
Plast.pažba hlaveň Cena - kč
41 / 51 cm 19990
41 / 51 cm 20990
41 / 51 cm 20990
41 / 51 cm 21990
41 / 51 cm 20990
41 / 51 cm 21990
41 / 51 cm 21990
41 / 51 cm 22990

Originální obal na rozloženou zbraň vč. opt.zaměřovače 999

Plastová pažba hlaveň Cena - kč
56 / 61 cm

21990
22990
26990

EXTREME HUNTER, nerez, kanelovaná hlaveň i závěr NEW 26990

61  cm
25990

308 Win, 6,5 Creedm. 36990
300 WinMag 37990

41990

NEW 31990

NEW 18990

příslušenství

2150

1350

1500

1850

1850

v základní ceně

1500

999

900

Cena - Kč

1500

BRNO HUNT

Ing.Petr Mikulášek   

Gebauerova 32

zásobníková šachta pro pažby GRS

zásobník 5 nebo 10 ran pro pažby GRS

závit na ústí hlavně pro kompenzátor, úsť.brzdu

pevná regulovatelná světlovodná mířidla

brnohunt@seznam.cz

+420 602 765 313

615 00 BRNO

Černá - klasická pažba
Imitace Dřeva pažba
Černá - THUMBHOLE pažba

náhradní díly - příslušenství

Dvoudílná montáž puškohledu ocelová černěná, průměr kroužku 30 mm

lovec. zásob.šachta + 1 zásobník  ( krátký i dlouhý systém )

lovec.samostatný zásobník ( krátký i dlouhý systém )

samostatný zásobník (krátký i dlouhý systém) VARMINT SYSTÉM HMR, BMP

jednoranová kulovnice

Černěná ocel

BxR 22LR - samonabíjecí malorážka

BMP plně stavitelná pažba z lehké ALU slitiny

zelená plastová pogumovaná-model HUNTER
ořechová olejovaná s lícnicí-SCANDINAVIA model TIMBER

Materiál

Nerez. ocel .308 Win

Nerez ocel  .308 Win
Nerez ocel  .308 Win

Černěná ocel
Černěná ocel

Černá - klasická pažba
Pažba přírodní kamufláž

KULOVNICE BERGARA - prodejní ceny vč. 21% DPH platné od 20/06/2022

BA 13 TD - možno rozebrat na 2 ks bez nářadí

B 14 - opakovací kulovnice

lovecké kónické hlavně - závit na ústí v ceně
černá plastová s lícnicí - model SPORTER

Imitace Dřeva pažba
Černá - THUMBHOLE pažba
Pažba přírodní kamufláž
*Picatinny lišta, kanelovaná hlaveň a závit na ústí hlavně v ceně

*Picatinny lišta, kanelovaná hlaveň, pevná světlovodná mířidla a závit na ústí hlavně v ceně

černá plastová pažba s lícnicí
HMR stavit.plastová pažba s ALU beddingem
HMR stavit.plastová pažba s ALU beddingem

B14 R - opakovaná malorážka, pažba HMR

Černěná ocel

Nerez ocel  .308 Win

www.bergararifles.com

ocelová lišta jednodílná lišta weaver pro montáž příslušenství

Originální BERGARA obal na  zbraň včetně opt.zaměřovače

.243Win;6,5x55SE;6,5Creedmoor;270Win;308 Win;30-06Spr;300WM;7mmRM;8x57JS;9,3x62

ráže : .222 Rem, .243 Win, 6,5x57R, .308 Win, 30-06 Spring,  45-70 Gov, .300 AAC Blackout, 8x57 JRS

+420 515 542 119

výhradní dovozce do ČR 

varmint hlavně - závit na ústí v ceně , r.308 Win, 6,5 Creedmoor

mailto:brnohunt@seznam.cz
mailto:brnohunt@seznam.cz


4999

Cena - Kč

2700
999

Obal na kulovnici BERGARA TD s puškohledem, polstrovaný 999

Obal na kulovnici BERGARA s puškohledem, polstrovaný 850

850
999
450

Uhlíková ocel  Nerez. ocel
AISI 4140 AISI 416

610 - 680 - 711 5000kč/200€ 6500kč/260€
610 - 680 - 711 6000kč/240€ 8500kč/340€
610 - 680 - 711 7000kč/280€ 9500kč/380€

23

Výkovky hlavní BERGARA BARRELS - orientační ceník

Otočná skládací židle BERGARA STAG

25,4 - 28 -30
32

Sportovní jednodílná montáž , 30 mm, podbroušená - 20 MOA

Popruh/řemen na kulovnici BERGARA vč.úchytek (černý/hnědý)
Popruh/řemen na kulovnici BERGARA vč.úchytek, CAMO
Rychloupínací oka na řemen - pár

Batoh BERGARA (černý/zelený)

Každý model se ve zbrojovce BERGARA kompletuje dle přání zákazníka, opakovací kulovnice BERGARA BX-11 je dodávána v obalu 

z odolného polymeru. Černěné nebo celonerezové provedení, design pažby, ráže a provedení hlavně.

Délka (mm)Vnější průměr (mm)
Materiál

k dodání pouze pro držitele zbrojní licence, individuální cenová nabídka na vyžádání

Příslušenství - BERGARA


