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Kamienie węgielne marki Marttiini to fiń-
ska wiedza o tym jak poradzić sobie w każ-
dej sytuacji w życiu. Noże tego fińskiego pro-
ducenta to ucieleśnienie zbioru cech, jakie 
mieszkańcy Laponii zwykli nazywać „Sisu”.  
To krótkie słowo, wymową przypominające odgłos 
szlifowanego ostrza, nie może być jednoznacznie 
przetłumaczone. To wytrzymałość, hart ducha, siła 
fizyczna... Sisu to tradycja, odwaga i determinacja 
w dążeniu do celu. Każdy Fin marzy o tym, by jego 
charakter mógł być określany mianem Sisu. Tak 
jak każdy myśliwy marzy o idealnym nożu łączą-
cym piękno i tradycyjny wygląd z wytrzymałością  
i ergonomią. Każdy myśliwy marzy o nożu Marttiini.
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OSTrza MarTTiiNi
Wyprodukowanie noża Marttiini to wymagający i czasochłonny proces. zaczyna się  
w Niemczech, gdzie wycięte ze stalowych zwojów odkuwki są poddawane hartowaniu, 
polegającemu na ogrzewaniu i ochładzaniu aż do momentu uzyskania wymaganej twar-
dości.
Pierwsze ostrzenie wykonywane jest maszynowo, a następnie odkuwki przewożone 
są do fabryki Marttiini w rovaniemi. To właśnie tam przechodzą kolejne fazy produk-
cji, aż są gotowe na wymagający niezwykłego kunsztu etap końcowy – słynne ręczne 
ostrzenie każdego noża.
Do wytworzenia każdego noża potrzebna jest zarówno nowoczesna technologia, jak  
i solidne, tradycyjne rękodzieło. Marttiini łączy w sobie jedno i drugie, obok najnowocze-
śniejszych maszyn wykorzystywana jest również praca doświadczonych rzemieślników. 
a wszystko po to, by uzyskać słynną na cały świat jakość marki Marttiini.

NierdzewNa 
stal 
chromowaNa
Noże z nierdzewnej stali, 
używanej przez firmę 
Marttiini, pozostają ostre 
przez bardzo długi czas 
i nie wymagają żadnych 
specjalnych zabiegów 
konserwacyjnych. 
Mieszanka, z której 
produkowane są ostrza, 
zawiera 13% chromu  
i w skali twardości 
rockwella (HrC) osiąga 
wynik 54. 
Do ostrzenia stali 
nierdzewnej polecane są 
ostrzałki diamentowe.

stal 
damasceńska
Ostrze z stali 
damasceńskiej stanowi 
połączenie dwóch 
rodzajów stali, ułożonych 
w cienkie warstwy. Nóż 
składa się ze 120 takich  
warstw, skuwanych  
ze sobą pod wpływem 
ogromnego ciśnienia  
i temperatury. W efekcie 
otrzymuje się piękne, 
nierdzewne ostrze  
o twardości 60 HrC, 
które pozostaje ostre 
nawet przy ekstensywnym 
użytkowaniu.

stal carbiNox t508
Stal Carbinox T508 (0,5% węgla, 8% 
chromu, twardość 57 HrC) łączy 
w sobie najlepsze właściwości stali 
chromowanej i węglowej – twardość, 
łatwość ostrzenia i niezwykłą 
wytrzymałość. Choć Carbinox T508 
nie jest klasyfikowana jako stal 
nierdzewna, to jest zdecydowanie 
bardziej odporna na korozję niż 
stal węglowa. Konserwacja ostrza 
z Carbinox T508 sprowadza się 
właściwie do oczyszczenia  
i osuszenia po każdym użyciu  
oraz do natłuszczenia go niesolonym 
olejem od czasu do czasu.

stal z 
pokryciem 
martef
Pokrycie Martef 
jest odporne na 
wilgoć i zaplamienie 
oraz praktycznie 
zupełnie redukuje 
tarcie. Dzięki temu 
ostrze płynnie 
prześlizguje się 
przez przecinany 
materiał, a nóż jest 
niezwykle łatwy do 
oczyszczenia.

stal węglowa
Nóż wykonany ze stali 
węglowej (3% chromu, 
0,75% węgla, twardość  
57 HrC) jest szczególnie  
łatwy do naostrzenia  
i przywrócenia do stanu 
fabrycznej ostrości.  
W konserwacji noża ze stali 
węglowej szczególnie ważne 
jest dokładne wysuszenie go 
po każdym użyciu. Dobrze 
jest regularnie przecierać 
klingę niesolonym olejem, 
na przykład spożywczym. 
zadbane ostrze ze stali 
węglowej nie zardzewieje  
i będzie służyć przez bardzo 
długi czas.
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ręKOjeść 
zaWSze PeWNy CHWyT
rękojeść noża musi doskonale pasować do ręki. Najlepszym sposobem na znalezienie 
idealnie odpowiadającego uchwytu jest wypróbowanie różnych noży, ponieważ plano-
wane użycie naturalnie wskaże najbardziej pasujący do niego model.

poroże
Lapońska tradycja 
zdobienia noży 
najlepiej uwidacznia się 
rękojeściach Marttiini, 
które łączą poroże 
reniferów i łosi ze 
skandynawską brzozą. 
Wykonanie noży  
z elementami poroża 
wymaga niezwykłego 
kunsztu rzemieślniczego.

brzoza 
skaNdyNawska
Tradycyjnym materiałem 
używanym do produkcji 
noży fińskich jest sosna 
skandynawska, występująca 
naturalnie w centralnej 
Finlandii. Drewno to, 
charakteryzujące się piękną 
strukturą, jest doskonałym 
materiałem na rękojeść 
ze względu na dużą 
wytrzymałość. 

drewNo 
poddaNe 
obróbce 
termiczNej 
W niektórych 
modelach rękojeść 
poddano obróbce 
termicznej dzięki czemu 
zyskuje dodatkową 
wytrzymałość oraz 
praktycznie nie wymaga 
konserwacji. W czasie 
tego procesu drewno 
uzyskuje piękny ciemny 
odcień.

brzoza
W wielu nożach 
Marttiini używa się 
także zwykłej brzozy  
o prostym usłojeniu. 
To drewno jest trwałe 
i funkcjonalne.
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mieszaNka gumy
Mieszanka gumy doskonale 
pasuje do rękojeści noży. Dzięki 
temu można je łatwo utrzymać 
w czystości i myć w zmywarce. 
ergonomicznie zaprojektowana 
gumowa rączka dobrze leży  
w dłoni i wydaje się ciepła  
w dotyku nawet na mrozie  
i podczas deszczu. Specjalne 
diamentowe nacięcia na rękojeści  
i osłona ostrza gwarantują pewny  
i bezpieczny chwyt.

lamiNat
Drewno laminowane składa 
się z cienkich warstw 
drewna sklejonych razem. 
Dzięki temu jest ono bardzo 
trwałe i odporne na warunki 
pogodowe. rękojeści 
wykonane z laminatu 
doskonale sprawdzają się 
nawet w ekstremalnych 
sytuacjach i wymagają 
bardzo niewiele zabiegów 
konserwacyjnych. Noże 
z uchwytami z drewna 
laminowanego będą służyć 
latami nie tracąc swoich 
właściwości.

g-10
G-10, będący połączeniem 
włókna szklanego i żywicy, 
jest idealnym materiałem  
na rękojeść noży składanych. 
jest niezwykle wytrzymały, 
wodoodporny i praktycznie 
nie wymaga konserwacji. 
G-10 zapewnia solidny chwyt.

w ykończeNie 
rękojeści
Drewniane rękojeści wykańczane 
są przy pomocy woskowania, 
lakierowania lub barwienia. 
Woskowanie pogłębia naturalne 
odcienie drewna oraz chroni 
je przed brudem i wilgocią. 
Woskowany uchwyt wygodnie 
leży w ręce. Lakierowanie 
podkreśla i chroni naturalny kolor 
drewna. Barwienie rękojeści 
nadaje kolorowi drewna różne 
odcienie bez pokrywania 
naturalnych słojów. Barwienie 
nadaje rączce nierówną strukturę, 
dzięki której chwyt jest pewny  
i bezpieczny.

ręKOjeść 
zaWSze PeWNy CHWyT
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LyNx 
LuMBerjaCK  
CS
127012
ma22127012

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: barwiona brzoza
Pochewka: skóra
cena det.: 175,00 plN

LyNx 
LuMBerjaCK  
CS
121016
maxxxxx0

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 195 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza barwiona
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

LyNx 
LuMBerjaCK  
SS
121017
maxxxxx0

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 195 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: barwiona brzoza
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

LyNx 
121
121010
ma22121010

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 172,00 plN

Seria LyNx
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LyNx 
LuMBerjaCK  
SS
127015
ma22127015

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: barwiona brzoza
Pochewka: skóra
cena det.: 175,00 plN

LyNx
134
bronze finger guard
134012
ma22134012

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza woskowana
Pochewka: skóra
cena det.: 337,00 plN

LyNx
129
129010
maxxxxx0

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

LyNx
131
131010
ma22131010

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 196,00 plN

BiG
LyNx
138015
ma22138015

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 235 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 321,00 plN

LyNx
139
139010
ma22139010

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 240 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 217,00 plN

LyNx
132
132010
ma22132010

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 250,00 plN

LyNx 
138
138010
maxxxxx0

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 240 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

Seria LyNx
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CONDOr  
LaPP
186015
ma22186015

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 216,00 plN

CONDOr 
SKiNNer
186014
maxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

Seria CONDOr

CONDOr
LiTTLe
186011
maxxxxx

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 190 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN
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CONDOr 
GaMe SKiNNer
185014 
maxxxxx

Dł. ostrza: 105 mm
Dł. całkowita: 225 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

CONDOr 
GuT HOOK
185015
ma22185015

Dł. ostrza: 95 mm
Dł. całkowita: 210 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 279,00 plN

CONDOr 
DrOP POiNT
185013
maxxxxxx

Dł. ostrza: 95 mm
Dł. całkowita: 210 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

CONDOr 
LaPP 13
186016
ma22186016

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 234,00 plN

CONDOr  
BiG GaMe
390010
ma22390009

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 260 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 321,00 plN

CONDOr 
TiMBerjaCK
578013/ 578019
ma22578013

Dł. ostrza: 95 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: guma
Pochewka: plastik/ skóra
cena det.: 111,00 plN

Seria CONDOr
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Seria MarTeF

MarTeF  
SKiNNer
186014t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

SKiNNer  
z HaKieM
378014t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

BiG GaMe MarTeF
390010t
ma22390009

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 260 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 321,00 plN
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SKiNNer  
z HaKieM OraNGe
378024t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

SKiNNiNG  
MarTeF OraNGe 
935024t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 150 mm
Dł. całkowita: 270 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

BiG GaMe  
MarTeF OraNGe
390024t
ma22390024

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 260 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 308,00 plN

CONDOr  
FrONTier  
SMaLL
185018t
ma22185018

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 241,00 plN

MarTeF  
SKiNNer OraNGe 
186024t
ma22186024

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 231,00 plN

CONDOr BiG GaMe  
MarTeF BLaCK
390021t
ma22390021

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 260 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 308,00 plN

Seria MarTeF
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LuxuS SKiNNer
167014
ma22167014

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 156,00 plN

LuxuS CLaSSiC
167015
ma22167015

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 273,00 plN

HuNTerS KNiFe
450012
ma22450012

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza woskowana
Pochewka: skóra
cena det.: 209,00 plN

eSeNCja MarTTiiNi
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SKiNNer LaMiNaTe 
BrOWN
167012
ma22167012

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza laminowana
Pochewka: skóra
cena det.: 228,00 plN

MarTeF SKiNNer  
LaMiNaTe Grey
167013t
ma22167013

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: stal nierdzewna i martef
rączka: brzoza laminowana
Pochewka: skóra
cena det.: 238,00 plN

SiLver  
CarBiNOx BiG
215012
ma22215012

Dł. ostrza: 85 mm
Dł. całkowita: 205 mm
Ostrze: carbinox
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 210,00 plN

SKiNNer  
CarBiNOx
214015
ma2200214

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 230 mm
Ostrze: carbinox
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 157,00 plN

LaPP  
CarBiNOx
215015
ma2200215

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: carbinox
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 160,00 plN

SiLver  
CarBiNOx
214012
ma22214012

Dł. ostrza: 65 mm
Dł. całkowita: 165 mm
Ostrze: carbinox
rączka: guma
Pochewka: skóra
cena det.: 188,00 plN
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FuLL  
TaNG raveN
351015
maxxxxxx

Dł. ostrza: 105 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: drewno pakka
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

FuLL TaNG 
350010
ma2210001

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: drewno pakka
Pochewka: skóra
cena det.: 259,00 plN

FuLL  
TaNG BirCH
350015
ma2211006

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 250 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza 
Pochewka: skóra
cena det.: 315,00 plN

arCTiC  
CirCLe
121019
ma22121019

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza barwiona
Pochewka: skóra
cena det.: 167,00 plN

BLaCK 
LuMBerjaCK
127019
maxxxxxx

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 195 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza barwiona
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

LuMBerjaCK
127013
ma22127013

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza zdobiona rogiem renifera
Pochewka: skóra
cena det.: 446,00 plN
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LaPP  
z rOGieM  
reNiFera
2230010
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza zdobiona rogiem
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

SNOW CrySTaL
230016c
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza zdobiona  
rogiem renifera
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

NeW 
HaNDy
511017
maxxxxxx

Dł. ostrza: 75 mm
Dł. całkowita: 175 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza woskowana
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

LaPP 235
235010
ma22235010

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzozna  
skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 315,00 plN

LaPP 245
245010
ma22245010

Dł. ostrza: 130 mm
Dł. całkowita: 240 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzozna  
skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: 388,00 plN

LaPP 255
255010
maxxxxxx

Dł. ostrza: 160 mm
Dł. całkowita: 270 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzozna skandynawska
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

KieriNKi
126010
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 23 0 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza laminowana
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN
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90  
aNNiverSary  
KNiFe
230017
ma22230017

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: rękojeść z brzozy palonej
Pochewka: skóra
cena det.: 362,00 plN

Kształt ostrza typu Lapp jest jednym 
z najpopularniejszych i najstarszych 
wśród modeli Marttiini.
Ostrze noża jubileuszowego wyko-
nane jest z trwałej stali węglowej, 
na którą laserowo naniesiono numer  
seryjny i emblemat Marttiini.
rękojeść wykonana jak zawsze z fiń-
skiej brzozy, która zgodnie ze starymi 
tradycjami została wypalona, a na-
stępnie powoskowana.

Nóż juBiLeuSzOWy  
90 LaT MarTTiiNi
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DaMaSCuS  
KNiFe 
557010w
ma22557010

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal damasceńska
rączka: brzoza skandynawska  
z elementami z brązu
Pochewka: skóra 
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: 2 669,00 plN

BrONze BirD  
DaMaSCuS
557012w
ma22557012

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal damasceńska
rączka: brzoza skandynawska  
z elementami z brązu
Pochewka: skóra 
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: 1 714,00 plN

FiNLaND  
KNiFe
548018w
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza skandynawska  
z elementami z brązu
Pochewka: skóra 
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: xx,xx plN

WiLD BOar
546013w
ma22546013

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 240 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: barwiona, woskowana brzoza  
skandynawska z elementami brązu
Pochewka: skóra 
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: 609,00 plN

aNTLer
546012w
maxxxxxx

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 245 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: palona brzoza skandynawska 
z elementami z brązu
Pochewka: skóra 
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: xx,xx plN

WiTCH'S 
TOOTH CS
2120010
maxxxxxx

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza zdobiona  
rogiem renifera 
Pochewka: skóra
cena det.: xx,xx plN

Seria KOLeKCjONerSKa



19Cre ate d by arC ti C e vo lutio n 19Cre ate d by arC ti C e vo lutio n 19Cre ate d by arC ti C e vo lutio n

BrONze BirD
555010w
ma22555010

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 220 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: palona brzoza skandynawska  
z elementami z brązu
Pochewka: skóra
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: 603,00 plN

Wood  
GrOuSe KNiFe
549019w
ma22549019

Dł. ostrza: 110 mm
Dł. całkowita: 245 mm
Ostrze: stal węglowa
rączka: brzoza skandynawska 
Pochewka: skóra
Opakowanie: drewniane pudełko
cena det.: 609,00 plN
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MFK2O
913111
maxxxxxx

Dł. ostrza: 80 mm
Dł. całkowita: 190 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: drewno barwione 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: xx,xx plN

MFK2CB
915111
ma22915111

Dł. ostrza: 80 mm
Dł. całkowita: 190 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 238,00 plN

MFK2r
912111
ma22912111

Dł. ostrza: 80 mm
Dł. całkowita: 190 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: drzewo różane 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 191,00 plN

MBL  
BrzOza
930115
ma2211007

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 215 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: brzoza 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 231,00 plN

MBL  
róża
930112
ma2210000

Dł. ostrza: 90 mm
Dł. całkowita: 215 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: drzewo różane 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 179,00 plN

B440
970110
ma22970110

Dł. ostrza: 80 mm
Dł. całkowita: 180 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
chromowana
rączka: G-10 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 133,00 plN

POCHeWKa 
z COrDury
920211
ma22920211

cena det.:  

30,00 plN

SKórzaNa 
POCHeWKa
930212
ma22930212

cena det.:  

73,00 plN

NOże SKłaDaNe
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B 440 S
970110
ma22970110

Dł. ostrza: 69 mm
Dł. całkowita: 155 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
chromowana
rączka: G-10 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 133,00 plN

OSTrzałKa 
PłaSKa
1515113
maxxxxxx

cena det.:  

xx,xx plN

OSTrzałKa 
OvaL
1515114
ma221515114

cena det.:  

88,00 plN

OSTrzałKa 
PeN
1515112
ma221515112

cena det.:  

65,00 plN

KaMień  
z POCHeWKą
1511010
maxxxxxx

cena det.:  

xx,xx plN

DreWNiaNe  
PuDełKO
p702260
ma9900003

cena det.:  

73,00 plN

MeF 7
970220
ma22970220

Dł. ostrza: 75 mm
Dł. całkowita: 175 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
chromowana
rączka: G-10 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 163,00 plN

MeF 8
970210
ma22970210

Dł. ostrza: 85 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
chromowana
rączka: G-10 
Opakowanie: pudełko  
kartonowe
cena det.: 172,00 plN

Opis: dwie listwy magnetyczne, zamek 

na klucz, podwójne dno ze schowkiem 

na ok. 50 sztuk noży; gablota może 

stać lub zostać przykręcona do ściany

SzaFKa  
WySTaWieNNiCza 
m712006
ma9900000

Wymiary  
75 cm x 52 cm x 25 cm
cena det.: 521,00 plN
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FiLLeTiNG 
BaSiC 
837010
ma22837010

Dł. ostrza: 190 mm
Dł. całkowita: 310 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma 
Pochewka: plastik
cena det.:  

97,00 plN

FiLLeTiNG 
BaSiC 
817010
maxxxxxx

Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 200 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma 
Pochewka: plastik
cena det.:  

xx,xx plN

FiLLeTiNG 
BaSiC  
827010
ma22827010

Dł. ostrza: 150 mm
Dł. całkowita: 270 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma 
Pochewka: plastik
cena det.:  

86,00 plN

SaLMON
BaSiC 
896017
maxxxxxx

Dł. ostrza: 190 mm
Dł. całkowita: 310 mm
Ostrze: stal nierdzewna
rączka: guma 
Pochewka: plastik
cena det.:  

xx,xx plN

NOże DO FiLeTOWaNia 
BaSiC
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FiLLeTiNG 
MarTeF 15 CM
826014t
ma22826013

Dł. ostrza: 150 mm
Dł. całkowita: 270 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
i martef
rączka: guma 
Pochewka: skóra
cena det.:  

199,00 plN

FiLLeTiNG 
MarTeF 19 CM
836014t
ma22836013

Dł. ostrza: 190 mm
Dł. całkowita: 310 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
i martef
rączka: guma 
Pochewka: skóra
cena det.:  

227,00 plN

FiLLeTiNG 
MarTeF  
z Piłą 15 CM
826016t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 150 mm
Dł. całkowita: 270 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
i martef
rączka: guma 
Pochewka: skóra
cena det.:  

xx,xx plN

FiLLeTiNG 
MarTeF  
z Piłą 19 CM
836016t
maxxxxxx

Dł. ostrza: 190 mm
Dł. całkowita: 310 mm
Ostrze: stal nierdzewna  
i martef
rączka: guma 
Pochewka: skóra
cena det.:  

xx,xx plN

NOże DO FiLeTOWaNia 
MarTeF
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Black Moose  to seria produktów zaprojektowana 
i tworzona na potrzeby międzynarodowej grupy 
Normark.
za cały projekt oraz design linii produktowej od-
powiedzialny jest oddział Normark Dania – naj-
bardziej doświadczony z naszych zespołów jeśli 
chodzi o branżę myśliwską.
 
Wśród produktów Black Moose znajdują się ak-
cesoria i dodatki niezbędne każdemu myśliwemu. 
Są to futerały na broń, paski, torby na amunicję  
i akcesoria oraz plecaki z krzesełkami, tak przydatne 
podczas długich polowań zbiorowych. Prezentuje-
my trzy zestawy produktów: tradycyjny – nawią-
zujący designem do myślistwa skandynawskiego  
i niemieckiego, w kamuflażu – przypominającym 
coraz popularniejszy wzór ubrań – mossy oak. Oraz 
linię ekskluzywną, w której skład wchodzą walizki 
w stylu brytyjskim, przystosowane do przewozu 
broni nawet na długie dystanse. 
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POKrOWieC Na SzTuCer z LuNeTą
220565099
bm8400010

121 cm x 28 cm
Opis: Pokrowiec materiałowy ze wzmocnieniami ze skóry. Wnętrze wyłożone miękką sztuczną wełną nie pozostawiającą śladów na broni czy optyce. zewnętrzna kie-
szeń na amunicję lub akcesoria myśliwskie. Pokrowiec posiada dwie skórzane rączki jak również długi pasek do noszenia na ramieniu. 
cena det.: 269,00 plN

POKrOWieC Na BOK
220560099
bm8400009

128 cm x 21 cm
Opis:  Pokrowiec materiałowy ze wzmocnieniami ze skóry. Wnętrze wyłożone miękką sztuczną wełną, nie pozostawiającą śladów  
na broni. Krótki suwak na dolnej krawędzi ułatwia wsuwanie i wyjmowanie broni z pokrowca. Pokrowiec posiada dwie skórzane  
rączki, jak również długi pasek do noszenia na ramieniu. 
cena det.: 240,00 plN

TOrBa  
Na aKCeSOria  
MyśLiWSKie
220511099
bm8400004

30 cm x 25 cm x 11 cm
Opis: Torba materiałowa z elementami ze skóry. Wnętrze wyłożone miękkim filcem. Torba zamykana na pasek z klamerką. 
cena det.: 169,00 plN

łaDOWNiCa  
SKórzaNO - MaTeriałOWa
220750099
bm8400016

31 cm x 24 cm x 10 cm
Opis: ładownica materiałowa z elementami ze skóry. Miejsce na 10 nabojów kulowych. zamykana na zatrzask.
cena det.: 69,00 plN

PrezeNTuar SKLePOWy 
Wysokość 180 cm, szerokość 67
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POKrOWieC MaTeriałOWy CaMO
210124199
bm8400003

125 cm x 25 cm
Opis: Pokrowiec na broń wykonany z cordury w liściastym kamuflażu. Wnętrze pokryte gąbką obszytą materiałem, co zapobiega jej kruszeniu się czy rwaniu podczas 
wyjmowania/wkładania broni. Pokrowiec posiada dwie materiałowe rączki, jak również długi pasek do noszenia na ramieniu. Wyposażony jest w boczną kieszeń na  
akcesoria myśliwskie lub strzeleckie. 
cena det.: 117,00 plN

TOrBa Na raMię – LiśCiaSTe CaMO
781999
bm8400017

45 cm x 32 cm
Opis: Torba na ramię wykonana z wytrzymałej cordury. Torba wyposażona w 3 kieszenie zapinane na suwak. Główna komora, 
kieszeń otoczona siatką, wzmacniana kieszeń zapobiegająca zgnieceniu podczas przenoszenia rzeczy cennych lub delikatnych. 
Wyposażona w regulowany pas biodrowy na amunicję (8 miejsc na amunicję śrutową, 6 miejsc na amunicję kulową). Krawędzie 
torby, oprócz szycia, posiadają nity, co sprawia, że jest ona bardziej wytrzymała i odporna na rozerwania.  
cena det.: 166,00 plN

PaSeK DO BrONi – LiśCiaSTe CaMO
220570199
bm8400012

Szerokość paska neoprenowego: 5,5 cm
Szerokość paska nylonowego: 2,5 cm
Opis: Pas do broni wykonany z neoprenu. Końcówki wzmacnianie sztuczną skórą, z jednej strony miejsce na dwa naboje.  
W zestawie razem z pasem bączki do broni. Możliwość regulacji długości za pomocą nylonowo - skórzanej końcówki  
w zakresie od 105 cm do 85 cm. Pas obszyty na krawędziach materiałem nylonowym tak, aby go zabezpieczyć przed obtar-
ciami i wzmocnić.    
cena det.: 130,00 plN

PrezeNTuar SKLePOWy 
Wysokość 180 cm, szerokość 67
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WaLizKa z zaMKieM SzyFrOWyM Na BOK LuB KNiejóWKę
220540099
bm8400007

75 cm x 40 cm x 10 cm 
Opis: Walizka materiałowa ze wzmacnianymi bokami i obszyciami ze skóry. Wnętrze wyłożone miękkim filcem. Walizka posiada zamek szyfrowy. We wnętrzu znajduje 
się miejsce na kolbę z baskilą, dwie lufy, dwie lunety (dodatkowe mocowane skórzanymi paskami), oraz inne akcesoria myśliwskie / sportowe. 
cena det.: 901,00 plN

WaLizKa z zaMKieM SzyFrOWyM Na SzTuCer
220540199
bm8400008

116,5 cm x 23 cm x 10 cm
Opis: Walizka materiałowa ze wzmacnianymi bokami i obszyciami ze skóry. Wnętrze wyłożone miękkim filcem. Walizka posiada zamek szyfrowy. We wnętrzu znajduje się 
miejsce na sztucer z lunetą, który dodatkowo możemy przypiąć wewnętrznym paskiem, by zapobiec jego przemieszczaniu się podczas przenoszenia. Walizka pomieści 
również zapasową lufę, lunetę oraz inne drobniejsze akcesoria myśliwskie.  
cena det.: 851,00 plN

PaS SKórzaNy DO BrONi
220705199
maxxxxxx

Szerokość paska skórzanego: 5,5 cm
Szerokość paska nylonowo – skórzanego : 2,5 cm 
Opis: Pas do broni w całości wykonany ze skóry. Końcówki wzmacniane podwójną warstwą skóry, z której wykonana jest kieszonka na dwie sztuki amunicji kulowej.  
Możliwość regulacji długości za pomocą nylonowo - skórzanej węższej końcówki w zakresie od 105 cm do 85 cm. W zestawie razem z pasem bączki do broni.
cena det.: xx,xx plN
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łaDOWNiCa SKórzaNa
220511199
bm8400005

10 cm x 9,5 cm x 2,5 cm
Opis: Brązowa, skórzana ładownica na 5 szt. amunicji kulowej. zapinana na metalową szpilkę. 
cena det.: 75,00 plN

łaDOWNiCa SKórzaNa
220511299
bm8400006

8,5 cm x 10 cm x 5 cm
Opis: Brązowa, skórzana ładownica na 10 szt. amunicji kulowej. zapinana na metalowy zatrzask.
cena det.: 63,00 plN

PaS DO BrONi zieLONy
220570299
bm8400013

Szerokość paska neoprenowego: 5,5 cm
Szerokość paska nylonowo – skórzanego : 2,5 cm
Opis: Pas do broni wykonany z neoprenu. Końcówki wzmacnianie sztuczną skórą, z jednej strony miejsce na dwa naboje. W zestawie razem z pasem bączki do broni. 
Możliwość regulacji długości za pomocą nylonowo - skórzanej końcówki w zakresie od 105 cm do 85 cm. Pas obszyty na krawędziach materiałem nylonowym tak, aby 
go zabezpieczyć przed obtarciami i wzmocnić.   
cena det.: 130,00 plN

PaS DO BrONi POMarańCzOWy 
220570099
bm8400011

Szerokość paska neoprenowego: 5,5 cm
Szerokość paska nylonowego: 2,5 cm
Opis:Pas do broni wykonany z neoprenu. Końcówki wzmacnianie sztuczną skórą, z jednej strony miejsce na dwa naboje. W zestawie razem z pasem bączki do broni. 
Możliwość regulacji długości za pomocą nylonowo - skórzanej końcówki w zakresie od 105 cm do 85 cm. Pas obszyty na krawędziach materiałem nylonowym tak, aby 
go zabezpieczyć przed obtarciami i wzmocnić.  
cena det.: 130,00 plN

PaS DO BrONi CzarNy 
220570399
bm8400014

Szerokość paska neoprenowego: 5,5 cm
Szerokość paska nylonowego: 2,5 cm
Opis:Pas do broni wykonany z neoprenu. Końcówki wzmacnianie sztuczną skórą, z jednej strony miejsce na dwa naboje. W zestawie razem z pasem bączki do broni. 
Możliwość regulacji długości za pomocą nylonowo - skórzanej końcówki w zakresie od 105 cm do 85 cm. Pas obszyty na krawędziach materiałem nylonowym tak, aby 
go zabezpieczyć przed obtarciami i wzmocnić.   
cena det.: 79,00 plN
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PLeCaK  
z KrzeSełKieM zieLONy
184222199
bm8400001

30 cm x 23 cm x 58 cm
Opis: Wodoodporny plecak z wytrzymałej cordury. Komora główna, trzy komory boczne oraz kieszonka na suwak. regulowane szelki oraz dwa paski ściągające. Na ple-
cach plecaka, lekkie i wytrzymałe, rozkładane krzesełko. Materiał rozpięty jest na aluminiowych rurkach wyposażonych w ochraniacze z gąbki tak, aby nie ocierać pleców 
w trakcie marszu, lub nie wywołać hałasu po zetknięciu z metalowym przedmiotem np. lufą sztucera. 
cena det.: 246,00 plN

PLeCaK  
z KrzeSełKieM CaMO
184222299
maxxxxxx

30 cm x 23 cm x 58 cm
Opis: Wodoodporny plecak z wytrzymałej cordury. Komora główna, trzy komory boczne oraz kieszonka na suwak. regulowane szelki oraz dwa paski ściągające. Na ple-
cach plecaka, lekkie i wytrzymałe, rozkładane krzesełko. Materiał rozpięty jest na aluminiowych rurkach wyposażonych w ochraniacze z gąbki tak, aby nie ocierać pleców 
w trakcie marszu, lub nie wywołać hałasu po zetknięciu z metalowym przedmiotem np. lufą sztucera.
cena det.: xx,xx plN

PLeCaK  
z KrzeSełKieM BrązOWy
184222399
bm8400002

30 cm x 23 cm x 58 cm
Opis: Wodoodporny plecak z wytrzymałego brązowego zamszu. Komora główna, trzy komory boczne oraz kieszonka na suwak. regulowane szelki oraz dwa paski ścią-
gające. Na plecach plecaka, lekkie i wytrzymałe, rozkładane krzesełko. Materiał rozpięty jest na aluminiowych rurkach wyposażonych w ochraniacze z gąbki tak, aby nie 
ocierać pleców w trakcie marszu, lub nie wywołać hałasu po zetknięciu z metalowym przedmiotem np. lufą sztucera. 
cena det.: 266,00 plN
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Grupa Plano Synergy swoją szeroką ofertę tworzy 
w oparciu o wymienioną w nazwie synergię. 
różne produkty z kilku odrębnych marek mają 
wspólnie tworzyć grupę, której zadaniem jest 
rozwój i ochrona pasji naszych klientów. Dbając 
o stałe wzbogacanie naszej oferty, prezentujemy 
Państwu produkty z amerykańskiej rodziny Plano 
Molding mając nadzieję, że przyczynią się do 
przekazywania pięknych tradycji myśliwskich  
i strzeleckich z pokolenia na pokolenie. Produkty 
Plano odzwierciedlają amerykańskie postrzeganie 
tradycji łowieckich nie tylko jako hobby, ale stylu 
życia, który należy promować.
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walizki na broń

seria all weather™

Ta seria walizek zapewnia Twojej broni maksimum zabezpieczenia. 4 specjalne zamki gwarantują wodoszczelność wnętrza.  
Dzięki systemowi regulacji ciśnienia broń może być przewożona nawet drogą lotniczą. Wszystko to, aby nasza broń 
była odpowiednio zabezpieczona, niezależnie od otaczających ją warunków.

Walizka na 4 jednostki broni krótkiej
108031
plxxxx

• System wyjmowanych gąbek
• Wymiary zewnętrzne 52,7 cm x 41,9 cm x 23,5 cm
• Wymiary wewnętrzne 47,6 cm x 36,2 cm x 21 cm
• 2 Warstwy gąbki modułowej 42 cm x 30,5 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka 36 caloWa
11836
plxxxx

• System wyjmowanych gąbek
• Wymiary zewnętrzne 98 cm x 43 cm x 16 cm
• Wymiary wewnętrzne 94 cm x 36 cm x 13 cm
• Obszar gąbki 85,1 cm x 26 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka 42-caloWa
11842
plxxxx

• System wyjmowanych gąbek
• Wymiary zewnętrzne 113 cm x 43 cm x 16 cm
• Wymiary wewnętrzne 109 cm x 36 cm x 13 cm
• Obszar gąbki 99,7 cm x 26 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka 52-caloWa
11852
plxxxx

• System wyjmowanych gąbek
• Wymiary zewnętrzne 136 cm x 43 cm x 18 cm
• Wymiary wewnętrzne 131 cm x 36 cm x  14 cm
• Obszar gąbki 116,8 cm x 25,4 cm
cena det.: xx,xx plN
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walizki na broń

seria tactical
Do naszej oferty na stałe dołączają produkty z najnowszej serii "Tactical". Wytrzymałe, szerokie walizki idealne do 
broni sportowej jak i myśliwskiej. Seria ta ma na celu wypełnienie luki pomiędzy walizkami typu pro-max a all weather.

Skrzynka na amunicję lub akceSoria
1071600
pl141071600

• Wytrzymała i wodoodporna
•  Możliwość podziału wewnątrz na 4, 2 lub jedną dużą prze-

strzeń transportową dzięki modułowym przegrodom.
• zamykana na dwa zatrzaski
• uchwyty po obu stronach pudełka
• zawias na stalowym gwoździu
• Wymiary: 41,27 cm x 33,02 cm x 24,13 cm
cena det.: 121,00 plN

Walizka na broń długą
1073600
plxxxx

• Wzmacniane ścianki
• Wewnątrz gąbka o wysokiej gęstości fal
• Cztery szerokie zatrzaski zamykające na 3 krawędziach walizki
• zawiasy na stalowym gwoździu
• Gruba wytrzymała rączka
• Na rogach uchwyty pozwalające na mocowanie na pasach
• Wymiary wewnętrzne: 91,44 cm x 33 cm x 8,89 cm
• Wymiary zewnętrzne: 98,42 cm x 45,41 cm x 13,48 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka na broń krótką
1071800
pl141071800

• Wzmacniane ścianki
• Wewnątrz gąbka o wysokiej gęstości fal
• Dwa szerokie zatrzaski zamykające
• Gruba wytrzymała rączka
• Na rogach uchwyty pozwalające na mocowanie na pasach
• Wymiary wewnętrzne: 44,78 cm x 26,67 cm x 8,89 cm
• Wymiary zewnętrzne: 46,35 cm x 35,25 cm x 12 cm
cena det.: 153,00 plN

Walizka na broń długą
1074200 / 1074250 
pl141074200 / pl141074250

• Walizka na broń długą
• Wzmacniane ścianki
• Wewnątrz gąbka o wysokiej gęstości fal
• Cztery szerokie zatrzaski zamykające na 3 krawędziach walizki
• zawiasy na stalowym gwoździu
• Gruba wytrzymała rączka
• Na rogach uchwyty pozwalające na mocowanie na pasach
•  Model 1074250 wyposażony w zestaw Molle do zamocowania 

na boku walizki
• Wymiary wewnętrzne: 106,68 cm x 33 cm x 8,89 cm
• Wymiary zewnętrzne: 107,31 cm x 45,41 cm x 13,48 cm
cena det.: 402,00 plN / 524,00 plN
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walizki na broń

seria pro-max™

Seria walizek Pro – Max cechuje się specjalną konstrukcją zapobiegającą zgniataniu. Grube ścianki opakowań jak i 
specjalny system zatrzasków sprawia, że ten typ walizek ma ogromną wartość dla każdego posiadacza broni

Walizka do broni krótkiej
140201 
pl14140201

• Wnętrze wyłożone falowaną gąbką na stałe
• Wsporniki wewnątrz walizki
• Wymiary zewnętrzne 42,5 cm x 36,8 cm x 8,9 cm
• Wymiary wewnętrzne 41 cm x 28,9 cm x 7,9 cm
cena det.: 126,00 plN

Walizka na dWie jednoStki broni długiej
153200 
plxxxx

• Wnętrze wyłożone falowaną gąbką na stałe
• Wsporniki wewnątrz walizki
• Wymiary zewnętrzne 136,8 cm x 48,2 cm x 14,3 cm
• Wymiary wewnętrzne 133,3 cm x 41,2 cm x 11,4 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka pojedyncza do broni długiej
153104  
plxxxx

• Wnętrze wyłożone falowaną gąbką na stałe
• Wsporniki wewnątrz walizki
• Wymiary zewnętrzne 135,2 cm x 10,5 cm x 30,5 cm
• Wymiary wewnętrzne 132 cm x 95 cm x 21 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka konturoWa do broni długiej
151105 
plxxxx

• Wnętrze wyłożone falowaną gąbką na stałe
• Wsporniki wewnątrz walizki
• Wymiary zewnętrzne 136,2 cm x 10,5 cm x 33 cm
• Wymiary wewnętrzne 132 cm x 95 cm x 26 cm
cena det.: xx,xx plN
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walizki na broń

seria se
Se to walizki przeznaczone na różne typu broni krótkiej i długiej. ich uniwersalność sprawia, że można w nich 
przechowywać broń o nietypowych kształtach i wielkościach bez konieczności demontażu na przykład celowników 
optycznych. jakość oczywiście charakterystyczna dla wszystkich produktów Plano.

Walizka na broń krótką
1010137  
pl141010137

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 34,3 cm x 25,7 cm x 7,6 cm
• Wymiary wewnętrzne 33 cm x 24,1 cm x 6,3 cm
cena det.: 72,00 plN

Walizka na 4 pistolety
1010164  
pl141010164

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 43,3 cm x 37,7 cm x 14,6 cm
• Wymiary wewnętrzne 41,9 cm x 36,2 cm x 13,3 cm
cena det.: 143,00 plN

Walizka na pojedynczą broń długą / karabinek
1014212
pl141014212

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 106,1 cm x 30 cm x 8,8 cm
• Wymiary wewnętrzne 102,8 cm x 25,4 cm x 7,6 cm
cena det.: 163,00 plN

Walizka na karabinek z celoWnikiem optycznym
1010475
pl141010475

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 122,8 cm x 27,9 cm x 8,5 cm
• Wymiary wewnętrzne 121,5 cm x 26,5 cm x 7,6 cm
cena det.: 171,00 plN

Walizka na pojedynczą broń długą / karabinek
1010562 
pl141010562

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 133,2 cm x 28,6 cm x 8,4 cm
• Wymiary wewnętrzne 131,7 cm x 25,4 cm x 6,4 cm
cena det.: 220,00 plN
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walizki na broń

seria protector™

Prosta w budowie i przystępna cenowo seria walizek Plano. adresowana głównie do początkujących pasjonatów 
strzelectwa. Walizki cechują się wysoką wytrzymałością i solidnymi zamknięciami. Profilowany uchwyt zapewnia 
bezpieczny i pewny sposób transportu broni w każde miejsce. 

mały pokroWiec
140201 
pl14140201

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 19,7 cm x 13,3 cm x 5 cm
• Wymiary wewnętrzne 18 cm x 9,8 cm x 4,4 cm
cena det.: 126,00 plN

Walizka na broń krótką
140300  
pl14140300

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 29,2 cm x 19 cm x 7 cm
• Wymiary wewnętrzne 26,6 cm x 16 cm x 5,7 cm
cena det.: 60,00 plN

Walizka konturoWa na broń długą/ karabinek
150100   
plxxxx

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 134 cm x 24,1 cm x 8,2 cm
• Wymiary wewnętrzne 132 cm x 21 cm x 7,6 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka na dWie jednostki broni
150201  
plxxxx

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 134 cm x 24,1 cm x 8,2 cm
• Wymiary wewnętrzne 132 cm x 21 cm x 7,6 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka na karabinek z lunetą
1010527   
pl141010527

• Gąbka o dużej gęstości fal
• Wymiary zewnętrzne 135,9 cm x 25,4 cm x 12,7 mm
• Wymiary wewnętrzne 133,9 cm x 22,8 cm x 11,4 cm
cena det.: 371,00 plN

Średni pokroWiec
142200
pl14142200

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 24,7 cm x 15,6 cm x 5,7 cm
• Wymiary wewnętrzne 23,5 cm x 12,4 cm x 5 cm
cena det.: 43,00 plN

duży pokroWiec
142300 
plxxxx

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• Wymiary zewnętrzne 30,4 cm x 17,7 cm x 5,7 cm
• Wymiary wewnętrzne 28,2 cm x 14,3 cm x 5 cm
cena det.: xx,xx plN

pokrowce na pojedynczą broń krótką
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walizki na broń

x2 range bags
Produkty przeznaczone dla wszystkich entuzjastów broni krótkiej i częstych bywalców strzelnicy. Wszystkie modele 
zostały stworzone w oparciu o istniejące już produkty Plano i są kompatybilne z różnymi modelami walizek czy pudełek 
na amunicję. Każda torba zawiera miejsce by bezpiecznie przetransportować broń, jak  również okulary, słuchawki, 
amunicję, magazynki, akcesoria do czyszczenia. 
Od dziś całość naszego ekwipunku zarzucamy na ramię i ruszamy na stanowisko!

Field box Holster
1312600   
pl141312600

• zawiera skrzynkę 131200
• Trzy zewnętrzne kieszenie
• Wymiary zewnętrzne 35,1 cm x 20,9 cm x 19 cm
cena det.: 199,00 plN

range bag
131250   
plxxxx

• zawiera skrzynkę 131200
• Trzy zewnętrzne kieszenie
• Miejsce na wsunięcie broni
• Wymiary zewnętrzne 35,1 cm x 17,1 cm x 19 cm 
cena det.: xx,xx plN

range bag
1712500   
pl141712500

• zawiera skrzynkę 171200
• zawiera walizkę 140300
• Wymiary zewnętrzne 34,9 cm x 17,8 cm x 22,2 cm
• Wymiary wewnętrzne 28,5 cm x 14 cm x 17,7 cm
cena det.: 285,00 plN

range bag
161250  
plxxxx

• zawiera skrzynkę 161200
• zawieta walizkę 1010137
• Wymiary zewnętrzne 38 cm x 20,3 cm x 25,4 cm
• Wymiary wewnętrzne 31,7 cm x 15,2 cm x 21,5 cm
cena det.: xx,xx plN
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walizki na broń

seria walizek na łuki
Seria kompaktowych walizek na łuki pozwala bezpiecznie i bez obaw przetransportować łuk w każdych warunkach. 
Lżejsze i wytrzymalsze od innych, walizki Plano umożliwiają nie tylko przewóz łuku ale również strzał oraz innych 
akcesoriów łuczniczych.

Walizka na łuk
1010630  
pl141010630

• Gąbka o dużej gęstości fal
• uchwyt na 6 strzał
• Wymiary zewnętrzne 113,2 cm x 51,8 cm x 22 cm
• Wymiary wewnętrzne 109,4 cm x 38,8 cm x 20,3 cm
cena det.: 326,00 plN

Walizka na łuk
111196  
plxxxx

• Wypełnienie pofalowaną gąbką
• uchwyt na 10 strzał
• Wymiary zewnętrzne 124,4 cm x 49,5 cm x 16,5 cm
• Wymiary wewnętrzne 121,9 cm x 41,2 cm x 15,2 cm
cena det.: xx,xx plN

Walizka na łuk
111096  
pl14111096

• Gąbka o dużej gęstości fal
• uchwyt na 6 strzał
• Wymiary zewnętrzne109,8 cm x 48,2 cm x 17,14 cm
• Wymiary wewnętrzne 105,4 cm x42,5 cm x 16,5 cm
cena det.: 291,00 plN
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pudełka na akcesoria i skrzynie transportowe

pudełko poloWe Średnie
131200   
pl14131200

• Wodoodporne
• Mosiężny zatrzask
•  Wymiary zewnętrzne  

29,2 cm x 13 cm x 18 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

24,1 cm x 10,8 cm x 16,5 cm
cena det.: 58,00 plN

pudełko poloWe duże
171200
plxxxx

• Wodoodporne
• Mosiężny zatrzask
•  Wymiary zewnętrzne  

34,9 cm x 17,8 cm x 22,2 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

28,5 cm x 14 cm x 17,7 cm
cena det.: xx,xx plN

pudełko poloWe duże z tacką
161200
pl14161200

• Wodoodporne
• Mosiężny zatrzask
•  Wymiary zewnętrzne  

38 cm x 20,3 cm x 25,4 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

31,7 cm x 15,2 cm x 21,5 cm
cena det.: 141,00 plN

kufry poloWe – mały
161900 / 161901
plxxxx

•  Dostępny w kolorach: czarnym  
i zielonym oliwkowym

• zamykany na dwa zatrzaski
•  Niezwykle wytrzymały na uderzenia  

i zgniecenia
•  Wymiany zewnętrzne  

61 cm x 38,1 cm x 33 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

50,8 cm x 30,5 cm x 29,2 cm
cena det.: xx,xx plN

kufry poloWe – Średni
171901 / 171900
plxxxx

•  Dostępny w kolorach: czarnym  
i zielonym oliwkowym

• zamykany na dwa zatrzaski
•  Niezwykle wytrzymały na uderzenia  

i zgniecenia
•  Wymiany zewnętrzne  

76,2 cm x 36,2 cm x 32,3 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

66 cm x 28,5 cm x 28,5 cm
cena det.: xx,xx plN

pudło SerWiSoWe
178100  
pl14178100

• Przenośne z rączką na wieku
• Demontowane podpórki na broń
• Wymiary zewnętrzne 55,8 cm x 36,2 cm x 29,2 cm
• Wymiary wewnętrzne 47 cm x 24,1 cm x 21,6 cm
cena det.: 224,00 plN

kufry poloWe – duży
191901 / 191900
plxxxx

•  Dostępny w kolorach: czarnym  
i camo

• zamykany na dwa zatrzaski
•  Niezwykle wytrzymały na uderzenia  

i zgniecenia
•  Wymiany zewnętrzne  

95,9 cm x 35,5 cm x 46,3 cm
•  Wymiary wewnętrzne  

88,2 cm x 34,3 cm x 40,6 cm
cena det.: xx,xx plN

pudełko poloWe małe
121202  
pl14121202

• Wodoodporne
• Mosiężny zatrzask
•  Wymiary zewnętrzne  

34,6 cm x 14,3 cm x 14,3 cm
cena det.: 64,00 plN



39

pudełka na amunicję

121601
plxxxx

• Pojemność: 25 pocisków
• Pociski długości 2,75”–3”
•  Wymiary zewnętrzne:  

14,3 cm x 12,7 cm x 7,6 cm
cena det.: xx,xx plN

122450
plxxxx

• Pojemność: 50 pocisków
• Pociski kalibru 9 mm i .380 auto
•  Wymiary zewnętrzne:  

12,4 cm x 7,7 cm x 4 cm
cena det.: xx,xx plN

122750
pl14122750

• Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .45 aCP, . 

40 S&W, 10 mm
•  Wymiary zewnętrzne:  

15 cm x 9 cm x 4,2 cm
cena det.: 14,00 plN

123020
pl14123020

• Pojemność: 20 pocisków
•  Pociski kalibru .30-06, 7 mm Mag, 

.25-06 rem, .270, .280 rem,  

.338 Win Mag, .340 Wby Mag
•  Wymiary zewnętrzne:  

18,4 cm x 5,1 cm x 10,2 cm
cena det.: 19,00 plN

123050
pl14123050

• Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .30-06, 7mm Mag, 

.25-06 rem, .270, .280 rem,  

.338 Win Mag, .340 Wby Mag
•  Wymiary zewnętrzne:  

18,5 cm x 10,9 cm x 10,2 cm
cena det.: 26,00 plN

122820
plxxxx

• Pojemność: 20 pocisków
•  Pociski kalibru .22-250,  

.250 Savage, 30-30 Win,  

.32 Win, .233
•  Wymiary zewnętrzne:  

15,7 cm x 4,6 cm x 7,5 cm
cena det.: xx,xx plN

122850
pl14122850

• Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .22-250,  

.250 Savage, 30-30 Win,  

.32 Win, .233
•  Wymiary zewnętrzne:  

15,7 cm x 9,4 cm x 7,5 cm
cena det.: 28,00 plN

122920
pl14122920

• Pojemność: 20 pocisków
•  Pociski kalibru .220 Swift,  

.243 Win, .257 roberst,  

.270 WSM, .300 WSM,  

.308 Win, .35 rem, .444 Marlin, 

.45-70 Gov, 7 mm-08
•  Wymiary zewnętrzne:  

18,1 cm x 5 cm x 7,9 cm
cena det.: 19,00 plN

122950
plxxxx

•  Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .220 Swift,  

.243 Win, .257 roberst,  

.270 WSM, .300 WSM,  

.308 Win, .35 rem, .444 Marlin, 

.45-70 Gov, 7 mm-08
•  Wymiary zewnętrzne:  

18,1 cm x 10,6 cm x 7,9 cm
cena det.: xx,xx plN

122550
pl14122550

• Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .375 Mag, 

 .38 Special, .38 S&W
•  Wymiary zewnętrzne:  

12,7 cm x 7,9 cm x 5 cm
cena det.: 17,00 plN

122650
pl14122650

• Pojemność: 50 pocisków
•  Pociski kalibru .41 Mag, .44 Mag, 

.45 Long Colt
•  Wymiary zewnętrzne:  

15 cm x 9 cm x 5,7 cm
cena det.: 14,00 plN

122700
pl14122700

• Pojemność: 100 pocisków
•  Pociski kalibru .45 aCP, . 

40 S&W, 10 mm
•  Wymiary zewnętrzne:  

15 cm x 16 cm x 4,2 cm
cena det.: 23,00 plN

121701
plxxxx

• Pojemność: 25 pocisków
• Pociski długości 3,5”
•  Wymiary zewnętrzne:  

14,3 cm x 12,7 cm x 7,6 cm
cena det.: xx,xx plN

122001
pl14122001

• Pojemność: 25 pocisków
• Pociski długości 2,75”–3”
•  Wymiary zewnętrzne:  

12,7 cm x 11,7 cm x 7,6 cm
cena det.: 22,00 plN

122400
plxxxx

• Pojemność: 100 pocisków
• Pociski kalibru 9 mm i .380 auto
•  Wymiary zewnętrzne:  

12,5 cm x 13,5 cm x 4 cm
cena det.: xx,xx plN



Normark Polska Sp. z o.o.
05-092 Łomianki
ul. Długa 30
Kontakt :  + 48 600 222 704    

info@normark.pl  
www.normark.pl

Przedstawiciele handlowi 

Wojciech Kurzyński 
+48 600 222 702
wojciech.kurzynski@normark.pl

-WARMIŃSKO-MAZURSKIE
-PODLASKIE
-MAZOWIECKIE
-ŁÓDZKIE
-LUBELSKIE

Wojciech Zając
+48 600 222 703
wojciech.zajac@normark.pl

-PODKARPACKIE
-ŚWIĘTOKRZYSKIE
-MAŁOPOLSKIE
-ŚLASKIE
-OPOLSKIE
-DOLNOŚLĄSKIE

Kamil Woźny
+48 600 222 705
kamil.wozny@normark.pl

-ZACHODNIOPOMORSKIE
-POMORSKIE
-KUJAWSKO-POMORSKIE
-WIELKOPOLSKIE
-LUBUSKIE


