
God jagt
er godt gear og 

fællesskab

seeland.com 

 vind præmier 
i december



Synlig 
for jægere

usynlig for vildtet

Lydløs 
komfort
EXCUR
Jagtsæt til driv- og trykjagt i tæt- 
bevokset terræn. Excur er jagttøj i 
Realtree camouflage med AP® Blaze 
orange detaljer, som gør dig ekstra 
synlig for andre jægere. Jagtsættet 
er udført i et blødt, vandafvisende 
og lydsvagt ydermateriale og har 
den vand- og vindtætte SEETEX®- 
membran.

JAKKE
30% Realtree® APB eller
70% Realtree® APB, Str. 48-60

1.699,-

BUKSER
Realtree® Xtra, 
Str. 48-60

999,-
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Slidstærk 
sikkerhed
EXCUR KIDS
Jagtsæt som giver den unge jæger 
maksimal komfort og sikkerhed på jagten. 
Excur er slidstærkt jagttøj hovedsageligt 
i Realtree AP® Blaze orange camouflage. 
Sættet er udført i et blødt og lydsvagt 
ydermateriale og har den vand- og 
vindtætte SEETEX®-membran.

Yukon Kids
Varm, kraftig børnevest i Realtree AP® Blaze orange. 
Et oplagt valg til at holde varmen og sikre synlighed.
Realtree® APB, Str. 4-16 år

599,-

Visible vest
Tynd sikkerhedsvest i Realtree AP® Blaze orange 
camouflage. Vesten er udstyret med stiklommer 
og radiolomme.
Realtree® APB, Str. S-5XL

899,-

Visible cap
Jagtcap med Realtree AP® 
Blaze orange camouflage.
Realtree® APB, Str. One size

249,-

JAKKE
Realtree® APB, Str. 4-16 år

1.199,-

BUKSER
Realtree® APB, Str. 4-16 år

999,-
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For en god jagt
TREESTAND PAC II
Ekstremt lette Pac Boots med Thinsulate™ Ultra, der isolerer ned 
til -70°C. Skabt til anstandsjagt i bidende kulde med vandafvisende 
overdel, høj komfort og optimalt fodfæste.
Dark brown, US Str. 7-15

1.699,-

Stillesiddende jagt
komfortabel påklædning

Outthere 
Lydløs camouflage-heldragt, som 
giver optimalt skjul og isolation. 
Outthere har den vind- og vandtætte 
SEETEX®-membran, og vendbar krave 
i farven orange blaze, så du bliver set 
af andre jægere.
Realtree® APG, Str. 48-64

2.399,-
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Hold 
på varmen
OUTRIDER SITTINGBAG
Isolerende siddepose til ekstrakolde dage i 
skydetårnet. Outrider siddepose lukker den 
kolde luft ude og holder på kropsvarmen. 
Den er foret med luftig, lydløs og varm 
Sherpa fleece, har forstærket bund i Oxford 
nylon og lynlåsåbning til fødderne.
Pine green, Str. One size

899,-

Bipod
Justerbar længde og tiltbeslag. Fastgøres
til riflen i rembøjleskruen. Fås i to længder. 

Riffelkuffert
Solid riffelkuffert i hård dobbeltlagsplastik. Foret med tre lag skumgummi, 
som effektivt beskytter dit våben. Kufferten er godkendt til flytransport og 
kan låses med hængelås. 
3,5 kg, 124x25x10 cm

599,-

18-22 cm

449,-
22-33 cm

499,-
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Klassiske 
klæder 

til traditionsrig jagt

Klassisk jagtsæt
KENSINGTON
Enkelt sæt inspireret af klassisk jagttradition. Kensington 
er et all-round jagtsæt designet til alle former for jagt- 
aktiviteter, hvor elegant påklædning er påkrævet. Sættet
har forstærkede paneler på udsatte områder, og er 
udstyret med den vand- og vindtætte SEETEX®-membran. 
Orange sikkerhedsvest medfølger.

JAKKE
Pine green, Str. 48-60

1.499,-
BUKSER
Pine green, Str. 48-60

899,-

Jagtstol
Stålstel, lædersæde og teleskopben, så den kan justeres 
i højden. Fås i standardudgave med spids fod eller i 
luksusudgave med rem og udskiftelig fod, som kan 
tilpasses underlaget. Spids fod

399,-
Udskiftelig fod

499,-
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Traditionen tro 
BLACKMOOR
Praktisk, lydsvagt jagtsæt med forstærkninger på 
udsatte områder, vind- og vandtæt SEETEX®-membran 
og tilhørende sikkerhedsvest. Blackmoor er et pålidelig 
allround-sæt udviklet til klassisk fællesjagt. Orange 
sikkerhedsvest medfølger.

JAKKE
Black olive, Str. 48-60

1.599,-
BUKSER
Black olive, Str. 48-60

1.099,-

VENDBAR
Hue i grøn og ekstra 
synlig orange.
Ian reversible, 
Orange/Pine green,
Str. One size

129,-

LIGHT CAP
Cap med LED-dioder, 
der kan indstilles til 
flere lysstyrker.
Brown, Str. One size

299,-
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På jagt 
i bidende kulde
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Hold varmen
POLAR JAGTTØJ
Ultravarmt jagttøj med Thinsulate™-isolering og vand- og vindtæt SEETEX®-membran. Sættet 
er udført i et let, børstet fibermateriale, der er lydløst og hæmmer lysreflektion. Fås i tre 
farvevarianter i Realtree®-camouflage. Orange sikkerhedsvest medfølger.

jakke
Realtree® Xtra green (Str. 48-60), 
Pine green (Str. 46-64), Realtree® APB 
(Str. 48-60), eller Realtree® APS (Str. 48-60)

2.199,-

overalls
Realtree® Xtra green (Str. 48-60), 
Realtree® APS (Str. 48-60) eller Pine Green 
(Str. 46-60, 50-54/31" og 50-54/35")

1.599,-

REALTREE®

Realtree® er et af 
verdens førende 
camouflagedesign. 
Virksomheden har 
udviklet camouflage 
i 30 år og har camou- 
flagedesign til næsten 
alle jagttyper.

FLEECEFORET HUE
Varm hue foret med blød og 
isolerende highloft fleece.
Outthere hat, Pine green, Realtree 
Xtra® green, Realtree APB® eller 
Realtree APS®, Str. M-XL

469,-

LUFFE MED INDERHANDSKE
Varm luffe med SEETEX®- 
membran og fleece-inderhand-
ske med hul til skydefingeren.
Outthere luffe, Pine green eller 
Realtree® Xtra green, Str. M-XXL

499,-

Realtree® APS (All Purpose Snow)
Udviklet til sne- og isdækket landskab.

Realtree® APB (All Purpose Blaze)
Med Blaze-camouflagen er jægeren

synlig for sine medjægere, men skjult 

for vildtet.

Realtree® Xtra green 
Helårs-camouflage, der er særlig 

effektiv i efterårets og vinterens 

falmede farver.
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SHELDON 
SOLID VARME
Sheldon er et ekstremt varmt jagtsæt, der er skabt til både 
anstandsjagt og aktiv jagt i bidende kulde. Sættet introducerer 
en ny generation af optimeret Thinsulate™-vattering, mens den 
vand- og vindtætte SEETEX®- membran holder dig tør fra inderst 
til yderst. Orange sikkerhedsvest medfølger.

Fællesskab
uanset vejret

JAKKE
Faun brown, Str. 48-60

1.899,-
BUKSER
Faun brown, Str. 48-60

1.299,-
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allround 
bukser
PREVAIL FRONTIER
Slidstærke jagtbukser med strækbare 
paneler og vandafvisende DWR- 
behandling. Frontier er top-modellen 
i Prevail-serien og er forsynet med 
lynlåsventilation bag lårlommerne 
samt den vand- og vindtætte 
SEETEX®-membran.
Beech, Str. 48-60

999,-

Moscus
Kraftig og blød flannelskjorte foret med tætvævet 
fleece. Velegnet som mellemlag i kolde perioder, 
eller som jakke i overgangsperioder.
Mossy green check eller Musk red check, Str. M-3XL

499,-

Redwood
Kraftig og robust flannelskjorte med 
mesh-ventileret ryg og trykknapper.
Lumber check, Str. M-3XL

499,-

Moel
Brunt læder-
bælte med 
messing- 
spænde.
Brown, Str. 
90-120 cm.

349,-
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isolerende og skridsikker
WOODCOCK, DAME OG HERRE
Gummistøvle med støddæmpende og skridsikker sål.  
Isoleret med 5 mm neopren og forstærket med Seeland 
Diamond™-foring, der er 10 gange mere slidstærk end
konventionel foring. Fås i dame- og herremodel.
Woodcock AT+™ 18” 5mm, Dark green, US Str. 3-17
Woodcock AT+™ Lady 16“ 5mm, Dark brown, US Str. 5-12

1.399,-

God jagt
kræver godt fodtøj

Slidstærk 
komfort
AGRI 16" 4MM
Slidstærk gummistøvle i en særlig 
compound, som modstår den lave 
PH-værdi, der findes i landbrugsjord. 
Støvlen har ekstra profileret sål og 
4mm neoprenforing for ekstra 
komfort og isolation.
Dark green, US Str. 3-17

699,-
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Pasform og komfort
ESTATE VIBRAM® 5MM SIDEZIP
Høj gummistøvle fremstillet i naturgummi med lynlås i siden, 
justerbart skaft, stabil ydersål og støddæmpende indersål.
Dark green, US Str. 4-15

1.499,-

2 PAR SOKKER
Varme og slidstærke jagtsokker i 38% blød og 
komfortabel merinould med forstærkninger 
i hæl og tå.
Field 2-pak, Dark green, Str. M-L

199,-

Allround damestøvle
COUNTRYLIFE 10" LADY
Let gummistøvle med 
justerbar skaftelukning og 
anatomiske indersåler, der 
sikrer dine fødder komfort 
og stabilitet.
Countrylife 10" CS Lady, 
Olive, US Str. 5-12

499,-

STØVLETØRRER
Tørrer sko, støvler, handsker og 
gummistøvler på en hurtig, effektiv 
og blid måde.

249,-

PLEJEMIDDEL TIL GUMMISTØVLER
Tilfører næring, renser og beskytter  
mod UV-skader. 
Neutral, 125 ml.

79,-

STØVLETASKE
Taske i vandtæt materiale med 
lynlåse og mesh-ventilation. 
Green/Brown

169,-
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JAKKE
Pine green, 
Str. 4-16 år

1.099,-

BUKSER
Pine green, 
Str. 4-16 år

699,-

eton kids
Slidstærkt og funktionelt jagtsæt til alle vejrtyper. Med lydsvagt 
og blødt ydermateriale og vind- og vandtæt SEETEX®-membran. 
Orange sikkerhedsvest medfølger.

Kuldeskjold
POLAR LADY
Isolerende og lydsvagt jagtsæt til jagt under de koldeste 
vejrforhold. Med den varme Thinsulate™ foring og vand- 
og vindtæt SEETEX®-membran beskytter Polar Lady dig 
effektivt mod vind, vand og kulde. Orange sikkerhedsvest 
medfølger.

JAKKE
Pine green, Str. 36-46

1.999,-

Beatrice lady
Figursyet dameskjorte pyntet 
med en broderet sneppe.
Primrose check, Str. XS-XXL

349,-

BUKSER
Pine green, Str. 36-46

1.499,-
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glyn lady
ISOLERING MED STIL
Varmt og isolerende jagtsæt til stillesiddende 
jagt i bidende kulde. Sættet har vand- og vind-
tæt SEETEX®-membran og er foret med sene-
ste Thinsulate™-teknologi, som er tyndere, 
varmere og lettere. Orange sikkerhedsvest 
medfølger.

jakke
Faun brown,
Str. 36-46

1.699,-

bukser
Faun brown,
Str. 36-46

999,-
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Sælges i førende jagtbutikker. Ring 43 410 410 (tast 1) for henvisning til nærmeste forhandler eller se mere på seeland.com

Et sæt med stil
skjorte & sweater
Kombinér en klassisk ternet skjorte med en varm uldsweater. Fås i mange farvevarianter 
og i ekstra store størrelser. 
Preston skjorte: Egret check (M-5XL), Blue check eller Yellow check, Str. S-5XL, normalpris 349,-
Nigel skjorte: Barn check, Bleached check eller Pine green check, Str. M-3XL, normalpris 349,-
Reading striktrøje: Cypress melange, Shaded olive melange eller Faun brown melange, Str. M-3XL, normalpris 499,-

Nigel 

Reading

Preston 

699,-
spar 149,-

 sætpris

seeland.com 

 vind 
præmier 

i december


