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2Alfa leverer utstyr til sportsskyting, både 
pistol og rifle. Vi har egne agenturer og 
handler også via andre distributører både i 
Norge og utlandet.

2Alfa er en avdeling i firmaet Rigg AS. Rigg 
AS er importør, distributør og forhandler 
av militært og taktisk utstyr, samt utstyr til 
sikkerhetsbransjen. 

På neste side finner du en oversikt over 
varegrupper og noen leverandører vi 
representerer. Dette vil gi deg en grei 
pekepinn på hva vi kan levere. I tillegg 
til dette kan vi skaffe flere hundre andre 
merker som gjør oss til en fleksibel partner 
for de behov dere måtte ha.

KLUBBAVTALE
Vi tilbyr klubber og organisasjoner en 
klubbavtale for materiell klubben ønsker 
å kjøpe sentralt. Dette kan være våpen, 
ammunisjon og bane- og skyttermateriell 
hvor klubben vil få rabatterte priser.
Vi ønsker at en person i klubben står 
ansvarlig for innkjøpene, slik at dette blir 
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en ryddig prosess. Vi har gunstige priser, og 
vil kunne gi gode tilbud på det som ønskes 
kjøpt inn. Ta kontakt for tilbud.

MEDLEMSRABATT
For medlemmer i klubben kan vi tilby en 
rabattavtale for privat innkjøp av utstyr, 
våpen, ammunisjon eller annet relevant 
utstyr. Rabatten vil variere på forskjellige 
produkter/produktgrupper. For å benytte 
seg av rabattavtalen taster man inn en 
rabattkode i nettbutikken som man får 
tildelt ved avtaleinngåelse. Rabatten kan 
også benyttes i vår butikk i Oslo. Husk 
gyldig medlemskort!

For å søke om klubbavtale se:
http://www.2alfa.no/klubbavtale.html

PROFILARTIKLER
Vi er importør for LaBens som lager 
profilprodukter for skyttere som f.eks. 
klubbskjorter med logo og navn, samt en 
rekke andre artikler.

Ta kontakt for mer informasjon!

2ALFA LEVERER SKYTERELATERT MATERIELL MED HOVEDFOKUS 
PÅ DYNAMISK SPORTSSKYTING, SAMT ANDRE FORMER FOR 
KONKURRANSESKYTING. VI ER TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR TIL 
DEN INDIVIDUELLE SKYTTER OG SKYTEKLUBBER.



• Ghost
• Vertx
• La Bens (profilerte klubb produkter)

BEKLEDNING:

• Oakley (Skytebriller)
• Profsafe (Våpenskap)
• Magpul (Våpendeler og magasiner)
• Fireclean (Pussemiddel)
• Otis (Pusseutstyr)

DIVERSE:

I tillegg fører vi et stort utvalg våpendeler 
som avtrekk, forskjefter, sikter og optikk, 
lyddempere, rangebags m.m.
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VÅRT 
SORTIMENT

OVERSIKT OVER VARE-
GRUPPER OG MERKER

PÅ DENNE SIDEN SER DU EN LITEN OVERSIKT OVER NOEN AV  
DE ULIKE PRODUKTGRUPPENE OG MERKENE VI LEVERER.  

SORTIMENTET ER I STADIG UTVIKLING, SÅ KONTAKT 
OSS OM DET ER NOE SPESIELT DU ER UTE ETTER.

• Arsenal Firearms – Strike One
• Glock
• Bushmaster
• DPMS
• Stag
• Armalite
• HERA (er til typegodkjenning)
• FN Herstal Pistoler
• CZ
• Colt

• Ghost International
• Blade Tech
• Guga Ribas
• Blackhawk Sportster

• Limit - Z
• Zero Mike Ammunition
• Sellier & Bellot

• Fun Shooting (Målmateriell)
• Reset Targets (Målmateriell)
• Pact og Comp. Electronics (Timere)

VÅPEN: HYLSTER OG RIGGER:

AMMUNISJON:

SKYTEBANEMATERIELL:



TELEFON  : 21 98 60 34
E-POST : POST@2ALFA.NO 
WEB  : WWW.2ALFA.NO

FOR MER INFORMASJON, TA KONTAKT MED: 

TORE HAUGLI
AVDELINGSLEDER 2ALFA

KONTAKT OSS

SAMARBEIDENDE SPONSORER:


