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uvodna misel

Pozdravljeni v štiriintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

odganjalniki živali

Pomlad bo kmalu tukaj, zato se še pravi čas zavarujte pred živalsko nadlogo. Če vam 
divje živali ogrožajo pridelek, si lahko pomagate z odganjalniki divjadi, ki oddajajo 25 
kHz frekvence in delujejo na oddaljenosti do 25 metrov. Osnovni model stane 29,95 EUR, 
tak, ki omogoča napajanje na sončne celice pa 57,45 EUR. Naslednji pripomoček, ki 
pride prav predvsem lastnikom vrtov, je odganjalnik krtov in drugih voluharjev, ki oddaja 
nizkofrekvenčne zvoke. Osnovna izvedenka deluje na območju do 750 metrov in stane 
17,25 EUR. Močnejša naprava, ki deluje na območju do 1.250 metrov in ima vgrajen 
vibracijski motor, pa stane 45,95 EUR. Zadnji pripomoček je odganjalnik mačk in psov. 
Takoj, ko senzor na tej napravi zazna premik, sproži ultrazvočni signal, ki prežene te 
živali. Deluje na območju do 70 metrov.

naprave za bojše počutje

Predstavljamo vam še tri naprave, ki lahko pripomorejo k boljšemu počutju in so lahko 
tudi zanimava darilca.

Mini masažni aparat je kompaktne in priročne oblike. Ima dve zamenljivi 
masažni glavi v obliki polkrogle, v stojalu pa je LCD zaslon, ki prikazuje uro. 
Naprava stane 22,95 EUR.

Naprava za štetje korakov prikazuje koliko korakov ste naredili in 
to približno pretvori v porabljene kalorije in prehojeno razdaljo. Poleg tega 
prikazuje tudi temperaturo in ima pomnilnik, v katerega shranjuje podatke za 
zadnjih sedem dni. Stane 22,96 EUR.

Zadnja naprava je infrardeča svetilka z močjo 100 W. Spodbuja prekrvavitev in 
tako pomaga pri procesu zdravljenja ter blagodejno vpliva na sproščanje mišič 
in napetosti. Glava ima 5 nastavljivih naklonov. Svetilka stane 12,79 EUR. Na 
voljo je še močnejša 300 W svetilka, ki stane 68,95 EUR.
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za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.
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