
             METSÄLLE HANKKIJAN

                    KAUTTA!

Burrell S12 
HD+SMS
•  Näkymättömällä 

inframustasala- 
malla varustettu 
uusi versio  
TM-testivoittajasta 
17/2014

• Erittäin tehokas 
liiketunnistin

•  Liikkuvan kohteen havaittuaan  
kamera lähettää kuvan puhelimeen  
tai sähköpostiin (MMS/GPRS)

• Kuva tallentuu myös muistikortille
•  Etäohjaus puhelimella, esim. kuva-

pyyntö kesämökin säätilanteesta
•  Erinomainen kuvanlaatu  

ja Full HD -videokuvaus

299,-  

Burrell-riistakamerat 

tallentavat mitä  

maastossa tapahtuu! 

JAHTI&VAHTI – LIHAISAA LAATUA KOIRALLESI!

Jahti&Vahti  
Extra Energia 15 kg

26,30(1,75/kg)
 (norm. 31,-)

Palautusjuomajauhe  
600 g
Nesteyttää ja sisältää 
runsaasti maltodekstriiniä. 
Sisältää lisäksi mm. 
vitamiineja, magnesiumia, 
sinkkiä sekä karnitiinia, joka 
tehostaa rasvojen käyttöä  
energian-lähteenä. (24,83/kg)

14,90 
 (norm. 19,90)

Tarjoukset voimassa 30.9. saakka tai niin kauan kuin  tavaraa riittää. Valikoimat 
vaihtelevat myymälöittäin  (tarkista myymäläkohtainen saatavuus hankkija.fi).

Kaikki tuotteet saatavana myös 
verkkokaupasta www.hankkija.fi

Liha-ateria 1 kg
Maistuva kotimainen liha-ateria. 
Kätevä eväs mukaan luontoon ja 
metsästysretkille. Säilyy huoneen- 
lämmössä. (norm. 3,-/kpl)

KAIKKI  
JAHTI & VAHTI  

BARF-TUOTTEET

OSTA 4,  

MAKSA 3 
Tarjous voimassa 30.9.2016 asti. 

Ei verkkokaupan  
valikoimassa.

 Jahti&Vahti  
Energia ja Extra  

Energia  -koiranruuat

-15%
5,-
2 kpl

199,-

Koirien omegaöljy 
1000 ml
Sopii annettavaksi sekä 
energian lisälähteenä 
että ihon, turkin ja 
nivelten hyvinvoinnista 
huolehtimiseen.

19,90 

Puhti-koiranruoka 20 kg
Erittäin energiapitoinen ruoka 
kovaan rasitukseen. Sisältää 
siipikarjanlihaa ja lohta sekä 
luonnollisesti niveliä vahvistavaa 
simpukkaa. 20 % rasvaa ja 30 % 
valkuaista. (1,95/kg)

39,- 

Metsästyspuku  
Alaska Extreme Light Pro
Kevyt puku metsästäjälle ja 
luonnossa liikkujalle. HiDry™ 
-käsitelty pintakangas hylkii vettä 
ja likaa sekä kuivuu nopeasti.  
100% veden- ja tuulenpitävä  
sekä hengittävä Rain-Stop® 
-erikoiskalvo. Kainaloventilaatiot  
ja hengittävä vuorimateriaali. 
Housuissa korotettu vyötärö 
joustavalla kiristyksellä.

Metsästyspuku  
Alaska Blaze  
3D Pro
Täyttää uuden 
metsästysasetuksen 
vaatimukset hirvi- ja 
karhujahtiin. Huomioväri 
takaa turvallisuuden ja 
kolmiulotteinen Blaze 3D ™ 
camokuvio maastouttaa 
erinomaisesti riistalta. 100% 
veden- ja tuulenpitävä sekä 
erinomaisesti hengittävä  
Rain-Stop® -erikoiskalvo.

229,- 

Jahti&Vahti Energia 15 kg

23,60(1,57/kg) 
 (norm. 27,80)

Monipuoliset  
ja energiapitoiset täysravinnot. 
Runsas E-vitamiini suojelee  
solujen toimintaa. Valmistuksessa  
ei ole käytetty säilöntä-, väri-  
tai aromiaineita. 

 Energiaa  

aktiivisille koirille!

Kaupan päälle  

Alaska Extreme Light Pro 

-maastolakki, arvo 19,90.

(Rajoitettu erä)
Kaupan päälle  

Alaska asepussi, arvo 29,90. 

(Rajoitettu erä)

Burrell S12 HD
•  Näkymätön 

inframustasalama 
ja erittäin tehokas 
liiketunnistin

•  Liikkuvan kohteen 
havaittuaan kamera 
tallentaa kuvan 
muistikortille

•  Erinomainen 
kuvanlaatu ja Full 
HD -videokuvaus

179,- 

http://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vapaa-aika-ja-lelut/metsastys-kalastus-ja-retkeily/riistakamera-burrel-s12-hd-sms/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/jahtivahti-palautusjuomajauhe-600-g/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/
http://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/vapaa-ajan-vaatteet/metsastyspuku-alaska-extreme-light-pro/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/jahtivahti-koirien-omegaoljy-1000-ml/
http://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/puhti-koiranruoka-20-kg/
http://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/vapaa-ajan-vaatteet/metsastyspuku-alaska-blaze-3d-pro/
http://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vapaa-aika-ja-lelut/metsastys-kalastus-ja-retkeily/riistakamera-burrel-s12-hd/

