
off-road & outdoor аксесоари на водещи доставчици

Списание предлага най-добрите

Представените продукти може да закупите в нашата редакция на адрес:
София, кв. Лозенец, ул. Галичица 44 (зад химическия факултет), тел. 02 962 7142
Работно време: понеделник – петък от 10 до 18 часа.

                               Безплатна доставка в цялата страна*!

Посочените цени са с ДДС, ако изрично не е упоменато друго. Възможни са печатни грешки и изчерпване на определени артикули. 
Списание OFF-road BG си запазва правото на промени в цените или посочените спецификации. Стоките са с гаранция, определена 
от производителя или доставчика. *Доставката с куриер е включена в цената, когато е с Тип Топ Куриер, в противен случай се 
заплаща от клиента. За повече информация тел. 02 962 7142, 0896 833 800, e-mail: reklama@offroadbg.net

Предлагаме ви легендарните ножове и мулти инструменти

	 СЪДЪРЖАНИЕ

2 Серия за оцеляване Bear Grylls
	 -	Ultimate	knife
	 -	Folding	Sheath	Knife
	 -	Compact	Multi-Tool
	 -	Parang
	 -	Ultimate	survivor	kit
	 -	Basic	Survivor	kit
	 -	Fire	Starter
5 Ножове с фиксирано острие
	 -	Big	Rock
	 -	Metolius	Fixed	Blade
	 -	Profile
6 Сгъваеми ножове
	 -	Freeman
	 -	Gator	II
	 -	Metolius	Two	Blade
	 -	Ripstop	I
	 -	Void
	 -	Powerframe
	 -	Descent
	 -	Mini-remix
8 Мулти инструменти, точила
	 -	Diesel
	 -	Octane
	 -	Crucial
	 -	Suspension
	 -	Splice
	 -	Vise
	 -Curve
	 -	Pocket	Sharpener
10 Брадви, мачете, лопати
	 -	Gator	Machete	Jr.
	 -	Gator	Combo	Axe
	 -	Gorge	Folding
	 -	Fillet

Списание OFF-road.BG ви представя Gerber Legendary Blades:
Ножовете и инструментите за оцеляване на открито на Gerber 
Legendary Blades са вече достъпни и в България. Над 70 години 
продуктите на този световен лидер не само помагат в спортовете и 
пребиваването сред дивата пустош, а дават на човека увереност, че 
може да се справи с абсолютно всичко. Изобретателност, внимание 
към детайла, доживотна гаранция - това са белезите, които отличават 
Gerber.
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Представените в тази брошура продукти и цени са актуални към 12 април 2011 г. Можем 
да доставим избрания от вас продукт в срок от 24 часа за гр. София и до 3 работни дни в 
цялата страна, с включена безплатна доставка (с Тип Топ Куриер).*

Изберете своя нож или мулти инструмент Gerber:
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Представяме ви серията екипировка и 
инструменти за оцеляване - Gerber Bear Grylls. 
Партньорството между Gerber, с тяхната 70 
годишна история в производство на ножове 
и Беър Грилс - със солидния му опит във 
всякакви приключения и оцеляване на открито, 
създава неповторима колекция от ножове, 
инструменти и екипировка.

От времето, когато е бил в Британските 
Специални Части SAS, през изкачването на 
Еверест и накрая до уникалното телевизионно 
шоу за оцеляване - Беър знае какво означава 
да оцеляваш в екстремни ситуации. Всеки 
продукт от тази Серия за Оцеляване е 
внимателно проектиран от Gerber и Беър, за да 
може да бъде използван безкомпромисно във 
всички условия и ситуации.

Това е топ ножът на Gerber от серията за оцеляване на Беър Грилс. Създаден съвместно от Gerber и Беър, този нож 
няма равен на себе си измежду другите ножове с фиксирано острие. Както всичко в серията за оцеляване и този нож 
включва приоритетните функции за джобен инструмент на Беър. Супер полезен в дивото, той дава сигурност на 
оцеляващия във всяка ситуация.
Характеристики: 1/2 назъбено фиксирано острие от висококачествена неръждаема стомана/High Carbon Stain-
less Steel/; Ергономична гумена дръжка с текстура за по-добър захват и предотвратяване на изплъзване; Пластина 
от наръждаема стомана в основата на дръжката, използваща се за чук; Свирка завързана на връв в основата на 
дръжката.
Характеристики на канията: Олекотена кания, с “военна” степен на здравина; Инструкции за сигнализация за спасение 
по въздух; Инструмент за палене на огън - Ferrocerium Rod Lock в канията; Диамантено точило интегрирано в 
канията; Инструкции за оцеляване написани от самия Беър
Обща дължина: 25,4 см; Дължина на острието: 12,19 см; Тегло с кания: 416,77 гр; Тегло на ножа: 317,52 гр.
Внимание! поради изключително големия интерес към този продукт в световен мащаб, поръчките 
към момента се изпълняват в рамките на 1 месец в реда на заявяване.
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Gerber Bear Grylls Ultimate KnifeЦена: 155 лв.
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Gerber Bear Grylls Folding Sheath Knife
     Цена: 98 лв.

Базиран на Ultimate Knife. За хора, които искат сериозен нож със сгъваемо острие, с компактен обем, за да бъде безпроблемно 
позициониран където ви е най-удобно.
Характеристики: 1/2 назъбено фиксирано острие от висококачествена, неръждаема стомана/High Carbon Stainless Steel/; 
Двустранни зъбци в основата на острието за отваряне с една ръка; Ергономична гумена дръжка с текстура за по-добър захват 
и предотвратяване на изплъзване; Lock Back механизъм за забавяне на острието при сгъване – против нежелано порязване; 
Олекотена кания, с военна степен на здравина, възможност за вертикално и хоризонтално позициониране; Инструкции за оцеляване 
написани от самия Беър.
Обща дължина: 21,59 см; Дължина на острието: 9.14 см; Дължина в затворено положение: 12,45 см; Тегло с канията: 150,26 гр; Тегло 
на ножа: 121,90 гр

Parang е съвременната версия на традиционното мачете на човека от джунглата. Неговото масивно острие прави прочистването 
на гъсталаците по-лесно. Безценен инструмент за джунглата и гората.
Характеристики: Извито острие – идеално за прочистване на клони; Яко острие от висококачествена, неръждаема стомана /High 
Carbon Stainless Steel/ - което значи повишена мощ, устойчивост на корозия и лесно наточване; Конструкцията е с цяло острие, 
което повишава стабилността; Ергономична гумена дръжка с текстура за по-добър захват и предотвратяване на изплъзване; 
Въже в основата на дръжката, допринасящо за стабилния захват; Олекотена кания, с военна степен на здравина и защита от 
кондез; Инструкции за сигнализация за спасение по въздух; Инструкции за оцеляване написани специално от Беър
Обща дължина: 49,53 см; Дължина на острието: 34,29 см; Тегло с кания: 720 гр; Тегло на ножа: 550 гр

Gerber Bear Grylls Мачете Parang
Цена: 98 лв.

Единственият компактен инструмент с две големи 
остриета. Този инструмент е достатъчно малък, за да се 
сложи на ключодържател или в джоб. Винаги е на удобно 
място за ползване.
10 инструмента: Заострени клещи; Секачи за тел; Нож с 
гладко острие; Нож с назъбено острие; Кръстата отвертка; 
Малка плоска отвертка; Средна плоска отвертка; Кука за 
въже; Отварачка за бутилки; Пинсети.
Компактен и лек. Инструментите могат да се ползват и 
в затворено положение; Инструкции за оцеляване написани 
специално от Беър.
Дължина в отворено положение: 10,92 см; Дължина в 
затворено положение: 6,35 см;
Тегло на ножа: 85,05 гр.

Gerber Bear Grylls Compact Multi-Tool
Цена: 49 лв.
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Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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Комплект за оцеляване във враждебна обстановка. Носете 
комплекта в раницата си и се молете никога да не ви се 
налага да го използвате. Дори и да ви се наложи имате всичко 
необходимо да се справите и с най-тежката ситуация.
16 инструмента: Gerber® Miniature Multy-Tool; Заострени 
клещи; Секачи за тел; Нож с гладко острие; Нож с назъбено 
острие; Кръстата отвертка; Малка плоска отвертка; Средна 
плоска отвертка; Кука за въже; Отварачка за бутилки; 
Пинсети; Водоустойчива чанта; Малка светлина; Ръчен 
трион; Огледало за сигнализация; Покривало за оцеляване; 
Инструмент за палене на огън; Водоустойчиви кибритени 
клечки; Памучна топка – лесно запалима; Телена примка; 
Резервна корда; Восъчна нишка; Комплект за риболов; 
Комплект за шиене; Свирка с въженце; Лека, абразоустойчива 
чантичка с водозащитен цип; Инструкции за сигнализация 
за спасение по въздух; Инструкции за оцеляване написани 
специално от Беър.
Размери на чантичката: 11,43 х 12,70 см; Общо тегло: 119,07 гр

Цена: 117 лв.

Gerber Bear Grylls Basic Kit

Животоспасяващ комплект в случаи на спешност. Мотото на 
Basic Kit e: Бъди подготвен. Остани жив.
8 инструмента: Gerber® Mini Paraframe™ Knife; 
Водонепромокаема чантичка; Свирка с въженце; Инструмент 
за палене на огън; Водоустойчиви кибритени клечки; Телена 
примка; Резервна корда; Памучна топка – лесно запалима; Лека, 
абразоустойчива чантичка с водозащитен цип; Инструкции за 
сигнализация за спасение по въздух; Инструкции за оцеляване 
написани специално от Беър.
Размери на чантичката: 11,43 х 12,70 см; Общо тегло: 119,07 гр

Цена: 59 лв.

Малък и компактен, инструментът за палене на огън 
може да ви служи години наред. Непромокаемата 
конструкция пази лесно запалимото вещество сухо, така 
че когато ви трябва винаги да е изрядно.
Характеристики: Компактен инструмент с ferrocerium rod 
и метален ударник; Въже, което осигурява инструмента 
и държи двете части заедно; Свирка закачена на въжето; 
Водозащитено отделение за запалимото вещество; 
Инструкции за сигнализация за спасение по въздух; 
Инструкции за оцеляване написани специално от Беър.
Дължина: 12,19 см; Тегло: 73,71 гр

Цена: 40 лв.

Gerber Bear Grylls Fire Starter

Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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Gerber Big Rock

Въпреки, че Big Rock e безспорно ловджийски нож, дизайнът на 
този несгъваем нож е перфектен и за всякакви други цели на 
къмпингуващите. Острието е назъбено в началото и гладко 
в края си. Ергономично оформената дръжка с отливка от 
фибростъкло и гумено покритие със специална текстура дава 
по-голям контрол и комфорт. Дръжката е извита в края към 
острието, за да предпазва пръста, а в долната си част има 
дупка съвместима с въже Paracord 550. Калъфът с предпазител 
във вътрешната си част е включен в комплекта.
Тегло: 179 гр., обща дължина: 24,1 см, дължина на острието: 11,4 см, острие: Неръждаема стомана 440А. Дръжка: 
Фибростъкло и SoftGrip.

Цена: 107 лв.

Gerber Metolius Fixed Blade

Лидерът на семейство Metolius. Дръжката 
му от фибростъкло пасва перфектно в 
ръката ви, благодарение на мекото, но 
непързалящо се покритие. С голямото си 
острие, ножът е готов да се занимае с 
всякакви задачи, докато държи стабилно 
ръката ви и пази пръстите ви със 
специалния си профил.
Тегло: 218 гр., обща дължина: 21,6 см, 
дължина на острието: 9,5 см. Дръжка: 
Фибростъкло и SoftGrip. Цена: 117 лв.

Представяме ви ножа направен да бъде винаги удобен и 
издръжлив на всякаква тежка употреба. Този борец притежава 
непързаляща се гумена дръжка, която ви подсигурява 
стабилност на захвата дори и в мокри условия. Profile има 
титаниево покритие нa острието и върви в комплект с як 
калъф с вътрешен предпазител.
Тегло: 173 гр.
Обща дължина: 21,7 см.
Дължина на острието: 8,9 см.
Острие: Титаниево покритие.

Gerber Profile

Цена: 59 лв.

Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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Не е трудно да си представим, че награда за дизайн 
би накарала виновниците да се чувстват много добре. 
Така и става с дизайнерите на Freeman, когато печелят 
награда през 2004 на IWA “International Knife Design”. 
Дизайнерите на ножа са помислили за всичко. С идеални 
приспособления, като лесна за почистване от всякъде 
конструкция, сигурен предпазител за пръста, широка 
дупка за завързване с въже и всеизвестното лакирано 
крушово дърво на дръжката. И накрая факта, че Freeman 
е винаги стилен, независимо дали е в полето или е на 
кадифена покривка. Тегло: 232 гр.; Обща дължина: 20,4 см;

Gerber Freeman

Цена: 186 лв.

Дължина на острието: 9,2 см; Дължина в затворено положение: 11,4 см; Острие: Неръждаема стомана 420HC.

Metolius Two Blade Folder е доказателство за 
високо инжинерно постижение и изтънчен 
дизайн. Този странник предлага най-добрите 
възможности за ловеца. Лесно отварящите 
се остриета позволяват да се захванете 
за работа по по-лесен и по-сигурен начин. 
Неговата TacHide дръжка пасва перфектно и 
сигурно в ръката ви. И разбира се, с удобен 
калъф за колан.
Тегло: 227 гр.; Обща дължина: 22,2 см; Дължина 
на E-Z Open острието: 8,3 см; Дължина на 
голямото острие: 8,9 см; Дръжка: TacHide

Metolius Two Blade Folder

Цена: 127 лв.

Никой не може да бъде сигурен за живота си. Но някой могат да 
бъдат сигурни за живота на ножа си. Това са собствениците 
на Gator II Folder: Най-новата, най-ергономична иновативна 
дръжка с известния термопластичен грип на Grber. Тази 
забележителна дръжка пасва изключително прецизно и 
комфортно в ръката ви. Плюс това оформената извивка за 
палеца и назъбената като гръбначен стълб дръжка осигуряват 
максимум контрол и прецизност. Острието от неръждаема 
стомана се отваря безпроблемно с една ръка, благодарение на 
стратегически позиционираната вдлъбнатина за палеца.
Тегло: 125 гр., oбща дължина: 21,6 см, dължина на острието: 
9,2см, дължина в затворено положение: 12,0 см.
Острие: Неръждаема стомана 420HC.

Gerber Gator II Цена: 107 лв.

Супер-леко и здраво сгъваемо ножче с интересен дизайн. 
Отлична функционалност, затваряне и отваряне с едно 
движение, заключващ механизъм и клип.
Тегло: 57 гр.; Обща дължина: 14.6 см; Дължина на 
острието: 5.8 см; Дължина в затворено положение: 8.4 см; 
Дръжка: Неръждаема стомана. 

Gerber Ripstop I

Цена: 39 лв.
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Прецизен сгъваем нож с острие от антикорозионна, 
хирургическа стомана и със специален профил на 
дръжката за по-малко тегло и по-голям комфорт 
на захвата. Просто го закачете на колана си и се 
радвайте да го носите, както се радвате на новия си 
часовник.
Тегло: 75 гр., обща дължина: 18,4 см, дължина на 
острието: 7,6 см, дължина в затворено положение: 10,8 
см. Дръжка: Алуминий.

Gerber Void

Техничен и стилен дизайн. Powerframe е един от многото 
чудесни ножове на марката Gerber. Дръжката от здрава, 
неръждаема стомана е изрязана стилно, за да бъде 
намалено теглото, докато титаниевото покритие 
на целия нож го прави още по-устойчив на корозия и 
намалява блясъка. Да не забравяме и нестандартния 
външен вид.
Тегло: 91гр.; Обща дължина: 17,8 см; Дължина на 
острието: 7,6 см; Дължина в затворено положение: 10,2 
см; Дръжка: Неръждаема стомана.

Поредният хитов модел на Gerber, който не само изглежда 
много добре, ами и е супер удобен за ползване. Лек, но 
много здрав, отварящият се с една ръка нож има голяма 
дупка за палеца, подсигурява стабилността на захвата. 
Алуминиевата дръжка е с титаний-нитридно покритие, 
който не само прави ножа да изглежда добре, но и 
подобрява здравината и антикорозионното действие.
Тегло: 119 гр.; Обща дължина: 18,7 см; Дължина на 
острието: 7,4 см; Дължина в затворено положение: 11,3 
см; Дръжка: Неръждаема стомана. 

Леко и здраво сгъваемо ножче с  уникален дизайн. Отлична 
функционалност, затваряне и отваряне с едно движение, 
заключващ механизъм и клипс.
Тегло: 96 гр.; Обща дължина: 14.2 см; Дължина на 
острието: 5.2 см; Дължина в затворено положение: 9.0 см; 
Дръжка: Неръждаема стомана и алуминий

Цена: 78 лв.

Gerber Powerframe 

Цена: 68 лв.

Gerber Descent

Малък сгъваем нож с големи функции. Той е много лек и 
е направен от неръждаема стомана и алуминий върху 
отворена рамка – за да се почиства, изсушава и смазва 
по-лесно. Специалната катарама ви позволява да го 
закрепяте сигурно за колана, раницата или на прусик.
Тегло: 77 гр.; Обща дължина: 16.1 см; Дължина на 
острието: 6.6 см; Дръжка: Неръждаема стомана и 
алуминий.

Цена: 74 лв. 

Gerber Remix 

Цена: 78 лв.

Gerber Mini-Remix

Цена: 68 лв.

Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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За тези които имат нужда от брутално здрави 
инструменти за най-трудните задачи. Diesel е с 
индустриална здравина, с патентована система за 
отваряне с една ръка и заключване – Saf.T.Plus. Това е 
единствения инструмент, който изобщо ще ви се наложи 
да носите някога.
Инструменти: Клещи, секач за тел, нож с гладко и 
назъбено острие, кръстата отвертка, три прави 
отвертки, отварачка за бутилки, отварачка за консерви, 
ножици, пила, трион.
Тегло: 255 гр.; Обща дължина: 16.8 см; Дължина в 
затворено положение: 12.5 см; Материал: Неръждаема 
стомана.

Стилен, като вашия любим нож, но също така 
притежаващ всички основни функции на голям 
инструмент. Въпреки компактния си, ултралек дизайн, 
Cruical предоставя следните напълно функционални, 
заключващи се компоненти: нож със специално острие, 
клещи, права и кръстата отвертки, карабинер/
отварачка.
Тегло: 142 гр.; Обща дължина: 14 см; Дължина в затворено 
положение: 9.1 см; Материал: Неръждаема стомана.

Вдъхновен от мостовете в Портланд, Орегон, този 
иновативен инструмент с отворена конструкция прави 
революция в дизайна на мулти-инструментите, а в 
същото време запазва безпрецедентната здравина 
характерна за продуктите на Gerber. Включва 
патентованата система Saf.T.Plus за заключване на 
инструментите.
Инструменти: Клещи, секач за тел, нож с гладко острие, 
нож с назъбено острие, кръстата отвертка, две прави 
отвертки, отварачка за бутилки, отварачка за консерви, 
ножици, трион.
Тегло: 272 гр.; Обща дължина: 16.5 см; Дължина в 
затворено положение: 10.2 см; Материал: Неръждаема 
стомана Ti-Nitride.

Gerber Diesel 

Цена: 225 лв. 

Патентован дизайн за отваряне с една ръка.
Octane е много лесен за употреба, с отличен дизайн и 
функционалност. Достатъчно лек е за да го носите 
в джоба си, но също тaка може да ви изненада с осем 
отлични компонента в допълнение към здравите клещи.
Инструменти: Клещи, секач за тел, нож с гладко и 
назъбено острие, две кръстати отвертки, права 
отвертка, отварачка за бутилки, отварачка за 
пластмасови опаковки, клип.
Тегло: 142 гр.; Обща дължина: 14 см; Дължина в затворено 
положение: 10.2 см; Материал: Неръждаема стомана.

Gerber Octane 

Цена: 127 лв. 

Gerber Crucial 

Цена: 117 лв. 

Gerber Suspension

Цена: 117 лв. 
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Мулти-инструмент Curve: Изключително стилен и 
функционален микро-инструмент. Заключващи се нож, 
две отвертки и пила. Вграденият карабинер ви дава 
възможност да го закачате навсякъде, а също така и да 
отваряте бирени бутилки :).
Доживотна гаранция!
Тегло: 28 гр.
Обща дължина: 8.9 см.
Дължина на острието: 3.2 см.
Дължина в затворено положение: 5.7 см.
Материал: Неръждаема стомана.

Мулти-инструмент Vise: Това е отварачка с още 
девет допълнителни инструмента, или поне това е 
една от гледните точки. Тези клещи с джобен размер, 
комбинират множество функции в компактните размери 
на ключодържател.
Доживотна гаранция!
Тегло: 57 гр.
Обща дължина: 10.0 см.
Дължина на острието: 3.8 см.
Дължина в затворено положение: 6.1 см.
Материал: Неръждаема стомана.

Мулти-инструмент Splice: Това е отварачка с още 
девет допълнителни инструмента, или поне това е 
една от гледните точки. Тези ножици с джобен размер, 
комбинират множество функции в компактните размери 
на ключодържател.
Доживотна гаранция!
Тегло: 57 гр.
Обща дължина: 10.0 см.
Дължина на острието: 3.8 см.
Дължина в затворено положение: 6.1 см.
Материал: Неръждаема стомана.

Gerber Splice 

Цена: 49 лв. 

Gerber Vise

Gerber Curve

Цена: 29 лв. 

Инструмент за точене Pocket Shаrpener: Остриетата 
на ножовете и инструментите на Gerber са изработени 
от висококачествена неръждаема стомана с безупречна 
наточеност на острието. И за най-идеалното острие 
идва време за повторно точене след фабричната 
изработка. За тези случаи, ние ви предлагаме правилните 
инструменти за решение на проблемите с безстрашния 
ви нож.
Говорим за всичко от диамант, през камък и керамика 
до стомана. Правилният инструмент се избира според 
острието, което искате да точите и разбира се метода, 
който на вас ви харесва. Независимо от случая, Gerber 
може да ви подкрепи. Тегло: 17 гр.; Дължина: 5,2 см. 
Керамично или диамантено точило.
Цена: 10 лв. с включена доставка*
8 лв. в комплект с друг продукт

Gerber Pocket Shаrpener

Цена: 49 лв. 

Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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заплаща от клиента. За повече информация тел. 02 962 7142, 0896 833 800, e-mail: reklama@offroadbg.net
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Комплект брадва и нож Gator Combo: Брадвите 
съществуват от години. Но награди за тях се взимат 
едва от скоро. Брадвата Gator е непреклонна в гората. 
Защото Gerber използват тяхната патентована Gator 
текстурна гума на дръжката за безпрецедентно ниво на 
комфорт и контрол.
Всъщност, под това неповторимо покритие се крие 
неразрушимата дръжка от фибростъкло. А в сърцевината 
има куха част с магнит, в която можете да приберете 
ножа от комплекта. Главата на брадвата е изработена 
от кована стомана, която прави острието на 
инструмента непоклатимо.

Сгъваема лопата Gorge Folding: Тази изключително 
удобна лопата притежава бърз, лесен за употреба, 
пързалящ се механизъм. Също така има и неотлъчната 
дръжка от фибростъкло и специaлното гумено покритие 
патентована от Gerber. Интересна e опцията за 
използване на лопатата като чук, за набиване на 
колчета за палатка. Разбира се – лека, компактна и 
лесна за прибиране в найлоновата й чантичка включена в 
комплекта.

Да намерите оптималния fillet нож за 
риба може да бъде доста трудно. Това е 
вярно разбира се, ако не сте запознати 
със серията на Gerber – Gator Fillet. Този 
страхотен, тънък нож може да направи всеки 
начинаещ да изглежда като професионалист 
на дъската за рязане.
Този нож е абсолютно майсторски изработен 
– с острие от неръждаема стомана и 
патентованата дръжка Gator. Той се усеща 
отлично в ръката независимо дали ръцете ви 
са сухи или мокри. Също така Gator Fillet идва 
с твърд калъф с вградено керамично точило, 
за да разполагате винаги с възможно най-
добрия нож за прясно уловената риба.
Обща дължина: 28,3 см.
Дължина на острието: 15,5 см.
Тегло: 119 гр.
Острие: 420HC неръждаема стомана.

Gator Machete Jr. 

Цена: 68 лв.

Gator Machete Jr. има специална, ергономична дръжка 
от каучук за по-добър контрол, докато използвате 
острия като бръснач ръб от едната страна или 
триона от другата.

Кобурът със занитени краища и вътрешен протектор гарантира сигурното
и лесно пренасяне на мачетето.
Специална дръжка от каучук; Двустранно режещо острие - нож и трион;
Обща дължина 47,6 см; Дължина на острието 27,3 см; Тегло 405 гр.

Gerber Gator Combo

Цена: 107 лв.

Gerber Gorge Folding

Цена: 59 лв.

Gerber Gator Fillet Цена: 59 лв.

Доживотна гаранция!!!
за продуктите на Gerber
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