
VK.2200
GUNEX
ulei pentru 
conservarea piselor 
metalice 
flacon de 50 ml

3,60 €

doze spray
50 ml (VK.2215)»3,97 € 
200 ml (VK.2220). 7,94€

VK.2363
KLEVER
soluţie de 
brunat la rece 
flacon de 50 ml

12,12 6

VK.2336
ROBLA
soluţie de 
degresat la rece

doză spray 
200 ml

VK.2353
ROBLA 
SOLO ML
soluţie de curăţat 
reziduuri flacon 100 ml

DE TROFEE
8,12 £

BALLISTOL UNIVERSAL OIL
Ulei universal - Asigură un film protector alcalin pe suprafaţa metalelor, 
neutralizând orice reziduu de acid coroziv. Protejează pielea împotriva 
uscării, a apei, a insectelor şi ciupercilor, neutralizează reziduurile de 
acid tanic de pe piele, înmoaie pielea uscată, protejează, păstrează şi 
întinereşte toate suprafeţele din lemn natural, reînnoieşte suprafeţele 
sintetice, fără a lăsa pelicolă. BALLISTOL este fabricat din substanţe 
naturale. Este non-invaziv pentru oameni şi animale. Utilizarea şi des- 
compunera lui nu poluează mediul. Disponibil în flacon de 50 ml 
(VK.2109), şerveţele de şters (VK.2195) sau doză spray de 50 ml 
(VK.2148), 100ml (VK.2160) şi 200 ml (VK.2175).
Preţ: 2,9f i . 5,22£• 3,55£.5,18E-7,10£

BALSIN
4,50 £

Balsin Stockoil - pentru piesele din lemn de orice esenţă. 
Disponibil în trei nuanţe -  maro deschis (VK.2303), 
maro roşcat (VK.2306) şi maro închis (VK.2315)

VK.2280
USTANOL
Uleiul neutru pentru 
îngrijirea şi conservarea 
instrumentelor de 
precizie, mecanisme, 
unelte şi utilaje 
de precizie, 
doză spray 200 ml

5,00 £

VK.2365
BALLISTOL
Set întreţinere armă

MEGAline KateSc
7,50 £

Pentru carabină
cal. ,222Rem. (VL.07.10222) 
cal. 30.06Sprg. (VL.07.13006) 
cal. 9,3x62 (VL.07.19362)

Pentru arme 
cu ţeava lisă
cal.12 (VL.04.30012) 
cal.16 (VL.04.30016) 
cal.20 (VL.04.30Q20)

18,21 £

Pentru pistol
cal. 9 (VL.04.70009)

15,07 £ 45,11 £

Pentru carabină
cal.222Rem. 
(VL.04.50222) 
ca!.30.06Sprg. 
(VL.04.53006)

17,62 £

Truse de curăţat 
în cutie de lemn

Pentru carabină

(VL.085.5007)

26,40 £

Pentru arme 
cu teavă lisă 
cal.12
(VL.085.1012)

24 £

Pentru ţevi combinate
cal.12/30.06 
(VL.084C.1207)

Pentru arme cu ţeavă lisă
cal.12 (VL.08.10012) 
cal.16 (VL.08.10016) 
cal.20 (VL.08.10020)


