
Tarjoukset voimassa 30.9.2017 asti (ellei toisin mainita) tai niin kauan kuin tavaraa riittää.  
Valikoimat vaihtelevat myymälöittäin, tarkista myymäläkohtainen saatavuus hankkija.fi.

Tuote tilattavissa myös 
verkkokaupasta www.hankkija.fi

Takki Swedteam Hamra
Monikäyttöinen takki metsästykseen ja muihin 
luontoharrastuksiin. Covertex®-kalvo suojaa 
sateelle alttiita alueita: hartioita ja hihoja. 
Käytännölliset taskut, mm. radiopuhelintasku. 
Kahisematon materiaali. Irrotettava huppu. 
Värit ruskea ja tumman vihreä (vaihtelevat myy-
mälöittäin). HWC3613048-58, HWC3513048-58

149,- 
Norm. 189,-

Rajoitettu erä!

Housut Swedteam Lynx
Erinomaisesti istuvat ja hyvin hengittävät housut työhön ja vapaa-aikaan. 
Polvien ja takamuksen stretch-materiaali mahdollistaa hyvän liikku-
vuuden. Vetoketjuilla avattavat tuuletusaukot reisien sivuilla.  
Monipuoliset taskut. HWC9024048-58

59,90 
Norm. 79,90

Ilmakivääri Gamo Bull IGT MACH 1
Gamon Power-sarjan tehokas ilma-ase huippuominaisuuksin!  
Halkaisijaltaan 30 mm ilma sylinteri typpikaasumännällä. Bull Whisper vai- 
menninpiippu. Säädettävä CAT-liipaisinkoneisto. RRR-rekyylin vaimenninkisko. 
Mukana 4×32 mm kiikaritähtäin. Kaliiperi 5,5 mm, lähtönopeus lyijyluodilla  
240 m/s (PBA-luodilla 315 m/s), teho 29 J.  GAMOMACH1 

299,-
Norm. 349,-

Tutustu Gamo-ilmakivääri- 

valikoimaan www.hankkija.fi

Jahti&Vahti  
Energia tai Extra Energia
Täysravinnot kaikille aktiivisille, paljon liikkuvil-
le koirille. Sisältävät tasapainoisessa suhteessa 
kaikki metsästys- ja urheilukoirasi tarvitsemat 
ravintoaineet, vitamiinit ja kivennäiset. 

Burrell S12 HD+SMS
•  Näkymättömällä inframustasalamalla 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. kuvapyyntö kesämökin 

säätilanteesta
•  Erinomainen kuvanlaatu ja Full HD -videokuvaus
RETBR5020F

279,- 
Norm. 299,-

Meidän Mökki  
3/2016

  Täydennä jahtikauden tarpeet    Hankkijalla!

Energia tai 
Extra Energia -säkin 

ostajalle Jahti &Vahti 
Liha-ateria 1 kg

KAUPAN PÄÄLLE!

Energia 15 kg 
JO4472

25,-
Norm. 27,80 € 
(1,67 €/kg)

Extra Energia 15 kg 
JO4470

27,90
Norm. 31 € 
(1,67 €/kg) 

Jahti&Vahti  
Liha-ateria 1 kg
Laadukasta lihaa help-
pokäyttöisessä muodos-
sa myös retkille. Sopii 
koirien kuivaruokien 
lisukkeeksi tai sellaise-
naan. LEM4536

3,-

Kumisaapas  
Viking Trophy II
Erityisesti metsästys- ja 
vaelluskäyttöön suun- 
nitellut luonnonkumi- 
saappaat. Hyvin jalkaan  
istuva ja nilkkaa tukeva 
muotoilu. Kiertojäykkä 
UGC-urapohja varmistaa 
pidon myös märässä ja 
vaikeakulkuisessa maas-
tossa. VI142400437-47

79,90

Metsästyspuku  
Alaska Extreme Light Pro
Kevyt ja monipuolinen puku aktiiviselle  
metsästäjälle ja luonnossa liikkujalle. HiDry™ -käsitelty pintakangas  
hylkii vettä ja likaa sekä kuivuu nopeasti. 100% veden- ja tuulenpitävä 
sekä erinomaisesti hengittävä Rain-Stop® -erikoiskalvo. Takissa kainalo-
ventilaatiot ja hengittävä vuorimateriaali.  
Housuissa selästä korotettu vyötärö, jossa  
joustava kiristysmahdollisuus. RET000973-1000 199,-

KAUPAN PÄÄLLE
Alaska Extreme Light 

Pro -maastolakki, 
arvo 19,90

(rajoitettu erä)

Supiloukku
Kotimainen.  
36 x 31 x 107 cm. 
GRAOF20

79,-
Retkikirves 
koivuvarrella
Laadukas  
kotimainen  
retkikirves  
koivuvarrella,  
erämiehen  
vakiovaruste!
HARM104

47,90
Uutuus!

Jahti & Vahti  
Koirien Luomurypsiöljy 1 L 
Energiatäydennykseen 
sekä ihon, turkin ja  
nivelten hyvinvoinnista 
huolehtimiseen tarkoi-
tettu kotimaisesta luo-
murypsistä valmistettu  
lisäravinne. JV86128

12,90
Norm. 14,90

Jahti&Vahti  
Palautusjuoma 600 g
Nesteyttää ja täydentää koiran hiili- 
hydraattivarastot nopeasti 
rasituksen jälkeen. JV86123

15,90
Norm. 19,90 (33,17 €/kg)  

Dagsmark Häme
Suomessa valmistettu koiran  
kuivamuona, jonka maistuvat  
raaka-aineet ovat kotimaisia.  
Sisältää koiran hyvin hyödynnet- 
tävissä olevaa kauraa.

2 kg 
DPF102

10,90 
(5,45 €/kg)

10 kg 
DPF110

39,90
(3,99 €/kg)

Uusi kotimainen koiranruoka!

VivaRES Pihkavoide 50 g
Antiseptinen pihkavoide eläinten ihohaa-
voille, haavaumille, ruhjeille ja hiertymille. 
Edistää haavojen paranemista. Luonnolli-
nen ja tehokas, valmistetaan suomalaises-
ta kuusen pihkasta. VIVPIHKA50

19,90
(398 €/kg)

Uutuus!

VivaRES Haavasuihke
Haavojen, ihovaurioiden ja ärtyneen  
ihon hellävaraiseen käsittelyyn eläimillä. 
Suihke muodostaa suotuisan ympäristön 
haavan ja vaurioituneen ihon paranemi-
selle. Sisältää kuusenpihkan antimikro- 
bisia ainesosia.

300 ml VIVHAAVA300

28,90
(96,33 €/l)

50 ml VIVHAAVA50

14,90
(298 €/l) 

Uutuus!

VivaRES Korvahuuhde 100 ml
Luonnollinen ja hellävarainen korvahuuhde 
koirille ja kissoille. Puhdistaa, rauhoittaa  
ja suojaa lemmikkien korvia. Sisältää  
kuusenpihkan antimikrobisia ainesosia.  
VIVKORVAH100

12,90
(129 €/kg)

Uutuus!

https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/tyoasut/takki-swedteam-hamra-ruskea/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/tyoasut/housut-swedteam-lynx/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/metsastys-kalastus-ja-retkeily/metsastys/riistakamera-burrel-s12-hd-sms/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/jahtivahti-energia-15-kg-koiranruoka/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/jahtivahti-extra-energia-15-kg-koiranruoka/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/jahtivahti-1-kg-liha-ateria/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/tyojalkineet/kumisaapas-viking-trophy-ii/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/vaatteet-ja-suojaimet/vapaa-ajan-vaatteet/metsastyspuku-alaska-extreme-light-pro/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/metsastys-kalastus-ja-retkeily/metsastys/supiloukku/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Rauta_ja_rakentaminen/tyokalut/kasityokalut/retkikirves-koivuvarrella/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Maatalous_ja_metsa/luomu/hevosten-ja-lemmikkien-luomutuotteet/jahtivahti-luomurypsioljy/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/jahtivahti-palautusjuomajauhe-600-g/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiranruoka/koiranruoka-dagsmark-hame-10-kg/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/vivares-pihkavoide-50-g/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/vivares-haavasuihke/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017
https://www.hankkija.fi/Hevoset_ja_lemmikit/koirat/koiran-hoito-ja-hyvinvointi/vivares-korvahuuhde-100-ml/?utm_source=24%20mags&utm_medium=magazine&utm_campaign=Metsastaja_5_2017



