Väinö
Складная лопата металлическая

3

99

Maika Arctixsport
Майка

2

99

Termoskruus Arctixsport
Термокружка

» »Metallist kokkupandav labidas
» »Kompaktne
» »Kogupikkus: 66cm
» »Kokkupanduna: 33cm
» »Labida tera: 28 x 26cm
» »Kaal: 900g
» »Labida tera on valmistatud
pulbervärvitud lehtmetallist

» »Kiiresti kuivav
» »Õhuline eraldussärk
» »Värvid: punane, roheline
» »Suurused: M - XXL

» »Maht: 0,4L (400ml)
» »Roostevabast terasest termoskruus
» »Värvid: punane, lilla, hõbedane

-60%

-50%

-46%
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4
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Püssikott Horns & Hoofs
Чехол для ружья
» »Kompaktne püssikott pehme sisemise
polsterdusega, teeb relva kandmise
mugavaks
» »Lisaks kaitseb püssikott relva
kriimustuste ja põrutuse eest
»» Kott on valmistatud vastupidavast
nailonist
» »Kanderihmad
» »Püssikotid pikkuses: 125cm

-60%
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Nöör STEALTH BRAID Spiderwire +
Ketas blisteris CASTER RD 3BB Atemi
Комплект лески и катушки
»» Alumiiniumpool ja 3 kuullaagrit tagavad
pikad heited ning sujuva kerimise
»» Spiderwire Stealth nöör on punutud
8-st Dynema kiust ning on väga tugev
»» Nöör on kaetud
fluoropolümeeriga,
mis tagab pikemad
heited

-55%

14

KAUPLUS ON AVATUD IGA PÄEV:

10-21
Jahipaun OÜ kauplus Sikupilli keskuses
Tartu mnt. 87, 10112 Tallinn
Tel. +372 6 000 520
e-mail: erik@jahipaun.ee
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KOMPLEKT!
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