
17 990,-
KAMPANJEPRIS

5990,-
PARTNERPRIS

2990,-
KAMPANJEPRIS

19,50
PRIS FRA

5990,-
PARTNERPRIS

Varighet 1. mai 2017 til 30. juni 2017.  Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

12 190,-
3-12x56

2017

Tikka T3x riflepakke leveres med Nikko Stirling Diamond 3-12x56 kikkert med lys og Burris
ringmontasje i stål. Våpnet leveres med justerbar kolbe, 14:1 gjenger og A-TEC Forest
lyddemper i grønn eller sort. Kaliber 6,5x55, 308 Win og 30-06.

riflepakke

15 990,-
KAMPANJEPRIS

REPLAY-10455 STAINLESS
85 SYNTHETIC
BLACK FLUTED

RANGER

MICRO S-1



570mm pipelengde, 3 skudds magasin, vekt på 2,8 kg. 
Kaliber 6,5x55, 308W og 30-06 (andre kaliber på forespørsel)
Pakken leveres med Burris Four-X 3-12x56 og Tikka Optilock ringer og base i stål.

Tikka T3x riflepakke leveres med Nikko Stirling Diamond 3-12x56 (30 mm) kikkert med lys og Burris
ringmontasje i stål. Våpnet leveres med 510mm pipelengde, 3 skudds magasin, justerbar kolbe, 14:1
gjenger og A-TEC Forest lyddemper i grønn eller sort. Vekt 2,9 kg. Kaliber 6,5x55, 308 Win og 30-06.

#Vår bestselgende riflepakke!

Kun våpen

#Ny prisgunstig riflepakke!

Spesifikasjoner som T3x Lite, men i stainless finish. Leveres med 510mm
pipelengde, 3 skudds magasin og har en vekt på 2,8 kg. 
Kaliber 6,5x55, 308W og 3006 (andre kaliber på forespørsel)

T3x RIFLEPAKKE

T3x LITE STAINLESS med gjenger

Tikka T3x LITE Riflepakke

Kun våpen

10 990,-
KAMPANJEPRIS

12 990,-
KAMPANJEPRIS

15 990,-
KAMPANJEPRIS

17 990,-
PAKKEPRIS

14 990,-
PARTNERPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no2

http://www.schouvapen.no/


Tikka T3x TAC A1 leveres med foldbar kolbe med mange jus-
teringsmuligheter. For- og bakskjefte er AR-15 kompatibelt.
620mm pipelengde, 10+1 skudds magasin og har en vekt på
5,1 kg. Pipen er gjenget 5/8x24. Picatinny skinne, teflonbelagt
sluttstykke med stor hevarmskule. Kaliber 260Rem, 308W og
6,5 Creedmore.

Tikka T3x sin presisjon og pålitelighet er et
begrep blant jegere og skyttere verden over.

Tikka T3x CTR leveres med justerbar kolbe og Tactical grep,
510mm pipelengde gjenget 5/8x24, 10+1 skudds magasin og
har en vekt på 3,4 kg. Picatinny skinne, teflonbelagt sluttstykke
med stor hevarmskule. Kaliber 260Rem og 308W.

#Langholdsskytterens drøm!

16 690,-
PARTNERPRIS

25 850,-
PARTNERPRIS

Fordeler med T3x

T3x TAC A1

T3x CTR ADJ. med gjenger

• Bred utkasteråpning
• Sluttstykket har to låseklakker og fjærbelastet stål 
  utdrager og utkaster
• Ladearmen har 70˚ og gir raskt og presist ladegrep
• Boltmuffe i metall
• Kaldhamret, håndkronet frittflytende pipe gir topp presisjon
• Stål rekylklakk
• Uttagbart boksmagasin

• Låskasse med freste spor for montasjer
• Presist avtrekk. Justerbart fra 1–2 kilo
• Presisjonstestet på fabrikken. 3 skudd innenfor 
  1MOA/2,908 cm. på 100 meter
• Nettskjæring som gir godt grep under alle forhold
• Utskiftbart pistolgrep gir varierte muligheter
• Lite resonans i kolben
• Mykere kolbekappe gir mindre rekyl

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 3
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Sako 85 Grizzly med fluted 540/19 mm. pipe.
Oppgradert klassisk skjefte. Vekt ca. 3,5 kg. 

Leveres i følgende kaliber: 308 Win og 30-06.

Våpenet har et fantastisk skjefte med gummiert overflate som sikrer at du under alle forhold har ett perfekt grep om våpenet. 
Matt stainless overflate gir ikke noe gjenskinn og den er i tillegg svært værbestandig. Dette er en skikkelig bruksrifle med alle Sako sine
fordeler som du kan lese om på denne siden. Sako Synth Stainless leveres med 570mm pipe og vekten er på 2,9kg! Kaliber 6,5x55,
308W og 3006 (andre kaliber på forespørsel) 

Nå også i lefthand og kal. 6,5x55 og 30-06

#Luksuriøs og velbalansert jaktrifle!

Rifla for «gram-jegerne»! Revolusjonerende Carbonskjefte håndlaget i Finland,
med overflatebehandling som gir godt grep. Fluted 515 mm. pipe gjenget for
lyddemper 14:1. Kaliber 308 Win, 6,5x55 og 30-06. Vekt 2,4–2,6kg.

85 CARBONLIGHT

85 GRIZZLY

85 FINNLIGHT S/S

85 SYNTHETIC STAINLESS

Kompakt, lett og elegant jaktrifle med fluted pipe. 
Finnlight kombinerer lav vekt og solid kvalitetsinntrykk i alle detaljer, med Sakos velkjente pålitelighet, presisjon 

og patenterte funksjoner. Leveres i kaliber 6,5x55 og 30–06 (570 mm), 308 Win (515 mm. pipe). Vekt 2,8–2,9 kg.

Lefthand kr. 35 650,-

19 990,-
KAMPANJEPRIS

34 390,-
PARTNERPRIS

25 490,-
PARTNERPRIS

#En av våre absolutte bestselgere fra Sako! 19 990,-
KAMPANJEPRIS

http://www.schouvapen.no/
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Populær finkalibret småviltrifle med enkelt pipeskifte. Tilgjengelige kalibre: .17 HMR, .22 Mag og .22 LR. Ferdig gjenget inkl. Sako
lyddemper (kun .22 LR). Kikkert 3-9x40 med montasje. Kikkerten har parallaksejustering og kulebanekompensator. Topp kvalitet på
alle komponenter gir deg den optimale skyteopplevelsen. Pipelengde 560mm. Vekt 2,6kg. (kun våpen).

Nydelig jaktrifle fra Sako! Våpenet oppleves som svært velbalansert med den 570mm lange flutede pipen. Mekanisme og pipe er i
blånert finish. Øvrige spesifikasjoner som Sako 85 Finnlight. Pipelengde 570mm Vekt 2,9 kg. 5+1 boksmagasin

Våpenet leveres med frittliggende, utskiftbar pipe på 560mm med 19mm munningsdiameter. Skjeftet er justerbart og har kraftig ut
frest pistolgrep som ligger godt i hånden. Forskjeftet har skinne for montering av remfeste eller tofot. Totalvekt 4,5 kg. Nydelig balanse
og stødig skytefølelse. Leveres med 11 mm spor for enkel kikkertmontering. Justerbart(1-2kg) direkte avtrekk og 5-skudds magasin er
standard.

QUAD SYNTHETIC PAKKE

85 SYNTHETIC BLACK FLUTED

#Det ultimate våpenet for trening og konkurranse!

13 990,-
KAMPANJEPRIS

17 990,-
KAMPANJEPRIS

9990,-
PAKKEPRIS

• 6 forskjellige låskasser (tilpasset hvert kaliber)
• 3 låseklakker/sluttstykke maskinert ut av ett stykke stål
• Integrert montasjespor (Optiloc)
• Sako Safety System (kan ta ut patron i sikret tilstand)
• Kontrollert mating, patronen sitter i sluttstykke frem 
til kammeret. Våpnet har toppmating

85 fordeler
• Magasinet har kryssmating og plass til 5 (6) skudd
• Magasinlås som sikrer at det ikke faller ut
• Justerbart meget godt avtrekk 1-2 kg.
• Lav låskasse med lavt hevarmsløft
• Presisjonsgaranti 5 skudd innenfor 1 moa/2,908cm
• Kaldhamrede piper

QUAD RANGE

http://www.schouvapen.no/


Syntetisk kolbe med remfester og gummikolbekappe. Boltmekanisme med 10 skudds
magasin. Accutrigger justerbart avtrekk. To punkts sidesikring. 533mm pipe og åpne sikter.

Elegant design. Høyt synthetisk skjefte i forhold til kikkert-montering. Gode grepsflater. Nykon-
struert låskasse med god sluttstykkelåsing. Weaver-klakker leveres ferdig påmontert. Her får

man skikkelig nytte for Accutrigger som både gir et godt avtrekk og er en ekstra sikkerhet.
Pipen er på 560mm og leveres uten åpne sikter. 10 skudds boksmagasin. Vekt 2,5 kg 

POP-UP TARGET
.22LR Diamond

SAVAGE AXIS II XP

SAVAGE MARK II F

SAVAGE A17

#Meget god og presis boltrifle!

#Lett og enkel salongrifle til hyggelig pris! 

#Første halvautomat i kaliber 17HMR!

Nikko Stirling Mountmaster 3-9x40 
med parallaksejustering og 11mm montasje. Half Mil-Dot retikkel.

MOUNTMASTER

AccuTrigger gir skytteren muligheter til selv 
å justere avtrekket etter eget ønske. Man
slipper å benytte børsemaker til dette. Selv når
AccuTrigger er justert til minste vekt er det helt
trygt. Våpenet kan ikke ved uhell gå av ved
normal håndtering. Den integrerte AccuRelease
må bli helt presset inn for at skuddet går. 

Her får man alt som trengs for å komme seg på jakt uten at innvesteringene blir alt for store.
Pipen er på 560mm og leveres uten åpne sikter. Godt syntetisk skjefte med gode grepsflater og behagelig

rekylkappe, fin skjeftehøyde i forhold til montering av kikkert. Accutrigger justerbart avtrekk. To-punkt sikring sitter plassert
på kolbehalsen. Rask og effektiv avsikring. Utagbart boks magasin med 4+1 kapasitet. Leveres ferdig montert med Weaver 3-9x40

kikkert og Weaver montasje. Vekt uten kikkert: 2,9 kg.

199,-
PRIS

799,-
PARTNERPRIS

7990,-
PARTNERPRIS

6499,-
KAMPANJEPRIS

2990,-
KAMPANJEPRIS

#Mye optikk for pengene!

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no6
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CZ 455 American, A-TEC Forest lyddemper og Nikko Stirling Mountmaster 3-9x40
kikkertsikte og montasje. Kikkerten har parallaksejustering og kulebanekompensator. 

Rett, klassisk, syntetisk skjefte. Løpslengde 525 mm. Vekt 2,8 kg. Inkludert Nikko Stirling
Mountmaster 3-9x40 kikkertsikte og montasje. A-TEC Forest lyddemper. 

Sluttstykket og andre smådeler er behandlet med antirustmiddel (ARCOR). Den stilige grønn-
svarte kolben er produsert i glassfiberforsterket polymer og den har Soft-Touch finish som gjør

at den er god å holde i. 525mm løp i rustfritt stål. Vekt 2,8 kg. Kaliber .22LR
Leveringsklar i juni.

#CZ 455 i rustfri utgave, 
endelig på det norske markedet!

455 AMERICAN pakke

455 SYNTETIC pakke

455 STAINLESS

Standard velocity ammunisjon
som virker i både rifler og
håndvåpen. Utgangshastighet
på 320 m/s. 40grs rundneset
blykule (LRN) Forpakning:
50/500/5000

Populær ammunisjon med subsoniske
egenskaper. Denne har 75% lydreduk-
sjon fra vanlig standard velocity lad-
ninger og kan dermed fint brukes uten
lyddemper uten at hørselen skades. Ut-
gangshastigheten er på 220 m/s. Meget
god presisjon! Kulevekt: 40grs (LRN)

CCI QUIET

CCI STANDARD

Spør din 
Schou Partner 
om kvantums-
priser!

• Topp presisjon
• Funksjonell mekanisme
• Velplassert sikring
• Justerbart avtrekk
• Enkelt løpsskifte (17HMR, 22WMR, 22LR)
• Modellutvalg
• 5 skudds boks magasin 
  (10 skudds kan kjøpes som tilbehør)

Hvorfor kjøpe CZ?

#Norges mest solgte
treningsammunisjon
i 22LR! 

4990,-
PAKKEPRIS

3990,-
KAMPANJEPRIS

5990,-
PARTNERPRIS

Kun våpen

5990,-
PAKKEPRIS

4990,-
KAMPANJEPRIS

Kun våpen

0,99
Pr. skudd 1,30

Pr. skudd

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 7
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Trophy Bonded Tip har blitt en av våre mest populære storvilt-
patroner. Den moderne konstruksjonen med plastspiss og boat-
tail kuleavslutning sikrer presise skudd. Bly og mantel er
«bondet». Dette gir en restvekt på opptil 99%. Kontrollert eks-
pansjon gjør dette til en svært effektiv jaktpatron.

Trophy Copper er en av de mest moderne og miljøvennlige
kulene noensinne laget. Konstruksjonen med plastspiss og boat-
tail kuleavslutning sikrer presise skudd. Hylsene er nikkel-
belagte. Dette forhindrer korrosjon og gir bedre patronmating.
Restvekt på opptil 99% selv ved stor treffmotstand.

TROPHY COPPER AMERICAN EAGLE

Nå også tilgjengelig i
kaliber 6,5x55

#Endelig kan vi tilby en
komplett høykvalitets-
ammunisjon for trening
og konkurranse!

.223 REM
22-250 REM
243 WIN
.25-06 REM
.260 REM
6,5x55 140 grs.
6,5x55 156 grs.
270 WIN 150 grs.
270 WIN 130 grs.
270 WSM
7mm-08
.280 REM
30-30 150 grs.
30-30 170 grs.
308 150 grs.
308 165 grs.
308 180 grs.
30-06 150 grs.
30-06 165 grs.
30-06 180 grs.
7MM REM MAG 150 grs.
7MM REM MAG 175 grs.
300 WIN MAG 150 grs.
300 WIN MAG 165 grs
300 WIN MAG 180 grs
300WSM 150 grs.
300WSM 180 grs.
338 WIN MAG
338 FEDERAL
45-70 GOVERNMENT

• MODERNE TEKNOLOGI
• ELEKTROKJEMISK BONDET
• HØY RESTVEKT
• OPTIMAL EKSPANSJON
• GOD PRESISJON 
• PRISGUNSTIG
• STORT KALIBERUTVALG

.223 REM
270 WIN 
270 WSM
7MM WSM
7MM REM MAG
308 165 grs.
308 180 grs.
30-06 165 grs.
30-06 180 grs.
300WSM
300 WIN MAG 
338 WIN MAG 
338 FEDERAL

• FORNIKLET HYLSE OG KULE
• PLASTSPISS FORBEDRER EKSPANSJON
• BONDET - RESTVEKT OPPTIL 99%
• SUVEREN PENETRASJON 
• KONTROLLERT EKSPANSJON
• MODERNE TEKNOLOGI
• MEGET GOD PRESISJON 

243 WIN
270 WIN
7MM REM MAG
308WIN
308WIN 165grs
30-06 165grs
30-06 180 grs
300WIN MAG 180 grs
300WIN MAG 165 grs
338 WIN MAG 225 grs
338 FEDERAL

• FORNIKLET HYLSE 
• RESTVEKT 99%+
• BLYFRI KOBBERKULE
• MILJØVENNLIG
• SUVEREN PENETRASJON 
• KONTROLLERT EKSPANSJON
• MODERNE TEKNOLOGI
• SUPER PRESISJON Federal American Eagle helmantelpatroner er pålitelige og

presise treningspatroner som vil gi deg en fantastisk opplevelse
og forbedre dine skyte-ferdigheter! Om målet er en skive, et
stålmål eller jakt på fugl vil American Eagle® uansett prestere
helt på høyde med sine konkurenter. American Eagle® er ladet
med samme spesifikasjoner som Federal sin Premium-line, men
til en vesentlig bedre pris!

223 REM
6,5x55
308WIN
30-06
.338 LAPUA MAG

• PÅLITELIG FUNKSJONERING
• OPTIMALISERT MATING 
• KONSIS OG STABIL
• HYLSER AV HØY KVALITET
• FEDERAL TENNHETTER 
   – JEVN TENNING
• TOPP PRESISJON 
• GODE PRISER

31,00
PRIS FRA

TROPHY BONDED TIP

38,00
PRIS FRA

19,50
PRIS FRA

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no8
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HELMANTEL/FMJ

Din Schoupartner har utvalget på gunstig treningsammunisjon
fra Sellier og Bellot. God kvalitet og god presisjon i forhold til
pris! Ammunisjonen kan brukes der det ikke ønskes ekspansjon
av kulen. Leveres i esker av 50 stk.

9,3x62 230grs. FMJ 50 pk.

JAKTAMMUNISJON

Jaktammunisjon fra Sellier og Bellot er
effektiv med god presisjon og funksjo-
nalitet. Kulene er av typen Soft Point.
Alle komponenter produseres i Tjekkia
og er en av Europas største ammuni-
sjonsprodusenter. 

22 HORNET
.222 REM
.222 REM
.223 REM 55grs
.223 REM 69 grs
5,6x50R MAG
5,6x52R
243 WIN
6,5x55 124grs
6,5x55 140 grs
7x57R
7X64 BRENNEKE
7X65R
30US CARABINE
7,62x39
308 124 grs
308 147 grs
308 180grs
30-06 124grs
30-06 180 grs
8x57JS
9,3x62

• GOD PRESISJON
• GODT UTVALG
• FORPAKNINGER
• PRISGUNSTIG

22 HORNET
.222 REM
.222 REM
22-250
.223 REM
5,6x50R MAG
5,6x52R
243 WIN
6,5x55 
6,5x57R
7x57R 139grs
7x57R 158 grs
7x57R 173 grs
270WIN
7X64 BRENNEKE
7X65R
7X65R
30-30
30US CARABINE
7,62x39
308 180 grs
308 180 grs
30-06 180 grs
8x57JS 196 grs
8x57JS 220grs
8x57IRS 196grs
8x57IRS 220grs
338 LAPUA MAG
8x64
9,3x62
9,3x72R
9,3x74R

270WIN
30-06 220grs
8x57JS 200grs
8x57IRS 200grs
338 WIN MAG 250grs
9,3x62 286grs
9,3x66 286grs

308 150grs
308 180grs
30-06 180grs
300 WIN MAG 150grs
300 WIN MAG 180grs

• GOD PRESISJON
• GODT UTVALG
• FORPAKNINGER
• PRISGUNSTIG

SAKO DEERHEAD 6,5x55
Sako Deerhead er en loddet allround kule som tåler ekstrem deformasjon uten at mantel/bly
separasjon oppstår. Kulen ekspanderer hurtig til maksimal diameter og har god restvekt. 
God 156 grains kule til elgjakten.

SAKO HAMMERHEAD
Kraftig, kobbermantlet loddet bly kule med høy restvekt. Spesial-
designet kule form og konstruksjon som forhindrer separasjon,
og som skaper en kontrollert soppform for perfekt effekt. 

SAKO SUPER HAMMERHEAD
Kraftigere kobbermantlet og loddet blykule. Den doble mantel-
veggen forhindrer kulefragmentering og sikrer kontrollert eks-
pansjon. Bondet mantel og blykjerne gjør at denne kulen får
meget høy restvekt og gode gjennomtrengningsegenskaper.
Boat-tail kule for effektiv og flat kulebane. 

24,50
PRIS FRA

23,95
PRIS FRA

33,00
PRIS

11,95
PRIS FRA

5,99
PRIS FRA

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 9
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Designet for allsidig bruk med god
ergonomi og god kontrast.
Knapt noen annen kikkert
kan få deg så tett på ob-
jektet med så klare og
skarpe detaljer til
samme pris.

Håndkikkerten for den som ønsker seg ett verktøy
til jakt i dårlige lysforhold har fått en ny ytre
finish og ett vesentlig bedre synsfelt på
135 meter v/1000 meter.
Vanntett til 5 meter, Over 95% lys-
transmisjon, tåler mer enn de aller
fleste konkurrentene! Beste optikk på
kvelden for pengene?

#For en vellykket jakt!

Ett av våre beste kikkertsikter til god pris i forhold til den lystransmisjonen (92+) 
og kantskarpheten du opplever! Godt synsfelt, vanntett ned til 3 meter(IP68), 
øye avstand på 90mm, og retikkelet 4A-i med fiberoptisk lys. 
10 års garanti!

Steiner CHAMP 10x26

Supre kontraster og lysegenskaper
(92%+), godt grep og tilbehør.
Leveres med clicloc neopren reim,
bag, linsebeskyttelse og god
brillebruker funksjon.

11 590,-
2-8x42

13 390,-
4-16x56

495,-
KAMPANJEPRIS

2990,-
KAMPANJEPRIS

5490,-
KAMPANJEPRIS

Steiner OBSERVER 8x42 og 10x42

Steiner NIGHTHUNTER XTREME 8x56

9990,-
KAMPANJEPRIS

10 950,-
1-4x24

STEINER RANGER

12 190,-
3-12x56

55%
RABATT

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no10

#Oppgradert og fornyet!

Steiner RANGER XTREME 8x42

Begrenset 
antall!
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Burris 
FOUR X 1,5-6x42

Burris 
FOUR X 1-4x24

Allsidig kikkert som kan brukes til de aller fleste jaktformer. Ikke
optimal under skumringsjakt, men passer perfekt til hunde-jakt
på både elg, hjort og rådyr. HiLume Stormcoat – Vann fester seg
ikke på linsen.

Dette siktet er for deg som må handle hurtig under en jaktsitua-
sjon. Drivjakt, og jakt på korte hold er perfekt for dette siktet.
Rødpunktet i kikkerten passer perfekt for denne type jakt!
HiLume Stormcoat – Vann fester seg ikke på linsen.

Burris BALLISTIC LASERSCOPE III 4-16x50

Burris XTR II 5-25x50

Kraftig laser
som måler opptil

1000 meter, innebygget
vindindikator, ergonomisk utforming,

parallaksejustering fra 45 meter til uendelig, lav
vekt (ca. 700 g). Måler og viser i retikkel hvilken prikk

som skal brukes for treff på angitt avstand. Måler avstand på alle
forstørrelser. Vanntett, nitrogenfylt, 10 års garanti, 2 år på elektronikk.

Forstørrelse fra 3 til 12 ganger dekker de fleste behov og 
56 mm. objektiv gir en stor utgangspupil og gode 
skumringsegenskaper. 
HiLume Stormcoat – Vann fester seg ikke på linsen.

Burris XTR II har 5x zoom og 34mm forsterket mellomrør.
Retikkel 1. billedplan. Leveres med kulebanekompensator med
nullstillingsmuligheter. Hi-Lume® multi-coated linser. Klikk-

justering 1/10 mil. Store justeringsmuligheter i forhold til
skyting på lengre avstander enn 600 meter. Leveres med SCR
MIL retikkel som har 11 trinns reguleringer på lysstyrken.

Burris FOUR X 3-12x56

#Prisgunstig langholdskikkert

#Bestselgeren i Norge!

Butler Creek 
Linsebeskyttere
Beskytter linsene på kikkertsiktet men
gir deg samtidig hurtig tilgang når du
trenger det.

16 990,-
PARTNERPRIS

149,-
KAMPANJEPRIS FRA

6490,-
KAMPANJEPRIS

6290,-
KAMPANJEPRIS

6250,-
KAMPANJEPRIS

• Solid og vanntett kikkert 
• Nitrogenfylt
• HiLume Stormcoat linsecoating
• 10 års fabrikkgaranti
• Opplyst retikkel 4LRS - 10 lysnivåer 
• Automatisk avstenging etter 3 timer

Hvorfor kjøpe en Burris FOUR X?

• 30 mm mellomrør
• 4x zoom
• Godt synsfelt 
• Øyeavstand 90mm
• Lav vekt
• Prisgunstig

18 990,-
PARTNERPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 11
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#Det ultimate siktet til langholdsskyting!
KAHLES K serie
• Lystransmisjon 95%!
• Justering tilgjengelig som lefthand (CCW)
• Innovativ parallaksejustering integrert 
  under klikkjustering for høyde
• Parallaksejustering fra 50 meter 
  til det uendelige
• Opplyst retikkel i 1. billedplan

Her får man virkelig full valuta for pengene! Kompakte og
elegante kikkerter med suverent synsfelt og 30 mm. mel-

lomrør. Alle kikkertene leveres med justerbart rødt og grønt lys.
4x zoom er standard og alle har 7mm justering pr. klikk. Øye-

avstanden er på hele 10cm. Leveres med 4A-i retikkel i 2. billedplan.

ULTIMAX

Nikko Ultimax er en serie kvalitetskikkerter produsert i Japan. God lystransmisjon og et
suverent synsfelt uten «tunnellvirkning». Slankt okular. Regulering av lyspunkt på venstre

side av justeringshuset. Det fiberoptiske lyset er meget distinkt og kan justeres til både driv- og
skumringsjakt. Det inngraverte 4A-i retikkelet ligger i andre billedplan og er ikke medførstørrende. Øye-

avstand på 95 mm. Leveres med 10 års garanti.

1999,-
KAMPANJEPRIS 1-4x20

2199,-
KAMPANJEPRIS 1,5-6x42

2499,-
KAMPANJEPRIS 3-12x56

2399,-
KAMPANJEPRIS 2,5-10x50

3399,-
KAMPANJEPRIS 4-16x50

6990,-
KAMPANJEPRIS 2,5-10x50

7490,-
KAMPANJEPRIS 3-12x56

7990,-
KAMPANJEPRIS 1-6x24

DIAMOND

#Ny kikkertserie fra din Schou Partner!

#Prisgunstig og god kikkertserie.

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no12
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30 690,-
PARTNERPRIS

K624i  6-24x56 (MSR)

31 900,-
PARTNERPRIS
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Aimpoint MICRO H-2

Tikka T3/T3x montasje for 
H1 og H2

Sako 75/85 montasje for
H1 og H2

Aimpoint H-30 SC/L

Aimpoint 9000 SC/L

Aimpoint Micro H-2
• Ekstremt lett (uten feste 93 g, med feste og Flip-Up 136 g)
• Transparente Flip-Up linsebeskyttere
• Justeringen er beskyttet av en alu. rampe
• Feste med Weaver-profil gjør det lett å montere siktet
• ACET-teknikk gir 50 000 timer batterilevetid
• 100% vanntett
• Klikkjustering av siktet i både høyde og side 
  uten verktøy
• 12 trinn lysregulering

Aimpoint H30
• Passer med fordel til våpen med kort låskasse
• 35 mm objektivlinse med coating i flere lag
• ACET-teknikk gir 50 000 timer batterilevetid
• 100% vanntett
• Digital trykknapp med 12 trinn lysregulering
• Klikkjustering av siktet i både høyde og side 
  uten verktøy

Med montasje kr. 6490,-

Rødpunktsikte for hagle, inkl. montasje!

Aimpoint MICRO S-1

5990,-
PARTNERPRIS

7990,-
PARTNERPRIS

5490,-
PARTNERPRIS

1850,-
PRIS FRA

1850,-
PRIS FRA

5990,-
KAMPANJEPRIS U/MONT

• Ubegrenset synsfelt
• Parallaksefri med ubegrenset øyeavstand
• Påvirkes ikke av ekstreme værforhold
• Robust og holdbar konstruksjon
• Ingen miljøfarlige materialer
• Ingen laser som kan være skadelig for øynene

Standardegenskaper for alle Aimpoint sikter

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 13

http://www.schouvapen.no/


JAKTSTIGE

Jaktstige for montering
inn mot trestamme.
Skytebøyle gir deg god
støtte for å avfyre et
sikkert skudd.

Kapasitet 150 kg. 
Vekt ca: 25 kg. 
Høyde: 530 cm.

Pussesnor

#Vi har det du trenger av vedlikeholdsprodukter til ditt våpen!

Pussesett

Beskyttende skjefteolje
som bevarer treverket på
en perfekt måte. Integret
påføringssvamp.

Vedlikeholdsprodukter
i sprayform

Pusser raskt og effektivt. Integrert bronsebørste. Godt egnet for
feltpuss. Lett pakkbar. Tilgjengelig til de fleste kalibre.

Her er det man trenger til våpenpussen,
pakket i en praktisk boks. 

SCHAFTOL Skjefteolje GYTTORP 
Oljer

POLECAT 
STEADYREST

#Nyutviklet skytestøtte 
som gjør det like enkelt å
skyte stående som fra benk!

Justerbar 61–157cm. Sammenleggbar.

1990,-
PARTNERPRIS

999,-
KAMPANJEPRIS

399,-
PARTNERPRIS

99,-
KAMPANJEPRIS

99,-
KAMPANJEPRIS

395,-
PARTNERPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no14
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Fricam  2,6CM
Fricam 2.6CM er et nytt kamera med 2-
veis MMS, og epost. Kameraet settes
enkelt opp helt uten bruk av PC, kun med
å taste rett på kamera og bruke den
innebygde skjermen.

Fricam START
2,4 toms fargeskjerm. Enkle innstillings-
funksjoner. Start leveres ferdig satt opp
med 3 bilder/5MP pr tagning. Menyen i
kameraet finnes på norsk, så det er
enkelt å endre innstillingene slik du vil
ha dem.

Primos Bullet Proof 2 er kanskje det enk-
leste kameraet du kan finne. Nesten
halve størrelsen av andre kameraer. Inn-
til 9 mnd standbytid

Det finnes kun en bryter med tre posi-
sjoner:
AV
Bilde - tar ett bilde med 8Mp oppløsning
Film - tar en 10 sekunders filmsnutt i
720P oppløsning.

Til hagle eller rifle. Lengde 136cm.

FLAMBEAU Våpenkoffert

CHAMPION High Fly

CHAMPION WheelyBird 12V
Mobil og lett lerduekaster montert på en ramme med
hjul og håndtak. Velg mellom aktivering via forbryter
eller direkte på kasteren. Kaster ca. 50 meter. 

Kaster duene i en perfekt bane. Utløses
manuelt ved bruk av en snor. Kasteren kan
lades med to lerduer. Sett den fast i
bakken eller monter den på et bildekk.

Lerduekastere

Primos 
BULLET PROOF 2 

4990,-
PARTNERPRIS

798,-
PARTNERPRIS

399-
KAMPANJEPRIS

2799,-
PARTNERPRIS

1199,-
KAMPANJEPRIS

999,-
KAMPANJEPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 15
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Lettvektsmodellen på 2,8 kg. med oppgradert treverk og «Game Scene» gravyre. Automatisk sikring. Gullforgylt
avtrekker og monogramplate. Kaliber 12/70 med pipelengde 670 eller 710 mm. 5 choker og ejektor er inkludert.

Leveres i Beretta koffert.

Beretta SILVER PIGEON I

Beretta ULTRALIGHT GOLD

Kaliber 12/76 med pipelengde 710 mm. Automatisk sikring. 5 choker og ejektor er inkludert.
Vekt ca: 3,3 kg. Leveres i Beretta koffert.

Beretta 690 FIELD III

Nydelig balansert jakthagle med Optima HP-pipe og choker for bedre skuddbilde og hastighet.
Oppgradert 2,5 grade valnøttskjefte med selvjusterende forskjefte. Dobbeltbuet låskasse med vilt-

motiv. Kaliber 12/76 med 5 HP-choker. Pipelengde 710 mm. Leveres i koffert.

Elegant og unikt design! Leveres med flott gravering og førsteklasses treverk. Klassisk og tidløs. 
Kaliber 12/76. 5 HP-choker. Pipelengde 710 mm. Leveres i koffert.

#Dedikert til den mest lidenskapelige jegeren.Beretta 690 FIELD I

19 990,-
KAMPANJEPRIS

25 990,-
KAMPANJEPRIS

18 990,-
KAMPANJEPRIS

35 890,-
PARTNERPRIS

25 990,-
KAMPANJEPRIS

#Bestselgeren!

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no16
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Beretta A400 UNICO KICK-OFF

Beretta SYNTHETIC

Prisgunstig halvautomat fra Beretta i kaliber 12/76 med 1 medfølgende choke. Kort, lett og håndterbar
med syntetisk skjefte. Gassoperert lademekanisme. Leveres i koffert. Pipelengde 610 eller 660 mm. Vekt fra 3,0 kg.

Halvautomat med Beretta sitt patenterte gassopererte system med roterende sluttstykkehode. 
Kaldhamret løp. Berettas unike vakuumprosess fjerner spenninger i stålet. Unico-teknologien de bruker gir perfekt 
omlading ved alle ladninger fra 24 gram. Kick-Off rekyldemper reduserer rekylen med inntil 60%. Skjefte i valnøtt. 

Kaliber 12/89. 5 HP-choker. Pipelengde 660 mm. Leveres i koffert.

Norges mest solgte hagle gjennom tidene i sin prisklasse. Nå endelig på kampanje hos din Schou Partner med justerbar kolbe. 
Kaliber 12/76 med pipelengde 710 mm. Automatisk sikring. 5 choker og ejektor er inkludert. Vekt ca: 3,4 kg. 
Leveres i Beretta koffert.

#Verdens letteste halvautomat?

Beretta 686 Silver Pigeon I Adjustable

Beretta A400 ULTRALITE

#Førstevalget for
rypejegeren!

Gyttorp Grouse
#Klassikeren!
Gyttorp Røda

Plasthylse ladet med blyhagl av høyeste kvalitet som er å finne
på markedet. Plast forladning med tilpasset hastighet mengde
og type krutt. God gjennomslagskraft og ett fantastisk
skuddbilde gjør Gyttorp Grouse til favoritten når det gjelder fug-
lejakt. Kaliber 12/70. Ladning 32 gram. 25 stk. i boksen. Leveres
i nr. 5, 6 og 7 (US)

Klassisk jaktpatron med papphylse og filtforladning. Med 35
grams ladning kan vi love maksimal prestasjon og en følelse av
tradisjon og kvalitet som når deg så vel i ryggmargen som av
lukta når den er avfyrt. Patronen er rullebrettet og haglestørr-
elsen står i fronten. Kaliber 12/70. Ladning 35 gram. 10 stk. i
boksen. Leveres i nr. 1, 3 og 5 (US)

8,60
PARTNERPRIS

5,99
PARTNERPRIS

Ny halvautomat på kun 2,7kg! Leveres med Berettas patenterte mekanisme. 
Optima HP 610mm pipe og choker (3 stk), karbon sikteskinne. Kaliber 12/76. Leveres i koffert.

23 990,-
PARTNERPRIS

17 990,-
KAMPANJEPRIS

10 990,-
KAMPANJEPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 17

http://www.schouvapen.no/


Patentert lav låskasse med H-låsing – slitesterkt. Bredere låskasse gir bedre balanse.
«Black engraving»-design på låskassedetaljer. Flyttbar avtrekker. Gummiert topplever. Steelium+ piper og Optima HP utvendige

choker. Micro core kolbekappe. Oppgradert oljebehandlet skjefte. B-fast system. Leveres i følgende utgaver: 710mm, 760mm, 810mm.
Links i alle modeller. Kaliber 12/76. Vekt fra 3,6 kg.  Leveres med koffert. 

Patentert lav låskasse med H-låsing – slitesterkt. Bredere låskasse gir bedre balanse.
«Black engraving»-design på låskassedetaljer. Flyttbar avtrekker. Gummiert topplever. Optima HP utvendige choker. 

Micro core kolbekappe. Oljebehandlet valnøttskjefte. B-fast system. Leveres i følgende utgaver: 710mm, 760mm, 810mm. 
Links i alle modeller. Kaliber 12/76. Vekt fra 3,5 kg. Leveres med koffert. 

Bestselgeren i sportsutgave! Lik spesifikasjon som 686 Silver Pigeon I. Kaliber 12/76. 
Pipelengde 710 mm med bredere ventilert skinne. Automatisk sikring. 5 choker er inkludert. Vekt ca. 3,5 kg. Leveres med koffert.

Gjør deg klar til skytesesongen med Beretta!
Beretta 692 SPORTING

Beretta 690 SPORTING BLACK

Beretta 686 SILVER PIGEON I SPORTING

29 990,-
PARTNERPRIS

22 990,-
PARTNERPRIS

37 900,-
KAMPANJEPRIS

69 990,-
KAMPANJEPRIS

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no18
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Her har du en virkelig skytemaskin fra Beretta! Mestvinnende internasjonalt i alle skytegrener. Under OL i Rio vant Beretta 10/15
mulige medaljer med DT 11. DT 11 leveres med grad III treverk justerbart og er oljebehandlet.  Kolben har kraftig handswell som ligger
godt i hånden og med håndnettskjært finish. Kraftig forskjeftet i rounded stil. Bokslåsen er med kryssbolt i topp som er ekstremt slite-
sterkt. Avtrekkeren er både flyttbar og byttbar til forskjellige typer. Manuell sikring med løpsvelger. Patentert ejektor system fra Be-
retta. Optima HP pipe som også har utvendige Optima choker. Pipelengde: 710mm, 760mm, 810mm. Links i alle modeller. Kaliber
12/76. Vekt fra 3,8 kg. Leveres med koffert.

Beretta Optima HP (High Performance)
choker gir gode skuddbilder, økt has-
tighet og mindre rekyl. Øker løpslengden
med 20mm.

Beretta Uniform
teambag

Ørepropper

Pipestøtte

God skytevest med
to store
frontlommer og
feste for hørselvern.
Slitesterkt stoff.
Kan også brukes for
links-skyttere.
Størrelser: S-XXXL

Se vårt utvalg på www.schouvapen.no

Topputgaven av
skytevester! To dype
frontlommer.
Brystlomme på
venstre forside. Feste
for hørselvern. Mesh
for lufting i ryggen.
Størrelser: S-XXXL

Beretta DT 11 SPORTING

Choker

Beretta Silver Pigeon
skytevest

Beretta Stretch skytevest

SkytehanskerCap

1090,-
PARTNERPRIS

1990,-
PARTNERPRIS

1290,-
PARTNERPRIS

299,-
PARTNERPRIS

550,-
PARTNERPRIS

295,-
PARTNERPRIS

599,-
PARTNERPRIS

700,-
PARTNERPRIS PR. STK

125,-
PARTNERPRIS

Kikkpatroner

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 19
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F.A.I.R BASIC COMPACT

F.A.I.R Basic Compact har spesifikasjoner som Partner modellen, men med kortere kolbelengde (340 mm)
og løpslengde 635 mm. Leveres med 3 choker og ekstraktor. Kaliber 12/76. Vekt 3,0 kg.

Tilgjengelig også i lettvekt 2,6 kg.

Alt du trenger for en vellykket jaktopplevelse!Haglen er utstyrt med valnøttskjefte, enkel jaktgravyre
og choker. Vekten er på 3,3 kg.Leveres med 2 choker, ekstraktor og automatisk sikring. Kaliber

12/76. Pipelengede 710 mm.

Denne velbalanserte haglen har blitt en favoritt blant våre kunder som ikke ønsker å bære for mye. Den har flott oljebehandlet
valnøttskjefte med nettskjæring. Låskassen har elegant «Gamescene» jaktgravyre og er i Ergal 55 (aluminium) med titanfor-
sterket støtbunn. Leveres med 3 choker, ekstraktor og automatisk sikring. Kaliber 12/76. Pipelengede 670 mm. Vekt 2,8 kg.

Modellene leveres også i en Compact versjon. Kolbelengde 340mm, pipelengde 635mm. Vekt 2,6 kg.

F.A.I.R PARTNER

F.A.I.R BASIC LIGHT

#Fantastisk lettvekter fra F.A.I.R for gramjegeren!

#Kort og hendig hagle!

#Vår egen Schou Partner modell!

Jaktammunisjon som passer
for jakt på rype og due. Fine
skuddbilder og god has-
tighet. Lav rekyl i de fleste
våpen. Kaliber 12/70. Lad-
ning 32 gram. 25 stk. i
boksen. Leveres i nr. 5, 6 og
7 (norske nummer)

#Førstevalget for rypejegeren! #Ladet med 53 gram!

Sellier & Bellot Corona Sellier & Bellot Magnum

Jaktammunisjon for
deg som ønsker
kraftig ammunisjon til
større eller mer hard-
skutte viltarter.
Kaliber 12/70. 25 stk.
i boksen. Leveres i nr.
BB, 2 og 4 (norske
nummer)

10,99
PARTNERPRIS PR. STK

11 990,-
KAMPANJEPRIS

9990,-
KAMPANJEPRIS

10 490,-
KAMPANJEPRIS

3,99
KAMPANJEPRIS PR. STK

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no20
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Altay CLASSIC II
Schou Partner-modellen Altay Classic II er en oppgradert variant med «Grade 2» nettskjært valnøtt-

skjefte og automatisk sikring. Stilfull låskasse med opphevet profil og utvendig kryssbolt. Pipelengde
710 mm. Matt blånerte piper med 5 choker og ejektor i kaliber 12/76. Vekt 3,1 kg.

Prisgunstig hagle med valnøttskjefte og automatisk sikring. 5 choker og ekstraktor. Kaliber 12/76. Vekt 3,1 kg. Pipelengde 710 mm.
Finnes også i Compact utgave. Kan leveres i links utgave mot pristillegg kr. 300,-.

Altay CLASSIC

Altay LUX II

Oppgradert oljebehandlet skjefte og en smakfull elegant gravyre. Semi beavertail forskjefte og gummiert kolbekappe. Dette er
et virkelig lekkert våpen. Leveres med ejektor, 5 choker og automatisk sikring. Kaliber 12/76 Løpslengde 710 mm. Vekt 3,1 kg.

Altay CLASSIC II Adjustable

Like spesifikasjoner som Altay Classic II Schoupartner-modellen, men med ejektor, justerbar kolbe og koffert.

#Suverent hjelpemiddel!

#Fullt utstyrt hagle til superpris!

#Mye for pengene!

#Schou Partners bestselger!

Champion EASY HIT
siktekorn

Easy Hit siktekorn monteres lett direkte
på sikteskinnen med dobbeltsidig tape.

Viltgalge
Produsert i skinn
med høy kvalitet 
i alle detaljer. 
12 oppheng.

380,-
PARTNERPRIS

85,-
PARTNERPRIS FRA

149,-
PARTNERPRIS

11 990,-
PARTNERPRIS

13 390,-
PARTNERPRIS

8490,-
KAMPANJEPRIS

6990,-
KAMPANJEPRIS

Din Schou Partner har 
vaskbare viltposer til: 
Fugl, Rådyr, 
Rein/Hjort og Elg.

#Til alle
viltarter

Viltposer

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 21
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Gamo KULEFANGER  

Gamo BIG CAT 1250 med Gamo kikkertsikte 4x32WR

Gamo ROCKER

Gamo PCP Pumpe

Big Cat er et av de kraftigste luftgeværene fra Gamo. Big Cat gir hele 380 m/s
med PBA luftgeværkuler. Big Cat leveres med 4x32 kikkertsikte og har kraftig
flutet pipeprofil uten åpne sikter. Den solide syntetiske stokken tåler tøff bruk
og er konstruert for timesvis med skytetrening.

Gamo Replay-10 har en mekanisme som lader fra magasin ved å spenne pipen. Du slipper å lade mellom hver oppspenning.
Enkelt 10 skudds rullemagasin. Replay-10 har også full Whisper Maxxim Lyddemper integrert samt justerbart avtrekk som
forbedrer mulighetene for å skyte presist. Konsentrer deg kun om målet!

Gamo REPLAY-10

NB: Ikke for kraftige luftgevær Se vårt store luftkuleutvalg på www.schouvapen.no

#Verdensnyhet fra Gamo!

2990,-
KAMPANJEPRIS

1999,-
PAKKEPRIS

2599,-
PARTNERPRIS

699,-
PARTNERPRIS

5990,-
PARTNERPRIS

79,-
PARTNERPRIS

235,-
PARTNERPRIS

69,-
PARTNERPRIS

87,-
PARTNERPRIS

Gamo Coyote PCP. Riflen drives av luft under trykk, fylles opp med  pumpe eller
ved bruk av ekstern luftbeholder. Coyote har en enkel boltmekanisme og 10
skudds magasin. Vekt: 3,8 kg. Hastighet: PBA kuler ca. 370m/sek. Match
blykuler ca. 300m/sek.

Gamo COYOTE BLACK PCP

Gamo CO2 Patroner

Gamo MATCH Kuler

Gamo SKIVER (100/pk)

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no22
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Åpne sikter er standard. Sikrer automatisk ved oppspenning. 
Utgangshastighet 190 m/s med Gamo PBA kuler.
Pakken inneholder:
Delta Fox GT, 4x20 kikkertsikte, 1 eske kuler (250 stk), kulefanger og 100 skiver.

Gamo DELTA FOX GT pakke

Gamo SHADOW DX

#Favoritten til junior!

1599,-
PAKKEPRIS

2599,-
PAKKEPRIS

1399,-
KAMPANJEPRIS

1799,-
KAMPANJEPRIS

999,-
PARTNERPRIS

Suveren luftgeværpakke for både ungdom og voksne. Ypperlig til trening og hobby.
Våpnet har en utgangshastighet på hele 380 m/s (PBA) og leveres med 
Gamo 3-9x40 kikkertsikte inkl. montasje, 1 eske Pro magnum kuler (250 stk) 
og trekk for oppbevaring.

#Kraftig luftgeværpakke!

Komplett luftpistolsett med
pistol, blinker, kulefanger og
kuler.

Gamo P-25 er en kom-
pakt CO2 drevet luftpistol med

blowback mekanisme. 10
skudds magasin.

Gamo PR 45 er en rekylfri luft-
pistol med forkomprimert luft.

Gamo P900 kit
Gamo P-25

Gamo PR 45

Les mer på våre nettsider: www.schouvapen.no 23
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SCHOU PARTNERE NORD:
BARDUFOSS: VOIGTS JAKT OG FISKE, 77836670 
SORTLAND: BLÅBYEN JAKT OG FISKE, 76201620 
TROMSØ: ANDRESEN VAAPENFORRETNING, 77682403 

SCHOU PARTNERE MIDTNORGE:
NAMSOS: L. JOHANSEN, 74217030 
STEINKJER: SPORTSHYTTA, 74162211 
STJØRDAL: JAN SAKSHAUG SPORT, 74834550 
TRONDHEIM: SVEIN ROGNE, 72844990 

SCHOU PARTNERE VEST:
BERGEN: VÅPEN-SØILEN, 55324433 
FØRDE: VÅPENLOFTET, 57722940 
FØRRESFJORDEN: RAFDAL & KVALE VÅPENHANDEL, 52770220 
STRYN: JOHAN FLO & SØN, 57876060 
VOSS: S. ENDEVE SPORT,  56511119 
ÅNDALSNES: SANNES VÅPEN & AMMUNISJON, 71221171

SCHOU PARTNERE ØST:
DILLING: RYGGE VÅPEN, 69267385 
DRANGEDAL: VÅGSLAND VÅPENFORRETNING, 35996054 
HØNEFOSS: JAKT OG FISKEBODEN, 32125710 
JESSHEIM: VILLMARKSBUTIKKEN, 63974746 
KONGSBERG: SPORT1 KONGSBERG, 32720790 
KONGSVINGER: KONGSVINGER SPORT & FRITID, 62815474 
LARVIK: BJØRNS JAKT & FISKE, 33182976 
OSLO: INTERSPORT BOGSTADVEIEN, 22955060 
SARPSBORG: HOLSTAD VÅPEN AS, 69139035 
SKIEN: JAKT OG FJELLSPORT, 35520958

LYDDEMPERE

A-TEC Forest er en ny innovativ demper utviklet i samarbeid med
Schou AS for norske forhold og bruk. Teknologien i demperen er
patentsøkt og er bygget på en slik måte at den vil få lengre
levetid. Disse demperne har raskt tatt markedsandeler grunnet
god pris og kvalitet. 

Diameter: 48mm 
Bygger bak munning: 80mm 
Bygger foran munning: 150mm. 
Total lengde: 230mm. 
Vekt: 370–380g. (varierende etter kaliber)
Lyddempende effekt: 30–33 dB (varierende etter kaliber) 
Kulediameter: 6,5/.223, .30, 9,3
Gjenger: M14x1 og M15x1 (kun 9,3)

A-TEC Forest .22 vår mest populære demper for salongrifle.
Lett, effektiv og prisgunstig.

Diameter: 32mm 
Bygger foran munning: 150mm. 
Total lengde: 150mm. 
Vekt: 100g.
Kulediameter: .22
Gjenger: 1/2" UNF

Kontakt din Schou Partner for gjenging av ditt våpen!

Service | Kunnskap | Kompetanse | Vareutvalg

2999,-
PARTNERPRIS

599,-
PARTNERPRIS

I Schou Partner-butikkene gis det
utvidet garanti mot fabrikasjons-
feil på Tikka, Sako og F.A.I.R.

www.facebook.com/
schouvapen

www.instagram.com/
schouvapenwww.schouvapen.no

http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.schouvapen.no/
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