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Smo družinsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo kakovostnih lovskih nahrbtnikov Teran. Imamo
dolgoletno tradicijo, saj jih izdelujemo že od leta 1962. Z obrtjo je pričel g. Janko Teran, kasneje
je posel predal na svojega sina Leona, ki pa je zaradi drugih obveznosti pred nekaj leti z delom
prenehal. Predstavniki tretje generacije smo tradicijo ponovno obudili. Nahrbtniki so dobro
poznani tako med slovenskimi kot tudi tujimi lovci. Znani so po svoji trpežnosti, kakovostni ročni
izdelavi in uporabnosti. V decembru 2013 smo za naše izdelke prejeli tudi Certifikat domače in
umetnostne obrti.

Trenutno izdelujemo tri modele nahrbtnikov.
Skupne lastnosti nahrbtnikov:
•

•
•

•

•
•

Izdelani so iz najboljših certificiranih materialov;
vodonepropustnega platna, umetnega usnja in
pa naravnega usnja slovenskega porekla.
Kovinski deli (zakovice,polobroči,…) so nerjaveči.
Na hrbtnem delu nahrbtnika so posebni žepki z jesenovimi
deščicami, ki nahrbtniku nudijo oporo.
Med prenašanjem uplenjene divjadi jih je priporočljivo
vzeti iz žepkov.
Naramnice so na zgornji strani dodatno podložene
s plišem, da je nošenje nahrbtnika bolj udobno. Poleg tega
so nanje pritrjene tudi posebne usnjene zanke namenjene
počivanju rok.
Spoj med nahrbtnikom in naramnicami je dodatno
ročno zašito tudi z dreto.
Nahrbtniki so izdelani iz nešumečih materialov.
Opozorilo: Nahrbtnikov ne sušite nad virom toplote,
da se usnje ne presuši in razpoka!

Nahrbtnik Teran GAMS

• ima poseben hrbtni prekat za nošenje uplenjene divjadi
• 2 notranja žepa
• velik žep (cca 35l) za obleko, opremo in hrano
• mali za dokumente in ključe
• 3 zunanji žepi
• srednji žep za termovko ali spektiv
• stranska žepa za nože, daljnogled, drobno opremo

Nahrbtnik Teran DIVJI PRAŠIČ

• 2 notranja žepa

• velik žep (cca 35l) za obleko, opremo in hrano
• mali za dokumente in ključe
• 3 zunanji žepi
• srednji žep za termovko ali spektiv
• stranska žepa za nože, daljnogled, drobno opremo

Nahrbtnik Teran MEDVED

• 2 notranja žepa

• velik žep (cca 30l) za obleko, opremo in hrano,
usnjena zanka za termovko
• mali za dokumente in ključe
• 2 zunanja žepa za nože, daljnogled, drobno opremo
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