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Mere end bare
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Alle jægere bærer på uforglemmelige, gode jagtminder. Mange husker
spændingen og nervøsiteten, da de som barn blev vækket ved daggry
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sekund, fra dengang vi for første gang stod med vildtet perfekt i sigtet,

For os hos Jaktia er jagt mere end at nedlægge vildt. Det er en helheds

minder sammen. Hvis vi så også får et bytte med os hjem, er det en bonus.

våben og den bedste ammunition hos os, men også tøj, støvler, hunde
produkter, optik, teknik, madredskaber – og alt andet tænkbart udstyr
fra ledende varemærker. Så du altid kan føle dig sikker på at være
veludrustet og vel forberedt, for at få den bedst tænkbare oplevelse
både før, under og efter jagten.
Med det ønsker vi dig god læsning og håber at vi snart ses i en
af vores butikker.

Vennerne i Jaktia

DU HAR VEL IKKE MISSET
NÅR DET HANDLER OM NOGET STØRRE...
Læs den spændende artikel og
se video’en med Lasse og Louise
på fasanjagt da jagtsæsonen 2020/21
rinder ud.

Læs mere på https://www.jaktia.dk/
reportager/jaktia-pro-team-danmark/

PASSION FOR JAGT SIDEN 1975

EN JAGTBUTIK
DU KAN STOLE PÅ

Fra en jæger
til en anden.

Jaktia.dk
På vores website kan du se hele vort produkt
sortiment og læse artikler og reportager fra
vores dygtige Jaktia PRO Team, som giver dig
tips og inspiration til at gøre din næste
jagtoplevelse endnu bedre!

At være ude i skov og mark blandt venner og
forhåbentlig få et bytte med sig hjem er det
bedste vi ved. Det var denne passion, der for
næsten 50 år siden tændte idéen til det, der
senere blev Jaktia. Samme ægte interesse
driver os i dag. Vores mål er at hjælpe dig
på vejen til så vellykkede jagtoplevelser
som muligt. Med udgangspunkt i hvad og
hvor ofte du går på jagt, deler vi vores
solide kundskab og udruster dig
med jagtgrej, der både passer dit
niveau som jæger og din økonomi.
Et godt eksempel på dette er
vores færdige våbenpakker
(læs mere på side 6–7).
Velkommen til Jaktia – en god
start til din næste jagt!

Bliv opdateret og inspireret!
Følg Jaktia på Facebook, Instagram og Youtube
og modtag nyttige informationer, eksklusive
tilbud og de seneste nyheder. Del din bedste
naturoplevelse med os og find inspiration i andres
billeder. Del dine jagt-, fiske- og hundebilleder!
#jaktiadanmark

HOLD ØJE
Varer mærket med vores eget ”Jaktia Edition”
er specialudgaver fra kendte varemærker
– som KUN findes i vores butikker.

MERE END

60

BUTIKKER I NORDEN
MED ALT DER KRÆVES
TIL EN VELLYKKET JAGT
Jaktia findes nu omkring 60 steder i Sverige, Norge og Danmark. Her finder du våben, ammunition, tøj, støvler,
rygsække, hundemad - og alt andet, der bidrager til en perfekt jagtdag. Jaktia drives som franchisekæde. Vi er
altid interesserede i flere butikker for at komme endnu tættere på vores kunder. Se din nærmeste Jaktia-butik
på side 46. Måske vil du drive din egen Jaktia-butik? Send e-mail til lars.martinsson@jaktia.se, og vores
Adm. Dir. Lars vil kontakte dig og fortælle dig, hvad det indebærer af muligheder.

MONTERING
OG SERVICE
Vi kan hjælpe alt du kan forestille dig omkring
dit våben. Vi tilbyder vurdering af våben og
indskydning af våben. Montering af kikkertsigter
er en anden service vi udfører – også selvom
kikkerten er købt et andet sted. Du kan også
indlevere våben til reparation og service.
Hos os havner våbnet i trygge hænder hos
erfarne våbensmede og -teknikere, som vi
samarbejder med.
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FÆRDIGE VÅBENPAKKER

for alle jægere.

Hos Jaktia tager vi våbenpakker meget seriøst. Vi forsøger at finde frem til flere
perfekte kombinationer. Til alle slags jægere. Så kan du vælge en våbenpakke der
passer til dig og din jagt. Uanset hvilken pakke du vælger, kan du være sikker på
at få et våben som du virkelig kan stole på. Desuden til en rigtig god pris.

SIGTEKIKKERT
MONTAGER

Fra prisbillige begyndermodeller
til den bedste optik der findes
– med den forstørrelse og
lysstyrke som passer til dit
jagtlige behov.

Når du køber en våbenpakke med
sigtekikkert indgår der altid montager
af tilsvarende kvalitet – monteret og
klar til brug.

LYDDÆMPER
Mange pakker inde
holder også lyddæmpere
– perfekt tilpasset til din riffel.

SKÆFTE
Syntetisk eller træ? Med vores
våbenpakker kan du ofte vælge
det som passer dig bedst.

SVÆRT AT VÆLGE?
Rolig vi hjælper dig.
Det spiller ingen rolle om du lige har taget jagttegn eller om du har
mistet overblikket over hvor mange jagter du har været med på. At
indlede jagtsæsonen med nyt grej i hænderne er altid en særlig følelse.
Fremfor alt når du føler du har valgt det rigtige grej. Du er altid
velkommen i din nærmeste Jaktiabutik. Der finder du personale der
altid ved hvad de taler om og hjælper dig med at vælge den våbenpakke
der passer præcis til dig.

❱❱❱ 1

❱❱❱ 2

❱❱❱ 3

❱❱❱ 4

❱❱❱ 5

ATTRAKTIVE
PAKKEPRISER

UDVALGTE
VAREMÆRKER

DU VÆLGER SELV

FÅ HJÆLP AF
ERFARNE JÆGERE

Du kan spare mange
tusinde kroner på at
vælge nogle af vores
pakker. Og hvis du ikke
vil betale det hele på
en gang, kan du dele
betalingen op med
Jaktiakortet.

Hos os finder du altid
de bedste varemærker,
udvalgt af jægere for
jægere. Med vores
pakker slipper du for
at vælge mellem pris
og kvalitet!

TILPASSET,
MONTERET OG
KLART
Vi kombinerer våben,
sigtekikkerter og lyd
dæmpere som vi ved
passer godt sammen.
Og selvfølgelig monterer
vi det også for dig.

Blandt vores mange
forskellige våbenpakker
finder du altid en som
passer dine jagtlige
behov og din pengepung.

Hos os kan du være sikker
på at tale med personale
som er jægere og som har
styr på grejet. Trygt at vide
når du har behov for nogen
at spørge til råds.
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Blaser R8 ULTIMATE

PRÆCIS SOM DU VIL HAVE DET
Du har mulighed for at ændre
våbenet ved at skifte pibe, skæfte,
bundstykke og en række andre detaljer,
for at få nøjagtige den riffel du ønsker.

Modulært våben der dækker behovet.
❱❱❱❱ JUSTERBAR KINDPUDE
❱❱❱❱ GEVIND TIL LYDDÆMPER
❱❱❱❱ K AN MODIFICERES EFTER DIT BEHOV

BLASER R8 ULTIMATE

58 cm pibe, 15/1 gevind fra fabrikken, kal. .308 WIN men fås i andre
kalibre også, aftageligt 4+1 stk. magasin, brunt syntetisk skæfte m.
tommelhul-skæfte og sorte greb i blød elastomer, bagkappe i gummi,
LRS greb, rettrækker, håndspænding af sikring, mulighed for pibeskift.
Aftageligt aftrækkerhus med mulighed for indstilling af aftræksvægt.

THUMBHOLESKÆFTE DER
ØGER TRÆFSIKKERHEDEN
Tommelhul-skæftet bevirker at
hånden lægger an i en ret vinkel
mod pistolgrebet og dermed
bedre afgivelse af skud
og øget træfsikkerhed.

BLASER VÅBEN
KONFIGURATOR

Det modulære Blasersystem åbner utallige
kombinationsmuligheder
for at konfigurere din bolt
action rifle R8 eller F16.
https://www.blaser.de/
en/produkte/
konfigurator/

❱❱❱ Riffelpakke med justerbar skæfte, 58 cm løb med

15×1 gevind mont. med Swarovski Z8i 2-16×50 L4A-i
og S&L Superdome lyddæmper. Vejl. pris 69.357,–
Kampagnepris 63.995,–

Blaser F16
BLASER R8 ULTIMATE SILENCE

Riflen er vist med
ekstraudstyr.

Når perfekt balance er vital.

Smukt syntetisk skæfte med justerbar skæfte i højden. Riflen
er med integreret lyddæmper i riffelpiben med et match pibe
udseende. Den lyddæmpende pibe mindsker rekylen og samtidig
reducerer lyden med ca. 28 dB. Riflen har aftageligt magasin.
Syntetisk skæfte i meget robust og slidstærkt materiale, og med
thumbhole giver skytten den optimale oplevelse, med dens perfekt
ergonomiske design. Riffelskæftet kommer med standard
20 mm bagkappe. Fås i gængse kalibre.

BLASER F16 GAME

er et gennemført og enkelt haglgevær med sølv farvet
”F16” logo og træskæfte grade 3. Geværet er perfekt
balanceret og er lige så optimalt at anvende til jagt
som på skydebanen. Geværet kommer i kaliber 12/76
71 e
 ller 76 cm løb og med et kontinentalt formelt
skæfte. Vejl. pris 30.895,–

BLASER F16 SPORT

BLASER R8 SUCCESS GRADE 4

er et gennemført men enkelt haglgevær med rødfarvet
”F16” logo og træskæfte grade 3. Geværet er perfekt
balanceret og er helt optimal til skydebanen. Geværet
kommer i kaliber 12/76 med en kontinentalt formelt
skæfte. Fås m 76 cm løb. Vejl. pris 34.595,–

58 cm pibe med fabriksgevind 15/1, kaliber .308 men fås i
gængse kalibre, 4+1 magasin og aftageligt justerbart aftrækshus, flot skæfte i grade 4 med tommelhul-skæfte og med flotte
netskæringer på greb og forskæfte, bagkappe i gummi, LRS greb,
rettrækker, håndspænding, vægt 3,5 kg.
Monteret og klart til attraktive pakkepriser



Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på

JAKTIA.DK
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SAUER

Robust og samtidig elegant riffel.
❱❱❱❱ ENKEL OG PÅLIDELIG SIKRING
❱❱❱❱ UNIK PATENTERET BEDDING AF PIBEN
❱❱❱❱ KOLDHAMREDE PIBE FOR STØRRE PRÆCISION

SAUER 101 CLASSIC XTA

Skæftet på S101 Classic XTA er lavet af et polymermateriale, hvilket er meget
slidstærkt og er næsten umuligt at ødelægge, i forhold til konventionelle træskæfter.
Dermed giver skæftet høj beskyttelse til det perfekte system. Riflen er belagt med et
Soft Touch Coating, hvilket gør den meget lydløs. 51 cm pibe, aftageligt 5 skuds magasin,
gummibagkappe, justerbart aftræk. Vægt 3,35 kg. Vejl. pris 16.950,–

SAUER 404 SYNCRO XT

Som Classic XT er denne Synchro XT en kompromisløs riffel, som
opfylder alles krav. Dette er en meget robust riffel, der kan håndtere
enhver jagtsituation. Derudover kommer Synchro XT riflen med thumbhole
og justerbar kindpude for optimering af stabilitet og komfort. 56 cm pibe,
justerbart aftræk og håndspænding, aftageligt magasin og mulighed
for pibeskift. Vægt 3,3 kg. Vejl. pris 32.800,–

NYHED!

SAUER 101 CLASSIC XT

❱❱❱ Riffelpakke med justerbar kindpude og tommelhul-skæfte,

Skæftet på S101 Classic XT er lavet af et polymermateriale,
hvilket er meget slidstærkt og er næsten umuligt at ødelægge,
i forhold til konventionelle træskæfter. Dermed giver skæftet
høj beskyttelse til det perfekte system. Riflen er belagt med et
Soft Touch Coating, hvilket gør den meget lydløs. 51 cm pibe
med fabriksgevind 15/1, aftageligt 5 skuds magasin, gummibagkappe, justerbart aftræk, håndspændning. Vægt 3,35 kg.
Vejl. pris 15.400,–

veksel pipe, 56 cm løb med 15×1 gevind mont. Med Swarovski
Z6i 2-12×50 L 4A-i og S&L Superdome lyddæmper.
Vejl. pris 56.300,– Kampagnepris 52.995,–

SAUER 404 SILENCE TI

❱❱❱ Riffelpakke med syntet skæfte, 56 cm løb med 15×1 gevind,

308 eller 30.06 M15, mont. med Sabre X8 2-16×50 belyst,
30 mm og S&L Superdome lyddæmper (tillæg for XTA).
Vejl. pris 27.190,– Kampagnepris 23.495,–

Monteret og klart til attraktive pakkepriser

Sauer 404 Silence med integreret lyddæmper er riflen til jægeren der ikke ønsker at
gå på kompromis med at beskytte sin egen hørelse på jagt. Den kontinuerligt glatte
pibe-lyddæmperkombination fordeler jævnt lyddæmperens vægt over hele længden
af piben og giver således mindre top-tyngde som ved brug af en normal lyddæmper.
Denne type konstruktion giver dig begge dele: absolut jagtbarhed og forbedrede
svingegenskaber – især når du skyder på bevægelige mål. Med hensyn til design er
pibe-lyddæmperkombinationen en stærkere pibe, hvilket gør S 404 til et ægte blikfang. Sauer 404 Silence har alle S 404 karakteristika, som modularitet, justerbar
aftrækker, manuel spænding og meget mere. Kal. .308 Win, 30-06, 9,3×62 og .300
WIN MAG. Vejl. pris 43.800,–


NYHED!

Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på
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MAUSER M18

Gedigen riffel med
stærkt skæfte.

Hybrid riffel til jagt og konkurrenceskydning.
MAUSER M18 Den nye MAUSER 18 er den ultimative
riffel for alle, og kan bruges i alle vejrforhold. Riflen
er et perfekt værktøj til rigtige jagtudøvere med et
forhold mellem pris og ydeevne. Riflen er forberedt til
lyddæmper med gevind M15×1. 56 cm pibe, aftageligt
5 skuds magasin, syntetisk skæfte med softtouch greb
og gummibagkappe. 3 punkts sikring. Vægt 3,10 kg.
Vejl. pris 8.695,–

SAKO S20 HUNTER Special designet skæfte for

JUSTERBAR
REKYLDÆMPER

TOMMELFINGERHUL
Passer alle størrelser
af hænder.

med thumbhole m.m., for bedre ergonomisk pasform. Koldhamret fluted pibe forberedt til lyddæmper med 5/8-24 gevind. Tilhørende kommer riflen
med 5 skuds magasin (3 skud ved magnumkalibre).
Jagtmodel flere kalibre. Vejl. pris 16.599,–

❱❱❱ Riffelpakke med sort syntet skæfte med soft touch greb,

56 cm løb med 15×1 gevind, 308 eller 30.06, mont med
2,5-10×50 belyst og S&L Superdome lyddæmper.
Vejl. pris 15.890,– Kampagnepris 12.995,–

MAUSER M18 LONG RANGE CHASSIS 62 cm pipe,
22 mm, fabriksgevind M18×1 Kaliber 308Win (fås i andre
kalibre), Oryx chassis MDT, Oliven mørk grønt skæfte
med justerbar kindpude og bagkappe. 10 skuds aftageligt
magasin og trepunktssikring, Picatinny skinne og
adapter t. bipod. Væg 4,5 kg. Vejl. pris 18.495,–

JUSTERBAR
REKYLDÆMPER

MAUSER M12 BLACK IMPACT Sort syntet skæfte,
fluted 56 cm løb med 15×1 gevind, manuel sikring,
håndspændning, kaliber 308. Enestående riffel i
sin prisklasse! Vejl. pris 20.495,–
Monteret og klart til attraktive pakkepriser

SAKO S20 PRECISION Meget ergonomisk
Precision skæfte der opfylder kravene til de fleste
krævene konkurrenceskyttere. Riflen er med koldhamret fluted pibe der har forøget tolerence og
nøjagtighed. Piben er også forberedt til lyddæmper
med 5/8-24 gevind og tilhørende kommer riflen
med 5 skuds magasin (3 skud ved magnumkalibre).
Precision model flere kalibre. Vejl. pris 18.599,–

❱❱❱ Riffelpakke med kal. .308 win, monteret med

Zeiss Conquest V4 3-12×56 belyst asv & S&L
Superdome lyddæmper. Vejl. pris 31.189,–
Kampagnepris 25.995,–



Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på
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SCHULTZ & LARSEN

Præcision som standard.

❱❱❱❱ DANSK PRODUCERET – TOPKVALITET
❱❱❱❱ UOVERTRUFFEN PRÆCISION
❱❱❱❱ VEKSELPIBESYSTEM PÅ ALLE MODELLER

SCHULTZ & LARSEN TACTICAL DURAL JAKTIA EDITION
alu-låsestol med integreret picatinnyrail, synt. skæfte i sort,
brun eller grøn, std kal, 56 cm pibe Ø16 mm M14×1 RH.
Vekselpibe system. Vejl.pris 15.995,–

ASV KUN
HOS JAKTIA

BÅDE HUNTER OG TACTICAL
FÅES MED THUMBHOLE
THUMBHOLE
SKÆFTE MOD TILLÆG.

SCHULTZ & LARSEN HUNTER
JAKTIA EDITION Thumbhole/ADJ synt. skæfte i sort

❱❱❱ SCHULTZ & LARSEN HUNTER

std. Kaliber, skæfte i sort, brun eller grøn, 56 cm pibe
Ø16 mm og gevind M14×1 RH inkl. ZEISS Conquest V4
ASV 3-12×56 belyst & Superdome lyddæmper. Vekselpibe
system. Vejl. pris 25.285,– Kampagnepris 22.995,–
Fås også med Thumbholeskæfte mod tillæg.

eller brun, 56 cm pibe Ø16 mm og gevind M14×1 RH.
Vekselpibe system. Vejl.pris 16.995,–

ASV KUN
HOS JAKTIA
SCHULTZ & LARSEN HUNTER JAKTIA EDITION
std. kaliber, syntetskæfte, 56 cm pibe Ø16 mm
og gevind M14×1 RH vekselpibe system.
Vejl.pris 12.995,–

❱❱❱ SCHULTZ & LARSEN TACTICAL

alu-låsestol, picatinnyrail, skæfte i sort, brun eller grøn,
std kal, 56 cm pibe Ø16 mm M14×1 RH inkl. ZEISS Conquest
V4 ASV 3-12×56 belyst & Superdome lyddæmper. Vekselpibe
system. Vejl. pris 28.785,– Kampagnepris 24.995,–
Fås også med Thumbholeskæfte mod tillæg.

SCHULTZ & LARSEN HUNTER JAKTIA EDITION
std. kaliber, træskæfte, 56 cm pibe Ø16 mm og gevind
M14×1 RH vekselpibe system. Vejl.pris 12.495,–
SCHULTZ & LARSEN Hunter LINKS Vejl. pris 13.495,–

Monteret og klart til attraktive pakkepriser

❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00



❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %

Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på
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WINCHESTER XPR
Overkommelig pris og gedigent design.
❱❱❱❱ M.O.A. AFTRÆKKERSYSTEM
❱❱❱❱ FÅES MED JUSTERBART SKÆFTE

BROWNING X-BOLT
Let og smidig med god præcision.
WINCHESTER XPR
51 cm løb, fabriksgevind 14×1. Kaliber
.308 Win eller .30-06. Udtageligt 3-skuds
magasin. Matsort skæfte i komposit med
eller uden justerbar kindpude. Vægt 3,1 kg.
Vejl. pris 5.995,– Kampagnepris 5.495,–
Justerbar kindpude. Vejl. pris 6.995,–
Kampagnepris 6.495,–

❱❱❱❱ DURA-TOUCH FOR DET BEDSTE GREB
❱❱❱❱ JUSTERBART SKÆFTE
❱❱❱❱ 60-GRADERS ÅBNINGSVINKEL
AFLAD I SIKRET TILSTAND
Browning X-bolt har en ergonomisk placeret sikring på
kolbehalsen og du kan
aflade riflen i sikret
tilstand.

BROWNING X-BOLT

51 cm løb, fabriksgevind 14×1. kal. .308 WIN
eller .30-06. 4-skuds magasin. Skæfte i DuraTouch komposit. Aftageligt magasin. Vægt
3,1 kg. Vejl. pris 8.495,– Kampagnepris 7.995,–

Riffelpakke med kal. 308W eller .30-06, mont.
med 2,5-10×50i inkl. Superdome lyddæmper.
Vejl. pris 13.090,– Kampagnepris 8.995,–

Riffelpakke med M.gevind 14×1, ADJ,
kal. 308W eller .30-06, mont. Med 2,5-10×50i
inkl. Superdome lyddæmper. Vejl. pris 13.590,–
Kampagnepris 9.995,–
❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

Monteret og klart til attraktive pakkepriser

❱❱❱ BROWNING X-BOLT COMPOSIT

308W ell. 30.06 mont. med 2,5-10×50i.
Vejl. pris 12.990,– Kampagnepris 10.995,–

❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %



Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på

JAKTIA.DK

Rifler 19

TIKKA T3x JAKTIA EDITION

NY SKÆFTEFARVE

Kommer ikke til at samle støv i våbenskabet.
❱❱❱❱
❱❱❱❱
❱❱❱❱
❱❱❱❱

MEST POPULÆRE MODEL
TOPUDRUSTET FRA FABRIKKEN
SÆLGES KUN HOS JAKTIA
N YT OPDATERET DESIGN OG
NY BRUN FARVE

STØRRE UDKASTERÅBNING
T3x har en dybere og længere
udkasteråbning for et forbedret
udkast og samtidig er det
nemmere at lade riflen
ovenfra.

REKYLSTOP I STÅL
For at forbedre leve
tiden på rekylstoppet,
laves dette nu i stål.

TIKKA T3X BROWN JAKTIA EDITION
LYDDÆMPET
SYNTETISK SKÆFTE
Med et skumindlæg har det
syntetiske skæfte fået mindre
resonanseffekt, og du kan
bevæge dig mere lydløst
frem i skoven.

51 cm fluted pibe, gevind 14×1, kaliber .308win, 30.06 og
8×57JS. (8×75 JS ej fluted pibe og gevind 15x1) .308 WIN findes også
i links. 5 skuds magasin og snelle. Syntetisk skæfte med justerbar
kindpude. Tikka softgrip pistol/forskæfte. Vægt. 3,1 kg.
Vejl. pris 14.995,– Kampagnepris 12.495,–
Fås også i links mod tillæg på kr. 1.000,Tillæg for justerbar kindpude kr. 1.000,Fluted pibe mod tillæg.

❱❱❱ Riffelpakke med m. gevind 14×1, Tikka org soft grip

pistol/forskæfte Kal. 6,5×55, 308W, 30-06,8×57.
mont. med 2,5-10×50i & S&L Superdome lyddæmper.
Vejl. pris 22.090,– Kampagnepris 14.495,–

STYRESTYKKE I METAL
T3x Bundstykket produceres
helt i metal, hvilket giver en bedre
beskyttelse af den bagerste del af
bundstykket og slagstiften. En
k valitet der er en Tikka værdig.

TIKKA T3X BLACK JAKTIA EDITION
51 cm fluted pibe, gevind 14×1, kaliber .308win, 30.06 og 8×57JS.
(8×75 JS ej fluted pibe og gevind 15×1) .308 WIN findes også i
links. 5 skuds magasin og snelle. Syntetisk skæfte med justerbar
kindpude. Tikka softgrip pistol/forskæfte. Vægt. 3,1 kg.
Vejl. pris 14.995,– Kampagnepris 11.995,–
Tillæg for justerbar kindpude kr. 1.000,-

❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

Monteret og klart til attraktive pakkepriser



❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %

Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på
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TIKKA T3x LITE

Letvægter med høj præstation.
❱❱❱❱ AFPRØVET KONSTRUKTION
❱❱❱❱ KOLDHAMRET, FRITLIGGENDE LØB
❱❱❱❱ 5-SKUDS MAGASIN

LÆKKERT JAKTIA TILBEHØR

til haglbøssen eller riflen!

REM Neopren rem m/elastisk pipping.
Sort, brun eller grøn. Vejl. pris 299,–

TIKKA T3x LITE
51 cm løb, fabriksgevind 14×1. Kal .308WIN eller .30.06,
5-skudsmagasin. Skæfte i komposit. Findes også i links
mod merpris. Vægt 3,1 kg. 1 ekstra 5 skuds magasin U/B.
Vejl. pris 10.995,– Kampagnepris 9.995,–

STORSÆLLERT!

REM Sort fedtgarvet
læder rem. Vejl. pris
599,–

❱❱❱ Riffelpakke med kal. 308W ell. 30.06 + ekstra 5 skuds

magasin mont. med 2,5-10×50i & Superdome lyddæmper.
Vejl. pris 17.990,– Kampagnepris 14.495,–

HAGLETUI
Tynd – sort polyester m/
mørkegrå pipping og fittings
– halv lynlås – 130 cm. –
orange print logo.
Vejl. pris 349,–
❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

Monteret og klart til attraktive pakkepriser

Middel skumfor m/fleece –
sort m/mørkegrå pipping og
fittings – gennemgående
god kvalitet lynlås (lås bar) –
130 cm. m. præget logo i
”læder”. Vejl. pris 399,–

❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %



RIFFELETUI
Middel skumfor m/fleece - sort m/mørkegrå
pipping og fittings – gennemgående god kvalitet
lynlås (lås bar) – sidelomme – 125 cm m. præget
logo i ”læder”. Vejl. pris 449,–
Tyk skumfor m/fleece – sort m/mørkegrå
pipping og fittings – gennemgående god kvalitet
lynlås (lås bar) m. præget logo i ”læder”.
Stor sidelomme.
125 cm. Vejl. pris 699,–
140 cm. Vejl. pris 799,–

Du finder flere våbenpakker i din Jaktiabutik og på

JAKTIA.DK
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Hvad sir du til at få mindre lyd

OG STØRRE TRÆFSIKKERHED?
En lyddæmper formindsker ikke bare lyden fra skuddet effektivt men skåner
både din egen og din hunds hørelse. Men herudover bidrager dæmperen også
til bekvem skudafgivelse, rekyldæmpning og større præcision. Dette er rigtig
gode argumenter for at anskaffe dig en effektiv lyddæmper.

LYDDÆMPER MIN CAL. 17 HMR
Lille og kompakt lyddæmper til salonriflen.
Vægt 70 gr, længde 105 mm, diameter 30 mm.
Vejl. pris 800,–
LYDDÆMPER SUPERDOME
Det absolut nyeste på markedet indenfor lyddæmpere!
Superdome er i sin opbygning tilsvarende
Thunderdome dog 10 mm mindre i diameter.
Vejl. pris 2.100,–
LYDDÆMPER ULTRA VENOM
Den nyeste lyddæmper fra Schultz & Larsen.
Her får du den ultimative lyddæmper, konstrueret
ud fra den nyeste viden om lyddæmpere.
Vejl. pris 2.700,–

6 MARKANTE FORDELE
MED LYDDÆMPER!
❱❱❱❱ DÆMPER LYDNIVEAUET Lyden dæmpes
effektivt via at gastrykket sænkes når
projektilet skydes afsted og at gassen
ledes ud langsomt over tid.
❱❱❱❱ MINDRE MUNDINGSFLAMME Krudtet
forbrændes helt eller delvist inde i
dæmperen, Du undgår dermed at blive
blændet og holder dermed fokus på målet.
❱❱❱❱ MINDRE REKYL Når gasserne bremses
op i dæmperen reduceres rekylen markant
og skåner din skulder.
❱❱❱❱ BEDRE PRÆCISION Dæmperens vægt
mindsker pibens vibrationer hvilket medfører
øget præcision med tættere skudbillede.
❱❱❱❱ HØJERE PROJEKTILHASTIGHED Det
meddrivende krudtgas i dæmperen kan
øge hastigheden med 5–10 m/s.
❱❱❱❱ ØGET STABILITET Dæmperens vægt
medvirker til et mere stabilt og sikrere
våben.

STALON VICTOR Super let og kompakt dæmper som giver
en lyddæmpning på 26 dBc. Den smalle diameter gør at
den opleves meget slank og smidig når den er monteret på
våbnet. Anvendelig til kalibre mellem 5,7 mm og 6,5 mm,
men også til .308win. Diameter 41 mm. Længde 222 mm.
Forlænger 127 mm. Vægt 290 g. Vejl. pris 2.995,–
STALON VICTOR L Længere variant af Victor, men med
samme smalle diameter. Lav vægt og med en udmærket
dæmpning på 32,5dBc, som gør skydningen betydeligt
behageligere. Anvendelig til kalibre fra 5,7 mm og 6,5 mm,
men også til .308win. Diameter 41 mm. Længde 258 mm.
Forlænger 163 mm. Vægt 325 g. Vejl. pris 3.495,–
STALON X108 indgår i en serie af teleskopiske lyddæm
pere til de fleste kalibre til jagt og baneskydning - fra .222
til .45. Kort forlængning af våbnet og lav vægt, men en god
dæmpning på ca 30 dBc. Fleksibelt design med udskiftelig
front. Diameter 49,1 mm. Længde 235 mm. Forlængning
108 mm. Vægt 325 g. Vejl. pris 2.995,–
STALON X149 Fremragende teleskop lyddæmper til
jagt og skydning fra kal. 222 til kal. 45. Fremragende
støjreduktion, -32,5 dBc. Længde 149 mm fra mundingen.
Lav vægt på 394 g. Fremragende til al jagt.
Vejl. pris 3.295,–

HER GÅR LØBET TIL ❱❱❱❱

Haglvåben 25

BERETTA 686 SP1

Gedigent design og overkommelig pris.
❱❱❱❱ SOLID OG VELKENDT ITALIENSK KVALITET
❱❱❱❱ VELEGNET TIL BÅDE JAGT OG SPORTSKYDNING

MED ANER TILBAGE TIL ÅR 1526
Italienske Beretta tilbyder lækre,
velafbalancerede og kraftfulde hagl
våben med tæt og jævnt skudbillede
med mindst mulig rekyl.

UNIK
JAKTIA EDITION
GRAVERING

BERETTA 686 SP1 FIELD
Skæfte i valnød med justerbar kindpude, skæftelgd.
37 cm, kaliber 12, løbslgd. 71 eller 76 cm. Unik Jaktia Edition
gravering. Vægt ca. 3,3 kg. 5 chokes, chokenøgle og kuffert
medfølger. Vejl. pris 17.495,–
Adjustable. Vejl. pris 16.995,– Kampagnepris 15.995,–

BERETTA SP1 JAKTIA EDITION
Skæfte i valnød, skæftelgd. 37 cm, kaliber 12,
løbslgd. 71 eller 76 cm. Unik Jaktia Edition gravering.
Vægt ca. 3,3 kg. 5 chokes, chokenøgle og kuffert
medfølger. Fås også i links. Vejl. pris 15.299,-

BERETTA 686 SP1 SPORTING JAKTIA EDITION
Justerbar kindpude, 76 eller 81 cm, RH.
Vejl. pris 16.999,–

Browning Citori

Fair Jaktia Edition

❱❱❱❱ TIL EN ATTRAKTIV PRIS
❱❱❱❱ SUPER VÅBEN TIL JAGT- OG FLUGTSKYDNING

❱❱❱❱ TIL EN ATTRAKTIV PRIS
❱❱❱❱ SUPER VÅBEN TIL JAGT- OG
FLUGTSKYDNING

LÆKKERT HAGLGEVÆR FRA BROWNING

BROWNING CITORI Skæfte i valnød, ,skæftelgd. 36,5 cm, kaliber 12,
løbslgd. 71 eller 76 cm, aut. sikring med nyudformet løbsvælger.
Vægt ca 3,2 kg. 3 stk Optima chokes, chokenøgle medfølger. Fåes
også i links model. Vejl. pris 15.495,– Kampagnepris 13.495,–

BROWNING 525 CITORI JAKTIA EDITION ADJ Skæfte
i valnød, ,skæftelgd. 36,5 cm, kaliber 12, løbslgd. 71 eller 76 cm,
aut. sikring med nyudformet løbsvælger. Vægt ca 3,2 kg. 3 stk
Optima chokes, chokenøgle og kuffert medfølger. Fåes også i
links model. Vejl. pris 16.495,– Kampagnepris 14.995,–

LÆKKERT HAGLGEVÆR FRA ITALIENSKE FAIR

N YJÆGER
TILBUD!

FAIR JAKTIA EDITION O/U kal. 12-76,
vægt: ca. 3,3 kg, løbslængde: 71 cm , skæftelgd.
370 mm., leveres med 3 udsk. chokes, for og bagskæfte i
oliebehandlet valnød, pistolgrep med netskæring og forskæfte
med netskæring, bokslås, automatisk sikring, singletrigger,
løbsvælger og udtrækker. Kuffert medfølger. Vejl. pris 8.495,–
Fås også med ejektor, 76 cm pibe eller links – mod tillæg.

FAIR JAKTIA EDITION inkl. PROFSAFE
Vejl. pris 11.695,– Kampagnepris 9.995,–
❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %
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PÅLIDELIG EFFEKT

En amerikansk

hver gang.

LEGENDE

Finske Sako har udviklet og forædlet teknik
og håndværk i snart 100 år. Ti årtiers erfaring,
som har lagt grunden til perfekt ammunition
til den fuldendte jagt.

Få navne er så forbundne med det vilde
vesten og hurtigtskydende cowboys som
Winchester. Med tilnavnet ”an American
legend” har firmaet lige siden starten været
en af branchens giganter. Ikke mindst når
det gælder kvalitetsammunition.

SAKO POWERHEAD BLADE BLYFRI
WINCHESTER FMJ
Winchesters hvide æske er en traditionsbærer af
rang, et symbol på pålidelig højkvalitetsammunition
som passer til de fleste formål og de fleste skytter.
De fuldkappede kugler er kendte for deres
exceptionelle præcision. Eftersom kuglen ikke
ekspanderer ved træf er denne ammunition
perfekt som træningsammunition. Flere kalibre.

❱❱❱ NYHED!

Sako har udviklet den nye blyfri BLADE-kugle til at
imødekomme behovene hos de mest krævende blyfrie
jægere. En af udfordringerne i udviklingen af kuglen med
alternative materialer har været den utilstrækkelige yde
evne i begge situationer: ikke at udvide sig nok på korte
afstande / langtrækkende påvirkninger eller fragmentere
ned på tæt hold. SAKO Blade tilbyder med sin Blade Tip,
100% rent duktilt kobber og 5-trins terminal arkitektur,
fremragende ydeevne på forskellige skydeområder og
forskellige størrelser af vildt. Flere kalibre.

LAPUA

VÆRDI

for pengene!

Med passion for præcision.
Lapua fokuserer først og fremmest på at producere ammunition
i premiumkvalitet. De har altid stræbt efter at producere de
bedst mulige hylstre og ammunitionskomponenter, til andre
med den samme passion for præcision.

LAPUA NATURALIS
.308 WIN 11,0 G
Projektilet er designet og pro
duceret ved anvendelse af kob
ber. Materialet, designet og den
kontrollerede ekspansion sik
rer en solid og næsten ikke
fragmenterende konstruktion.
Projektilets restvægt, selv efter
træfning i knogler, er næsten
100% af original vægten. Fås
i alle gængse kalibre.

LAPUA MEGA .308 WIN
FÅS I 9,7 G ELLER 12 G
Lapua Mega er et blødnæset pro
jektil til jagt. Opbygget som en tra
ditionel blykerne projektil, hvor
kernen er mekanisk låst til kap
pen. Anvendes til alt europæisk
vildt. Fås i alle gængse kalibre.

SELLIER & BELLOT FMJ
Fuldkappet kugle med standardkerne
af bly og metalmantel, specielt udvik
let til træning. Leveres i økonomisk
og lethåndterlig pakning med 50
patroner i hver. Flere kalibre.

God præstation til en attraktiv
pris. Det er let at forstå hvorfor
mange jægere vælger fuld
kappet træningsammunition
fra Sellier & Bellot.

Optik 29

Fuldendt præcision i hver en detalje

SWAROVSKI OPTIK
Når du vælger Swarowski optik
overlader du intet til tilfældighederne.
Den verdensberømte kvalitet ses
allerede ved første øjekast – her
kombineres den allermest avancerede
tekniske innovation med et elegant
design. Og uovertruffen præcision
– ned i mindste detalje.

SWAROVSKI Z8i 1,7-13,3×42 En alsidig
sigtekikkert med et bemærkelsesværdigt synsfelt, som egner sig til drivjagt
såvel som pürschjagt. Takket være den
lette konstruktion er den også velegnet
til bjergjagt. Vejl. pris 22.200,–
SWAROVSKI Z8i 1-8×24 Denne sigtekikkert med belyst
sigte har et bemærkelsesværdigt synsfelt på 42,5 m ved
1× forstørrelse, hvilket giver det bedst mulige overblik i
jagtsituationer – så du kan være sikker på hurtigt at kunne
træffe den rigtige beslutning på jagt. Vejl. pris 19.000,–

HOLDER LINSERNE RENE
Overfladebehandlingen Swaroclean beskytter linserne
mod meget af det, som eller kan forstyrre din jagt.
Non-stick egenskaberne gør at du let kan tørre vand,
smuds, dug eller olie, som er havnet på linserne, af.

SWAROVSKI Z6i 1-6×24 Et bredt zoom-område – fra 1× til 6× – gør
denne kikkert ideel til drivjakt. Det store synsfelt giver dig perfekt
overblik samtidig med en fantastisk præcision. Belyst sigtemiddel
med Swarolight-teknik. Vejl. pris 15.000,–

❱❱❱❱ NÅR HVERT
SEKUND ER AFGØRENDE

NYHED!

❱❱❱❱ SWAROVSKI Z8i 2-16×50
Denne lysstærke kikkert imponerer
med et 21 meter bredt synsfelt.
Den viser detaljer i op til 16 gange
forstørrelse, og gør den velegnet til
såvel pürschjagt som drivjagt og
anstandsjagt. Derudover gør den
høje lystransmission at den også
kommer til sin ret ved jagt under
dårlige lysforhold. En sigtekikkert
til dig med høje kvalitetskrav.
Vejl. pris 23.200,–

AUTOMATISK BELYSNING
Når du går på jagt har du vigtigere
ting at tænke på end at tænde og
slukke for belysningen på kikkerten.
Swarolight gør dette automatisk.
Beslysningen tænder så snart du
løftet våbnet op og tager sigte og
slukker når du
tager våbnet
ned igen.

SWAROVSKI Z6i 2-12×50 Kombinerer fantastiske optiske egenskaber
med en fleksibilitet, som gør det til et perfekt valg uanset hvilken
en jagtform du udøver. Den nyeste teknik giver dig kompromiløse
præstationer og en sikker og udbytterig jagt. Vejl. pris 18.300,–

SWAROVSKI DS Gen II 5-25×52 P
Den største fordel ved dS er at det rigtige sigtepunkt
vises i kikkerten. Når du trykker på knappen, måler dS den
eksakte afstand og beregner forstørrelse, lufttryk, temperatur
og retning. De personlige ballistikdata for dit våben og ammunition anvendes også i beregningen. Afstand, anslagsenergi,
vindhastighed: Den højopløste sigtelinjeindikator giver dig alle
de informationer du har behov for, for at jagten går til held.
Vejl. pris 33.000,–

NYT FORBEDRET DESIGN
Den nye generation af populære
Swarovski EL WB er nu både
lettere og med forbedret
greb. Synsfeltet er godt og
fuldt udnyttet også hvis
du bruger briller.

UDE EFTER EN
ALLROUNDKIKKERT?
En populært valg er en
kikkert med 8×42 mm.
Dvs 8× forstørrelse og
linsediameter på 42 mm
hvilket giver dig et
bredt synsfelt.

SWAROVSKI ELWB 10×42 Knivskarpe konture og en skærm
med høj kontrast giver optimal farvegengivelse – SWAROVISIONteknologi garanterer betagende billeder. Det er let at skelne de
mindste detaljer og skelne mellem de mest subtile farvetoner.
Denne absolutte farvegengivelse og høj lystransmission opnås
takket være en innovativ linsebelægning. Vejl. pris 15.600,–

MED
AFSTANDSMÅLER

SWAROVSKI EL RANGE 10×42
Imponerer med knivskarp klarhed og eksakt mætning
i alle vinkler og på alle afstande. Alle detaljer på denne
kikkert er omsorgsfuldt udformet og i kombination med
FieldPro-pakken er den normskabende når det gælder
komfort og funktionalitet. Vejl. pris 26.300,-

SWAROVSKI CL COMPANION 8×30
Elegant design, som passer perfekt i hånden.
CL Companion er udformet med brugeren i fokus,
så du aldrig misser et øjeblik og altid får maksimalt
udbytte af din jagtoplevelse. Vælg mellem tre
forskellige tasker. Vejl. pris 9.100,–
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ZEISS CONQUEST V4 3-12×56 ASV
MED BELYST SIGTEMIDDEL
Denne kikkert ermed ballistisk tårn,
4 gange zoom og op til 12 gange forstørrelse og er designet til jægere der
ønsker det bedste udstyr til en rimelig
pris. Rigtig godt lysindfald og kan
anvendes til traditionel jagt i alle
dens former. Vejl. pris 10.590,–

ZEISS CONQUEST V4 3-12×56 MED BELYST SIGTEMIDDEL
Denne kikkert med 3 til 12 gange forstørrelse er konstrueret
til skytter, som vil have den bedste udrustning til en rimelig
pris. God lysgennemgang til traditionel jagt af alle former.
Vejl. pris 8.790,–

ZEISS

ZEISS CONQUEST V4 1-4×24 MED BELYST SIGTEMIDDEL
Kikkert med op til 4 gange forstørrelse. Fantastisk kvalitet
til en rimelig pris. Velegnet til drivjagt og hurtige skud.
Vejl. pris 7.990,–

Jagten på perfektion

ZEISS VICTORY V8 1,8-14×50 MED BELYST SIGTEMIDDEL.
Victory V8 er den ultimative superzoom-kikkert fra ZEISS.
Med op til 14 ganges forstørrelse og en fantastisk optisk
kvalitet kombineret med det nye ASV – markedets med
intuitive og præcise – får du her kikkerten der kan det
meste. Fra drivjagt til langdistanceskydning. Det 130 klik
brede justeringsområde gør det let at kompensere – også
på rigtig lange afstande. Vejl. pris 21.390,–

En utrættelig jagt på den perfekte optik. Det har gjort ZEISSprodukterne til de tekniske mesterværker de er i dag. Over 170 års
erfaring med finoptik ses ned i de mindste detaljer – fra overflade
behandlinger på linserne til sigtemidlerne. Uanset hvad du vælger,
får du optik du kan stole på. Hver gang.

ZEISS VICTORY V8 1,1-8×30 MED BELYST SIGTEMIDDEL
Den perfekte kikkert til alt fra drivjagt til langdistanceskydning. Du får lysstærk optik og intuitiv ASV, samtidig med at
det store forstørrelsesspænd, gør den til en alsidig kikkert
med enestående egenskaper til alle former for jagt. Takket
være 36 mm røret får du et 30 mm objektiv, som giver 56%
større overflade end et på 24 mm. Vejl. pris 18.390,–

PRÆSTATION I DÅRLIGT LYS
Når lyset bliver svagt viser Conquest V6
sig fra sin stærkeste side. Oplev et lysstærkt billede og skarp opløsning –
også i skumringslys – takket være
FL-linsen og hele 92%
lysgennemgang.

ZEISS HT-GLAS
for et klart og lysstærkt billede.

T
E XC LU SIV !
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AFSTAND SMÅ LER

ZEISS CONQUEST V6 2-12×50 MED BELYST SIGTEMIDDEL
FL-glas i kombination med et stort forstørrelsesspænd og en
stor objektivdiameter giver fine lysegenskaber under svære
lysforhold. Lækker kikkert der giver dig den alsidighed du har
brug for til forskellige jagtsituationer – fra drivjagt til
pürschjagt. Vejl. pris 13.690,–

❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

ZEISS CONQUEST V6 1,1-6×24
MED BELYST SIGTEMIDDEL
Designet til den inkarnerede drivjæger.
Kikkerten har vidvinkelokular, hvilket giver
godt overblik og mulighed for hurtige skud.
Vejl. pris 12.190,–

❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %

ZEISS TERRA ED 8×42 JAKTIA EDITION
Det kompakte, moderne design og gennemtænkte
ergonomi gør denne kikkert til den perfekte allroundkikkert. Velegnet til jagt i al slags terræn. Sort eller
grøn JAKTIA edition. Vejl. pris 3.990,–

ZEISS CONQUEST HD 8×42
har ED glas, LoTutec Coating
og den klassiske ZEISS
T*-coating for den bedst
mulige lysgennemgang
(90%) og farvegengivelse.
Vejl. pris 9.290,–

FANTASTISK
BILLED
KVALITET.
Måler op til
2300 mtr.

ZEISS VICTORY RF 10×42
ZEISS har med deres nyeste Victory RF-serie overgået sig
selv, og lavet den bedste håndkikkert med afstandsmåler
til dato! Håndkikkerten er af højeste kvalitet og udstyret
med indbygget afstandsmåler. Denne håndkikkert har
dansk manual, så du let og hurtigt kan komme igang med
at udnytte dens fulde potentiale. Håndkikkerten tilkobles
din ZEISS Hunting app, hvor du får mulighed for at indstille
ned til mindste detalje, og dermed muligheden for en
succesfuld jagt. Vejl. pris 24.490,–
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LEICA

NYHED!

EN PÅLIDELIG LEDSAGER

for naturelskere.

❱❱❱❱ SABRE X8 2-16×50 RD

1-8x24RD

❱❱❱❱ LEICA MAGNUS
1-8x24RD

Et nyt kikkertsigte med belyst sigtepunkt og 30 mm rør.
Forstørrelsen passer perfekt til alle jagtformer. Muligvis
Sabre’s bedste kikkertsigte til anstands- og pürschjagt
nogensinde. Øjenafstand 90 mm, længde 352 mm,
vægt: 750 g, parallax: justerbar. Vejl. pris 5.995,–

MAGNUS 1.8-12×50 i L-4 Et imponerende og alsidigt kikkertsigte. Et
meget stort forstørrelsesfelt, kvalitetsoptik, perfekt dag/natbelysning
og et effektivt sigtemiddel giver dig rigtig mange anvendelsmuligheder.
Vejl. pris 19.799,–

❱❱❱❱ LEICA AMPLUS

❱❱❱❱ SABRE X8 1-8×24 RD

De nye kikkertsigter fra Leica Amplus 6 er de perfekte produkter i
mellemklassen. Den velafbalancerede, højkvalitetsoptik har en ekstremt
skarpt belyst sigtepunkt, 6x zoom, en stor udgangspupil og et bredt synsfelt.
Det robuste design gør Leica Amplus 6 ideel til kompromisløs anvendelse i
alle slags terræn – også under de mest ugæstfrie vejrforhold. Leica Amplus
6 tilbyder jægeren alt det som behøves for at kunne levere et perfekt placeret skud i alle jagtsituationer – fra de krævende forhold under drivjagt og
bjergjagt, til udfordringer med lys under skumringsjagt.

Et nyt kikkertsigte med belyst sigtepunkt og 30 mm rør.
Forstørrelsen passer perfekt til forskellige former for jagt
i dagslys - bukkejagt, elgjagt, drivjagt eller for jægeren der
går igennem med hund. Øjenafstand 90 mm, længde
275 mm, vægt: 500 g, parallax 91 m. Vejl. pris 5.395,–

Vejl. pris 12.399,–

AMPLUS 6 2.5-15×56I L-4A

❱❱❱❱ SABRE AMBASSADOR

AMPLUS 6 2,5-15×50I L-4A

Vejl. pris 11.599,–

Sigtekikkerter i mellemklassen, som giver et
imponerende sigtebillede og et godt synsfelt.
Sigtemidlet er ætsede om med et belyst punkt. Reel og
vandtæt design, med nitrogenfyldt 30 mm rør og multicoat
behandlede linser. Kikkerterne har okularjustering og et
justeringstårn med lav profil.

AMPLUS 6 1-6×24I L-4A

Vejl. pris 10.099,–

Vejl. pris 3.695,–

SABRE AMBASSADOR 2,5–10×50 BELYST

Vejl. pris 3.395,–

SABRE AMBASSADOR 1,5–6×44 BELYST

Vejl. pris 3.095,–

SABRE AMBASSADOR 1–4×24I

Vejl. pris 2.950,–

❰❰❰❰ LEICA FORTIS
1-8x24RD

SABRE AMBASSADOR 3-12×56I

Modellerne er vist med extraudstyr/kliktårn.

❱❱❱❱ SABRE ACCENT

FORTIS 6 2-12×50i L-A Et imponerende og alsidigt kikkertsigte. Et meget stort forstørrelsesfelt, kvalitetsoptik, perfekt
dag/natbelysning og et effektivt sigtemiddel giver dig rigtig
mange anvendelsmuligheder. 92% lysgennemgang.
Vejl. pris 15.099,–

En regulær og prisstærk kikkert til luftvåben eller .22.
Multicoat behandlede linser.
SABRE ACCENT 3-9×40

FORTIS 6 2-12×50i L-4A, BDC Et imponerende og alsidigt
 ikkertsigte. Et meget stort forstørrelsesfelt, kvalitetsoptik,
k
perfekt dag/natbelysning og et effektivt sigtemiddel giver dig
rigtig mange anvendelsmuligheder. 92% lysgennemgang.
Udstyret med BDC (Bullet Drop Compensator) velegnet til
lange skud. Vejl. pris 16.999,–

Vejl. pris 799,–

FORTIS 6 1-6×24 Et imponerende og alsidigt kikkertsigte med
markedets bredeste synsfelt på 44 mtr. på 1× forstørrelse.
Stor udtrædelsespupil på 12,4 mm så du finder optimalt billede ved hurtige skud. Perfekt dag/net belysning og et effektivt sigtemiddel. 92% lystransmission. Vejl. pris 12.899,–

❱❱❱❱ SABRE GUNNER
Gunner-serien er perfekt når du skyder med kaliber
.22-våben. Designet er tilpasset til at kunne modstå
dobbeltvirkende rekyl fra luftvåben. Linserne er multicoatbehandlede og du kan vælge imellem belyst eller
ikke belyst sigtemiddel.
SABRE GUNNER 3-9×42 AOI BELYST Vejl. pris 2.150,–
SABRE GUNNER 3-9×40 AO

Vejl. pris 1.495,–

SABRE GUNNER 2-7×32AO

Vejl. pris 1.395,–

GEOVID R Legendarisk kikkert og afstandsmåler
– den nye Geovid R giver dig begge dele i ét produkt.
GEOVID 8×42 R Vejl. pris 15.499,–
Kampagnepris 13.495,–
GEOVID 10×42 R
Vejl. pris 15.995,–
Kampagnepris 13.995,–



TRINOVID HD En kompakt og let
kikkert med god lysstyrke.
Gummiarmeret og ergonomisk
design. Gasfyldt og 100% vandtæt.
TRINOVID 8×42 HD

Vejl. pris 8.495,–

TRINOVID 10×42 HD Vejl. pris 8.899,–

Se hele sortimentet på

JAKTIA.DK
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NATOPTIK
TIL ALLE BEHOV

og pengepunge.

❱❱❱ CZ 457 SYNTET

Vi har grejet fra de velkendte leverandører, hvis natoptik
tilbyder brugeren meget høj kvalitet. Dette udvalg af natoptik
dækker de flestes behov og fås i forskellige prisklasser.

Kal 17HMR eller .22LR mont. med kikkert 3-9×40 + inkl lyddæmper.
Vejl. pris 7.895,– Kampagnepris 5.995,–

❱❱❱❱ LEICA CALONOX VIEW
CALONOX VIEW Leica Calonow View er en fantastisk termisk håndspotter
der tilbyder enestående billed-/ videokvalitet – dag eller nat og under de mest
udfordrende forhold. Kraftfuld 640×512 for imponerende billeddannelse. 2,510× forstørrelsesområde for detaljeret identifikation. 3000 m detektionsområde.
Internt genopladeligt batteri med op til 5 timers driftstid. Vejl. pris 33.995,–

❱❱❱❱ LEICA CALONOX SIGHT

❱❱❱ TIKKA T1x 22LR / 17HMR
Oplev den mest alsidige salonriffel på markedet. Tikka T1x
salonriffel er designet fra bunden til at håndtere en række skydeopgaver både på banen og i det barske terræn. Leveres desuden
med et 10-skuds magasin. Monteret med 3-9×40 sigtekikkert.
Vejl uds. pris 8.495,– Kampagnepris 6.995,–

CALONOX SIGHT (UDEN ADAPTER) Leica Calonox Sight er en termisk clip-on
kikkert som tilbyder enestående billedkvalitet – dag eller nat og under de mest
udfordrende forhold. Adapter medfølger ikke. Maksimal præcision og repeter
barhed. Billeder med høj kontrast. 1024×768 px OLED-skærm. 2000 m
detektionsområde. Internt genopladeligt batteri med op til 11 timers driftstid.
Bluetooth-funktionalitet. App tilgængelig. Vejl. pris 30.295,–

❱❱❱❱ LIEMKE KEILER 35 PRO

PROFSAFE S5 VÅBENSKAB
Cert. SSF3492, H×B×D
1250×350×300 mm Vægt 81 kg,
anlæg for 5 våben, 1 dørboks,
måtte i bunden, nøglelås samt
Jaktia mærket. Dagspris.

Keiler-35 PRO-modellen er allrounderen blandt de førsteklasses termiske
håndspottere og er ideel til både markjagt og skovjagt. Den manuelt fokuserbare
linse med en diameter på 35 mm muliggør et synsfelt på 13 m til 100 m samt et
detekteringsområde på op til 1235 m. Du kan overføre og optage billeddata via
kabel eller takket være den integrerede Wi-Fi-funktion op til 50 m væk via live
stream fra din termiske håndspotter til din Android- eller Apple-enhed.
Batterilevetid: Min. 7 timer. Skærmopløsning: 1280×960 px.
Digital zoom: 2/4 / gange. Vejl. pris 17.495,–

❰❰❰❰ ZEISS DTI 3/35
En super-premium termisk kikkert med Live-streaming via
ZEISS Hunting App, der specifikt er rettet mod jægere for
sikker identifikation / vurdering af vildt i dårlige lysforhold og
krævende situationer. HD LCOSskærm leverer et skarpbillede
og kontrastfarver. Præcis zoom ind 0,5 trin. Vejl. pris 22.590,–

❱❱❱❱ AFSTANDSMÅLER

NYHED!
ZENITH EXPERIENCE RANGE FINDER 400 M
Afstandsmåler der klare at måle afstanden helt ud til 400 meter. Zenith
rangefinder er specielt udviklet til jagt, der kan klikkes i displayet så den
er indstillet til jagt objekt, der er også taget forebehold for regnvejr, som
også kan indstilles i displayet. Afstandsmåleren ligger behageligt i
hånden og har soft touch grip. Bæresnor medfølger. Størrelse zoom.
6×25 – 7 grader. Vejl. pris 1.095,– Kampagnepris 995:-

FOCUS ZENITH EXPERIENCE Zenith
Experience XC er en ny robust vandtæt
kikkert fra Fokus. Ekstra stort synsfelt
optimerer fokus på vildtet. Du finder
den kun kun hos JAKTIA.
FOCUS ZENITH EXPERIENCE XC 8×42
Vejl. pris 2.999,– Kampagnepris 1.995,–
FOCUS ZENITH EXPERIENCE XC 10×42
Vejl. pris 2.999,– Kampagnepris 1.995,–

PRO TEAM 1500 til 8 våben.
H×B×D 1500×550×425 mm
Vægt 155 kg, anlæg for 4+4
våben, faste sidehylder,
fast overhylde, 5 dørbokse,
måtte i bunden, Jaktia
mærkat samt monteret
elkodelås. Dagspris.

❱❱❱❱ 18 MDR RENTEFR
❱❱❱❱ KREDITBELØB: KR 25.000,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ IORDINÆRT MÅNEDSBELØB: KR 1.418,00
❱❱❱❱ SAMLET BELØB TIL BETALING: KR 25.522,00

❱❱❱❱ OPRETTELSESGEBYR: KR 0,00
❱❱❱❱ DEBITORRENTE: 0.00 %
❱❱❱❱ ADMINISTRATIONSGEBYR /
MÅNED: KR 29,00
❱❱❱❱ ÅOP: 2.47 %
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FULD KONTROL MED

den nyeste teknik.

Kun de bedste produkter er gode nok, når du vil have fuld
kontrol over jagtsituationen. Dagens teknikprodukter skal være
robuste nok til at tåle lange jagtdage i svært terræn og hårdt
vejr, avanceret nok til at gøre jagten enklere og så letanvendelig,
at den ikke volder besvær, når du behøver den mest. I Jaktias
butikker kan du finde teknik til jægere, der stiller høje krav.

THE GREAT OUTDOORS
Jagt er mere end bare en sport. Jagten spiller også en væsentlig rolle i forvaltningen
af vildtet – både hvad angår bevarelse og beskyttelse af vildtet , men også minimering af
vildtskader. I de fleste europæiske lande er jagten stærkt reguleret og udøves af professionelle
eller medlemmerne af en jagtklub. Seeland tilbyder en af de mest alsidige kollektioner af

KOMPAK T RAD IO MED
STOR RÆKKE VIDDE

beklædning og tilbehør i branchen. Hvert eneste stykke Seeland-beklædning er designet
til jagt af professionelle jægere. Når professionelle jægere er på udkig efter tøj i den
bedste kvalitet, som kan holde dem varme og tørre på jagt, behøver de ikke at se
længere end til Danmark og Seeland International A/S.

❰❰❰❰ VANDTÆT OG
KOMPAKT JAGTRADIO

ICOM PROHUNT BASIC 2 bygger på en helt ny platform som
med sit meget kompakte format gør den attraktiv for jægeren
der leder efter en lille radio med et stort hjerte. Radioen er
vandtæt og har alle kanaler og funktioner som man kan få
brug for i en moderne jagtradio. Desuden findes funktioner
som lydforstærkning og taleforvrængning. Leveres med radio,
headset og lang antenne. Vejl. pris 2.495,–

ICOM PROHUNT BASIC DIGITAL har samme funktioner som
Basic 2, men kan anvendes med digitale kanaler. Både analoge
og digitale jagtkanaler kan anvedes samtidig, hvilket giver 14
ekstra digitale kanaler og i alt 21 tilgængelige kanaler til jagt.
Den digitale platform giver længere rækkevidde og bedre hørbarhed helt til udkanten af rækkeviddeområdet. Leveres med
radio, headset og lang antenne. Vejl. pris 2.995,–

MINOX DTC 550 WIFI Kameraet
har en lang rækkevidde på op til
15 meter. Det kan tage billeder
i 5 megapixel og optage video i
opløsningen 1920×1080.
Kameraet har en LCD-skærm,
så du får et produkt, der er let
at bruge.Batterilevetid på op til
6 måneder. Vejl. pris 1.595,–

❰❰❰❰ VERDENS MINDSTE VILDTKAMERA
SPYPOINT LINK-MICRO VILDTKAMERA SPYPOINT Link micro
vildtkamera. Nu lanceres verdens mindste vildtkamera – min
dre end en almindelig mobiltelefon. Et app-styret kamera som
sender op til 100 billeder hver måned, lige så længe kameraet
er i drift, helt uden ekstra omkostninger. Enkel installation blot tre steps. Download Spypoint-appen, tilslut dit kamera
og begynd at modtage billeder. Vejl. pris 1.695,–
Mulighed for forskellige opdateringer – op til ubegrænset
antal billeder pr. måned – mod tillæg. Mere info på
www.spypoint.com

MINOX DTC 460
- Aftagelig frontpanel
- Frontpanel med detaljeret barkmønster
- Slankt design – Kun ca. 34 mm dyb
- Datalagring på SD / SDHC-kort op til
max. 32 GB
- Udløser 0,7 sek.
- Fotoopløsning op til max. 12 MP
Vejl. pris 1.595,–

SEELAND WOODCOCK ADVANCED JAKKE
Woodcock Advanced er en klassisk jagtjakke med et
tvist. Den er designet i traditionel engelsk jagtstil med
formel fuglejagt i tankerne, men materialet er stræk
bart, og derfor kan du uhindret lægge an til selv de
vanskeligste fugle. Trods sit traditionelle og stilrene
ydre, er Woodcock Advanced en moderne jagtjakke. Den
er udstyret med vind- og vandtæt SEETEX®-membran,
der sikrer dig mod regn og blæst, og er udført i et
strækbart materiale, så den følger kroppens bevægel
ser. Desuden har jakken store patronlommer med
QuickLoad-funktion og drænhuller, der leder vandet
væk på regnfulde jagtdage, samt fleeceforede håndvar
merlommer og aftagelig hætte. Woodcock Advancedjakken er det oplagte valg, når du vil være godt klædt på
til selskabsjagterne, men samtidig have fuld bevægel
sesfrihed. Vejl. pris 1.599,–

FRONTCOVER DTC 460
3 varianter. Pr. stk 299,–

VILDTKAMERA
SPY POINT LINK-S
VILDTKAMERA
Spypoint Micro
100 gratis billeder
med Spypoint-app.
Vejl. pris 2.995,–

SEELAND WOODCOCK ADVANCED BUKSER
Woodcock Advanced-bukserne er designet traditionel
engelsk jagtstil med formel fuglejagt i tankerne.
Men bag det traditionelle ydre gemmer sig en række
gennemtænkte detaljer. Vejl. pris 999,–



Se hele sortimentet på
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HÄRKILA RETRIEVE JAKKE/BUKSER
Retrieve-jakken er en stilfuld og samtidig slidstærk
jakke, der egner sig rigtig godt til fællesjagter, fugle
jagter og hundeførere. Jakken har en let foring og en
vind- og vandtæt HWS-membran. Derudover har den
en række funktioner, der gør den praktisk til hagl
geværsjagt i omskifteligt vejr. Vejl. pris 3.399,–
Retrieve-bukserne er et par klassiske og samtidig
slidstærke bukser, der egner sig rigtig godt til fælles
jagter, fuglejagter og hundeførere. Bukserne har en
vind- og vandtæt HWS-membran. Vejl. pris 2.199,–

JAGTBEKLÆDNING

til al slags brug.

Härkila har altid stået for kvalitet, funktion og pasform
og gennem årene har vores tøj og udstyr tjent både den
kvalitetsbevidste jæger og den professionelle jæger brugt i alle
typer af terræn. Vi er specialister og går ikke på kompromis.
Vores ambition er at fremstille det bedste jagttøj, og vi vælger
derfor de bedste materialer, producenter og designere. Når
man har den ambition, kan man ikke være den billigste.


Se hele sortimentet på
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ROBUST

jagttøj til alle.
Lige siden starten i 1985 har danske
familieejede Deerhunter fremstillet teknisk,
funktionelt jagttøj. Hver beklædningsgenstand
er tilpasset – og testet – i det miljø, hvor det vil
blive brugt, for at sikre at alle jakker og bukser
står mål med kravene. Det er derfor naturligt
at Deerhunter er blevet et så populært
jagtbrand og er tilmed også kongeligt
hofleverandør i Danmark.

DEERHUNTER MOOR VATTERET JAKKE
MED STRIK
Deerhunter jakke med strik er den p
 erfekte after
shoot jakke. Behagelig jakke med høj komfort til jagt
og fritid. Den lette Moor jakke er fremstillet af blødt
strik under armene for åndbarhed og designet med
pasform og et moderne snit for at tilfredsstille den
alsidige og kræsne naturbruger. Jakken er perfekt til
aftershoot og kan med fordel bruges som inderjakke
på de helt kolde dage. Isoleret med Deer-tex temp
vattering. Fås i flere farver og til damer.
Vejl. pris 599,–

DEERHUNTER EXPLORE JAKKE Midt om vinteren kan mørke skyer,
f rostvejr og skybrud spolere enhver jagttur. Explore vinterjakken giver
dig mulighed for at drage af sted med selvtilliden i behold. Deer-Tex®
Performance® Shell membranen beskytter dig mod skybrud, mens
Deer-Tex® Temp foret holder dig varm på selv de koldeste dage.
Vejl. pris 1.699,–
DEERHUNTER EXPLORE BUKSER er udstyret med den pålidelige
 eer-Tex® Performance Shell membran. Den er åndbar, vindtæt og
D
vandafvisende og gør Deerhunter Explore bukserne til det perfekte valg
til jagtture i forårs- og sommermånederne. Deerhunter Explore bukserne
er lette og strækbare, hvilket er en ekstra fordel for den aktive jæger.
Den justerbare og elastiske linning bidrager til den behagelige pasform,
mens et udvalg af lommer med lynlåslukning giver rigeligt med
opbevaringsmuligheder til dit udstyr. Vejl. pris 699,–



Se hele sortimentet på
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Derude i

NATUREN
Skønt undertøj

Pinewood er et meget passioneret udendørs brand der sigter mod
at tilbyde fremragende kvalitet og højtydende tøj og tilbehør til dem,
der elsker at bruge tiden i naturen. Ligesom os! Pinewoodʼs mål er
at skabe det mest behagelige, multifunktionelle jagtbeklædning
og tilbehør til dig, så du kan nyde det natur uanset vejr.
TERMO ORIGINAL WOOL 2.0 Lavet af den fineste
merinould og polypropylen, er Termo Uld Original
undertøj holdbart og blødt. Den er konstrueret til
koldere temperaturer og holder dig varm, tør og
frisk. Merinould er naturens egen løsning til at
regulere temperaturen, mens den også er lugt
bestandig. Termo Uld Original har et højt komfortniveau takket være åndbarhed, blødhed og fugtighed.
Jumper long sleeve. Vejl. pris 549,– Kampagnepris 449,–
Long Johns. Vejl pris 549,– Kampagnepris 449,–

SOM BÅDE VARMER
OG KØLER MED

Svenske Termo udvikler og fremstiller funktionel
inderbeklædning tilpasset det Skandinaviske klima og
årstiderne. Al beklædning er resultatet af høje krav til
kvalitet, funktionalitet og komfort. Meget inderbeklædning
er af det fineste merinould. Perfekt til at have tættest
på kroppen både på varme og kolde dage.

Uldbeklædning der opfylder

SVENSK MILITÆR STANDARD

PINEWOOD JAGTSÆT WILDMARK er meget holdbart,
funktionelt og behageligt jagtbeklædning. Med tapede sømme,
vandsøjle på 10.000 mm, stretch sektioner, ventilations lynlåse
og mange, rummelige lommer. Jakken har blandt andet
dobbelt radiolommer og baglomme. Jakke vejl. pris 1.695,–
Bukser vejl. pris 1.195,– Komplet sær jakke+bukser.
Kampagnepris 2.495,–

Woolpower i Östersund, Sverige, har siden starten i 1969 produceret tidløst
og funktionelt undertøj, der kan modstå pludselige vejrskift, ekstremt
klima og forskellige aktiviteter. Materialet uldfrotté er et materiale der fås
i mange beklædningstyper og som er udviklet sammen med det svenske
forsvar. En sjov og særlig detalje: hver syerske sætter sin egen navneskilt
i hver tøjdel, hun syr.


WOOLPOWER CREWNECK 200
+ LONG JOHNS 200 Rundstrikket sæt uden
sømme i længderetning og med indsatte
elastiske manchetter. Trøjen har et forlænget
ryg, der varmer ned over lænden. Bukserne
har en syet kil bagpå for optimal komfort.
Crewneck 200 sort eller grøn. Vejl. pris 699,–
Long John 200 sort eller grøn. Vejl. pris 599,–

Se hele sortimentet på

JAKTIA.DK
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MED TEKNIKKENS HJÆLP

HAR DU DIT PÅ
DET TØRRE (og varme).
THERM-IC VARMESOKKER MED
BLUETOOTH kombinerer high-tec
materialer med patenterede funktioner.
Impulsecontrol stimulerer blodcirkulationen og de 3 varmesindstillinger reguleres
enkelt med knapperne på batteriet, som
fæstnes med trykknapper længst oppe
på sokkerne. Inkl. hurtiglader. Findes
i fire forskellige størrelser.
Uden Bluetooth – Jaktia Edition.
Vejl. pris 1.795,– Kampagnepris 1.395,–

THERM-IC UV WARMER USB
Super effektiv støvlevarmer, den
forkorter tørretiden på dine støvler
og får varmen og luften i støvlen
til at cirkulere bedre rundt. Støvlevarmeren fylder ikke ret meget og
er let at have med sig. Den passer
til alle støvler- og skotyper. Lades
nemt op via USB - hjemme eller
i bilen. Vejl. pris 299,-

GATEWAY1® FODTØJ

Med Bluetooth – Jaktia Edition.
Vejl. pris 1.995,– Kampagnepris 1.595,–

– er kendt for sin gode pasform, gå-komfort og høje funktionalitet
– uanset vejr og underlag ...

HÄRKILA GROVE GTX
Alsidig jagtstøvle udstyret med vandtæt og
åndbar GORE-TEX-membran. Let og åndbar
polyester-overdel med nubuck læderforstærkninger og gummiforstærkninger på hæl og tå.
Forfodsfleksibelt sålsystem med ekstra støtte
i svang og stødabsorberende mellemsål.
Grove GTX kommer med 2-års garanti på
fabrikationsfejl. Str. 40–48. Vejl. pris 1.599,–

LOWA RENEGADE GTX MID
Med Vibram-ydersål, der giver et godt greb.
Overdelen er fremstillet af nubuck og ruskind.
GORE-TEX membranen gør støvlen helt vandtæt. Modelen bruges året rundt. Lowa´s bedst
sælgende sko år efter år. Fås også m. dame
læst. Vægt: 550 gram (UK 8). Ovandel:
nubuck/mocka. Membran: GORE-TEX®.
Ydersål: Vibram ® Evo, ikke slip. Str. 3–16.
Vejl. pris 1.899,– Kampagnepris 1.799,–

HÄRKILA WOODSMAN GTX
Alsidig, høj jagtstøvle udstyret med vandtæt
og åndbar GORE-TEX-membran. Let og åndbar polyester-overdel med nubuck læderforstærkninger og
gummiforstærkninger på hæl og tå. Forfodsfleksibelt
sålsystem med ekstra støtte i svang og stødabsorberende mellemsål. Woodsman GTX kommer med 2-års
garanti på fabrikationsfejl. Str. 40–47. Vejl. pris 1.899,–

LOWA Z8S GTX BROWN JAKTIA EDITION Moderne
jagtstøvle med 8” højt skaft. Øverste sektion er
lavet af ruskind og sikrer en perfekt pasform.
GORE-TEX membranen garanterer at støvlen er
helt vandtæt. Vægt: KUN 570 gram (UK8)
Materiale: Ruskind/Codura. Membran: Gore-Tex.
Ydersål: LOWA ”Cross Duty” – Str. 4–13 (37–48½).
Vejl. pris 1.999,– Kampagnepris 1.899,–

HÄRKILA REIDMAR GTX
Reidmar GTX-støvlerne er et par
forholdsvis fleksible kvalitets-
læderstøvler med et mellemhøjt
skaft og et U-turn® wire-snøresystem med livstidsgaranti, der
gør dem velegnede til brug i jævnt
til let ujævnt terræn. Støvlerne
har en 100% vandtæt GORE-TEXmembran. Str. 40–48.
Vejl. pris 2.399,–

LOWA ZEPHYR GTX LO TF
Lowa Zephyr er en god all-round
sko med Gore-tex membran.
Støvlen er udført i læder og cordura, som sikrer lang holdbarhed
samt god s tabilitet for foden.
Str. 40–48. Vejl. pris 1.499,–
Kampagnepris 1.399,–

nu

599,Sportsman
18” 4mm
2106 dark green
kr. 699,-

Woodwalker
18” 4mm
2144 khaki
kr. 999,-

Woodwalker
Lady 17” 4mm
1047 dark brown kr.
999,-

Moor Country
Lady 17” 3mm side-zip
1047 dark brown
kr. 1,399,-

Ascot Lady
6” 3mm
1036 black
kr. 599,-

Ascot
6” 3mm
2144 khaki
kr. 599,-

Moor Country
18” 3mm side-zip
1047 dark brown
kr. 1,399,-

Rubber conditioner
150 ml
Plejer dine gummistøvler
for at opretholde
funktion og forlænge
SD 6” Pull-on Chelsea
holdbarheden
1047 dark brown
Vejl. pris kr. 99,kr. 1,099,– se alle produkter og søg informationer på www.gateway1.dk
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JAKTIA-KORTET

Sådan får du nemt opfyldt dine drømme
– BETAL NÅR DET PASSER DIG
❱❱❱❱ OP TIL 18 MÅNEDER RENTEFRI DELBETALING
❱❱❱❱ LÅN OP TIL 60.000 KR
❱❱❱❱ INGEN ÅRSGEBYR PÅ KORTET
❱❱❱❱ INDFRI ALTID INDEN FOR 30-60 DAGE, UDEN OMKOSTNINGER
❱❱❱❱ ANSØG DIREKT PÅ SMS! SEND ”RB JAKTIA” TIL 1980

JAKTIA PROTEAM
DANMARK
Låneeksempel på en Tikka T3 Lite pakke kr 12.995,- rentefrit over 18 måneder:
18 MDR RENTEFRI
Løbetid: 18 måneder
Månedlig ydelse: 751,00 kr *
Kreditbeløb: 12.995,00 kr
Debitorrente: 0,00 %
Oprettelsesgebyr: 0,00 kr

Jaktia Pro Team Danmark består af hundeførerne og
jægerne Louise Johansson og Lasse Johansson. De
er begge dedikerede jægere, der har har gået på jagt
lige siden barndommen. Følg Louise og Lasse på deres
eventyr på Jaktia Danmarks Facebook och Instagram,
under hashtaggen #jaktiaproteam og på jaktia.dk.

Administrationsgebyr/måned:
29,00 kr
ÅOP: 4,77%
Kreditomkostninger: 522,00 kr
Samlet beløb til betaling:
13.517,00 kr

Delbetalingen har 14 dages fortrydelsesret.
Jaktia kortet tilbydes i samarbejde med Resurs Bank.

VELKOMMEN TIL JAKTIA
Find din nærmeste butik.

1

AALBORG

2

BRØNDERSLEV

3

AARHUS

4

HORSENS

5

KORSHOLM

6

LUNDEMØLLEN

7

MARIBO

8

KØBENHAVN

9

NORDSJÆLLAND

2
1

3

9

5
4

8

6

7

LOUISE JOHANSSON Jagt er for mig en
måde at komme tæt på naturen og at dele
de eventyr den bringer med ligesindede både to- og firbenede. De bedste
jagtdage har jeg sammen med min
formel 1 labrador, når vi jager ænder, og
træning og samarbejde går op i en
højere enhed. Men også når vi hjælper til
på drivjagt på elg eller vildsvin i Sverige.
Jagten og respekten for vildtet har givet
grobund for en stor interesse i hvordan vi
udnytter og tilbereder ressourcen vildtkød.
Glæden ved at tilberede sit eget vildt

sammen med svampe man selv har plukket
fuldender oplevelsen af at leve tæt på
naturen.
Ønsket om at komme tæt på naturen ledte til
at jeg uddannede mig til skov- og landskabs
-ingeniør i Sverige. Dette gav nogle
spændende år i Sverige inden for skovbrug,
inden jeg valgte at flytte tilbage til Danmark
for at uddanne mig til dyrlæge. En stor del af
min jagtlige interesse handler om etikken og
moralen omkring jagten. Vigtige emner, som
jeg mener enhver jæger bør tage stilling til.
Instagram:@iser_outside

LASSE JOHANSSON Jagt har altid været en
stor del af mit liv. Jeg er født i en familie
med en stor passion for jagt. Efter skolen
blev jeg jagtpraktikant på et gods i
Midtsverige hvor jeg lærte om
fasanudsætning og afvikling af større
selskabsjagter.
De seneste år har jeg fået en stor
interesse for bjergjagt/ vildmarksjagt. Jeg
har arbejdet for en outfitter i Canada hvor
man bor i vildmarken i op til fire måneder ad
gangen. Denne form for jagt hvor man er i

naturen og virkelig må arbejde for sine
jagtoplevelser er noget helt særligt for mig.
Her hjemme i Danmark bruger jeg meget tid
på min nye springerspaniel hvalp. Jeg tager
tit turen til Sverige for at jage især vildsvin,
ænder og råvildt. Jeg sætter en stor ære i at
kende vildtet på terrænet og afskyde de
rigtige dyr, etik og moral er en meget vigtig
ting for jægere, da det er et stort ansvar man
påtager sig, når man erhverver sig et
jagttegn, især over for vildtet.
Instagram: @hunthuntt

Bliv endnu bedre med os!
VELKOMMEN I KLUBBEN

Som medlem af Club Jaktia får du del i suveræne tilbud, eksklusive arrangementer og
mulighed for at købe udvalgte våben og andet udstyr til meget fordelagtige priser. Som nyt
medlem får du altid 50 kr i form af et gavekort som kan bruges i din lokale Jaktiabutik.
Er du endnu ikke medlem
– tilmeld dig nu!
Tilmeld dig nu på www.jaktia.dk eller
skan QR-koden med din mobiltelefon
og udfyld nemt formularen – så er du
med i Club Jaktia i løbet af 5 minutter.

Følg Jaktia og vore jagt- og outdoor
eksperter på vore sociale medier!



JAGT | FISKERI | FRITID
AALBORG - BRØNDERSLEV - AARHUS - HORSENS - KORSHOLM
- LUNDEMØLLEN - MARIBO - KØBENHAVN - NORDSJÆLLAND

Alle priser er inkl. moms og gælder t.o.m. 31.12.2021. Alle tilbud er gældende så længe lager haves og kan ikke kombineres med andre tilbud.
Sortimentet kan variere fra butik til butik. Vi tager forbehold for manglende leverancer, trykfejl og valutaændringer.

