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Zažijte kouzlo objevování
Compadre je ideální pro vstup do světa hledání s detektory kovů. Detektor se
bude líbit i pokročilým hledačům, kteří zažijí radost z hledání, kterou nepoznali
mnoho let. Detektor má pouze jeden ovládací prvek nastavení diskriminace a
představuje tak podstatu tohoto koníčku, kdy je nejdůležitější průzkum lokalit a
objevování.

Funkce
•
•
•
•
•
•

Určeno pro všechny věkové kategorie
Jednoduchost obsluhy jediným ovladačem
Vestavěný mineralizační filtr
Ultra lehký detektor
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Doporučená maloobchodní cena

Specifikace
Frekvence 12 kHz
Koncentrická sonda 5,75 " (15 cm)
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 0,9 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim ED 180 Tichý diskriminační
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5990 Kč

Zažijte kouzlo objevování
Compadre je ideální pro vstup do světa hledání s detektory kovů. Detektor se
bude líbit i pokročilým hledačům, kteří zažijí radost z hledání, kterou nepoznali
mnoho let. Detektor má pouze jeden ovládací prvek nastavení diskriminace a
představuje tak podstatu tohoto koníčku, kdy je nejdůležitější průzkum lokalit a
objevování. Verze Compadre SE je vybavená větší koncentrickou sondou o
průměru 20 cm.

Funkce
•
•
•
•
•
•

Určeno pro všechny věkové kategorie
Jednoduchost obsluhy jediným ovladačem
Vestavěný mineralizační filtr
Ultra lehký detektor
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Doporučená maloobchodní cena

Specifikace
Frekvence 12 kHz
Koncentrická sonda 8" (20 cm)
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 0,95kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim ED 180 Tichý diskriminační
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6490 Kč

Historie, Evoluce
Silver μMax představuje současný vrchol vývojové řady Tesoro Silver. Série je
velice oblíbená pro své jednoduché a nekomplikované ovládání. Nastavíte pouze
diskriminaci a citlivost a přesto Vám detektor dá více informací o cílech, než
byste kdy čekali. K detektoru se vyrábí řada doplňkových sond, což výrazně
zvyšuje universálnost tohoto detektoru.

Funkce
•
•
•
•

7990 Kč

Mineralizační filtr
Ultra lehký design
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Doporučená maloobchodní cena

Specifikace
Koncentrická sonda 9x8” (23x20 cm)
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 1 kg Konektor pro
sluchátka 1/4 "Stereo Provozní režim ED
120 Tichý diskriminační
Tichý All Metal
Regulace hlasitosti
Test baterií
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Historie, Evoluce
Silver μMax SE 12x10" 2D představuje současný vrchol vývojové řady Tesoro
Silver. Série je velice oblíbená pro své jednoduché a nekomplikované ovládání.
Nastavíte pouze diskriminaci a citlivost a přesto Vám detektor dá více informací
o cílech, než byste kdy čekali. K detektoru se vyrábí řada doplňkových sond, což
výrazně zvyšuje universálnost tohoto detektoru. Detektor je osazen novou
sondou 12x10" 2D řady Epsilon.

Funkce
•
•
•
•

8990 Kč

Mineralizační filtr
Ultra lehký design
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Doporučená maloobchodní cena

Specifikace
Sonda 12x10"2D (30x25 cm)
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 1,1 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim ED 120 Tichý
diskriminační
Tichý All Metal

Regulace hlasitosti
Test baterií
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Hloubka a identifikace
EuroSabre II je pokračováním jedničky, která
byla původně vyvíjena především pro
evropské hledače. Nakonec se z tohoto
detektoru stal jeden z nejoblíbenějších
přístrojů na trhu.
EuroSabre II nabízí přesné manuální vyvážení půdy, režim audio se třemi
identifikačními tóny a dva speciální módy Iron ID a Blank. Detektor se vyznačuje
hlubokým dosahem a skvělou citlivostí. Přesto je ale maximálně jednoduchý na
ovládání. Pro mnoho hledačů je tento detektor doslova kultovní záležitostí, zejména
díky nálezům tohoto lehoučkého, zhruba kilového přístroje.

Funkce

Doporučená maloobchodní cena

•
•
•
•

sonda 28x20 cm 2D

13490 Kč

Doporučená
maloobchodní cena

Specifikace

Frekvence 10,6 kHz

Sonda11x8" (28x20 cm) 2D
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 1,1 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim ED 120 Tichý diskriminační
Bezpohybový All Metal
Pohybový All Metal
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33/4”rozsahu nastavení vlivu GB
Ultra lehký detektor
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Hloubka a identifikace
EuroSabre II je pokračováním jedničky, která
byla původně vyvíjena především pro evropské
hledače. Nakonec se z tohoto detektoru stal
jeden z nejoblíbenějších přístrojů na trhu.
EuroSabre II nabízí přesné manuální vyvážení půdy, režim audio se třemi
identifikačními tóny a dva speciální módy Iron ID a Blank. Detektor se vyznačuje
hlubokým dosahem a skvělou citlivostí. Přesto je ale maximálně jednoduchý na
ovládání. Pro mnoho hledačů je tento detektor doslova kultovní záležitostí, zejména
díky nálezům tohoto lehoučkého, zhruba kilového přístroje.

Doporučená maloobchodní cena

•
•
•
•

Sonda 30x25 cm 2D

13990 Kč

Specifikace

Frekvence 10,6 kHz
Sonda 9x10 2D

Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 1 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim ED 120 Tichý diskriminační
Režim Blank
Režim Iron ID
Audio ID
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Funkce

33/4”rozsahu nastavení vlivu GB
Ultra lehký detektor
Tři tóny ID
Záruka 3 roky

Inteligence se snoubí s jednoduchostí
Používat DeLeon je velice snadné a i když je to profesionální detektor, je to
také přístroj “zapni a jdi”. Tento inteligentní přístroj je vybaven digitálním
zpracováním signálu. Díky Tesoro VID (Visuální identifikaci) detektor vzorkuje
signál a poskytuje údaje pro pět sloupcových grafů, které označují typ materiálu a
také pro dvoumístné identifikační číslo maxima VDI signálu.

Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuální identifikace (VID)
Hloubka identifikace nálezu
Pěti segmentový sloupcový graf identifikace
Dvoumístná identifikace ID
Ukazatel stavu baterie
Nastavitelná délka
Lehká konstrukce
Automatický režim GB
Záruka 3 roky

Specifikace
Frekvence 10 kHz
Sonda 9x8“ (23x20 cm) koncetrická
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost
1,4 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim All Metal
Tichý diskriminační
režim ED 120
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14900 Kč
Doporučená maloobchodní cena

Inteligence se snoubí s jednoduchostí
Používat DeLeon je velice snadné a i když je to profesionální detektor, je to
také přístroj “zapni a jdi”. Tento inteligentní přístroj je vybaven digitálním
zpracováním signálu. Díky Tesoro VID (Visuální identifikaci) detektor vzorkuje
signál a poskytuje údaje pro pět sloupcových grafů, které označují typ materiálu a
také pro dvoumístné identifikační číslo maxima VDI signálu. Verze 12x10" 2D je
osazená novou 2D sondou řady EPSILON.

Funkce
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuální identifikace (VID)
Hloubka identifikace nálezu
Pěti segmentový sloupcový graf identifikace
Dvoumístná identifikace ID
Ukazatel stavu baterie
Nastavitelná délka
Lehká konstrukce
Automatický režim GB
Záruka 3 roky

Specifikace
Frekvence 10 kHz
Sonda 12x10 2D (30x25 cm)
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost
1,5 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim All Metal
Tichý diskriminační
režim ED 120
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15900 Kč
Doporučená maloobchodní cena

Informace a síla
Získejte nejlepší detektor Epsilon série s vizuální a audio identifikací, Notch
filtrem, automatickým vyvážením vlivu půdy v diskriminačním režimu a
manuálním vyvážením v režimu All Metal.VID (Visual Identification) systém
Cortese funguje dvěma způsoby: detektor vzorkuje cíle a poskytuje informaci v
devíti sloupcových grafech. Zároveň přináší dvouciferné ID v bodě maximální
síly signálu. Kromě rozsáhlých informací, které poskytuje VID, se Cortes může
pochlubit velmi propracovaným audio režimem devíti různých tónů pro
jednotlivé vodivostní skupiny. Nikdy se nemusíte rozhodovat dvakrát.

Funkce
•
•
•
•
•
•

19900 Kč

•

Doporučená maloobchodní cena

9 sloupcových grafů
2 místné identifikační číslo
Hloubka nálezu
Multitónová ID
Záruka 3 roky
Manuální režim vyvážení
vlivu půdy pro All Metal
Automaticky režim
vyvážení vlivu půdy pro
diskriminační režim

Specifikace
Frekvence 10 kHz
Sonda 9x8" (23x20 cm) koncentrická
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost
1,5 kg
Konektor pro sluchátka 1/4
"Stereo Provozní režim All Metal
Tichý diskriminační ED 120
Úzký Notch
Široký Notch
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Informace a síla
Získejte nejlepší detektor Epsilon série s vizuální a audio identifikací, Notch
filtrem, automatickým vyvážením vlivu půdy v diskriminačním režimu a
manuálním vyvážením v režimu All Metal.VID (Visual Identification) systém
Cortese funguje dvěma způsoby: detektor vzorkuje cíle a poskytuje informaci v
devíti sloupcových grafech. Zároveň přináší dvouciferné ID v bodě maximální
síly signálu. Kromě rozsáhlých informací, které poskytuje VID, se Cortes může
pochlubit velmi propracovaným audio režimem devíti různých tónů pro
jednotlivé vodivostní skupiny. Nikdy se nemusíte rozhodovat dvakrát.

Funkce
•
•
•
•
•
•

20490 Kč

•

Doporučená maloobchodní cena

9 sloupcových grafů
2 místné identifikační číslo
Hloubka nálezu
Multitónová ID
Záruka 3 roky
Manuální režim vyvážení
vlivu půdy pro All Metal
Automaticky režim
vyvážení vlivu půdy pro
diskriminační režim

Specifikace
Frekvence 10 kHz
Sonda 12x10" 2D (30x25
cm) Délka kabelu 92 cm
Hmotnost
1,6 kg
Konektor pro sluchátka 1/4
"Stereo Provozní režim All Metal
Tichý diskriminační ED 120
Úzký Notch
Široký Notch
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EPSILON
(5-pin)
Doplňkové sondy
Všechny cívky jsou k dispozici s kabelem dlouhým 92 cm nebo 240 cm

W
I
D
E
S
C
A
N
C
O
N
C
E
N
T
R
I
C
11

7RW-SW-E

7" (18 cm) 2D
bílá

2640 Kč s DPH.
Včetně krytu sondy.

8.5RW-LW-E

8,5" (22 cm)
2D bílá

4180 Kč s DPH.

Včetně krytu sondy.

Včetně krytu
sondy.

Včetně krytu sondy.

S-5.75RC-SW-E

4" (10 cm)
koncentrická bílá.

3480 Kč s DPH.

3990 Kč s DPH.

Včetně krytu sondy.

4RC-SW -E

8” (20 cm)
koncentrická bílá
nebo hnědá.

11x8"(28x20 cm)
2D černá.

12x10"(30x25 cm) 2D
bílá nebo černá

3480 Kč s DPH.

8RC-SB-E

11x8RDS-2D

12x10W-SW-E

5.75” (15 cm)
koncentrická bílá
nebo šedá.

2640 Kč s DPH.

2640 Kč s DPH.

Včetně krytu sondy.

Včetně krytu sondy.

9x8C-SW-E

9x8"(23x20 cm)
koncentrická bílá.

3490 Kč s DPH.
Včetně krytu
sondy.

12x10C-SW-E

12x10"(30x25 cm)
koncentrická bílá.

4500 Kč s DPH.
Včetně krytu
sondy.

Funkce
•
•
•
•

Variabilní konstrukce
Hloubka ponoru až do 60 metrů
Režim vyvážení solí
Záruka 3 roky

Ve sladké vodě je nejlepší
Tiger Shark je možná nejlepší podvodní detektor do „sladké“ vody na trhu.
Tento na obsluhu jednoduchý přístroj je vyráběn s důrazem na to, že hledači chtějí
v terénu především hledat. Žádné memorování ovládacích prvků, ani
speciální ovládací prvky nebo techniky. Tiger Shark po přepnutí
do „slaného“ módu přestaví kompletně nastavení Ground Balance
a začne filtrovat sole, místo minerálů. Detektor může být
ponořen až do hloubky 60 metrů a lze ho vybavit
buď sondou 8“ nebo sondou 10“. Sluchátka
jsou součástí detektoru.

18990 Kč
Specifikace
Frekvence 12 kHz
Sondy dle výběru 8 "/ 10,5" koncentrické
Délka kabelu 240 cm’
Hmotnost
2,4 kg
Vodotěsná sluchátka
Provozní režim Pomalu přelaďovaný All
Metal
Rychle přelaďovaný All
Metal
Tichý diskriminační mód
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Doporučená maloobchodní cena

Funkce
•
•
•
•

Variabilní konstrukce
Hloubka ponoru až do 60 metrů
Nastavitelné audio
Záruka 3 roky

Poklady v hlubinách
Sand Shark je perfektní společník pro potápění v moři nebo pohybu po slaných
plážích kde pro standartní detektory často nastane doslova peklo.
Sand Shark používá pulsní technologii pro odstranění problému s výskytem velkého
množství solí a umožňuje hledat i v těch nejhorších podmínkách. Sand Shark
umožňuje kontrolovat šířku pulsu
pro lepší kontrolu nad do sahem detektoru, jste
schopní si přizpůsobit audio odpověď detektoru,
kde lze zvolit jak jednotlivý tón, tak
modulovanou odpověď s VCO.
U detektoru si můžete
vybrat mezi dvěma sondami
8“ a 10,5“. Ponor je možný až
do hloubky 60 metrů a

17990 kč

Doporučená maloobchodní cena

vodotěsná sluchátka jsou

součástí detektoru.

Specifikace
Frekvence 600 pps
Sonda dle výběru 8“
nebo 10,5“
Délka kabelu 240 cm
Váha
2,4 kg
Vodotěsná sluchátka
Provozní režim All Metal
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Nikdy nemineš cíl
Cibola je výkonný detektor typu „zapni a jdi“. Používá Delta sondy společné pro
detektory Tejon, Vaquero a Lobo ST. Detektor má automatický režim odmítání
minerálů, strávíte tak více času hledáním a méně přenastavováním různých typů
půd. Je ideální pro hledání s přáteli, jelikož detektor umožňuje posun frekvence a
Vy si můžete vybrat mezi třemi možnostmi.
Mezi velice zajímavé funkce patří „Super ladění“, které výrazně přidá na citlivosti a
Vaše Cibola se dostane citlivostí a dosahem na úroveň podstatně dražších přístrojů
a přitom za zlomek ceny a váhy.

Funkce
•
•
•
•

10990 Kč

Vestavěný mineralizační filtr
Vestavěný mineralizační filtr
Nastavitelná délka
Tři roky záruka

Specifikace

Doporučená maloobchodní cena

Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 9x8" (23x20cm) koncentrická
Délka kabelu
93 cm
Weight
2.4 lbs
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim Pinpoint
All-Metal
Tichý diskriminační
ED 120
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Nikdy nemineš cíl
Cibola je výkonný detektor typu „zapni a jdi“. Používá Delta sondy společné pro
detektory Tejon, Vaquero a Lobo ST. Detektor má automatický režim odmítání
minerálů, strávíte tak více času hledáním a méně přenastavováním různých typů
půd. Je ideální pro hledání s přáteli, jelikož detektor umožňuje posun frekvence a
Vy si můžete vybrat mezi třemi možnostmi.
Mezi velice zajímavé funkce patří „Super ladění“, které výrazně přidá na citlivosti a
Vaše Cibola se dostane citlivostí a dosahem na úroveň podstatně dražších přístrojů
a přitom za zlomek ceny a váhy. Cibola 12x10" 2D je vybavena novou
sondou 12x10" 2D pro řadu DELTA

Funkce
•
•
•
•

11990 Kč

Vestavěný mineralizační filtr
Vestavěný mineralizační filtr
Nastavitelná délka
Tři roky záruka

Specifikace

Doporučená maloobchodní cena

Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 12x10" (30x25 cm) 2D
Délka kabelu
93 cm
Hmotnost
1,1 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim Pinpoint
Tichý diskriminační
ED 120
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Najde vše
Vaquero je velmi efektivní detektor a přitom extrémně lehký. Můžete se věnovat
všem oborům vyhledávání, ať už hledáte mince, válečné artefakty nebo archeologii.
Vaquero má plnou kontrolu funkcí, které z tohoto detektoru dělají vynikající
všestranný stroj. Manuální vyrovnání vlivu půdy umožní uživateli si přístroj
přizpůsobit ve všech půdních podmínkách a to i ve vysoce mineralizovaných.
Stejně jako Cibola, i Vaquero používá funkci super ladění a
frekvenční posun při hledání s přáteli.

Funkce
•
•
•
•

12990 Kč

Manuální odladění GB
Nastavitelná délka
Ultra lehká konstrukce
Záruka 3 roky

Doporučená maloobchodní cena

Specifikace
Frekvence 14,3, 14,5, 14,7 kHz
Sonda 9x8" (23x20 cm) koncentrická
Délka kabelu
92 cm
Hmotnost
1,1 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim All Metal
Metal
Tichý diskriminační
ED 120
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Jde hluboko – rozhoduje se rychle – pozná správný cíl
Tejon je vybaven duálním diskriminátorem, který se ovládá spodním přepínačem.
Detektor tak umožňuje unikátní dvojí kontrolu cíle. U Tejona si můžete nastavit
frekvenci audio tónu tak, aby odpověď detektoru odpovídala právě Vašemu sluchu. S
Tejonem se dostane velice hluboko a přitom je extrémně citlivý na malé cíle. Detektor
Vám dává všechny informace, abyste se mohli správně rozhodnout, zda kopat nebo ne
a navíc to dělá velmi rychle a efektně.

Funkce
•
•
•
•
•

17900 Kč

Manuální odladění půdy
Nastavitelná audio odpověď
Nízká váha
Nastavitelná délka
Duální diskriminace

Specifikace

Doporučená maloobchodní cena

Frekvence 17,2 kHz
Sonda 11x8“ (28x20 cm) koncentrická
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost 1,4 kg
Provozní módy
Pomalu přelaďovaný All Metal
Rychle přelaďovaný All
Metal
Tichý diskriminační ED
180 duální
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Jde hluboko – rozhoduje se rychle – pozná správný cíl
Tejon je vybaven duálním diskriminátorem, který se ovládá spodním přepínačem.
Detektor tak umožňuje unikátní dvojí kontrolu cíle. U Tejona si můžete nastavit
frekvenci audio tónu tak, aby odpověď detektoru odpovídala právě Vašemu sluchu. S
Tejonem se dostane velmi hluboko a přitom je extrémně citlivý na malé cíle. Detektor
Vám dává všechny informace, abyste se mohli správně rozhodnout, zda kopat nebo ne
a navíc to dělá velmi rychle a efektně.
Verze Tejonu se sondou 12x10" 2D pro detektory kovů řady DELTA,
Vám přinese hloubkový bonus navíc a také větší pokrytí
bez ztráty citlivosti na nejdrobnější cíle.

Funkce
•
•
•
•
•

18500 Kč

Manuální odladění půdy
Nastavitelná audio odpověď
Nízká váha
Duální diskriminace
Záruka 3 roky

Specifikace

Doporučená maloobchodní cena

Frekvence 17,2 kHz
Sonda 12x10“ (30x25 cm) 2D
Délka kabelu 92 cm
Hmotnost
1,5 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní módy Pomalu přelaďovaný All
Rychle přelaďovaný All Metal
Metal
Tichý diskriminační ED
180 Duální
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Připraven na cokoli a s chutí na zlato
Lobo Super TRAQ je neuvěřitelně všestranný detektor kovů, který triumfuje při
hledání drobných zlatých valounků a také v geologii. Dopřejte si detektor, který se
přizpůsobí v jakékoli půdě! Lobo ST je navrženo tak, aby bylo nejlepší pro hledání
zlata. Je ale skvělé i při hledání mincí, archeologie nebo válečných artefaktů.
Poradí si na slané pláži nebo čedičové lokalitě díky speciálním filtrům a přesto, že
je to detektor na zlato, je to jeden z nejvšestrannějších detektorů na trhu.

Funkce

19900 Kč
Doporučená maloobchodní cena

•

Procesorem neustále
vyhodnocované
odlaďování vlivu půdy

•

Variabilní umístění
boxu elektroniky

•

Nastavitelná délka

•

Záruka 3 roky

Specifikace

Frekvence 17,5 kHz
Sonda 11x8“ (28x20 cm) 2D
Délka kabelu 240 cm
Hmotnost
1,6 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Pracovní módy Provozní režim All
Metal
Tichý diskriminační ED
180
Bezpohybový Pinpoint
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Připraven na cokoli a s chutí na zlato
Lobo Super TRAQ je neuvěřitelně všestranný detektor kovů, který triumfuje při
hledání drobných zlatých valounků a také v geologii. Dopřejte si detektor, který se
přizpůsobí v jakékoli půdě! Lobo ST je navrženo tak, aby bylo nejlepší pro hledání
zlata. Je ale skvělé i při hledání mincí, archeologie nebo válečných artefaktů.
Sonda 12x10" 2D pro řadu detektorů DELTA přináší detektoru
větší dosah a pokrytí a přitom bez ztráty citlivosti na nejdrobnější
cíle.

Funkce

20490 Kč

•
•
•
•

Doporučená maloobchodní cena

Procesorem řízená GB
Variabilita boxu
elektroniky
Nastavitelná délka
Záruka 3 roky

Specifikace

Frekvence 17,5 kHz
Sonda 12x10“ (30x25 cm) 2D
Délka kabelu 240 cm
Hmotnost
1,7 kg
Konektor pro sluchátka 1/4 "Stereo
Provozní režim All Metal
Tichý diskriminační
ED 180
Bezpohybový Pinpoint
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DELTA
Doplňkové sondy

(4-pin)

Všechny cívky jsou k dispozici s kabelem dlouhým 92 cm nebo 240 cm

5.75RW-SC-D

8.5RW-LW-D

5.75” (15 cm)
2D černá
Karbon
3480 Kč s DPH
Včetně krytu sondy

10EW-LW-D

S-12x10W-SC-D

12x10” (30x25cm)
2D černá
Karbon

10” (25 cm)
2D bílá

3600 Kč s DPH

4180 Kč s DPH

Včetně krytu sondy

S-5.75RC-SC-D

5.75” (15 cm) černá
koncentrická
Karbon

Včetně krytu sondy

8RC-LB-D

3480 Kč s DPH
Včetně krytu sondy

Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18
Jílové u Prahy 25401

8” (20 cm) hnědá
koncentrická

3480 Kč s DPH

Včetně krytu sondy

8.5” (22 cm)
2D bílá

3480 Kč s DPH
Včetně krytu sondy

11x8RDS-2D

11x8” (28x20 cm)
černá 2D

3990 Kč s DPH
Včetně krytu sondy

12x10C-SW-E
12x10"(30x25 cm)
koncentrická bílá.
4500 Kč s DPH.
Včetně krytu
sondy.

www.lovecpokladu.cz
+420 731 102 713
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Osobní příslušenství
Tričko Tesoro
• S, M, L, XL, XXL -299 Kč s DPH
• XXXL - 320 Kč s DPH

Basebalka

Klobouk

299 Kč s DPH

Zástěra

Oddělené kapsy na nálezy a odpady

240 Kč s DPH

299 Kč s DPH

Kapsa na nálezy

Oddělené kapsy na nálezy. Místo
pro dohledávačku a kapsa se zipem.

399 kč s DPH

1.928.771.2646
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Distributor detektorů Tesoro
v České a Slovenské republice
Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18, Jílové u Prahy
www.lovecpokladu.cz Tel: 731 10 27 13

Autorizovaní dealeři v ČR a SR
Všechny prodejce najdete na adrese:
www.lovecpokladu.cz/kontakt

Příslušenství pro detektory

ABS Spodní tyč

Dodáváno včetně šroubu a
gumových podložek

600 Kč s DPH

Kryt boxu "M"

Odolný proti vodě, kompatibilní
s krytem elektroniky na:
Compadre – Silver – Cibola
- Vaquero – Golden Outlaw-EuroSabre II

360 Kč s DPH

Bag na detektory „M“

Opasková kapsa na box
elektroniky
Opasková kapsa na box
elektroniky pro detektory kovů
Lobo Super TRAQ, Tiger Shark
a Sand Shark

399 Kč s DPH

Kryt boxu "V"

Odolný proti vodě,
kompatibilní s krytem
elektroniky na:
Cortes – DeLeon - Tejon

360 Kč s DPH

Bag na detektor „Dlouhý“

Bag na rozložený detektor
kovů

Luxusní bag, do kterého se vejde detektor,
aniž byste jej museli rozebírat

660 Kč s DPH

980 Kč s DPH
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MADE IN THE

USA

Vince Gifford, President a majitel společnosti

Vášeň pro elektroniku ve spojení s hledáním pokladu vytváří silné spojení. Je to přesně
to, co charakterizuje detektory Tesoro a náš přístup k hledání. Tesoro bylo založeno v roce
1980 Jackem Giffordem a jeho manželkou Myrnou v Phoenixu (Arizona). Jack zdědil svojí
lásku k hledání po svém dědečkovi, Morganu Gifforddovi, který v 19. století prožil zlatou
horečku. Jack a Myrna měli dva syny, Vince a Jamese, kteří oba pokračovali v rodinné
tradici.
James a Vince vyrostli v prostředí hledačů a historie, a také rodinného podniku.
Pokračovali dál ve vývoji detektorů Tesoro a když v roce 2004 odešli Jack a Myrna na
odpočinek, převzali společnost. V roce 2008 odešel ze společnosti James a Vince se
stal prezidentem a majitelem celé společnosti Tesoro.
Rodina Giffordů vytvořila velice dobře pracující rodinný podnik, ve kterém se
uplatňují po generace získané zkušenosti. Tesoro pracuje s nejmodernějšími
technologiemi, ale naší snahou je vždy navrhovat a vyrábět detektory co
nejjednoduší, které jsou maximálně spolehlivé, vysoce efektivní a přitom levné.
Záruka na detektory Tesoro v EU je 3 roky. Na všechny typy detektorů Tesoro ale
poskytujeme doživotní pozáruční servis. Ať už byl Váš detektor vyroben v roce 1985
nebo 2010, dostane se mu u nás stejné péče.

www.lovecpokladu.cz

+ 420 731 102 713
Marek Mlejnský
Masarykovo nám. 18
Jílové u Prahy 25401

Váš lokální autorizovaný dealer

