
NOVINKY VYSTAVOVATEĽOV 

TRAPPER SK s.r.o. 

   

   

Na výstave Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo máte možnosť nakúpiť si štýlové outdoorové oblečenie na loveckú 

sezónu. Oblečenie spĺňa svojim dizajnom a prevedením aj požiadavky náročného zákazníka. Nebudú chýbať ani 

rôzne poľovnícke doplnky a kvalitná obuv značky ORIZO. 

            

 

 

 

 

 

http://www.trapper.sk/
https://www.margita.sk/
https://www.orizo.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/polovnicke_oblecenie_margita_panske_bundy_norfolk_02.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/polovnicke_oblecenie_margita_buffalo.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/fusion_404-560x500.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/panske_kosele_polovnicke_oblecenie_margita_cadca_tadeas.jpg


M-HUNT 

 

 

 

M-HUNT s.r.o. je výhradný dovozca značiek CZ, Strasser, a dovozca športovej optiky SWAROVSKI,KAHLESa 

NIKON. Produkty týchto značiek sa vyznačujú kvalitou, praktickosťou a efektívnosťou používania, čím si nájdu 

svoje miesto u každého lovca, alebo milovníka športovej streľby. 

    

            

 

 

 

ORYX 

 

Čo spája nočné videnie a cenovú dostupnosť ? REALITA! Navštívte nás v našom stánku ORYX a príďte sa 

presvedčiť na vlastné oči, že kvalitné nočné videnie alebo termovízia nemusia stáť tisíce eur. Oblečenie od značiek 

Fjallraven, Chevalier, Blaser spolu s obuvou od značky MEINDL Vás ochráni pred akýmkoľvek počasím nakoľko 

neexistuje zlé počasie, ale len zle oblečený poľovník… 

 

 

http://www.m-hunt.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Logo_CZUB_inverzni.pdf.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Nikon-logo-2.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/cz_p-10_c_left_1_.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/swarovski-ds-1280.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/cz_557_lux_ii_cal_30-06_spr_1691.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/cz_scorpion_evo_3_a1_l.png
https://www.oryx.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/oryx-4.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/oryx-5.jpg


 

 

NAVIREC SOLUTIONS s.r.o. 

Svet Pušiek 

Navriec Solutions prinesie na výstavu pištole a pušky, ale i optiku od americkej značky Sightmark od kolimátorov 

až po polmetrové puškohľady. 

Pušky: 

1. svetový unikát, trojhlavňovú brokovnicu Akkar Mammut 12/89 

2. Guľovnicu AR-15 izraelského výrobcu EMTAN so špeciálnym piestovým dizajnom 

3. Guľovnicu prémiového nemeckého výrobcu Oberland Arms typ Commando určenú pre špeciálne jednotky 

4. Absolútnu špičku v trapovom športe Akkar 206 Black edition 

5. Brokovú dvojku Akkar Churchill 812 umožňujúcu dvojvýstrel 

6. Brokovnicu Dexter Western s unikátnym prebíjaním ako staré winchestrovky 

Pištole: 

1. Závodný špeciál Arex Rex Tactical 

2. Najlacnejšiu pištoľ v kalibri 9mm Luger a .45ACP na trhu – HiPoint (od295€) 

3. Norinco PX3 v kalibri 7,62x25mm Tokarev 

4. Taurus Raging Bull .454 Casull, ktorá sa používa na lov slonov a hrochov 

 

 

 

 

ŠPORT A LOV SK, s.r.o. 

Značka Beretta, zastúpená firmou Šport a lov SK, s.r.o., je najstaršou zbrojovkou na svete a jednou z najstarších 

stále fungujúcich rodinných firiem v Európe. Na výstave Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo uvedie prierez 

sortimentu zbraní Beretta spolu s novinkami. 

http://svetpusiek.sk/
https://www.agrokomplex.sk/vystavy/rybarstvo-polovnictvo-a-vcelarstvo-2019/detail/aktuality/www.beretta.cz
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/oryx-3.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/oryx-1.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Mammut-312-Black-20171211542-2v-1.jpg
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Taurus_Raging_Bull.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Emtan-MZ15P-11.5_PISTON-3.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Norinco-PX3.jpg


 

 

 

 

ThermVisia s.r.o. 

www.bestguarder.sk 

Na výstave Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo môžete vidieť horúcu novinku – zásadku / monokulár PARD NV007 

(skôr známy ako Bestguarder NV850). Je to zásadka a monokulár v jednom, má digitálne nočné videnie, dosah až 

400m a umožňuje nahrávať fotografie a videá na SD kartu, režim Deň (farebný obraz), režim Noc čiernobiely obraz). 

 

 

 

http://www.bestguarder.sk/
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/DT11-Black-Edition-Sporting_12ga_RH.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/M9A3_BLACK_9x19_RH.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/695_12ga_RH.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/APX_TACTICAL_9x19_RH-1.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Termovize-dali-2.png
https://www.agrokomplex.sk/wp-content/uploads/2019/01/Termovize-dali-1.png

