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Dacons nettbutikk
Velkommen til Dacons nettbutikk! Dacon AS er eksklusiv importør av en rekke
kvalitetsprodukter rettet mot både proffmarkedet og privatkunder. Forhandlere
bes ta kontakt for forhandlerinnlogging!

NB: Nettbutikken leverer kun varer til adresser i Norge.
Fraktfri levering i Norge ved ordre over kr 500!
Det er også mulig å betale med VIPPS.

Fisher Neck Chain Pen
Fisher_Spacepen_FS350CN
Eksklusiv penn for halskjede. Skriver i all slags vær, opp-ned og under ekstreme
temperaturer! Leveres i lekker, fóret gaveeske. Ypperlig som personlig gave!

• kr 900,00
• (kr 720,00 eks.mva)
Kjøp

Fisher Space Bullet Pen
Fisher_Spacepen_FS400_gaveeske
Ekstrempenn som skriver under absolutt alle forhold! Skriver under vann og på
fuktig eller fettet underlag, i ekstreme temperaturer (-45oC-121oC), opp-ned og
i alle posisjoner og vinkler!

• kr 377,50
• (kr 302,00 eks.mva)
Kjøp

6" lysstav 12 timer
Illumiglow_6_green_hands
TILBUD - LAGERSALG! 6" kjemisk lys med 12 timers lystid. Farge grønn, gul,
oransje eller rød. Tennes ved å brekkes.
• Veil. pris: kr 36,25
• Nå kun: kr 5,00
• (kr 4,00 eks.mva)
Kjøp

6" lysstav 8 timer
Illumiglow_6_hvit (1)
TILBUD - LAGERSALG! 6" kjemisk lys med 8 timers lystid. Farge blå, hvit eller
IR. Tennes ved å brekkes.
• Veil. pris: kr 36,25
• Nå kun: kr 5,00
• (kr 4,00 eks.mva)
Kjøp

PELI 1920B 2AAA LED, farge rød (120 lumen)
PELI_1920_red

TILBUD! Meget kraftig 2AAA LED pennelykt i aluminium! Lysstyrke: 120
lumen! To lysstyrker, og vanntett til 1 m! Lekker design, tøff industrikvalitet
med livstidsgaranti!
• Veil. pris: kr 462,50
• Nå kun: kr 198,00
• (kr 158,40 eks.mva)
Kjøp

PELI 1910B 1AAA LED, RØD (72 lumen)
PELI_1910_red (1)
TILBUD! Unik, kraftig 1AAA LED minilykt i aluminium. Lysstyrke: 72 lumen! To
lysstyrker. Vanntett IPX7. Lekker design, tøff industrikvalitet med
livstidsgaranti!
• Veil. pris: kr 456,25
• Nå kun: kr 178,00
• (kr 142,40 eks.mva)
Kjøp

PELI 1920B 2AAA LED (224 lumen)
Peli_1920LED
Superkraftig 2AAA LED pennelykt i aluminium! Lekker design, tøff
industrikvalitet med livstidsgaranti!

• kr 531,25
• (kr 425,00 eks.mva)
Kjøp

Mammut T-Trail
T-Trail_sort_rødt_hodeband-72dpi
TILBUD! Superlett og kraftig mini LED hodelykt med patenterte LED-linser som
gir maks lysutbytte! Tre lysstyrker, bredt hodebånd og dobbeltklikk på av/påbryter som sikkerhetsfunksjon.

• Veil. pris: kr 497,50
• Nå kun: kr 298,00
• (kr 238,40 eks.mva)
Kjøp

PELI 1910 1AAA LED (39 lumen)
Peli_1910LED
TILBUD!! Kraftig 1AAA LED minilykt i aluminium. Livstidsgaranti!
• Veil. pris: kr 368,75
• Nå kun: kr 123,75
• (kr 99,00 eks.mva)
Kjøp

Finn Light Short 2000 dykkerlykt
2000_Short_d
Kraftig LED dykkerlykt med hele 2000 lumen!

• kr 8.060,00
• (kr 6.448,00 eks.mva)
Kjøp

McNett Aquasure lim
Aquasure_28g_Watersports_clam_MOK
Fleksibelt tettingslim som kan brukes på omtrent alt.

• kr 149,00
• (kr 119,20 eks.mva)
Kjøp

Aquapac tørrposer
AQ002-004-008-013_grab-handles

Tørrposer 2, 4, 8 eller 13 liter, for bruk i annen bag for ekstra vanntetthet,
hindre lekkasje etc.

• kr 140,00
• (kr 112,00 eks.mva)
Kjøp

PELI AIR 1557
PELI_AIR_1557_Dividers_Drone
Lettvekt Pelicase - 20% lettere og 45% dypere enn PeliCase 1520! Innv. mål:
440x330x248 mm, utv: 487x401x267 mm. Fire ulike innredninger.

• kr 4.738,75
• (kr 3.791,00 eks.mva)
Kjøp

ZeaForce fangstnett
ZeaForce fangstnett open
Sank delikatesser fra havbunnen eller bidra til søppelrydding med markedets
mest praktiske fangstnett!

• kr 360,00
• (kr 288,00 eks.mva)
Kjøp

