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Accessories
We think it would be fair to say that in recent years the 

popularity of our vast range of accessories has grown far 

beyond our wildest dreams. The sheer volume of anglers now 

fishing and being successful with our Edges range of terminal 

tackle feels us with great pride, as this range in particular has 

taken hundreds of hours of research, development and testing 

to get right. There doesn’t seem to be a day that goes by 

where we don’t receive a message from a happy customer 

that has broken their PB whilst using Edges products and long 

may that continue!

In addition to the Edges range, which has grown substantially for the 2015 

catalogue, we also have a whole host of other accessories to share with 

you over the coming pages. Items such as PVA, baiting devices, Zig Rig kit, 

suface fishing items, hooks, leads and marker floats are all awaiting you in 

this section. 

Despite this range of accessories be so vast and diverse, every single one 

shares one common attribute – they have been designed by anglers for 

anglers to perform at the levels that anglers need! 

Fox tackle isn’t only about large items such as bivvies, rod pods and 

bedchairs. We also have one of the most comprehensive ranges of fishing 

accessories you are likely to ever find.  And each and every one of those 

accessories has been purposely designed to make your fishing easier and 

more productive. Our in-house CAD engineers work very closely with both 

our product development team and consultants on the bank to design the 

very best and most innovative accessory creations around. 

¹ Edges Range

¹ Leads & Feeders

¹ Hooks

¹ Ready Tied Rigs

¹ Hooklength Materials

¹ Tubing & Ready Tied Leaders

¹ Terminal Tackle

¹ Needles & Scissors

¹ Marker Floats

¹ Baiting Tools

¹ PVA & Arma Mesh

¹ Zig & Controller Floats
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CARP CARE

Carp Care
Here at Fox HQ we believe that carp care should be at the top 

of every angler's list of priorities. It’s OK spending large sums 

of money on fancy rods, reels and alarms but one of your most 

important investments should be quality carp care products – 

after all your catch should be returned to its watery home in the 

same condition as you caught it in. 

Following on from the success of unhooking mats such as the Carpmaster 

Deluxe and FX Combo we have a new addition for 2015, which goes by the 

name of the Easy Mat. As the name suggests the Easy Mat really is very easy 

to use so keep an eye out for it over the coming pages.  

In addition to our range of market-leading unhooking mats you will also find 

two new and improved ranges of landing net in the shape of the Horizon XT 

and Torque models plus great tackle items for weighing and retaining your 

catches in too.  

¹ Unhooking Mats

¹ Weigh Slings

¹ Retainers/Sacks

¹ Landing Nets
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LUGGAGE

Luggage
Since the FX and Royale ranges of luggage were initially 
launched some four years ago both have grown from 
strength to strength. In fact we believe it would be fair to say 
that both ranges are widely regarded across Europe as the 
very best two currently on the market, which really is quite 
an achievement. There isn’t a week that goes by when we 
don’t get an email or a message through social media from 
a happy customer who loves the functionality, reliability and 
practicality of their Fox luggage items.  When the Fox product 
development team sat down with the angling consultants 
to design the Royale and FX ranges they were keen to put 
reliability right at the top of their list of essential features. An 
item of practical luggage is next to useless if it isn’t going to 
stand the test of time. The team therefore spent countless 
hours sourcing the finest fabrics, zips and clips from across the 
globe to ensure that whether you invest in Royale or FX you 
are getting unrivalled value for money. Four years on and the 
sales for both ranges are still growing year-on-year – testament 
indeed to how good and how highly recommended both are!

You may be asking why have two ranges of luggage? Well the answer is 
very simple. With FX we wanted to produce a top end range that leaves no 
stone unturned and that is at the forefront of luggage innovation. In addition 
we wanted to make a range that utilises the very best materials available 
to us such as the famous Cordura fabric. However, we also understand that 
not all anglers can afford or indeed justify the price of our FX range but still 
desire top end quality and that is where the Royale range comes into its own. 
Despite the lower price of the Royale luggage, the range is actually of far 
better quality than most of our competitors top of the range products and if 
there is a better value for money range of luggage on the market we are yet 
to see it...

¹ FX Range
¹ Royale® Range
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Rods
We think it is fair to say that over the past few years we have 

consolidated our position as one of the market leaders in 

the production of carp rods to meet the requirements of 

anglers on a range of price brackets. Over a considerable 

period of time we have spent countless hours on research 

and development, sourcing the very best carbon blanks 

and utilising all of the latest technology to produce what 

many would consider the ultimate range of carp rods that are 

capable of outperforming rods of more than twice their price in 

some instances. Whether you are looking for outstanding value 

for money, an all-rounder or a rod that can deliver out and out 

top-end casting performance, you are sure to find something 

that suits over the coming pages. 

This year our rod portfolio has undergone something of a makeover with 

our Horizon XT, Horizon and Ranger XTS ranges all being replaced with new 

and improved offerings. These changes are thanks in part to advancements 

in rod building technology plus a change in style requirements from our 

customers. Therefore for 2015 with a new and improved Horizon XT range 

plus a comprehensive new range called Horizon X to replace the original 

Horizon range. Finally we have replaced the Ranger XTS with a new eye-

catching Torque range that sits nicely between the Horizon X and Warrior S 

families. As well as these new additions we also keep the Horizon XTK and 

Warrior S ranges for the year ahead, simply because our product team do 

not believe they can be improved any further within their price ranges at this 

present time.  

We feel that across the five models that now make up the Fox carp rod range 

you will find the perfect rods to suit whatever your needs and wants are...

¹ Horizon® XTK

¹ Horizon® XT

¹ Horizon® X

¹ Torque®

¹ Warrior® S
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BITE INDICATORS

Bite  
IndicatorsThe original Fox Swinger was a product that changed 

the way anglers fished for carp overnight and more 

importantly changed the way anglers thought about 

indication of bites. Albeit well over 25-years since the 

original Fox Swinger, the design still stands strong and 

still features heavily in our dedicated range of bite 

indicators. There are indeed a number of Swingers in 

our range including the new Black Label MK3 Purple 

Swinger, which really is a thing of beauty. In addition to 

the comprehensive range of Swingers we also have a 

whole host of other bite indicators under the Black Label 

banner, which have been hugely popular since their 

launch in the autumn of 2012. Within the Black Label range 

you will find all manner of designs that are suited to a 

whole host of different fishing situations, so whether  

you wish to fish slack or tight lines, in the margins or at 

long range, you are sure to find the design that perfectly 

suits you...  

¹ Black LabelTM

¹ Euro Swingers® Mk2¹ Mk3 Swinger®

¹ Micro Swinger®
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SHELTERS

Shelters
The product development team here at Fox work extremely hard 

in conjunction with our team of consultants and based on the 

feedback they receive from consumers to produce a comprehensive 

range of shelters that cover all bases! Whether you are looking 

for a lightweight shelter for day sessions, something quick and 

versatile for overnighters or a house-like structure for doubling up 

or spending long sessions on the continent, you are sure to find 

something within our range that ticks all of your boxes.

New for the 2015 catalogue is the return of an iconic Fox bivvy design – the Easy 

Dome! There are two new models and since their launch last year they have 

already gained a formidable reputation for unrivalled comfort and quality. In 

addition to these new releases you will also find a host of designs that have now 

achieved legendary status such as the comprehensive Supa Brolly range as well 

as the likes of the Royale, Retreat and Voyager pram hood shelters. 

In addition to practical designs our development team are always striving to 

offer top end quality too, which is why the fabrics, zips, clips, fixtures and fittings 

used on all Fox shelters are second to none. All seams are fully taped whilst 

heavy-duty zips are used throughout. All of which means when you purchase a 

Fox shelter you are not only investing in a product that is built for a purpose but 

built to last! 

At the end of this section you will also find a selection of essential items including 

bivvy tables, lighting, mats and of course our full cookware range, which has not 

only grown in reputation since its launch in the 2014 catalogue but also in size too! 

¹ Easy Dome®

 Classic Euro

Classic Continental

¹ Royale®

XXL Euro

XXL

Classic

Brolly and System

¹ Retreat

XL Euro

Standard and XL

¹ Voyager®

¹ Supa Brolly™

System

Brolly

Overwrap and Mozzy Mesh

¹ Supa Brolly Compact

System

Brolly and Mozzy Mesh

¹ Accessories

¹ Cookware
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Vyhrajte produkty Fox v ceně 50 liber!
Pokud jsme použili v tomto katalogu Váš citát z Facebooku, Instagramu, Twitteru, nebo YouTube v tomto 

katalogu, pak můžete získat produkty v ceně 50liber v řadě bižutérie Edges. Jednoduše nám zašlete 
soukromou zprávu na Facebook nebo Twitter a nárokujte si svou výhru. 

Vítejte..
Vítejte v katalogu Fox pro rok 2015 -upřímně doufáme, že si užijete to, co v 
následujících stránkách naleznete. Rok 2014 byl dalším neuvěřitelným rokem 
pro �rmu Fox a nejprve bychom Vám tímto rádi poděkovali za pokračující 
podporu z Vaší strany. Za posledních 12 měsíců jsme dostali historicky největší 
množství e-mailů a soukromých zpráv od spokojených zákazníků, společně se 
spoustou pozitivních ohlasů na výrobky napříč naším produktovým spektrem. 
Nicméně nyní jsme v roce 2015 a díváme se směrem dopředu. Máme pro Vás 
připraveno historicky nejvíce produktů a to je také důvod, proč vzrostl počet 
stránek v katalogu z počtu 228 na 236 stránek. Kromě toho se letos katalog 
tiskne v devíti jazycích!

I přes velkou rozmanitost jednotlivých produktových řad v tomto Fox katalogu, který se 
právě chystáte prolistovat, má každý výrobek v tomto katalogu jedno společné pojítko - byl 
navržen rybáři pro rybáře, což znamená, že se v přístupu vývoje produktu bral velký ohled 
na to, aby opravdu sloužil rybáři u vody. Každý produkt prošel intenzivním testováním a 
vývojem s cílem zajistit konečný produkt, který bude plně vyhovat požadavkům rybáře. Na 
stránkách tohoto katalogu se snažíme, aby jsme Vám poskytli co nejvíce informací o daném 
produktu, které Vám umožní učinit rozhodnutí, zda je produkt vhodný pro Váš styl rybolovu.  

Jak by se dalo očekávat, tak v katalogu 2015 naleznete celou řadu nových produktů, ale 
také produkty, které jsou v naší nabídce již několik let, protože jejich popularita a kvalita je 
stále oceňována mnoha rybáři po celém světě. Nové produkty, které můžete vidět v tomto 
katalogu, jsou například pruty Horizon X a Torque, dvě verze nafukovacích člunů FX, další 
přidané produkty v řadě tašek FX a Royale. Nové produkty jsou v oblasti vaření, ale také nová 
revoluční podložka, mnoho produktů v řadě bižuterie Edges, nové �uorocarbony, mono�lní 
vlasce i šňůry, ale i obrovská škála nového oblečené, které nese jméno Fox Chunk.

Opravdu doufáme, že se Vám bude líbit vzhled produktů, které se chystáte prohlédnout.  
Sdílejte s námi  Váš názor, ať už je dobrý, špatný, či neutrální na různých rybářských výstavách 
po celé Evropě a samozřejmě přes náš Facebook, Instagram, YouTube a Twitter.

Každá položka prošla mnoha  
hodinami  výzkumu a testování  
pro ujištění, že konečný výrobek  
bude schválen i zákazníkem.



2015

www.foxint.com

Insta

Insta

Insta

2015

2015

www.foxint.com

188

189

Insta

Insta

Insta

 @ FoxInt
/FoxInternational

/FoxInternational1

Insta @fox_international

Follow Us  

on Instagram

@fox_international

ACCESSORIES

Accessories
We think it would be fair to say that in recent years the 

popularity of our vast range of accessories has grown far 

beyond our wildest dreams. The sheer volume of anglers now 

fishing and being successful with our Edges range of terminal 

tackle feels us with great pride, as this range in particular has 

taken hundreds of hours of research, development and testing 

to get right. There doesn’t seem to be a day that goes by 

where we don’t receive a message from a happy customer 

that has broken their PB whilst using Edges products and long 

may that continue!

In addition to the Edges range, which has grown substantially for the 2015 

catalogue, we also have a whole host of other accessories to share with 

you over the coming pages. Items such as PVA, baiting devices, Zig Rig kit, 

suface fishing items, hooks, leads and marker floats are all awaiting you in 

this section. 

Despite this range of accessories be so vast and diverse, every single one 

shares one common attribute – they have been designed by anglers for 

anglers to perform at the levels that anglers need! 

Fox tackle isn’t only about large items such as bivvies, rod pods and 

bedchairs. We also have one of the most comprehensive ranges of fishing 

accessories you are likely to ever find.  And each and every one of those 

accessories has been purposely designed to make your fishing easier and 

more productive. Our in-house CAD engineers work very closely with both 

our product development team and consultants on the bank to design the 

very best and most innovative accessory creations around. 

¹ Edges Range

¹ Leads & Feeders

¹ Hooks

¹ Ready Tied Rigs

¹ Hooklength Materials

¹ Tubing & Ready Tied Leaders

¹ Terminal Tackle

¹ Needles & Scissors

¹ Marker Floats

¹ Baiting Tools

¹ PVA & Arma Mesh

¹ Zig & Controller Floats
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BITE ALARMS

Bite Alarms
When you think of market-leading bite alarm technology you tend to think of one brand in particular and that brand of course is Fox. When you think that we have been producing bite alarms for well over 20-years it does make sense why we lead the way in this field. When Cliff Fox and his team released the first ever Micron it completely shook the fishing world and new standards were set. Those high standards are still being maintained to this very day and with all of the modern advancements in technology that we have at our disposal it is no wonder that when you purchase a modern-day Fox Micron you really are investing in the best there is.  

Within the range of Microns our product designers have strived to cover 
the needs and wants of anglers across the board both when it comes to 
technology and prices.  In last year’s catalogue we unveiled two exciting 
new entry-level models, which both featured built-in receiver transmitters. 
Both models have understandably become very popular during 2014 and 
this growth is expected to continue to flourish for many years to come.  In 
addition to this Micron M range we have the higher-end N-Series, which 
really are at the forefront of bite alarm technology and when joined in the 
Micron family with the M-series means that we can offer something for 
everyone.

¹ Micron® NTXr
 NTX Receiver
¹ Micron® NXr
 NXr Receiver
¹ Micron® MXr+
¹ Micron® Mr+
¹ Micron® MX+ and M+
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BOATS

Boats
Following hundreds of requests from our customers across 
Europe we are pleased to include, for the first time ever, two 
models of inflatable boat into our comprehensive range of 
carp fishing tackle! 

Over the coming pages you will meet the FX290 and its smaller brother the 

FX200, both of which have been manufactured to the highest standards 

from top quality materials and have been designed with the modern boat 

angler in mind. They both feature a carpy, olive green colour, which is much 

more pleasing to the eye than other inflatables currently on the market. 

Both models have undergone rigorous testing from our team of continental 

consultants under prolonged usage on the most demanding of venues 

including Lac Du Der Chantecoq. Both are feature-packed and in our opinion 

offer you the angler the best value for money currently available on the 

market...

¹ FX 290
¹ FX 200
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Carp Care
Here at Fox HQ we believe that carp care should be at the top 

of every angler's list of priorities. It’s OK spending large sums 

of money on fancy rods, reels and alarms but one of your most 

important investments should be quality carp care products – 

after all your catch should be returned to its watery home in the 

same condition as you caught it in. 

Following on from the success of unhooking mats such as the Carpmaster 

Deluxe and FX Combo we have a new addition for 2015, which goes by the 

name of the Easy Mat. As the name suggests the Easy Mat really is very easy 

to use so keep an eye out for it over the coming pages.  

In addition to our range of market-leading unhooking mats you will also find 

two new and improved ranges of landing net in the shape of the Horizon XT 

and Torque models plus great tackle items for weighing and retaining your 

catches in too.  

¹ Unhooking Mats

¹ Weigh Slings

¹ Retainers/Sacks

¹ Landing Nets
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BEDCHAIRS & CHAIRS

Bedchairs& Chairs
Our range of bedchairs and beds have firmly established 
themselves as market leaders within their respective price 
brackets. Our multi-award winning, innovative Flatliner 
bedchair revolutionised the bedchair market when we 
launched it three years ago and since then it has grown from 
strength to strength. In addition our entry-level Royale range 
of bedchairs has grown a formidable reputation for unrivalled 
comfort and build quality for such great value for money. 
Finally the Flatliter Bed & Bag System, which debuted in the 
2014 catalogue, has now built a massive following from anglers 
across the globe who love its lightweight and compact nature, 
which has been combined with outstanding comfort. In addition to our comprehensive bedchair and bed range we also have a 

number of standard-style chairs on offer. This range of chairs is again very 

extensive and covers the needs and wants of anglers across the board. At 

the top of the tree you will find the FX Super Deluxe Recliner, which as the 

name suggests offers the pinnacle in comfort. In addition we have the multi-

purpose FX Combo, Royale Low Chair plus three models of Warrior Arm 

Chair. 

As you would expect with any products that carry our logo we have ensured 

that each and every product within our bedchair and chair ranges are built to 

exacting standards. They all feature top quality materials and have all been 

field-tested for prolonged periods to ensure you get value for money...

¹ FX Flatliner Bedchair  FX Flatliner Kingsize Bedchair¹ FX Flatliter Bed & Bag System¹ Royale® Bedchairs Royale® Low Chair¹ FX Super Deluxe Recliner FX Combo Chair¹ Warrior® Arm Chairs
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Clothing
The popularity of top quality clothing from fishing companies appears to show no signs of doing anything other than growing year on year. As a direct result of this demand our own clothing range has once again grown considerably this year, meaning for 2015 you have more choice than ever before! 

New for 2015 is a whole new sub-brand called Fox Chunk, which features a 
host of stylish garments including joggers, jumpers, hoodies, headwear etc. 
In addition to the Fox Chunk range you will find a number of Superweight 
items plus t-shirts, sunglasses, headwear, jackets, joggers, hoodies, a dedicated rain suit plus our multi-award winning Winter Carp Suit. In short – if 
you’re looking for some new clothing to wear on your next trip then you’re 
sure to find something that will appeal over the coming pages... 

¹ Fox Chunk Range
¹ Winter Carp Suit
¹ Carp Rain Suit
¹ Hooded Soft Shell Jacket
¹ Black Label Soft Shell Jacket¹ Hoodies
¹ Joggers
¹ Combats
¹ T-Shirts
¹ Headwear
¹ Sunglasses
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¹ FX Flatliner BedchairFX Flatliner Kingsize Bedchair¹ FX Flatliter Bed & Bag System¹ Royale® Bedchairs Royale® Low Chair¹ FX Super Deluxe Recliner FX Combo Chair¹ Warrior® Arm Chairs
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SLEEPING BAGS

Sleeping 
Bags
It is impossible for an angler to enjoy a comfortable night on 

the bank without a good quality bedchair and sleeping bag 

combination. These two items go hand in hand so if you really 

want to experience the ultimate comfort when fishing you need 

to not only invest in a quality bedchair but also a great sleeping 

bag too. 

Here at Fox we spent years developing our Flatliner, Flatliter and Royale 

beds to make them the most comfortable on the market but all of this hard 

work would be wasted had we not produced a range of sleeping bags that 

further aided that comfort factor.  Thankfully our team of product developers 

are, in our opinion, the best in the business and therefore the range of 

sleeping bags and covers you are about to see before you are widely 

regarded by carp fishing industry experts as the best available. 

 
Due to the popularity and indeed quality of our Evo range of sleeping bags 

remains the same again for 2015. In addition the Flatliter 5 Season and Flatliter 

Thermal Cover also remain unchanged such has been their popularity. You’ll 

notice that there are no new additions in this section for the year ahead and 

that is quite simply because at this stage our product development team 

believe that the products we currently make are the best out there!

¹ Evo® Ventec® All-Season

 Evo® Ventec® Lite

 Evo® TS

 Evo® S

¹ Evo®

¹ FX Flatliter 5 Season

 FX Flatliter Thermal Cover

 Bag Covers

 FX Deluxe Pillows
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LUGGAGE

Luggage
Since the FX and Royale ranges of luggage were initially 
launched some four years ago both have grown from 
strength to strength. In fact we believe it would be fair to say 
that both ranges are widely regarded across Europe as the 
very best two currently on the market, which really is quite 
an achievement. There isn’t a week that goes by when we 
don’t get an email or a message through social media from 
a happy customer who loves the functionality, reliability and 
practicality of their Fox luggage items.  When the Fox product 
development team sat down with the angling consultants 
to design the Royale and FX ranges they were keen to put 
reliability right at the top of their list of essential features. An 
item of practical luggage is next to useless if it isn’t going to 
stand the test of time. The team therefore spent countless 
hours sourcing the finest fabrics, zips and clips from across the 
globe to ensure that whether you invest in Royale or FX you 
are getting unrivalled value for money. Four years on and the 
sales for both ranges are still growing year-on-year – testament 
indeed to how good and how highly recommended both are!

You may be asking why have two ranges of luggage? Well the answer is 
very simple. With FX we wanted to produce a top end range that leaves no 
stone unturned and that is at the forefront of luggage innovation. In addition 
we wanted to make a range that utilises the very best materials available 
to us such as the famous Cordura fabric. However, we also understand that 
not all anglers can afford or indeed justify the price of our FX range but still 
desire top end quality and that is where the Royale range comes into its own. 
Despite the lower price of the Royale luggage, the range is actually of far 
better quality than most of our competitors top of the range products and if 
there is a better value for money range of luggage on the market we are yet 
to see it...

¹ FX Range
¹ Royale® Range
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REELS

Reels
2014 was another fantastic year for Fox reels with our reputation for combining performance and build quality with value for money growing from strength to strength once again. Our product development team have worked closely alongside our team of CAD engineers and of course our fishing consultants to produce reels that not only look the part but also perform too. We now have a comprehensive range of reels that cover all bases so whatever you’re in need of you’re sure to find the perfect reel over the coming pages.  

New last year was of course the incredible FX11, which is a record seller and 
has now become the reel of choice for many of Europe’s most respected 
carp anglers (and not just those already associated with Fox!) The FX11 
joined the three 12000-sized reels last year and all four of these models 
remain for the year ahead such is their popularity and build quality. We do 
however have a new addition for the 2015 catalogue in the shape of the EOS 
10000, which has replaced our old Stratos FS10,000e. The EOS 10000 is the 
bigger brother to our 5000 and 7000 models and is well worth investigating in 
more detail on page 23.

¹ 12000 XT
¹ 12000 S
¹ 12000 FS
¹ EOS 10000
¹ FX11
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RODS

Rods
We think it is fair to say that over the past few years we have 

consolidated our position as one of the market leaders in 

the production of carp rods to meet the requirements of 

anglers on a range of price brackets. Over a considerable 

period of time we have spent countless hours on research 

and development, sourcing the very best carbon blanks 

and utilising all of the latest technology to produce what 

many would consider the ultimate range of carp rods that are 

capable of outperforming rods of more than twice their price in 

some instances. Whether you are looking for outstanding value 

for money, an all-rounder or a rod that can deliver out and out 

top-end casting performance, you are sure to find something 

that suits over the coming pages. 

This year our rod portfolio has undergone something of a makeover with 

our Horizon XT, Horizon and Ranger XTS ranges all being replaced with new 

and improved offerings. These changes are thanks in part to advancements 

in rod building technology plus a change in style requirements from our 

customers. Therefore for 2015 with a new and improved Horizon XT range 

plus a comprehensive new range called Horizon X to replace the original 

Horizon range. Finally we have replaced the Ranger XTS with a new eye-

catching Torque range that sits nicely between the Horizon X and Warrior S 

families. As well as these new additions we also keep the Horizon XTK and 

Warrior S ranges for the year ahead, simply because our product team do 

not believe they can be improved any further within their price ranges at this 

present time.  

We feel that across the five models that now make up the Fox carp rod range 

you will find the perfect rods to suit whatever your needs and wants are...

¹ Horizon® XTK

¹ Horizon® XT

¹ Horizon® X

¹ Torque®

¹ Warrior® S
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 Fox Chunk Range
 Winter Carp Suit
 Carp Rain Suit
 Hooded Soft Shell Jacket
 Black Label Soft Shell Jacket
 Hoodies

 Combats

 Headwear
 Sunglasses
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 Fox Chunk Range

 Hooded Soft Shell Jacket
 Black Label Soft Shell Jacket
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SPECIALIST

Specialist
In addition to the hundreds of fantastic carp fishing products 

that you will have seen throughout this 2015 catalogue, we 

make a host of tackle items for anglers that prefer to target 

different species. 

Under the Fox Specialist banner we have a number of products that have 

been designed to suit anglers that are fishing for barbel, chub, tench, 

bream, and smaller carp on commercials. Within this Specialist range you 

will find rods, reels, luggage, nets and chairs that have all been designed 

in conjunction with our top specialist consultant Julian Chidgey. Julian is 

a former Drennan Cup winner and certainly knows a thing or two about 

the tackle required to target a host of coarse species and this knowledge 

combined with the expertise of our products development team has 

resulted in a very successful range that you are sure to love...

¹ Royale® Rods

¹ Warrior® 13ft 1.5lb Float Rod

¹ Duo-Lite Rods

¹ EOS Reels

¹ Umbrella

¹ Adjusta Level Chairs

¹ Luggage

¹ Unhooking Mat

¹ Specialist MK2 Nets
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TACKLE & RIG STORAGE

Tackle &Rig Storage
It is no coincidence that organised anglers tend to also be 

the anglers that catch more fish. In recognition of this fact 

our product development team have spent countless hours 

researching and designing specific storage solutions for your 

rigs and terminal tackle items. 
Back in the days before we launched the original Fox tackle box, the storing 

of terminal tackle items was an unorganised affair and often involved anglers 

having to buy boxes designed for storing tools from DIY stores!  Over the 

years this storage system has evolved under the F-Box banner and has 

been re-designed and upgraded with handy improvements. These features 

include rubber seals, non-mix compartments, super-strong hinges, reliable 

side closures and practical ergonomic styling. In addition to the F-box 

range we have two tackle box systems under the Royale banner. Both of 

these items prove very popular with anglers on tight budgets that still want 

excellent value for money. 

In addition to needing storage solutions for terminal tackle items and tools 

we understand that the modern angler requires storage solutions for tied 

up rigs too. Therefore within this section you will find systems designed for 

storing the more standard-type rigs (Rigid Rig Case) plus Zig Rigs (Zig Disc) 

and Chod Rigs too (Chod/Withy Bin). Again by being able to arrive at a 

venue with a host of rigs already pre-tied and organised can only help you 

to catch more fish...

¹  F Box® Range¹ Royale System Boxes¹ Rigid Rig Case¹ Zig Disc
¹ Chod Withy Bin
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BARROWS

Barrows
Unfortunately not every venue we choose to fish has 

parking directly behind each swim and therefore we are 

required to carry our tackle quite some distance at times. 

Here at Fox we understand just how much gear the 

modern carp angler needs for a session and therefore 

our product team have spent countless hours perfecting 

the ultimate tackle transport solutions. Last year we 

introduced three brand-new barrow designs and such 

has been their popularity and the praise for their design 

and build quality we have seen no need to change the 

range for 2015. It is our firm belief that the three models 

we currently have offer the best value for money on the 

market and so if you are on the lookout for a new carp 

barrow, we are confident that you will find the perfect 

model right here!

¹ FX Low Rider

¹ Royale® Carp Barrow

 Royale® XT Barrow
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BITE INDICATORS

Bite  
IndicatorsThe original Fox Swinger was a product that changed 

the way anglers fished for carp overnight and more 

importantly changed the way anglers thought about 

indication of bites. Albeit well over 25-years since the 

original Fox Swinger, the design still stands strong and 

still features heavily in our dedicated range of bite 

indicators. There are indeed a number of Swingers in 

our range including the new Black Label MK3 Purple 

Swinger, which really is a thing of beauty. In addition to 

the comprehensive range of Swingers we also have a 

whole host of other bite indicators under the Black Label 

banner, which have been hugely popular since their 

launch in the autumn of 2012. Within the Black Label range 

you will find all manner of designs that are suited to a 

whole host of different fishing situations, so whether  

you wish to fish slack or tight lines, in the margins or at 

long range, you are sure to find the design that perfectly 

suits you...  

¹ Black LabelTM

¹ Euro Swingers® Mk2¹ Mk3 Swinger®

¹ Micro Swinger®
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SHELTERS

Shelters
The product development team here at Fox work extremely hard 

in conjunction with our team of consultants and based on the 

feedback they receive from consumers to produce a comprehensive 

range of shelters that cover all bases! Whether you are looking 

for a lightweight shelter for day sessions, something quick and 

versatile for overnighters or a house-like structure for doubling up 

or spending long sessions on the continent, you are sure to find 

something within our range that ticks all of your boxes.

New for the 2015 catalogue is the return of an iconic Fox bivvy design – the Easy 

Dome! There are two new models and since their launch last year they have 

already gained a formidable reputation for unrivalled comfort and quality. In 

addition to these new releases you will also find a host of designs that have now 

achieved legendary status such as the comprehensive Supa Brolly range as well 

as the likes of the Royale, Retreat and Voyager pram hood shelters. 

In addition to practical designs our development team are always striving to 

offer top end quality too, which is why the fabrics, zips, clips, fixtures and fittings 

used on all Fox shelters are second to none. All seams are fully taped whilst 

heavy-duty zips are used throughout. All of which means when you purchase a 

Fox shelter you are not only investing in a product that is built for a purpose but 

built to last! 

At the end of this section you will also find a selection of essential items including 

bivvy tables, lighting, mats and of course our full cookware range, which has not 

only grown in reputation since its launch in the 2014 catalogue but also in size too! 

¹ Easy Dome®

 Classic Euro

Classic Continental

¹ Royale®

XXL Euro

XXL

Classic

Brolly and System

¹ Retreat

XL Euro

Standard and XL

¹ Voyager®

¹ Supa Brolly™

System

Brolly

Overwrap and Mozzy Mesh

¹ Supa Brolly Compact

System

Brolly and Mozzy Mesh

¹ Accessories

¹ Cookware
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ROD SUPPORT

Rod 
Support
Wanneer vissers over de hele wereld spreken over de 

productie van rod pods en andere typen hengelsteunen 

is er één bedrijf waar de meesten gelijk aan zullen 

denken. Dat bedrijf is vanzelfsprekend Fox International. 

Terecht omdat we al vele jaren toonaangevend zijn in het 

ontwerp van producten voor het afsteunen van hengels. 

Fox rod pods zijn gebouwd volgens exceptioneel 

hoge normen en sluiten aan bij de behoeften en 

wensen van sportvissers en zijn tevens gebaseerd op 

tal van innovaties en gepatenteerde eigenschappen.

Al onze pods zijn licht van gewicht, gemaakt van sterke aluminium 

frames en voorzien van unieke sluitingen en schroefdraad koppelingen. 

Elke pod is dan ook zeer praktisch in het gebruik. De range voor 2015 

is niet gewijzigd vanwege het grote aantal bestaande modellen, 

zoals bijvoorbeeld de Sky, Ranger, Quattro en Stalker Plus. Naast 

deze rod pod familie vind je in dit hoofdstuk tevens een grote 

collectie van de immens populaire Black Label bankware range, 

die een sober uiterlijk combineert met perfecte functionaliteit.

Op de volgende pagina’s tref je een enorme selectie producten aan die 

over de volle breedte voorzien in de behoeften van karpervissers. Of 

je nu een Europese avonturier bent die enorme binnenzeeën en rivieren 

bevist of een visser bent die meer van intieme watertjes houdt, je vindt 

in onze range altijd een product dat perfect is voor jouw situatie…

¹ Sky Pod®

¹ Ranger® Pod

¹ Eclipse® Pod

 Horizon® Pod

¹ Quattro Pod® II

 X Pod® Plus

¹ Stalker+ Pod®

¹ A-Pod+TM

¹ Rod Support Accessories

¹ Black LabelTM Range
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LINE

Line
There is little point in spending large sums of money on tackle 

items such as rods, alarms , bivvies, boats and reels only to 

spool those lovely new reels with poor quality line. Here at 

Fox we believe that your main line is one of the most important 

tackle items you will ever purchase and therefore we are 

dedicated to offering you the very best value for money. Due 

to our access to the very latest cutting edge technology we 

are proud to offer, what we believe is the best monofilaments, 

braids and fluorocarbons on the market at top value prices...

Within the Fox range of lines all bases are covered so you will find  

super-supple, low diameter casting monofilaments, fast sinking,  

highly-invisible fluorocarbon, ultra-tough abrasion resistant monos, neutral 

buoyancy, low-vis floater fishing line, plus low-diameter top quality braids.  

In addition there are lines with in-built leaders, plus dedicated braids for 

both spod and marker work. We have a number of new products for the 

coming year including Exocet MK2 Spod Braid, Exocet MK2 Marker Braid, 

brand-new Soft Steel Camo plus a market-leading sinking braided main line 

that goes by the name of Submerge to name just a few... 

 
To show our commitment to offering you the best line on the market we were 

one of the first signatories of the European Fishing Tackle Trade Association 

(EFTTA) Line Charter, which commits us to making sure all of our lines are 

labelled and tested accurately and conform to the very highest industry 

standards.

¹ Exocet™ 

 Exocet™ Tapered Mono

¹ Soft Steel® Camo

¹ Warrior® XT

¹ Surface

¹ Illusion® Trans Khaki

¹ Braided Lines 
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Pruty
Myslíme si, že během posledních let jsme si upevnili pozici jednoho z lídrů 
na trhu ve výrobě kaprových prutů, které splňují kritéria rybářů pro pruty v 
daných cenových relacích. V nedávné minulosti jsme věnovali mnoho hodin 
výzkumu, vývoji a získávání toho nejlepšího uhlíku. Díky využívání těch 
nejmodernějších technologií jsme schopní vyrábět to, co mnozí považují za 
špičku v kaprových prutech.  Naše pruty jsou schopné v některých ohledech 
překonat i pruty, které převyšují svou cenou naše pruty i dvojnásobně. Ať už 
hledáte produkt s vynikajícím poměrem cena/výkon nebo všestranný prut, 
či prut, který splní očekávání dalekých hodů, jsme si jistí, že jej naleznete na 
následujících stránkách.

V letošním roce prošel sortiment prutů značnou obměnou. Původní řady Horizon XT, 
Horizon a Ranger XTS byly nahrazeny novými vylepšenými modely. Tyto změny jsme 
uskutečnili částečně díky novým technologiím ve stavění prutů, ale také díky novým 
požadavkům našich zákazníků. Proto pro rok 2015 přicházíme s novou a lepší řadou 
prutů Horizon XT, ale to samozřejmě není vše. Původní řadu Horizon náhradí nová řada 
Horizon X a také jsme nahradili Ranger XTS novou řadou krásných prutů Torque. Tato 
řada je přechodem mezi pruty Horizon X a Warrior S. Kromě těchto nových přírůstků do 
řady prutů, zůstávají  zbývající položky beze změny. Jedná se o řady prutů  Horizon XTK a 
Warrior S. Náš vývojový tým totiž nevěří, že by se daly tyto položky v rámci stejné cenové 
hladiny nějak zásadně vylepšit.

Máme pocit, že v těchto pěti modelových řadách prutů si každý zákazník najde přesně to, 
co hledá…
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¹ Horizon® XTK
¹ Horizon® XT
¹ Horizon® X
¹ Torque®
¹ Warrior® S

ŘADA 
PRODUKTŮ FOX

PRUTY
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HORIZON® XTK

HORIZON® XTK 
Před dvěma lety, jsme zahájili výrobu ohromujících prutů Horizon XTK, které vzaly kaprařský svět doslova 
útokem. Verze 3 – 5oz je vhodná a stavěná především na nahazování. Pruty poskytují výkon, který by jste 
očekávali u prutů za dvojnásobek ceny. XTK nabízí očka Fuji K- Series (včetně 50mm prvního očka), které jsou 
speciálně navrženy pro zabránění zamotání a drhnutí vlasce či šňůry při nahazování, čímž dosáhnete větších 
vzdáleností. XTK byly původně navrženy jako pruty určené pro nahazování, ale velký počet žádostí od rybářů 
chytajících z lodí či na menších vodách nás donutil rozšířit tuto řadu o měkčí univerzální prut s gramáží 3lb.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 50mm očko typu K-Series 

 Jedno-patkové očka Fuji K- Serie na horní části prutu

 Velice pružná špička pro zachování rychlosti

 Černé 18mm Fuji DPS sedlo navijáku

 Ergonomicky zůžená koncovka prutu

 Nenápadná grafika, která dává dojem ručně stavěného prutu

 Uhlík s nízkým obsahem pryskyřice s vazbou 1K pro daleké náhozy

 Černé provedení s laserovým vyrytím koncovky 

 12 ft 3-5oz (. Cca o 10% tužší, než XT)

 13 ft 3-5oz (. Cca o 5% tužší, než XT)

*RRP *RRP

CRD191 Horizon XTK 12ft 3lb €409.99 11,070 Kč

CRD186 Horizon XTK 12ft 3-5oz €449.99 12,150 Kč

CRD187 Horizon XTK 13ft 3-5oz €469.99 12,690 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Očko Fuji K-Series 16mm na špičce

Sedlo Fuji DPS 18mm

Klip na vlasec

Jednopatkové očka FUJI K-series na 
horním dílu prutu

Prut Horizon XTK je osazen prvním očkem 50mm FUJI K-series, které pomáhá lepšímu průchodu vlasce, zabraňuje 
zamotání a pomáhá dosáhnou větší vzdálenosti při nahazování.
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HORIZON® XT

HORIZON® XT
Původní pruty Horizon XT si vybudovaly během posledních tří let skvělou pověst v dané cenové kategorii díky 
svým nahazovacím vlastnostem. Nicméně, díky vývoji uhlíku jsme byli schopni zvýšit výkon modelu XT o další 
stupeň a zároveň jsme provedli menší kosmetické úpravy. Tyto nové pruty Horzion XT mají zůžený blank, který 
dává skvělou akční křivku pro daleké náhozy bez žádné vedlejší ztráty výkonu. Použili jsme plnou 1k uhlíkovou 
vazbu, která dá prutům velkou sílu, ale také malou hmotnost a která zaručí potenciál pro daleké nahazování. 
Kromě toho také zvyšuje pevnost vyztužený spojovací čep. Kosmetické úpravy zahrnují použití černých doplňků 
a oček. K dostání jsou pruty ve verzích: 12ft 3–5oz a 13ft 3-5oz, což znamená, že k dosažení nejlepšího výkonu při 
nahazování doporučujeme použití olov v rozmezí 85g až 142g. 

HORIZON® XT SPOD

Původní spodový prut Horizon XT Spod  získal mnoho ocenění a tento nový vylepšený model si již získal skvělé 
renomé u těch, kteří jej již měli možnost použít. Dodává se ve verzích 12ft a 13ft s testovací křivkou 5lbs. Tyto 
spodové pruty vám pomohou dostat návnadu do opravdu velkých vzdáleností!

HORIZON® XT MARKER

Markerový prut Horizon XT Marker Rod je k dostání v testovací křivce 4,5lbs, která umožní dostat váš  marker/
plovák na potřebnou vzdálenost. Další výhodou tohoto tuhého prutu je, že jsme zvýsili jeho  citlivost, což zaručí 
dokonalý obraz o struktuře dna jezera.

VLASTNOSTI
 Fox Slik Anti Tangle očka ( První očko 50mm a poslední 16mm)

 18mm Sedlo na naviják FUJI DPS 

 Rychlá akce špičky prutu

 Překvapivě tolerantní zdolávací akce

 Ergonomicky zůžená koncovka prutu

 Nevýrazná grafika dává dojem ručně stavěného prutu

  1k diagonální fólie pro lepší dosažení větších  vzdáleností při 
nahazování

 Vhodné podběráky k těmto prutům naleznete na straně 124- 125

*RRP *RRP

CRD234 Horizon XT Marker 12ft 4.5lb NOVINKA €249.99 6,750 Kč

*RRP *RRP

CRD230 Horizon XT 12ft 3-5oz NOVINKA €339.99 9,180 Kč

CRD231 Horizon XT 13ft 3-5oz NOVINKA €379.99 10,260 Kč

*RRP *RRP

CRD232 Horizon XT Spod 12ft 5lb NOVINKA €249.99 6,750 Kč

CRD233 Horizon XT Spod 13ft 5lb NOVINKA €269.99 7,290 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI

Nové Fox Slik Anti Tangle očka

Černé očko na špičce prutu 16mm Anti 
Tangle

Černé sedlo 18mm Fuji DPS 

NOVINKA
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PRUTY

The casting potential can only  
be described as awesome
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HORIZON® X

HORIZON® X
Díky pokroku ve zpracování uhlíku, jsme byli schopni nahradit naší úspěšnou řadu Horizon X touto novou a lepší 
řadou prutů stejného jména Horizon X. Horizon X je velmi komplexní řada prutů s třemi různými typy rukojeti, 
délkami 10ft, 12ft a 13ft a testovacími křivkami od 2,25lbs až po 3,5lbs, tudíž si vybere opravdu každý. Všechny 
modely jsou vybaveny 2k diagonální uhlíkovou fólií na zadní části a 1k diagonální fólií na špičce (na rozdíl od 3k 
na zadní části a 2k na špičce u původního Horizon prutu), což z nich dělá nejenom silnější prut, ale napomáhá k 
jejich výkonu při hazazování. Silnější spodní část dovoluje větší švih, zatímco vrchní část prutu se rychleji vrací 
do původní polohy, což dopomůže k dalekým náhozům. Můžete si také povšimnout, že nová řada prutů Horizon 
X doznala několika kosmetických změn v porovnání se starým modelem. Tyto změny dávají prutům decentní a 
zároveň moderní vzhled. Všechny modely této řady jsou vybaveny černými doplňky.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

Vodící očko Fox Slik Anti Tangle

Černé sedlo 18mm Fuji DPS

Poslední očko 16mm Slik Anti Tangle

Různé možnosti rukojeti

  Fox Slik Anti Tangle očka černé barvy

  Černé sedlo FUJI DPS 18mm

  2k diagonální fólie za zadní části a 1k na spičce

  Tyto blanky jsou lehčí a  pevnější  oproti původní verzi 
Horizont

  Všechny modely kromě dvou 10ft prutů, 12ft 2,25lbs a 12ft 
2,75lbs mají 50mm první očko jako standart

  12ft 2,25lbs ideální pro modern metodu lovu stalking

  Dostupné možnosti rukojetí prutů: Dělená rukojeť,  
Celo-duplonová rukojeť a Korková rukojeť

*RRP *RRP

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated NOVINKA €219.99 5,940 Kč

CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated  NOVINKA €229.99 6,210 Kč

CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated NOVINKA €229.99 6,210 Kč

CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated  NOVINKA €239.99 6,480 Kč

CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated  NOVINKA €259.99 7,020 Kč

CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated NOVINKA €269.99 7,290 Kč

CRD219 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Duplon  NOVINKA €229.99 6,210 Kč

CRD223 Horizon X 12ft 3lb Skinny Duplon NOVINKA €259.99 7,020 Kč

CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Duplon  NOVINKA €269.99 7,290 Kč

CRD218 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Cork NOVINKA €229.99 6,210 Kč

CRD222 Horizon X 12ft 3lb Skinny Cork  NOVINKA €259.99 7,020 Kč

CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Cork  NOVINKA €269.99 7,290 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA
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TORQUE® 

TORQUE®

Naše zbrusu nová řada prutů Torque je navržena tak, aby zaplnila mezeru mezi řadou prutů Warrior S a TOP 
řadou prutů Horizon. Díky pokroku ve zpracování uhlíku jsme byli schopni používat vysoce kvalitní karbonové 
konstrukce, čímž jsme docílili vývoje toho nejsilnějšího a zároveň nejlehčího prutu v této cenové kategorii, který 
byl kdy vyroben.  Nenápadný kosmetický vzhled napomáhá tomu, že pruty vypadají jako ručně stavěné. Zároveň 
v kombinaci s neuvěřitelným výkonem, by mohly lehce způsobit, že koncový uživatel bude mít pocit, že má v 
ruce pruty za dvojnásobek ceny, než jsou tyto nové pruty Torque! 

TORQUE® SPOD

Nový spodový prut Torgue je k dispozici v 5,5lb verzi. Je designově stejný jako nová řada kaprařských prutů 
Torque. Díky nejvyšší kvalitě karbonového blanku jako u kaprařských prutů Torque, je ideálním pomocníkem při 
dopravě krmení až za obzor.

TORQUE® MARKER

Díky tuhé testovací křivce 4,5lb je tento nový model Torque Marker Rod opět navržený tak, aby doplnil ucelenou 
řadu prutů Torque. Verze 4,5lbs umožňuje nahození marker splávku do stejné vzdálenosti jako prut s nástrahou 
či prut s krmnou raketou. Celý prut také pomáhá k dokonalému zmapování dna, díky skvělé citlivosti celého 
prutu.

VLASTNOSTI
  Černé sedlo Fuji DPS 18mm

 Black Fox Slik očka

 První očko 50mm jako standart

  Rukojeti jsou k dispozici ve verzích: Dělená rukojeť a Duplonová 
rukojeť

 Matchový prut a Marker prut rovněž k dostání

 Odpovídající podběráky Torque na straně 126

Černé sedlo Fuji DPS 16mm

Dvě možnosti rukojeti

Černé koncové očko 16mm Fox Slik

*RRP *RRP

CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated NOVINKA €159.99 4,320 Kč

CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated NOVINKA €159.99 4,320 Kč

CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated NOVINKA €174.99 4,725 Kč

CRD212 Torque 12ft 3lb Skinny Duplon NOVINKA €174.99 4,725 Kč

CRD214 Torque 12ft 3.5lb Skinny Duplon NOVINKA €174.99 4,725 Kč

*RRP *RRP

CRD217 Torque Spod 12ft 5.5lb NOVINKA €159.99 4,320 Kč

*RRP *RRP

CRD216 Torque Marker 12ft 4.5lb NOVINKA €159.99 4,320 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI

NOVINKA
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      *RRP - Doporučená cena
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U
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WARRIOR® S

VLASTNOSTI
  Fox Slik očka (40mm první očka a 14mm poslední očko, 50mm 

na prutech Warrior S50)

  Sedlo Fuji DPS 18mm s vyztuženým ocelovým límcem

  Decentní provedení v matné černé barvě

  Full Cork k dispozici v 2,75lbs a 3lbs verzích

  Klip na vlasec

  Laserově vypálená koncovka prutu s kouřovým logem Fox

  Warrior podběráky naleznete na straně 127

WARRIOR® S
Mnohonásobně oceněný prut Warrior S se stal již legendou a je to asi nejpopulárnější prut pro rybáře, kteří 
vybírají svůj první prut na kaprařinu. Warrior S je komplexní řada, kterou jsme pro rok 2015 obohatili o pár 
nových členů. Těmito novými přírůstky jsou Warrior S50, který je k dostání ve verzi 3lb a s 50mm prvním očkem. 
Dále pak 12ft třídílný prut, který je vhodný pro rybáře, kteří mají rádi pruty s menší transportní délkou.

Pokuď patříte mezi rybáře, kteří mají limitovaný rozpočet a chtějí prut s nejlepším poměrem výkon/cena, tak  
prut Warrior S splní přesně Vaše očekávání.

WARRIOR® S SPOD

  Sedlo DPS 

  Očka Fox Slik Guides

  Vynikající poměr cena/výkon

  5,5lb testovací křivka

  Doplňuje další pruty v řadě Warrior S

WARRIOR® S MARKER

DPS 18mm sedlo navijáku

Nyní k  dispozici nový třídilný prut 12ft 
3lbs model 

K dispozici také v korkové verzi. 

Pouze u vybraných testovacích křivek.

*RRP *RRP

CRD199 Warrior S 10ft 3lb €99.99 2,700 Kč

CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb €99.99 2,700 Kč

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb €99.99 2,700 Kč

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork €124.99 3,375 Kč

CRD139 Warrior S 12ft 3lb €99.99 2,700 Kč

CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork  €124.99 3,375 Kč

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  €109.99 2,970 Kč

CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece NOVINKA €99.99 2,700 Kč

CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt NOVINKA €109.99 2,970 Kč

*RRP *RRP

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker €99.99 2,700 Kč

*RRP *RRP

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod €99.99 2,700 Kč

VLASTNOSTI

  DPS sedlo navijáku a Fox Slik očka

  Vylakovaný ovin na blanku ve vzdálenosti 15cm a 30cm pro snadné nastavení hloubky

  Tuhá 3lb testovací křivka umožňuje dlouhé náhozy a také přesné mapování dna
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NAVIJÁKY

Navijáky
Rok 2014 byl opět fantastický pro navijáky Fox, které si získaly 
vynikající reputaci díky výborným výkonům za skvělou cenu a 
tak si postupem času získávají stále větší a větší popularitu. Náš 
vývojový tým při výrobě navijáků úzce spolupracoval jak s týmem 
CAD inženýrů, ale také s velkou částí konzultantů, kteří vytvořili 
navijáky, které nejen hezky vypadají, ale také ohromují svým 
výkonem. Nyní máme ucelenou řadu navijáků, které uspokojí 
požadavky většiny rybářů. Stačí si projít následující stránky a najít 
ten ideální naviják pro Vaši potřebu.  

Novinkou posledního roku byl neuvěřitelný FX11, který trhl rekord v počtu prodaných kusů 
a stal se volbou číslo jedna pro mnoho rybářů po celé Evropě (i těch, kteří se nespecializují 
na výrobky Fox!). FX11 se v posledním roce připojil ke třem navijákům o velikosti 12000 
a všechny čtyři  modely zůstávají v nabídce nejen díky své popularitě, ale také díky své 
kvalitě. I pro rok 2015 však máme nový přírůstek do katalogu a to model EOS 10000, který 
nahradí předchozí model Stratos FS 10000e. Naviják EOS 10000 je větší bratr menších 
modelů 5000 a 7000, které stojí za podrobné prozkoumání na straně 23.
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ 12000 XT
¹ 12000 S
¹ 12000 FS
¹ EOS 10000
¹ FX11

ŘADA NAVIJÁKŮ FOX

NAVIJÁKY
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12000 XT

  Quick Front Clutch s ochrannou proti písku

  Pro Cast Lip na cívce

  Otočné valečkové ložisko

  Mesh-Tec řadící systém

  Systém proti zpětnému rázu

  Ochrana vlasce na rotoru

  Odpružený klip na vlasec

  Systém CNS

  Ultra tenká černá rukojeť

  Převodový poměr: 4,5:1

  15 nerezových kuličkových ložisek + jedno valivé ložisko

  Náhradní cívka Continental

  Váha 670g

VLASTNOSTI

12000 XT
Tento sexy vypadající černý naviják 12000XT má tělo, rotor a boční stranu z magnesia, což z něj nedělá nejen 
velice lehký (pouze 670 gramů), ale i velmi silný a odolný naviják. V roce jeho vypuštění na trh si vybudoval 
vynikající pověst mezi kaprařema, kteří chtějí naviják s velkým výkonem, ale také pěkný a hlavně spolehlivý. 
Jeden z hlavních rysů je jeho neuvěřitelně pomalá oscilace cívky, což umožňuje naprosto přesné ukládání vlasce.

KAPACITA CÍVKY

      *RRP - Doporučená cena

Neuvěřitelně pomalá oscilace cívky 
při ukládání vlasce a dlouhá cívka pro 

vynikající nahazování

Úzké, robustní tělo z magnezia snižuje 
váhu a zvyšuje sílu

Ultra tenká černá rychlosklopná klička 
pro snadnější transport

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CRL051 12000 XT €314.99 8,505 Kč

*RRP *RRP

CRL054 Spare Shallow Spool €39.99 1,080 Kč

CRL055 Spare Standard Spool €39.99 1,080 Kč

CRL056 Spare Continental Spool €39.99 1,080 Kč

Náhradní cívka v balení

mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 ŠŇŮRA 25/11.3 450

Cívka Standard Mělká cívka - Shallow Cívka Continental 
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NAVIJÁKY

Performance and great looks,  
the perfect combination
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12000 S       *RRP - Doporučená cena

12000 S
Dalo by se říct, že naviják 12000 S je okleštěná verze naší TOP řady navijáků 12000 XT. Nicméně tento úžasný 
naviják 12000S by klidně mohl být zaměněn za naviják dvojnásobné ceny!  Stylizovaný v kouřové barvě a 
obohacen o řadu skvělých funkcí. Naviják 12000S představuje skvělou investici pro začinajícího rybáře, který 
vyžaduje naviják se špičkovým výkonem. S hmotnosti pouhých 700gramů se 12000S nabízí také Quick Clutch, 
která je uživatelsky velmi příjemná.

KAPACITA CÍVKY

mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 ŠŇŮRA 25/11.3 450

Cívka Standard Mělká cívka - Shallow Cívka Continental 

Překlápeč ma vestavěné kuličkové 
ložisko, které zabraňuje kroucení vlasce

1,5 otočky přední rychlobrzdy pro 
přesné nastavení z utažené do 

volnoběžné brzdy

Pružinový klip s tlumícím polštářem pro 
ochranu vlasce při nahazování

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CRL054 Spare Shallow Spool €39.99 1,080 Kč

CRL055 Spare Standard Spool €39.99 1,080 Kč

CRL056 Spare Continental Spool €39.99 1,080 Kč

Náhradní cívka v balení

*RRP *RRP

CRL052 12000 S €169.99 4,590 Kč

  Quick Front Clutch s ochrannou proti písku

  Pro Cast Lip na cívce

  Valečkové ložisko

  Mesh-Tec řadící systém

  Systém proti zpětnému nárazu

  Ochrana vlasce

  Odpružený klip na vlasec

  Systém CNS

  Převodový poměr: 4,5:1

  13 nerezových kuličkových ložisek + 1 válečkové ložisko

  Nahradní cívka Continental

VLASTNOSTI
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12000 FS, EOS 10000

  Quick Front Clutch s ochrannou proti písku

 Pro Cast Lip na cívce

 Otočné valečkové ložisko

 Mesh-Tec řadící systém

 Ochrana vlasce na rotoru

 Odpružený klip na vlasec

 Systém CNS

 Stylová černá rukojeť, cívka a překlapěč

 Převodový poměr 4,2:1

 16 nerezových kuličkových ložisek + 1 valivé ložisko

 Nahradní cívka Continental

 Váha:835g

VLASTNOSTI

12000 FS
Tento naviják je vyroben pro ty z Vás, kteří mají rádi navijáky s volnoběžnou cívkou.  Vzhledově krásný 12000FS, 
který byl volbou číslo jedna našeho konzultanta Ian "Chilly" Chillcotta, když vyhrál v roce 2011 World Carp 
Champs v Americe. Tehdy se mu podařilo zdolat 122 tvrdě bojujících kaprů z velké řeky St. Lawrence. Nejlépe 
jeho popis sedí na opravdového pracanta mezi navijáky. FS má odolné gra�tové tělo s Free Spool systémem, 
díky kterému ziskal i své jméno. Funkce se nachází v zadní části navijáku, Free Spool je užitečná funkce, která 
umožní volné uvolňování vlasce v případech, kdy kapr nasaje a ujíždí s nástrahou. Tato funkce se také hodí při 
používání s Marker prutem.

KAPACITA CÍVKY

Překlápeč s kuličkovým ložiskem je 
tvarovaný pro zabránění kroucení vlasce

Fox Free Spool má citlivé  
nastavení odporu 

1,5 otočky přední rychlobrzdy pro 
přesné nastavení z utažené do 

volnoběžné brzdy

VLASTNOSTI

mm lb/kg m mm lb/kg m mm lb/kg m
0.34 12/5.4 375 0.30 10/4.5 350 0.39 15/6.8 450
0.39 15/6.8 300 0.34 12/5.4 275 0.42 20/9.0 375
0.42 20/9.0 275 0.39 15/6.8 200 ŠŇŮRA 25/11.3 450

Cívka Standard Mělká cívka - Shallow Cívka Continental 

*RRP *RRP

CRL054 Spare Shallow Spool €39.99 1,080 Kč

CRL055 Spare Standard Spool €39.99 1,080 Kč

CRL056 Spare Continental Spool €39.99 1,080 Kč

*RRP *RRP

CRL053 12000 FS €229.99 6,210 Kč

Náhradní cívka v balení
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Dan Potter:  “Got 2, another on order will probably replace my other 2 Daiwa's with 'em next month. Great quality Reels.”/FoxInternational1

KAPACITA CÍVKY

NAVIJÁKY

Citlivá přední brzda se snadným 
nastavením

Baitrunner s nastavitelným odporem

Anti- Twist rolnička

VLASTNOSTI

  5 kuličkových ložisek

 Skvělé odvíjení vlasce při nahazování

 Free Spool mechanismus

 Hmotnost 558g

 Vybalancovaný rotor

 Šetrný klip na vlasec

 Převodový poměr 5:5:1

 Velká rukojeť  pro velkou sílu

 

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CRL059 EOS 10000 €69.99 1,890 Kč

CRL060 EOS 10000 Spare Spool €17.99 486 Kč

      *RRP - Doporučená cena

EOS 10000

Po neuvěřitelném úspěchu našich navijáků EOS 5000 a 7000 v loňském roce, jsme se setkali s mnoha 
požadavky na větší verzi 10000 pro náročnější kapřaře. Po dlouhém období testování byl nový EOS 10000 
uveden na trh a je již na stopě FX11 navijáků, aby se stal dalším hitem!

 Pohledný EOS má celočerné provedení s jednoduchou gra�kou a obsahuje šikovnou funkci Free Spool, která 
slouží výborně při záběru od ryby, kdy stačí pouhým pootočením rukojeti, aby se naviják přepnul do bojového 
režimu. EOS 10000 váží pouze 558 gramů a je perfektní volbou na pruty ve verzích 2,75 nebo 3lb. Také je 
ideální volbou na malé revíry, kde lidé rádi loví pod hranicí sta metrů. Také se výborně hodí pro metodu 
Stalking a lov na plavanou. Naviják skvěle sedí na nových prutech Horizon X 12ft 2.25lb.

NOVINKA

mm lb/kg m
0.33 12 320
0.35 15 260

Náhradní cívku je  
nutno dokoupit samostatně

It looks and performs like a top-end 
product but costs a lot less!
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      *RRP - Doporučená cenaFX11

FX11
Naviják FX11 je výsledkem více než dvouletého testování, výzkumu a vývoje a od jeho uvedení na trh se stal 
doslova fenoménem. Ohromující  matná černá FX11 je vybavena pomalou oscilací pro vynikající ukládání 
vlasce, což v kombinaci s dlouhou cívkou umožňuje dostáhnutí velkých vzdáleností při nahazování.  Velmi 
potěší i rychlá přední brzda, kdy se pootočením přední brzdy o 1,5 otáčky, dostanete ze zcela utažené brzdy do 
povolené a tím připravené na záběr.

KAPACITA CÍVKY

mm lb/kg m
0.30 10 590
0.33 12 490
0.35 15 435
0.37 20 390

  Super pomalá oscilace

  Návin 95cm na jedno otočení

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Odolné grafitové tělo s minimalistickým matným designem a s 
diskrétním stříbrným obložením

  Brzda rotoru

  Anti- Backlash systém

  Nastavitelný návin

  Ochrana rotoru proti vlasci

  Tenká černá rukojeť

  2x nahazovací klip – černý a stříbrný

  Systém CNS

  Vyvážený rotor

  Valečkové ložisko

  Klip pro nahazování

  Standartně dodáván s náhradní cívkou

  5 ocelových nerezových kuličkových ložisek + 1 válečkové ložisko

  Váha 590g

  Převodový poměr 4,6:1

VLASTNOSTI

1,5 otočky přední rychlobrzdy pro 
přesné nastavení z utažené do 

volnoběžné brzdy

Kompaktní tělo s minimální váhou 
umožňuje zvýšení rychlosti prutu při 

nahazování

Neuvěřitelně pomalá oscilace cívky 
při ukládání vlasce a dlouhá cívka pro 

vynikající nahazování

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CRL057 FX11 €184.99 4,995 Kč

CRL058 FX11 Spare Spool €24.99 675 Kč

CRL061 FX11 Spare Shallow Spool NOVINKA €24.99 675 Kč

Náhradní cívka v balení
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Přístřešky
Vývojářský tým Fox ve spojení s naším týmem konzultantů pracoval velmi tvrdě 
na ucelené řadě přístřešků. V potaz se brala i zpětná vazba, kterou jsme získali od 
našich zákazníků. Výsledkem je spolehlivá řada přístřešků, která splní všechna 
očekávání. Ať již hledáte lehký a rychle rozložitelný přístřešek pro krátkodobou 
docházku k vodě, nebo preferujete raději dlouhodobé útočiště na delších 
výpravách, v naší nabídce si jistě vyberete.

Novinkou pro katalog 2015 je návrat legendy bivaku Fox Easy Dome! K dispozici jsou dva nové 
modely a od svého uvedení na trh v loňském roce si již získaly skvělé jméno pro bezkonkurenční 
komfort a kvalitu. Kromě těchto dvou výše zmíněných modelů zde naleznete také celou řadu 
legendárních přístřešků, které si získali za krátkou dobu své fanoušky, jako například řada Supa 
Brolly, ale také bivaky Royale, Retreat a Voyager.

Kromě praktického designu se náš vývojářský tým snaží vždy nabízet špičkovou kvalitu 
konečného výrobku, což je důvod, proč látky, zipy a spony, které se použitívají ve všech 
bivacích Fox, jsou na špičkové úrovni. Když si koupíte přístřešek Fox, tak investujete do 
kvalitního výrobku, který také něco vydrží!
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Easy Dome®
 Classic Euro

Classic Continental
¹ Royale®

XXL Euro
XXL
Classic
Brolly a System

¹ Retreat
XL Euro
Standard a XL

¹ Voyager®
¹ Supa Brolly™

System
Brolly
Overwrap a Mozzy Mesh

¹ Supa Brolly Compact
System
Brolly a Mozzy Mesh

¹ Příslušenství
¹ Nádobí

PRODUKTOVÁ ŘADA FOX

PŘÍSTŘEŠKY
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EASY DOME® EURO

Po obrovské poptávce ze strany rybářů jak ve Velké Británii, tak i v Evropě, se legendární Easy Dome vrátil se 
dvěma novými modely. Tento menší model Classic Easy Dome Euro přináší mnoho klasických designových 
prvků, ale zároveň se může pochlubit vynikající kvalitou! Jednoduše vytáhněte středový kloub, uzamkněte 
klouby na tyčích, bivak zajistíte kolíky a můžete si úživat komfortu dvouplášťového bivaku! Je to opravdu takto 
jednoduché!

VLASTNOSTI
100% Polyester 

		Lehké ale odolné tyče

		Unikátní uzamykatelné klouby na tyčích

		Zvýšení velikosti vnitřního prostoru, vhodné i pro moderní velká 
lehátka

		Zvýšená výška dvěří pro lepší rozhled

		Plně odnímatelný přední panel

		Přední panely s moskytiérou

		Dvoucestný zip na moskytiéře

		Suché zipy na připevnění prutů

		Odnímatelná vnitřní moskytiéra ve spacím prostoru, která vytváří 
větší prostor v přední části bivaku

		Boční síťovaný panel, pro lepší proudění vzduchu

		Integrované lana pro extrémní situace

		Snadné a rychlé postavení

		Dodává se s kolíky a dostatečně velkou taškou

		Pevná HD podlážka má vlastní obal

CLASSIC EASY DOME®  EURO

Odolná podlážka k dispozici samostatně

Unikátní klouby Fox Snap Lock

Zvyšený vstupní panel

Boční panely s moskytiérou

Kotevní lana jsou součástí balení

EXTRA FUNKCE

Přední panel s mokytiérou Přední panel s PVC oknem Odnímatelný přední panel

Rozměry včetně přehozu (k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

KONFIGURACE A ROZMĚRY

*RRP *RRP

CUM165 Classic Easy Dome Euro NOVINKA €549.99 14,850 Kč

CUM166 HD Podlážka NOVINKA €64.99 1,755 Kč

      *RRP - Doporučená cena

270cm
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NOVINKA
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EASY DOME® CONTINENTAL

Kromě verze Euro, je v nabídce také větší verze Continental, která je určena pro rybáře, kteří vyžadují větší 
prostor. Continental poskytne dostatečný komfort dvěma osobám i na delších výpravách.

VLASTNOSTI
  100% Polyester

		Lehké, ale odolné hlikové tyče

		Unikátní kloubové zámky na tyčích

		Poskytuje dostatečné místo i pro velká moderní lehátka

		Zvýšená výška dvěří pro lepší výhled

		Plně odnímatelný přední panel

		Moskytiréra na předních panelech

		Dvoucestný zip na moskytiéře

		Suché zipy na pruty

		Odnímatelná přední moskytiéra, která vytvoří velkou předsíň

		Boční síťovaný panel pro lepší proudění vzduchu

		Silná lana pro extrémní povětrnostní podmínky

		Snadné a rychlé postavení

		Dodává se s kolíky 

		Těžká podlážka s vlastní taškou 

CLASSIC EASY DOME®  CONTINENTAL

Odolná podlážka k dispozici samostatně

Unikátní klouby Fox Snap Lock

Zvýšený vstupní panel

Boční panely s moskytiérou

Přední okno z PVC součástí balení.

EXTRA FUNKCE

Plný přední panel Přední panel s mokytiérou Odnímatelný přední panel

Rozměry včetně přehozu (k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

KONFIGURACE A ROZMĚRY

*RRP *RRP

CUM163 Classic Easy Dome Continental NOVINKA €649.99 17,550 Kč

CUM164 HD Podlážka NOVINKA €74.99 2,025 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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Plný přední panel Přední panel s mokytiérou Vchod s PVC dveřmi

Rozměry včetně přehozu (k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

VLASTNOSTI
  Otvory ze síťoviny na zadní straně

		Moskytiréra na předních panelech

		Vnitřní síťované kapsy pro skladování

		Plně podepřená konstrukce

		Přední podpěrné sloupky

		Nastavitelné upínací popruhy na stranách

		Zesílený vstupní panel dveří, který zabrání vniknutí hmyzu a 
hlodavců a také pomáhá držet tvar dveří

		Odolná podlážka na kolíky

		Dodává se v nadměrné tašce

		Suché zipy na pruty v přední části

		Pevná hliníková konstrukce

		Odolná nylonová tkanina

		Výška 183cm

DRUHÝ PLÁŠŤ

Royale XXL Euro má také k dispozici druhý plášť, který lze 
zakoupit samostatně. Přidáním tohoto pláště nezískáte jen větší 
prostor, ale také se zvýší tepelný komfort a sníží rosení.

KONFIGURACE A ROZMĚRY

ROYALE® XXL EURO       *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CUM152 Royale XXL Euro €749.99 20,250 Kč

*RRP *RRP

CUM139 Royale XXL Druhý Plášť €219.99 5,940 Kč

Zipy na odolné podlážce

Nastavitelné stahovací popruhy

Zvýšený vstupní panel

Ventilační zadní okna z moskytiéry

Vnitřní úložné kapsy

Vnitřní ložnice z moskytiéry

EXTRA FUNKCE

Impozantní Royale® XXL Euro je výsledkem řady 
požadavků ze strany rybářů po celé Evropě, kteří 
chtěli obrovský bivak, ale s velkou vnitřní ložnicí jako u 
Easy Dome, která pomáhá udržet v zimě teplo a v létě chlad v bivaku. 
Proto náš vývojový tým vzal nejprodávanější Royale XXL, vytvořil šikovnou vnitřní 
ložnici ze síťoviny s podlážkou a vznikl z něj tento perfektní bivak.

ROYALE®  XXL EURO

XXL Euro 
Výška 183cm
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ROYALE® XXL       *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI
  Vyrobeno z odolného nylonu s 5000hp

		Pevná hliníková konstrukce, která je nalakována černou práškovou 
barvou

		Větší zadní panel a větší žebra, která zvyšují celkový prostor v bivaku

		Dva suché zipy na pruty

		Moskytiéra je na obou panelech u dveří, na samotných dveřích i v 
zadní části bivaku

		Zapínání dvěří je po celé délce, tak aby zip pokrýval celou část až k 
vrchní části

		Špičková kvalita zipů

		Dodává se s odnímatelnou podlážkou

		Průhledný panel dveří součástí balení

		Dva otvory v přední části pro kolíky, což umožňuje zmenšit výšku 
bivaku

		Zajišťovací body, jsou opatřeny gumovými popruhy

		Odolné kolíky součástí balení

		Výška:183cm

DRUHÝ PLÁŠŤ

Royale XXL má k dispozici také rozšiřující plášť, který lze 
zakoupit samostatně. Přídáním tohoto pláště nezískáte jen 
větší prostor, ale také se zvýší tepelný komfort a sníží rosení.

*RRP *RRP

CUM137 Royale XXL €489.99 13,230 Kč

*RRP *RRP

CUM139 Royale XXL Druhý Plášť €219.99 5,940 Kč

Sladěné s přednímu 
moskytiérovými okny na bivaku

Dvoucestné přední dveře Přední dveře z PVC Sladěné se zadními větracími oknyPřidává úložný prostor

VLASTNOSTI PŘEHOZU

Gigantický Royale XXL se ukázal jako jeden z 
neprodávanějších bivaků všech dob a stal se jedním 
z nejoblíbenějších bivaků všech rybářů v Evropě. Tento 
bivak opatřený těmi nejlepšími vlastnostmi, je ideální pro rybáře, kteří 
vyžadují dostatek prostoru, ale také se chtějí v bivaku postavit, což se může hodit při 
převlékání a jiných činnostech.

ROYALE®  XXL

Plný přední panel

Přední panel s mokytiérou

Vyrolovaný přední panel

Rozměry včetně přehozu (k dispozici 
samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

KONFIGURACE A 
ROZMĚRY

Royale XXL 
Výška 183cm
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ROYALE® CLASSIC BIVVY

Plný přední panel Průhledné okno Kompletně vyrolovaný  
přední panel

Rozměry včetně přehozu (k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

Nastavitelné dotahovací popruhy 

Klasická verze je dodávána se dvěmi 
tyčkami pro podporu konstrukce

Na přední straně dva popruhy na 
suchý zip na pruty

VLASTNOSTI
  Dodává se s kompletní sadou podpůrných tyčí

		Nastavitelné upínací pásky na obou stranách

		Přední panely s moskytiérou včetně dveří

		Průhledné okno součást balení

		Dvojí možnost otevření dveří

		Přední panel lze celý srolovat a vytvořit tak přístřešek

		Dvakrát suchý zip na pruty

		Robustní kolíky součást balení

		Vyrobeno z odolné prodyšné tkaniny 2000mm

		Dodáváno v nadměrné tašce

		Přehoz lze dokoupit samostatně

ROYALE®  CLASSIC BIVVY

ROYALE®  CLASSIC PŘEHOZ

Navržen tak, aby přinesl dvojí účinek. Jednak pomáhá udržet teplo v 
zimě, ale také udržet chlad v letních měsících. Jeho použitím se značně 
zvětší prostor.

KONFIGURACE A ROZMĚRY

EXTRA FUNKCE

Nejprodávanější Royale Classic byl něco jako fenomén, kdy 
koncem roku 2013 vzal obchody doslova útokem. Jedná se o 
dvoužeberní bivak s extra kšiltem, který Vám dodá větší ochranu 
před přírodními živly. Navíc nabízí mnoho dalších funkcí, které 
člověk může čekat u bivaků za dvojnásobek ceny!

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CUM148 Royale Classic €219.99 5,940 Kč

*RRP *RRP

CUM149 Royale Classic Přehoz €89.99 2,430 Kč
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Dva šikovné popruhy se suchým 
zipem na odložení prutů

Paprsky jsou o 15cm zapuštěné do středu 
konstrukce, než u klasických brolly

VLASTNOSTI
  Ideální pro rybáře na krátké vycházky k vodě

		2x bouřkové tyče – 61cm

		Velikost rámu 152cm (60ins)

		Prostorově úsporný paprskový design

		Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro větší stabilitu

		2x suchý zip na pruty

		Vyrobeno z odolného prodyšného nylonu

		Dodávno s robustními kolíky

		Postavení cca 1 minutu

ROYALE®  60 BROLLY

EXTRA FUNKCE

Náš přístřešek Royale Brolly je založen na 152cm (60ins) velkém rámu a 
doslova se nabízí pro krátké vycházky k vodě. Poskytuje ochranu před 
deštěm, či jinými povětrnostními podmínkami a zároveň umožňuje 
krásný výhled na vodu. Přístřešek je velmi lehký, ale přesto odolný. 
Je ideální pro rybáře, kteří jezdí především na jednonoční docházky 
k vodě a nebo pokud chtejí cestovat na lehko. Má stejně úsporně 
řešené paprsky jako Royale Brolly System.

*RRP *RRP

CUM154 Royale 60 Brolly €139.99 3,780 Kč
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ROYALE® 60 BROLLY, ROYALE® 60 BROLLY SYSTEM       *RRP - Doporučená cena
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Přední panel s mokytiérou

Odnímatelný přední panel

Plný přední panel

VLASTNOSTI
  Plně odnímatelný přední panel s moskytiérou na bočních stranách 

a také na dveřích

		Dodává se se čtyřmi STORM tyčemi (2x 61cm – boční tyče, 2x 
122cm- přední tyče)

		Velikost rámu 60ins (152cm)

		Lehká podlážka součást balení

		Dvoucestný zip na dveřích

		2x napínací boční popruhy

		2x suchý zip na pruty

		Vyrobeno z odolného prodyšného nylonu

		Dodáváno s odolnými kolíky

		Postavení trvá cca 3minuty

ROYALE®  60 BROLLY SYSTEM

KONFIGURACE

Royale Brolly systém se ukázal jako jeden z nejprodávanějších výrobků ve své řadě, 
který nabízí to, co by mnozí popsali jako hodně muziky za málo peněz. Použili jsme 
prostorově úspornější system paprsků, který je zapuštěný více do středu, tím vzniká 
více využitelného prostoru.

*RRP *RRP

CUM153 Royale Brolly System €279.99 7,560 Kč

Dodáváno s dvěmi tyčemi  
pro dodání stability

PŘÍSTŘEŠKY
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RETREAT XL EURO       *RRP - Doporučená cena

Rozměry včetně přehozu (k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

Přední panely s moskytiérou 

Ventilační okna na zadní straně

Dodáváno s tyčemi na zpevnění 
konstrukce

Dvě pásky na suchý zip pro pruty

VLASTNOSTI
  Moskytiéra na předních panelech, na dveřích a na zadní straně pro 

lepší proudění vzduchu

		Vnitřní síťované kapsy pro skladování

		Vnitřní síťovaná ložnice s podlážkou, která je plně odnímatelná

		Přední kšilt pro lepší ochranu před deštěm

		Plně podepřená konstrukce

		Pevná hliníková konstrukce vyvedená v černé práškové barvě

		Nastavitelné upínací popruhy na straně

		2x suchý zip na pruty

		PVC dveřní panel součást balení

		Robustní podlážka a kolíky

		Dodává se v nadměrné tašce

RETREAT XL EURO

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘEHOZ

Navrženo pro vytvoření efektu 
dvouplášťového bivaku, což pomáhá udržet 
teplo v průběhu chladných nocí, ale také 
chladno v letních měsících.

KONFIGURACE A ROZMĚRY

EXTRA FUNKCE

Stejně jako u Royale XXL Euro, tak i tento model Retreat XL Euro, má 
praktickou vnitřní ložnici s vestavěnou vnitřní podlážkou. Vnitřní prostor 
poskytuje nejen větší pocit pohodlí, ale také pomáhá v zimě udržet teplo 
a v létě chlad. Designově se jedná o stejný tvar s kšiltem jako u modelu 
Retreat XL, který je již léty osvědčený. 

Průhledné dveře z PVC

*RRP *RRP

CUM150 Retreat XL Euro €649.99 17,550 Kč

*RRP *RRP

CUM151 Retreat XL Euro Skin €239.99 6,480 Kč

Dodáváno s vnitřní odnímatelnou 
ložnicí ze síťoviny se zabudovanou 

podlahou, která dodává komfort. A 
rovněž pomáhá udržet teplo v zimním 

období a udržuje chladný vzduch v 
letních měsících

Retreat XL Euro 
Výška 165cm
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RETREAT STANDARD & XL       *RRP - Doporučená cena

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI ROZŠÍŘUJÍCÍHO PŘEHOZU

  Pevná hliníková konstrukce

		Texturované černé tyče jsou extrémně odolné

		Čelní panel je plně odnímatelný pomocí odolného 10mm zipu

		Přední panel je velice široký a je osazený dvoucestnými zipy

		Přední panely lze srolovat, čímž se odhalí praktické moskytiérové panely

		Přední kšilt pro větší ochranu před deštěm

		Tři zajišťovací body na dveřích

		K dispozici jsou čtyři žebra, kdy každé z nich se skladá ze tří do 
sebezapadajících tyčí a to šetří čas při stavění či balení bivaku

		Strategicky umístěné ventilačný otvory

		Praktické vnitřní síťované kapsy poskytují uložiště pro často používané 
vybavení, například – příposlech

		Odvodňovací lemování nad větracími otvory a v přední části bivaku

		2 x suchý zip na pruty

		Dodává se s vysoce odolnou podlážkou

		Odolné kolíky součást balení

		Dodává se v nadměrné tašce

 Výrazně rozšiřuje využitelný prostor bivaku

		Zvyšuje teplo a snižuje kondenzaci

		Otvory s moskytiérou na přední a zadní části umožňují lepší 
proudění vzduchu i při použití přehozu

		Plně odnímatelné dveře pomocí odolného  
10mm zipu

RETREAT STANDARD & XL

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘEHOZ

U obou Retreat bivaků, tedy jak u standartní velikosti tak i u verze XL, je možnost dokoupení rozšiřujícího přehozu. 
Tyto promyšlené přehozy jsou dodávány s přídavnou podlážkou a připevní se jednoduše pomocí suchého zipu na 
původní podlážku.

ROZMĚRY

Retreat se pyšní tradičním designem s kšiltem a je k dispozici ve dvou velikostech. Nabízí 
neuvěřitelné množství užitečného prostoru především díky své chytré konstrukci. V 
první řade byl použit větší zadní panel v kombinaci s delším zadním žebrem. Také 
zajišťovací body na kolíky byly přesunuty a to také zvýšilo možnost využití prostoru 
o několik čísel, takže si své lehátko můžete umístit více dozadu na pravou stranu. 
Dokonce i své jídlo, oblečení a návnadu můžete mít v bivaku a pořád zůstává 
dostatek místa pro křeslo a další nezbytné věci.

Pokud cítíte, že budete potřebovat ještě něco většího, tak je tady řešení v podobě 
Retreat XL, který obsahuje všechny skvělé designové prvky jako u standartní 
velikosti.

Std Výška 125cm

XL Výška 165cm

*RRP *RRP

CUM126 Retreat Standard €569.99 15,390 Kč

CUM127 Retreat XL €669.99 18,090 Kč

*RRP *RRP

CUM131 Retreat Rozšiřující přehoz & podlážka €294.99 7,965 Kč

CUM132 Retreat XL Rozšiřující přehoz & podlážka €354.99 9,585 Kč

Panely s moskytiérou na zadní straně

Dodáváno s tyčemi na podporu rámu

Dvě pásky na přední straně na pruty

EXTRA FUNKCE
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Přední panel s mokytiérou

Odnímatelný přední panel

KONFIGURACE
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Mnohé �rmy se snažily okopírovat jedinečný 
Voyager, ale do dnešního dne nenašel 
konkurence schopného jedince. Nejlíp ho 
lze popsat jako bivak s předním kšiltem 
a obrovským prostorem uvnitř, což 
nabízí dostatek úložného místa pro 
věci, které neradi necháváte před 
bivakem.  Stejně jako u dalších 
našich bivaků s kšiltem, jsme použili 
větší zadní panel spojený s větším žebrem, 
který výrazně zvětší prostor v bivaku. Také jsme 
přidali další body pro kolíky, které ještě zvětší 
prostor bivaku, takže je možné si lehátko umístit 
do zadní části bivaku.
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VOYAGER®

VLASTNOSTI

VOYAGER®

Přední panel s moskytiérou 

Odnímatelný přední panel

ROZMĚRY

VLASTNOSTI ROZŠIŘUJÍCÍHO PŘEHOZU
   Výrazně zvyšuje velikost a využitelný prostor bivaku

		Zvyšuje teplo a snižuje kondenzaci

		Moskytiérové otvory na přední a zadní straně, které 
slouží pro lepší proudění vzduchu i při nasazeném 
přehozu

		Plně odnímatelné přední dveře pomocí  
jednoho 10mm odolného zipu

  Vnější materiál: 100% Polyester

ROZŠIŘUJÍCÍ PŘEHOZ

U Voyagera je možnost samostatně dokoupit rozšiřující plášť, který je 
dodáván s přídavnou sekcí podlážky.  Jednoduše se podlážka připevní na 
základní podlahu bivaku pomocí suchých zipů, což výrazně zvětší prostor 
bivaku.

Rozšiřující pevná podlážka

Dodává více úložného prostoru

KONFIGURACE

  Konstrukce z pevných hliníkových tyčí

		Texturované černé komaxitové tyče jsou extrémně odolné

		Čelní panel je plně odnímatelný pomocí jednoho 10mm zipu

		Přední dveře jsou velmi široké a jsou osazeny dvoucestnými zipy

		Přední panely lze srolovat, čímž se odhalí praktické moskytiérové 
panely

		Přední kšilt pro lepší ochranu proti povětrnostním živlům

		Tři upevňovací body na dveřích

		Počet zipů byl snížen, ale jejich odolnost vzrostla

		Každé žebro se skladá ze tří jednotlivých tyčí, které jsou na dvou místech 
rozpojené. Tím se snižuje celkový čas při balení a stavění bivaku

		Strategicky umístěné ventilační otvory

		Praktické vnitřní kapsy ze síťoviny dokonale slouží pro uložení 
základních pomůcek, které často používáte, například příposlech

		Odvodňovací lem, který odvádí vodu z ventilačních oken a přední 
části bivaku

		Dodává se s odolnou podlážkou

		Odolné kolíky součást balení

		Dodává se ve velké tašce

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CUM128 Voyager Standard €539.99 14,580 Kč

*RRP *RRP

CUM133 Voyager Rozšiřující přehoz & podlážka €294.99 7,965 Kč

VLASTNOSTI PŘEHOZU

Rozměry včetně přehozu  
(k dispozici samostatně)

Vnitřní rozměry podlahy

Výška bivaku  
Voyager: 127cm
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SUPA BROLLY™ SYSTEM

PVC dveře

Plně odnímatelný přední panel

Vícenásobné kotvící body

Přední panel lze odepnout pomocí 10mm zipu

Sklolamínátové podpěrné tyče

STS mechanismus

VLASTNOSTI
  Přední panel je plně odnímatelný pomocí jednoho odolného 10mm 

zipu

		Dvoucestný odolný zip na dveřích

		Pevná moskytiéra na dveřích a bočních panelech

		Více bodů pro kolíky, které umožní nastavit výšku jakou potřebujete

		Deštníkový systém STS poskytuje zvýšený prostor pro hlavu, takže už 
nikdy více nebudete bouchat hlavou o jeho paprsky

		Plně podlepené švy

		8mm sklolaminátové tyčky jsou velmi silné, ale přesto lehké

		Rozšířené boční strany pláště poskytují dodatečnou ochranu proti 
živlům

		4 zadní žebra se dotýkají země, což zvyšuje stabilitu

		Spojitelné sklolaminátované tyčky, které upevňujeme na přední 
straně brolly a které značně zvýší stabilitu a také zlepší odtok vody při 
dešti

		Přední odtokové žlábky odvádí déšť po okraji přední části brolly

		Krátká střední tyč umožňuje snadnou montáž

		4 upevňovací místa pro bouřkové tyče

		Suchý zip na prut

		Hmotnost:11,85kg (včetně podlahy)

SUPA BROLLY™ SYSTEM

KONFIGURACE

EXTRA VLASTNOSTI

Co více říci o Supa Brolly System, co ještě nebylo řečeno? Nikdy 
nebylo brolly tak populární a nenašlo si tolik fanoušků, jako naše 
základní verze Supa Brolly. Nyní jsme toto brolly opatřili předním 
panelem a tak můžeme toto brolly nazvat spíše bivakem.

Dodáváno s předním 
moskytiérovým panelem 
na zip

      *RRP - Doporučená cena

Čelní moskytiéra (s jednocestným odolným 10mm zipem) 
opatřená vypínácími popruhy s několika body pro kolíky, 
které odolají i zhoršeným povětrnostním podmínkám

Čelní panel z PVC

2 x 61cm a 2 x 122cm bouřkové tyče

Zaoblená krytka napínacího mechanismu, která je vhodná i 
pro zavěšení svítilen nebo příposlechu

Dodáváno s 16ti kolíky

Vysoce odolná podlážka

Robustní nadrozměrná taška přes rameno na zip

Neoprenové ochranné pouzdro

DODÁVÁNO S:

*RRP *RRP

CUM146 Supa Brolly System €399.99 10,800 Kč

ROZMĚRY

Vnitřní rozměry podlahy

Výška 127cm
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SUPA BROLLY™ 

SUPA BROLLY™

Dnes již legendární Supa Brolly spustilo 
revoluci v přístřešcích pro rybáře a bylo 
zodpovědné za změnu způsobu, jakým 
tráví mnoho rybářů čas u vody. Díky 
patentovanému STS mechanismu, nabízí 
Supa Brolly vyšší odolnost a více prostoru v 
hlavové části, než jiné klasické brolíčka na 
trhu. Mechanismus STS v kombinaci s plošší a 
širší zadní částí a také společně s rozšířenými 
bočními stěnami pláště, nabízí velké množství 
vnitřního prostoru, který byste očekávali spíše 
u klasického garažového bivaku.

STS mechanismus

VLASTNOSTI
 Postavení trvá cca 2minuty

		Napínací systém STS poskytuje zvýšený prostor pro hlavu, 
takže už se nebude bouchat do hlavy o paprsky

		Plně podlepené švy

		Tyče z 8mm odolného sklolaminátu, který je samozřejmě lehký

		Rozšířené boční strany pláště, které slouží 
pro zvýšenou ochranu před živly

		Čtyři zadní žebra se dotýkají země, což 
výrazně napomáhá stabilitě

		Žádná plastová krytka na zadní straně brolly, 
protože to je obvykle to místo, kudy pak brolly 
jiných výrobců po letech protéká. 

		Dodáváno s dvoudílnou sklolaminátovou tyčí, která se snadno 
umístí na své místo, čímž dodá brolíčku větší stabilitu a vytvoří 
optimální tvar na přední straně pro lepší odvod vody

		Přední odvodňovací kanálek slouží k 
odvodu vody z přední strany brolly

		Krátká centrální tyč umožňuje rychlé postavení

		Čtyři místa na našroubování bouřkových tyčí (můžete připevnit 
dvě dlouhé bouřkové tyče na předek brolly pro větší stabilitu)

		Nastavitelné kotevní body umožnují nastavení různé výšky

		Suchý zip na pruty

EXTRA VLASTNOSTI

Doplňková sklolaminátová tyč, která 
zvyšuje stabilitu a pomáhá odvádění 

vody při dešti, plus bouřkové tyče pro 
stabilitu

Přední drážka odvádí vodu a zabraňuje 
překápávání z přední části brolly

 2 x bouřkové tyče v délce 61cm, které není 
nutné při balení odmontovávat

Oválný pojistný kroužek pro zavěšení 
svítilen nebo příposlechu.

10 x odolný kotvící kolík

Těžká podlážka

Taška

Neoprenové ochranné pouzdro

DODÁVÁNO S:

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CUM143 Supa Brolly €239.99 6,480 Kč

VLASTNOSTI
  Pevná moskytiéra na dveřích a bočních panelech

		Suché zipy na pruty

		Odolný dvoucestný zip na dveřích

		Více kotvících bodů, které kopírují ty na Supa Brolly

		Dodává se v tašce

		Dodává se se 14ti odolnými kolíky

		Hmotnost: 3,8kg

SUPA BROLLY™ PŘEHOZ
Chytré řešení pro ty z Vás, kteří vlastní standartní Supa Brolly a chtějí ho převést na Supa 
Brolly Systém se zakrytou přední částí. 

*RRP *RRP

CUM145 Supa Brolly Overwrap €169.99 4,590 Kč

ROZMĚRY

Vnitřní rozměry 
podlahy Výška 128cm
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VLASTNOSTI
  Zesílené kotvící body

		Jednoduše se připojí ke sklolaminátové tyči na přední straně brolly

		Dodává se v tašce

  Vnější materiál: 100% Polyester

SUPA BROLLY™ MOSKYTIÉRA 
Pro rybáře, kteří chtějí používat brolly, tak jak bylo původně zamýšleno, tedy bez předního 
panelu, ale potřebují ochranu proti komárům během teplejších měsíců.

*RRP *RRP

CUM147 Supa Brolly Mozzy Mesh €59.99 1,620 Kč
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SUPA BROLLY™ COMPACT SYSTEM       *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI
  Plně odnímatelný přední panel pomocí jednoho odolného 10mm zipu

		Dvoucestný zip na dveřích 

		Pevná moskytiéra na dveřích a bočních panelech

		Dvě zadní moskytiérová okna pro lepší cirkulaci vzduchu

		Více kotvících bodů, pro lepší nastavení výšky brolly v závislosti na okolních podmínkách

		Systém STS poskytuje zvýšený prostor pro hlavu, takže 
bouchání do hlavy o konstrukci je již minulostí

		Plně podlepené švy

		Kontrukce je z 8mm sklolamínátových tyčí, které jsou odolné, ale přesto lehké

		Rožšířené boční strany pláště pro větší ochranu proti povětrnostním vlivům

		Čtyři zadní žebra se dotýkají země, což výrazně napomáhá stabilitě

		Žádná plastová krytka na zadní straně brolly, protože to je obvykle 
to místo, kudy pak brolly jiných výrobců po letech protéká. 

		Dodáváno s dvoudílnou sklolaminátovou tyčí, která se snadno umístí na své místo, čímž 
dodá brolíčku větší stabilitu a vytvoří optimální tvar na přední straně pro lepší odvod vody

		Přední odvodňovací kanálek slouží k odvodu vody z přední strany brolly

		Krátká centrální tyč umožňuje rychlé postavení

		Čtyři místa na našroubování bouřkových tyčí (můžete připevnit dvě 
dlouhé bouřkové tyče na předek brolly pro větší stabilitu)

		Hmotnost: 10,3kg (včetně podlahy)

SUPA BROLLY™ COMPACT SYSTEM
Kromě celootevřené verze Supa Brolly Compact, jsme také vyrobili 
kompletní kompaktní systém, který je opět založen na menším 127cm 
rámu. Díky plně odnímatelnému přednímu panelu a dvěma zadním 
oknům s moskytiérou pro lepší cirkulaci vzduchu, si tento kompaktní 
systém vybudoval skvělé jméno od svého uvedení na trh v roce 2014.

DODÁVÁNO S:

Plně odnímatelná přední moskytiéra s kotvícími plastovými body na bouřkové tyče

Dveřní PVA panel

2 x 61cm a 2 x 122cm bouřkové tyče

Oválný pojistný kroužek pro zavěšení svítilen nebo příposlechu.

Těžká podlážka

Neoprenové ochranné pouzdro

Dodáváno s 16ti kolíky

Robustní a rozměrná taška s zipem

Zadní větrací okna

Přední panely s moskytiérou 

STS mechanismus

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CUM158 Supa Brolly Compact System €399.99 10,800 Kč
Přední panel s moskytiérou

ROZMĚRY

Vnitřní rozměry podlahy

Výška 127cm

The best brolly I have ever used
Marc Coulson, Editor
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SUPA BROLLY™ COMPACT       *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI
  Postavení trvá cca 2minuty

		Napínací system STS poskytuje zvýšený prostor pro hlavu, 
takže už se nebude bouchat do hlavy o paprsky

		Dvě zadní větrací okna s moskytiérami pro lepší cirkulaci vzduchu

		Plně podlepené švy

		Tyče z 8mm odolného sklolaminátu, který je samozřejmě lehký

		Rozšířené boční strany pláště, které slouží 
pro zvýšenou ochranu před živly

		Čtyři zadní žebra se dotýkají země, což výrazně napomáhá stabilitě

		Žádná plastová krytka na zadní straně brolly, protože to je obvykle 
to místo, kudy pak brolly jiných výrobců po letech protéká. 

		Dodáváno s dvoudílnou sklolaminátovou tyčí, která se snadno 
umístí na své místo, čímž dodá brolíčku větší stabilitu a vytvoří 
optimální tvar na přední straně pro lepší odvod vody

		Přední odvodňovací kanálek slouží k odvodu 
vody z přední strany brolly

		Krátká centrální tyč umožňuje rychlé postavení

		Čtyři místa na našroubování bouřkových tyčí (můžete připevnit 
dvě dlouhé bouřkové tyče na předek brolly pro větší stabilitu)

		Nastavitelné kotevní body umožnují nastavení různé výšky

		Suchý zip na pruty

SUPA BROLLY™ COMPACT MOZZY MESH
Navržena tak, aby dokonale sedla na Supa Brolly Compact.Tato moskytiéra 
nabízí základní ochranu před nepříjemným hmyzem během teplejších měsíců. 
Zachovává lepší proudění vzduchu a schopnost vidět ven.

DODÁVÁNO S:

VLASTNOSTI
  Zesílený kotvící bod

		Jednoduše se připojí ke sklolaminátové 
tyči na přední straně brolly

		Dodává se v tašce

  Vnější materiál: 100% Polyester

Moskytiérové zadní panely pro lepší 
cirkulaci vzduchu

*RRP *RRP

CUM156 Supa Brolly Compact €249.99 6,750 Kč

*RRP *RRP

CUM157 Supa Brolly Compact Mozzy Mesh €49.99 1,350 Kč

SUPA BROLLY™ COMPACT
Po velkém úspěchu původního konceptu Supa Brolly, jsme byli zaplaveni 
žádostmi o vytvoření kompaktnější verze pro rybáře lovící v těsnějších 
podmínkách. Supa Brolly Compact má 127cm velký rám oproti 152cm 
původní verzi Supa Brolly. Také těží z několika konstrukčních vylepšení, 
jako jsou dvě okna s moskytiérou na zadní straně, které zajistí lepší 
proudění vzduchu.

VLASTNOSTI

ROZMĚRY

Vnitřní rozměry 
podlahy

Výška 127cm

STS mechanismus

2 x bouřkové tyče v délce 61cm, které 
není nutné při balení odmontovávat

Oválný pojistný kroužek pro zavěšení 
svítilen nebo příposlechu.

10 x odolný kotvící kolík

Těžká podlážka

Taška

Neoprenové ochranné pouzdro
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PŘÍSTŘEŠKYAs good as brollies get!
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PŘÍSLUŠENSTVÍ BIVAKŮ       *RRP - Doporučená cena

 Sklopný plochý design

		Čtyři nastavitelné nohy

		Dodáván s ochranným krytem 

		Dodáván v tašce

		Min/Max výška: 45 - 60cm

		Rozměry stolku: 79cm x 59cm

BIVVY/
ROD MAT

 Robustní vzhled

		Protiskluzová vložka

		Neoprén pro očištění bot

		Odolný materiál

		Kotvící body v každém rohu

		Ideálně jí lze použít jako rohožku do bivaku, nebo ochranný 
prvek pod pruty, navijáky nebo hlásiče při dešti, kdy na ně 
stříká díky kapkám deště nečistota

ROYALE® SESSION TABLE XL 

WARRIOR® BIVVY TABLE
  Užitečná plocha stolku 47cm x 31cm

		Navržený pro kombabilitu s velkým F-Boxem

		Teleskopické nohy s Cam Lok zámky

		Prodloužitelné nohy až na 31cm

		Sklopný plochý design

		Dodáván s taškou

BIVVY TABLE
  Užitečná plocha stolku 49cm x 29cm

		Rozdělený na dvě části – větší část kompaktibilní s F-Box systémem a menší část na malé 
předměty jako například klíče, telefon, různé pomůcky, apod.

		Speciální protiskluzový povrch

		Nohy prodloužitelné až na 33cm zajištěné zámky Fox Cam Lock

		Velké otočné nohy pro větší stabilitu v měkkém terénu

SESSION 
TABLE

  Užitečná plocha 51cm x 34cm

		Speciální protiskluzový 
povrch

		Nohy prodloužitelné 
na 33cm a zajištěné 
zámky Fox Cam Loks

		Velké otočné nohy pro 
stabilitu na měkké půdě

PLATFORM ‘S’ PEG
  Perfektní pro ukotvení vašich přístřešků při lovu na 

dřevěných molech

		Ergonomická rukojeť

		Ocelový hrot se závitem

		15 kolíků v balení

*RRP *RRP

CAC053 Bivvy Table €65.99 1,782 Kč *RRP *RRP

CAC427 Royale Session Table XL €89.99 2,430 Kč

*RRP *RRP

CAC357 Warrior Bivvy Table €44.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CUM142 Platform ‘S’ Pegs €17.99 486 Kč

*RRP *RRP

CUM116 Bivvy/Rod Mat €21.99 594 Kč

CUM159 Bivvy/Rod Mat XL €29.99 810 Kč

*RRP *RRP

CAC187 Session Bivvy Table €69.99 1,890 Kč
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PŘÍSTŘEŠKY

      *RRP - Doporučená cena

HALO® HT-100 
 100 lumenů

		Elastický popruh přes hlavu

		Baterie jsou v přední hlavové části

		90 stupňů úhel svitu

		Bílé LED světlo s nastavitelnou šířkou kuželu a intenzitou svícení

		Senzor pohybu (nejen použitelný při vázání návazců, vaření, čtení, ale i jako bezpečnostní 
prvek na vidličce)

		Červená LED dioda, která není atraktivní pro hmyz

		Pracuje na 3x AAA baterie, dodáváno s bateriemi Duracell

HALO® HT-26 
  26 lumenů je dostačující pro vázaní návazců, vaření či čtení apod.

		Velmi dobrá výdrž baterie

		Funguje na 2x AAA baterie

		Malá, kompaktní a lehká

		Elastický popruh přes hlavu

		Bilá LED dioda s nastavitelným kuželem a intenzitou svícení

		Dodáváno s červenou a zelenou LED didodou, které nejsou atraktivní pro hmyz

		90 stupňů úhel svitu

		Dodáváno s bateriemi Duracell

HALO®  
LANTERN LT-100
Lampa LT-100 vydrží svítit až 38 hodin, 
je voděodolná a nabízí svítivost až 100 
lumenů. Horní část je odnímatelná pro 
potřebu svícení přední části. Dodáván 
s vestavěným háčkem pro zavěšení.

 Výška cca 14cm

 Váha 212,5g (včetně baterií)

HALO®  
LANTERN LT-136
Lampa LT-136 nabízí až 35 hodin 
svícení*. Hliníkové tělo je odolné vůči 
vodě a karabina umožňuje zavěšení v 
případě potřeby. Zelená LED kontrolka 
slouží jako poziční světlo pro lepší 
identi�kaci ve tmě a také přepínací 
tlačítko mezi vysokým, nízkým a 
blikacím režimem.  
* 35 hodin ve slabším režimu svícení, 16 
hodin ve vysokém režimu.

 Výška 13cm (zavřená)

 Váha 198g (včetně bateríí)

*RRP *RRP

CEI129 Halo HT-100 €39.99 1,080 Kč

*RRP *RRP

CEI128 Halo HT-26 €29.99 810 Kč

*RRP *RRP

CEI085 Halo LT-100 Lantern €25.99 702 Kč

*RRP *RRP

CEI023 Halo LT-136 Lantern €44.99 1,215 Kč
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NÁDOBÍ       *RRP - Doporučená cena

 Velmi robustní

		Kompaktní  design

	Dodává se v síťovaném sáčku a plastovém obalu

  Váha pouze 129g

		Kompaktní design

		Dodáváno v síťovaném pouzdře a plastovém obalu

NÁDOBÍ 
Naše řada nádobí a vařičů se stala ještě populárnější, než jsme si kdy 
představovali a proto v roce 2015 rozšířujeme jejich nabídku.

STANDING STOVE
Tento šikovný samovolně stojící vařič je velice stabilní a je možno ho 
použít v kombinaci s velkými pánvemi. Má nastavitelný plamen, kterým 
můžete regulovat teplotu. Je také vybaven piezo zapalovačem, který 
pomůže k snadnému zažehnutí plamene.

CANISTER STOVE
Tento nový kompaktní vařič je určený pro našroubování přímo na 
plynovou bombu. Stejně jako populární Standing  Stove je vybaven piezo 
zapalovačem pro snadné zažehnutí plamene.

HEAT TRANSFER KETTLE - KONVICE
Řekli jsme si, že jestli je něco z průmyslu zabívajícím se kempingovými 
pomůckami, využitelné i v oblasti sportovního rybolovu, tak je to unikátní 
žebrový systém na spodní straně konvic. Díky němu je rozvod tepla 
mnohem efektivnější a přináší tím úsporu plynu v bombách.

  Vyrobeno z pevného eloxovaného hlíniku s měkkou rukojetí

		Technologie Heat Transfer, která soustředí plamen na základnu konvice, což 
má za následek dalece rychlejší dosažení bodu varu a tím úsporu plynu

		K dispozici ve dvou velikostech: 0,9l a 1,5l

		Přibližně o 33% efektivnější ohřev vody, než u standartních konvic, tudíž úspora peněz!

Tepelný panel 

NOVINKA

*RRP *RRP

CCW007 Canister Stove NOVINKA €20.99 567 Kč

*RRP *RRP

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L €31.99 864 Kč

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L €34.99 945 Kč

*RRP *RRP

CCW003 Standing Stove €39.99 1,080 Kč
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PŘÍSTŘEŠKY

      *RRP - Doporučená cena

  Lehká hliníková konstrukce

		Skládá se ze 7 sklopných desek

		Možnost ukotvit kolíčky

		Dodáváno v šikovném pouzdře

3-DÍLNÝ SET NA VAŘENÍ 
V 3-dílném setu na vaření naleznete pánev, středně velký hrnec a 0.9l 
konvici. Udělali jsme hliníkovou stěnu pánve a hrnce o něco silnější, 
aby se dalo použít větší množství vysoce kvalitního nepřilnavého 
povrchu. Jak jistě všichni víme, mnoho současných pánví na rybářském 
trhu se tváří jako s nepřilnavým povrchem, ale jak moc jsou dopravdy 
nepřilnavé? Věříme, že náš nepřilnavý povrch je to nejlepší, co v obchodě 
s rybářskými potřebami naleznete.

VELKÝ 4-DÍLNÝ SET NA VAŘENÍ
Velká 4-dílná sada na vaření je vybavena stejnou přenosnou konvicí 
o objemu 0.9l a stejným středně velkým hrncem jako set 3-dílný. Ale s 
přidáním větší pánve a většího hrnce je ideální volbou pro rybáře, kteří si 
rádi udělají hody na břehu jezera. Stejně jako u 3-dílné sady mají všechny 
hrnce a pánvičky silné stěny a nepřilnavý povrch.

  Dodáváno v silné síťované tašce

		Pánve jsou vybaveny odolnou skládací rukojetí, což umožňuje kompaktní zabalení

		Nádobí je skládáno do sebe

		Tašku Royale pro sadu na vaření můžete vidět v kalalogu na straně 98

WINDSHIELD
Tento šikovný štít je k dispozici ve dvou velikostech a poskytuje ochranu 
plamene před větrem. Pokud plamen díky štítu ochráníme před větrem, 
docílíme menší spotřeby plynu a efektivnějšího vaření.

  Dodáváno  v silné přenosné tašce

		Pánve jsou vybaveny odolnou skládací rukojetí, což umožňuje kompaktní 
zabalení

		Nádobí je skládáno do sebe

		Tašku Royale pro sadu na vaření můžete vidět v kalalogu na straně 98

Pánve s kvalitním 
nepřilnavým povrchem

*RRP *RRP

CCW004 Windshield €12.99 351 Kč

CCW008 Windshield XL NOVINKA €19.99 540 Kč

*RRP *RRP

CCW002 Velký 4-dílný set na vaření €79.99 2,160 Kč

*RRP *RRP

CCW001 3-dílný Set na vaření Medium €59.99 1,620 Kč
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LEHÁTKA A KŘESLA

Lehátka  
a křesla
Naše řada lehátek a křesel se pevně usadila na vedoucí pozici na trhu v rámci 
jejich cenové úrovně. Naše mnohonásobně oceněné lehátko Flatliner je 
produkt, který způsobil v době jeho uvedení na trh před třemi lety, doslova 
revoluci na trhu lehátek a od té doby si svou vedoucí pozici upevnil. Navíc 
i naší základní řadě lehátek Royale vzrostla reputace díky vynikajícímu 
poměru výkon/cena. A v neposlední řadě model Flatliner Bed a Bag System, 
který měl premiéru v katalogu pro rok 2014, si našel mnoho příznivců z řad 
rybářů, kteří ho doslova milují pro jeho nízkou váhu a kompaktnost, která se 
snoubí s neskutečným komfortem. 

Kromě naší komplexní řady lehátek, nabízíme také celou řadu křesel. Tato řada židlí je 
velmi rozsáhlá a pokrývá potřeby snad všech rybářů. Na nejvyšším žebříčku nalezneme 
křeslo Super Deluxe Recliner, což jak už sám název napovídá, nabízí opravdu dokonalé 
pohodlí. Kromě toho máme v nabídce také multifunkčí křesla jako jsou: FX Combo, Royale 
Low Chair a tři modely křesel z řady Warrior Arm Chair.

Jak by se dalo očkávat, výrobky nesoucí naše logo jsou známkou kvality a ani lehátka a 
křesla nejsou vyjímkou. Všechny výrobky těchto dvou kategorií jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitních materialů a všechny byly testované v terénu, aby  poskytnuly dlouhotrvající 
kvalitu za vynaložené peníze…
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Lehátko FX Flatliner
¹ Lehátko FX Flatliner KingSize
¹  Lehátko FX Flatliner Bed & Bag 

Systém 
¹ Lehátka Royale
¹ Křeslo Royale Low Chair
¹ Křeslo Fx Super Deluxe Recliner
¹ Křeslo FX Combo Chair
¹ Křesla Warrior Arm Chairs

PRODUKTY FOX

LEHÁTKA A KŘESLA
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FX FLATLINER, FX FLATLINER KINGSIZE

FX FLATLINER BEDCHAIR
Revoluční lehátko FX Flatliner vtrhlo před třemi lety do světa kaprařiny doslova jako bouře a od té doby si 
neustále získává lepší a lepší reputaci i díky tomu, že mnoho světově uznávaných kaprařů používá právě toto 
lehátko. Flatliner těží z mnoha inovativních funkcí, které přispěly k tomu, že se stal jedním z produktů, které 
prostě musíte používat k lovu kaprů!

VLASTNOSTI

EXTRA VLASTNOSTI

První krok Druhý krok Třetí krok

REVOLUČNÍ "FLIP CAM" SYSTÉM

Dvojitý závěsný držák na konci nohy, 
což vytváří mezeru ve složeném stavu 

pro možnost složení s tří sezóním 
spacákem

Twist-Lok Leg - Jednoduše otočte 
mechanismus jednou rukou pro 

rychlé nastavení 

Málo pružné lana na standartním 
Flatlineru poskytují kvalitní napnutí 

matrace

*RRP *RRP

CBC039 FX Flatliner Bedchair €349.99 9,315 Kč

  Flip–Cam Systém, což je velice speciální inovace. Všechny ostatní 
lehátka mají utahovací šrouby v rozloženém stavu vystouplé 
nahoru, což je jak všichni víme, velice nepříjemné. Nejen že zavazí, 
ale také se díky nim sníží šířka matrace, kterou skutečně můžete 
využít. Toto je nicméně minulostí, protože šrouby na modelu 
Flatliner se dají otočit o 180 stupňů a tak směřují dolů

		Nohy s funkcí “Twist-lock”, které lze ovládat jednou rukou. 
Jednoduše otočíte mechanismus na noze a ta sjede do požadované 
pozice. Pak jen pustíte mechanismus a on automaticky uzamkne 
nohu ve zvolené poloze - jednodušší už to být nemůže!

		Flatliner má jedinečný mechanismus nohou“Double Hinget 
Bracket”, díky němuž při složení lehátka vznikne volný prostor 
mezi těmito dvěma panty. To umožní složit lehátko i s třísezóním 
spacákem bez nutnosti jej z lehátka sundat. Některé další lehátka 
toho dosáhnou tak, že konec lehátka je v úhlu, ale tím se také 
zhorušuje pohodlí při spaní, protože nemůžete ležet ve vodorovné 
poloze!

		”Even Flow” Elastic má několik výhod. Většina ostatních lehátek 
využívá nejméně čtyři elastické lana, ale Flatliner používám pouze 
dvě, které končí a začínají v oblasti hlavy a končí v oblasti nohou. 
Ale také vedou kolem kloubu (na rozdíl od jiných lehátek na trhu). 
To znamená, že neexistuje žádná část matrace, která by nebyla 
elastická  a proto poskytuje mnohem lepší pohodlí

		Matrace využívá očka místo látkových smyček. Očka umožňují 
pružné natažení, když sedíte na lehátku a pak se zase vrátí do své 
původní pozice, pokud se zvednete. Kromě toho jsou očka umístěné 
co nejvíce vedle sebe jak to jen jde, aby zajistily rovnoměrné 
napnutí matrace

		Rám je vyroben z oválného hliníku, což z něj dělá neuvěřitelně silný, 
ale také překvapivě lehký rám.

		Vysoká hustota pěnové matrace s neuvěřitelnou výškou 50mm, 
která je pokrytá fleecem

		3 páry nohou

		Šest velkých patek noh pro použití v blátě

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň:100% Polyurethan

      *RRP - Doporučená cena

94cm

208cm
Standardní 
Flatliner

Min. výška:40cm

Max. výška: 48cm

Váha: 12,9kg
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LEHÁTKA A KŘESLAFX FLATLINER KINGSIZE BEDCHAIR
V návaznosti na ohromující úspěch lehátka Flatliner FX, jsme byli zaplaveni žádostmi o větší model. To je 
pochopitelné, protože mnoho rybářů chce vzít sebou k vodě svého životního partnera, nebo prostě jen milují větší 
pohodlí. To mělo za následek uvedení větší verze na trh v roce 2012. Kromě větších rozměrů a svých unikátních 
prvků, má samozřejmě i vlastnosti původní menší verze ( Flip Cam, Twist Lock Legs, Even Flow Elastic, 50mm 
širokou matraci a také mimo to i plochý design).

Křížová podpěra pod hlavou a 
prostřední části verze KingSize 
poskytuje pevnější matraci, které 
nehrozí prověšení

Rozteč nohou zabraňuje překrývání 
při přepravě

Vysoká hustota pěny s �eecovým 
povrchem a také 50mm široká!

*RRP *RRP

CBC041 FX Flatliner Kingsize Bedchair €429.99 11,610 Kč

  O 10 cm širší než původní verze Flatliner

		O 10cm vyšší pro větší stabilitu na nerovném terénu

		O 10cm delší pro vyšší rybáře

		Větší polstrování okolo hlavy a ve střední části, aby byla matrace 
pevnější a nedocházelo sjíždění tělo po matraci na širších lehátkách

		Nohy ve spodní a střední části jsou umístěny na rámu dále od sebe 
než je obvyklé. To eliminuje potřebu čtvrté dvojice nohou a proto i 
snižuje celkovou váhu lehátka

		Kromě toho, že jsou nohy dál od sebe, tak lépe do sebe zapadají, 
takže jsou vzhledem k úložnému prostoru lépe uložitelné

		Hmotnosti: 15,4kg

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplně: 100% Polyurethan

VLASTNOSTI

FX BEDCHAIR BAG
Po mnohých žádostech fanoušků řady výrobků FX, jsme se 
rozhodli vyrobit tašku na lehátka právě v této produktové 
řadě. 

VLASTNOSTI
  Vyrobeno z Condura materiálu

		Vyztužená rukojeť z EVA materiálu

		Polstrovanný ramenní popruh

		Odolné 10mm dvojité zipy

		K dostání ve verzi Large (pro standartní Flatliner) a ve  
verzi Kingsize pro lehátko Flatliner Kingsize

		Velikost, která umožní sbalení i s tenkým spacím pytlem a polštářem

  Vnější materiál: 100% polyester Výplň: 100% Polyurethan

*RRP *RRP

CLU262 FX Bedchair Bag Large £54.99 2,079 Kč

CLU263 FX Bedchair Bag Kingsize £64.99 2,430 Kč

      *RRP - Doporučená cena

104cm

KingSize Flatliner

Min. výška: 42cm

Max. výška: 57cm

Hmotnost: 15,4kg

218cm

EXTRA VLASTNOSTI
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FX FLATLITER BED & BAG SYSTEM

FX FLATLITER BED & BAG SYSTEM
Jak již název napovídá, tak je to lehátko dodáváno v sadě se spacákem. Díky tomu, že je lehátko dodáváno 
i připojeným spacákem, může být skládáno jako jeden celek. Tento produkt je výsledkem žádostí rybářů 
požadujících lehčí, kompaktnější a jednodušší verzi našeho lehátka Flatliner. Navíc dostáváme zpětnou vazbu od 
rybářů, že už nevyužívají lehátka i jako křesla.   

VLASTNOSTI LEHÁTKA

VLASTNOSTI LEHÁTKA

Samostatná podpěrná noha. Unikátní 
mechanismus nohy na obou koncích 

lehátka pro větší stabilitu

Dvojitý závěs místo klasického 
kloubového mechanismu, který 

vytváří zcela plochý design lehátka

Křížová podpěra. Podpěra z jednoho 
kusu pod hlavou a střední části pro 

zabránění prověšení matrace

  Double Hinged Bracket – unikátní sklápěcí mechanismus, díky 
němuž není potřeba utahovacích šroubů ve střední části lehátka 

		Fixovací vysoce odolný popruh pro zajištění při přepravě

		Skládací spacák s extrémně kompaktním designem je stále 
připojený k lehátku

		Vysoké polstrování v hlavové a střední části lehátka zvyšuje komfort 
a zabraňuje posunu těla po lehátku

		Unikátní design nohou, s jednou nohou pod hlavou a druhou na 
konci lehátka u nohou, dodává větší stabilitu a snížuje váhu celého 
lehátka

		“Twist-LOK” – mechanismus pro plynulé nastavení nohou, stejně 
jako u lehátka Flatliner

		Velké patky nohou pro použití  i do bahna

		Lehátko má na dotek velmi příjemný fleece 

		Rozložené rozměry: 210cm x 90cm x 40cm Výška max: 55cm

		Rozměry u složeného lehátka: 82cm x 90cm x 28cm – včetně tašky

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyurethan

*RRP *RRP

CBC046 FX Flatliter Bed & Bag System €389.99 10,530 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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BED & BAG
WEIGHS JUST 12 KGS

Insta

Vince Ferguson:  “Great bit of kit ... I love mine”/FoxInternational1

LEHÁTKA A KŘESLA

FX BEDCHAIR BAG NA STRANĚ 61
FX DELUXE PILLOW ZHLÉDNETE 
NA STRANĚ 75

SPACÁK S 
LEHÁTKEM 

JE VYBAVENÝ 
POPRUHEM 

PRO SNADNOU 
PŘEPRAVU

Odolné 10mm zipy odolný proti 
zasekávání pro snadné a rychlé 
rozepnutí spacáku při rychlém 
vyběhnutí k záběru

Spacák se připevňuje na lehátko 
pomocí dvou přetahovacích kapes 
na obou koncích spacáku a pomocí 
suchých zipů na stranách spacáku

 Spacák, který je dimenzován na použítí ve ¾ roku, má vnitřního  
 a vnějšího jezdce na zipu

		Spacák má vnitřní materiál z polyesteru pro snadný pohyb ve 
spacáku

		Odolný 10mm zip, který zabraňuje zasekávání

		20% z izolace na spodní straně a 80% na vrchní straně, aby se 
zabránilo tepelným ztrátám. Stejně jako v posteli doma, kde máte 
tentou vrstvu pod sebou a převážnou část nad sebou.

		Spacák se připojuje k lehátku pomocí dvou velkých elastických 
kapes na obou koncích a také pomocí dvou dlouhých suchých zipů 
po obou stranách, aby se zabránilo pohybu po matraci

		Lehátko v kombinaci se spacákem váží pouchých 12kg

  Vnější materiál: 100%Polyester Výplň: 100% Polyurethan

VLASTNOSTI SPACÁKU

VLASTNOSTI SPACÁKU

90cm

FX Flatliter
Min. výška: 40cm

Max. výška: 55cm

Váha: 12kg

210cm
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ROYALE® STANDARD & XL, LOW CHAIR

Verze Standard
Min. výška: 30cm Max. výška: 41cm

Lehátko verze XL
Min. výška: 33cm - Max. výška: 48cm

ROYALE® BEDCHAIR STANDARD & XL

I přes svou nižší cenu je lehátko Royale Standart & XL neuvěřitelně pohodlné. Budeme-li skutečně upřímní, 
tak dle našeho názoru strčí mnoho špičkových lehátek do kapsy. Snažili jsme se, aby byl rám co nejvíce rovný, 
protože víme díky lehátkům Flatliner a Flatliter, že pak je mnohem více pohodlné.  Dále jsme použili velmi 
pohodlnou �eecovanou matraci a dvě elastické opěrky ve střední sekci, aby se zvýšil komfort pohodlí. Royale 
lehátko je k dispozici i ve větší šířce XL pro rybáře, kteří vyžadují mnohem větší prostor.

EXTRA VLASTNOSTI

Rám je potažený černou práškovou 
texturovanou barvou a elastický v 

hlavové části a v oblasti nohou

Snadné nastavení pomocí Fox 
šroubu. Složený má velmi malou 

velikost pro snadnou přepravu

Silný �eece pokrývá matraci 
pro větší pohodlí s odolným 

polyesterem proti opotřebení na 
spodní straně

VLASTNOSTI
 Ocelový rám se strukturovanou práškovou černou barvou

		Plně nastavitelné nohy

		Dvě elastické bederní opěrky ve střední části

		Horní a spodní konce jsou elastické

		Vnější odolný polyester

		Velmi kompaktní ve složeném stavu

		Nosnost:160kg

		Standartní rozměr: 84cm x 80cm x 22cm

		Váha verze XL: 12,4kg

		Složené rozměry: 98cm x 80cm x 22cm

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyester

*RRP *RRP

CBC037 Royale Bedchair €194.99 5,265 Kč

CBC038 Royale XL Bedchair €239.99 6,480 Kč

      *RRP - Doporučená cena

84cm

208cm

98cm
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/FoxInternational1

LEHÁTKA A KŘESLA

ROYALE® LOW CHAIR
Perfektní pro jednodenní vycházky nebo pro hosta, který Vás navštíví na rybách. Toto křeslo Low Chair je vhodné 
pro všechny typy rybářů.

VLASTNOSTI
  Polstrovaný fleece, který je přes horní části křesla, takže hlava a krk 

jsou v pohodlí

		Odolná polysterová matrace

		Odolný ocelový rám v černé práškové barvě

		Nastavitelné nohy, které jsou vhodné i do bahna

		Pojistný kolík na zadní noze

		Lehké a snadno přenosné

		Váha pouze: 4,1kg

		Šířka rámu:48cm

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyester

VLASTNOSTI
 K dispozici ve verzi Large (pro standartní Royale a Flatliner verze) a XL (pro Royale XL)

		Vhodný pro většinu lehátek na trhu

		Velikost, která umožní sbalení i s tenkým spacím pytlem a polštářem

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyurethan Podšívka: 100% Polyester

ROYALE® BEDCHAIR BAG
Tato taška na lehátka je součástí vysoce inovativní, odolné a nepříliš 
drahé řady výrobků Royale. Má ramenní popruh a robustní zipy. Je to 
perfektní řešení pro přepravu lehátek.

*RRP *RRP

CLU238 Royale Bedchair Bag Large €69.99 1,890 Kč

CLU237 Royale Bedchair Bag XL €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CBC034 Royale Low Chair €59.99 1,620 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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FX KŘESLA, WARRIOR® KŘESLA

FX SUPER DELUXE RECLINER   
Dost možná nejpohodlnější křeslo, které kdy bylo navrženo pro rybaření. Název této nové židle je to 
jediné, co potřebuje vědět!  FX SUPER DELUXE křeslo nabízí unikátní polstrovanou opěrku hlavy, která je 
podobná té v letadle, pokud letíte první třídou. 

VLASTNOSTI

a také jej lze posadit i na přední část 
lehátka

Křeslo FX Combo Chair lze posadit přes 
lehátko

FX COMBO CHAIR  
Multifunkčí křeslo FX Combo Chair si vybudovalo fantastickou reputaci za poslední roky a to nejen díky tomu, 
že je velmi komfortní, ale hlavně díky jeho multifunkčnosti. Díky chytré konstrukci židle, může být použita přes 
lehátko, zapřené o jednu stranu lehátka (pak budete sedět ve vchodu do brolly nebo bivaku) a nebo jako klasická 
nízká židle postavená na zem.

 O 10cm šírší, než standarní Flatliner i pro větší rybáře

		Nastavitelná zadní noha

		Plně nastavitelné “Twist LOK” zámky předních noh

		Stejná fleece podšívka s vysokou hustotou pěnového 
polstrování jako na populárních Flatliner lehátcích

		Polstrovaná opěrka hlavy pro větší pohodlí

		Upevňovací popruhy pro přepravu

		Odnímatelný ramenní popruh pro přepravu

		Hmotnost: 5,5kg

  Vnější materiál: 100% polyester Výplň: 100% polyurethan

VLASTNOSTI

  Vysoká opěrná část opatřená luxusní a pohodlnou opěrkou hlavy

		Cam Lok utahovací šroub křesla, který umožní pohodlné nastavení 
sklonu křesla

		Vysoká hustota žebrované matrace s mikrofleecem

		Vnitřní textilie s luxusním semišem okolo křesla jako na lehátku Flatliner 
a Fx Combo Chair

		Neoprenové kryty na područkách pro větší pohodlí

		Čtyři nastavitelné otočné nohy “Cam Lok” vhodné i pro použítí v bahně 
a nerovném terénu

		Silný ocelovým rám, který v pohodě unese i větší rybáře

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% polyurethan

Luxusní podpěrka hlavy, 
kterou lze podle potřeby 
nastavit

*RRP *RRP

CBC047 FX Super Deluxe Recliner €194.99 5,265 Kč

*RRP *RRP

CBC042 FX Combo Chair €109.99 2,970 Kč

      *RRP - Doporučená cena



67

2015

www.foxint.com

/FoxInternational1

LEHÁTKA A KŘESLAWARRIOR® XL ARM CHAIR  
Nyní jsme přidali větší verzi křesla Warrior pro ty kteří věří, že větší je lepší.

WARRIOR® COMPACT ARM CHAIR   
Kromě nové verze XL Warrior Arm Chair máme v nabídce také menší a více kompaktnější verzi.

WARRIOR® ARM CHAIR 
Jedna z našich nejprodávanějších židlí všech dob. Křeslo Warrior Arm Chair je polstrovaná 
a má nastavitelné nohy, což z ní dělá ideální židli pro krátké i  dlouhé pobyty u vody.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
 Přírodní zelená barva

		Pohodlné lotekní opěrky

		Polstrovaný potah

		Snadno skládací

		Čtyři plně nastavitelné nohy

		Hmotnost: 5,7kg

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyurethan

  Přírodní zelená barva

		Pohodlné loketní opěrky

		Polstrovaný potah

		Snadno skládací

		Nastavitelné přední nohy

		Hmotnost: 5,4kg

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% 
Polyurethan

 Kompaktní design

		Přírodní zelená barva

		Komfortní loketní opěrky

		Polstrovaný potah

		Snadno skládací

		Čtyři plně nastavitelné nohy

		Hmotnost: 4,8kg

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyurethan

*RRP *RRP

CBC043 Warrior XL Arm Chair €89.99 2,430 Kč

*RRP *RRP

CBC044 Warrior Compact Arm Chair €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CBC033 Warrior Arm Chair €69.99 1,890 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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SPACÁKY

Spacáky
Není možné, aby si rybář  představil pohodovou noc na rybách bez 
kombinace  velice kvalitního lehátka a spacáku. Tyto dvě položky jdou ruku 
v ruce, takže pokuď chcete opravdu zažít maximální pohodlí, tak musíte 
zvolit kvalitní a pohodlné lehátko společně s kvalitním spacákem. 

Ve �rmě Fox jsme věnovali roky vývoje našim lehátkům Flatliner, Flatliter a Royale tak, aby 
byly nejpohodlnějšími na trhu, ale tato tvrdá práce by byla zbytečná, kdybychom vyráběli 
řadu spacáků, které by nesplňovaly tento komfort. Naštěstí se našemu týmu vývojářů, 
kteří jsou podle našeho názoru nejlepšími na trhu v tomto odvětví, podařilo vyprodukovat 
řadu spacáků a přehozů oceňovanými řadou expertů jako nejlepší na trhu. Vzhledem k 
popularitě a samozřejmě kvalitě našeho sortimentu, zůstává řada spacáků EVO pro rok 
2015 stejná. Kromě toho i spacák Flatliter 5 Season a Flatliner Thermal Cover zůstává 
nezměněn. Určitě jste si všimli, že jsme pro příští sezonu nepřidali v této kategorii žádné 
nové produkty a to je jednoduše proto, že náš vývojový tým stale věří, že je to nejlepší 
momentálně dostupné na trhu.
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Sledujte nás  
na Instagramu  
@fox_international

¹ Evo® Ventec® All-Season
 Evo® Ventec® Lite
 Evo® TS
 Evo® S
¹ Evo®
¹ FX Flatliter 5 Season
 FX Flatliter Thermal Cover
 Bag Covers
 FX Deluxe Pillows

PRODUKTY FOX

SPACÁKY
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S:  100 x 210cm 3.25Kg 48 x 32cm

KS:110 x 220cm 4.3Kg 52 x 42cm

S:  100 x 210cm 7.8Kg 55 x 43cm

KS:110 x 220cm 8.1Kg 57 x 45cm

Insta Insta InstaInsta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

      *RRP - Doporučená cena

SP
A

C
Á

KY

EVO® VENTEC® BAGS, EVO® TS & S

  Vodotěsný odolný materiál Ven-Tec 

		Vysoce kvalitní  duté silikonové vlákna 

		Lemy zabraňují tepelným ztrátám

		Zesílený Nylon Oxford 420

		Oboustranná vnitřní vrstva umožňuje zvolit mezi polyesterovou a fleecovou 
podšívkou

		Elastické převleky na horní a spodní části slouží k navlečení na lehátko pro 
minimalizování pohybu po lehátku

		Robustní zipy odolné proti zasekávání

		Dvojité 10mm rychlozapínací zipy

		K dispozici také ve verzi KingSize pro lehátko Flatliner KingSize

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

EVO® VEN-TEC® ALL-SEASON 

Náš TOP výrobek v produktové řadě spacáků, jmenovitě spacák VEN-TEC, 
je často uváděn, jako nejteplejší spacák na trhu. Tento titul získal ve 
dvou nezávislých časopisech, kdy se utkal tváří v tvář dalším spacákům 
od jiných výrobců momentálně dostupných na trhu. S tímto celoročně 
použitelným spacákem získáváte prakticky spacáky dva, kdy jeho vnitřní 
část použijete samostatně v letních měsících a přidáním vnější části 
získáváte spacák do zimních měsíců. Nyní k dostání ve velikosti KingSize 
pro použití na lehátku KingSize Flatliner Bedchair.

EVO® VEN-TEC® LITE

Díky mnoha moderním vyrobním technologiím je tento spacák jeden 
z nejmodernějších svého druhu. Je pohodlný, vodotěsný, lehký, teplý a 
prodyšný. Tento spacák Vás udrží v pohodlí, když bude horko a v teple, 
když bude zima. Nyní k dostání i ve verzi KingSize pro použití na lehátku 
KingSize Flatliner Bedchair.

VLASTNOSTI
  Prodyšný a vodotěsný materiál VEN-TEC použitý na vnější vrstvě

		Lem zabraňující tepelným ztrátám

		Vnitřní podšívka z jemného polyesteru

		Zesílený materiál Nylon Oxford 420

		Elastické kapsy na spodním a horním konci pro lepší uchycení na lehátko

		Robustní vnitřní a vnější zip odolný proti zasekávání

		Dvojité rychlozapínací 10mm zipy

		K dispozici ve verzi KingSize pro lehátka Flatliner KingSize

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CSB012 Evo Ven-Tec All Season €219.99 5,940 Kč

CSB022 Evo Ven-Tec All Season Kingsize €279.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CSB021 Evo Ven-Tec Lite €129.99 3,510 Kč

CSB023 Evo Ven-Tec Lite Kingsize €184.99 4,995 Kč

Vodotěsný 
vnější materiál 

Ven-Tec

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání

Duté vlákno s 
vysokým stupněm 

výplně

Vodotěsný 
vnější materiál 

Ven-Tec

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání
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100 x 210cm 3.7Kg 50 x 35cm

100 x 210cm 4.8Kg 52 x 40cm

Insta

/FoxInternational1 John Pruden@johnboy0474:  “Used the Fox ventec sleeping bag this year, has never let me down, so warm, best purchase by far!!”

      *RRP - Doporučená cena

SPACÁKY

VLASTNOSTI

  100cm široký a 210cm dlouhý

		Vysoce kvalitní duté silikonové vlákno 

		Lem zabraňuje tepelným ztrátám přes zipy

		Zesílený materiál Oxford Nylon 420

		Oboustranná deka s fleecovou vložkou na jedné straně a polyesterovou na straně 
druhé

		Elastické kapsy na spodním a horním konci i s centrálním popruhem pro 
dokonalé upevnění na lehátku

		Robustní vnitřní zip odolný proti zasekávání

		Vnitřní a vnější přepážky

		Dvojité rychlozapínací 10mm zipy

		V zabaleném stavu: 52cm x 40cm

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

  Lemy zabraňují únikům tepla skrze zip

		Ultra jemný materiál peachskin pro větší pohodlí

		Zesílený materiál Oxford Nylon 420

		Elastické kapsy ve spodní a horní části, které společně s centrálním popruhem zajistí 
dokonalé upevnění na lehátku

		Robustní vnitřní zip odolný proti záseku

		Dvojité rychlozapínací 10mm zipy

		V zabaleném stavu: 50cm  x 35cm

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester, podšívka: 100% polyester

EVO® TS

Navržen jako spacák pro celoroční použití. Spacák Evo TS nabizí vynikající 
komfort a teplou odnímatelnou a reverzibilní deku, která Vás udrží v 
teple i v extrémně nízkých teplotách. To je další  všestranný spací pytel, 
který nabízí vynikající výkon za vynaložené peníze a to z něj  udělalo 
jeden z nejprodávanějších spacáků na trhu za poslední roky.

EVO® S
Výhody Evo S jsou v plně mikro �eecové podšívce, která vytváří teplo a 
podšívku, která zabrání přilnutí spacáku k Vašemu tělu, když se budete 
v noci pohybovat uvnitř spacáku. Tento spacák je ideální pro teplejší 
měsíce , ale po přidání přehozu EVO sleeping bag cover (k dispozici 
samostatně) vás spácák udrží v pohodlí i při chladnějších měsících.

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CSB015 Evo TS €159.99 4,320 Kč

*RRP *RRP

CSB016 Evo S €109.99 2,970 Kč

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání

Duté vlákno s 
vysokým stupněm 

výplně

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání
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SEAS  N5

THERMAL COVER

SEAS  N5

95 x 210cm 4.9Kg 40 x 40cm

100 x 210cm 2.9Kg 48 x 32cm

Insta Insta Insta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1
Insta

@fox_international
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EVO® BAG, FLATLITER 5 SEASON, COVERS

FLATLITER 5 SEASON SLEEPING BAG
Tento spacák je koncipován jako 5-ti sezónní, takže je použitelný po 
celý rok. Spacák byl navržený speciálně pro použití na mnohonásobně 
oceněný Flatliter Bed & Bag System. Je naplněný materiálem Hollow 
Fill (80% výplně v horní polovině spacáku a 20% ve vrstvě pod tělem) a 
má také mikro �eecovou podšívku, která poskytuje dokonalé teplo i při 
tvrdých zimních podmínkách.

  Lem u zipu zabraňuje tepelným ztrátám

		Vysoce kvalitní duté silikonové vlákno, které rychle vytlačí vzduch a rychle vás udrží 
v teple

		Ultra jemný materiál peachskin  pro větší pohodlí

		Zesílený  materiál Oxford nylon 420

		Elastické kapsy na horní a spodní části s centrálním popruhem pro dokonalé 
upevnění na lehátko

		Robustní zip odolný proti zasekávání

		Vnitřní a vnější přepážky

		Dvojité rychlozapínací 10mm zipy

		48cm x 32cm v zabaleném stavu

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyester Podšívka: 100% Polyeste

VLASTNOSTI

  Vnější a vnitřní lemy na zipech, aby se zabránilo tepelným ztrátám

		Zip je ve spodní části vynechán, aby se vytvořila tepelná kapsa na nohy

		Elastické kapsy ve spodní a vrchní části pro upevnění na lehátko

		Suchý zip na po stranách rovněž pro lepší upevnění na lehátko

		Rychlozapínací dvojité 10mm zipy

		Dodáváno s kompresním vakem

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyester Podšívka: 100% Polyester

EVO® 
Nenechte se zmást nízkou cenou našeho standartního Evo spacáku. 
Tento spacák, který je vyrobený pomocí naší bezkonkureční technologie, 
v mnohém předčí nejlepčí spacáky jiných výrobců.

Spacák Evo je velice prostorný, neuvěřitelně pohodlný a plný špičkových 
vlastností. 

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CSB017 Evo  €89.99 2,430 Kč

*RRP *RRP

CSB026 Flatliter 5 Season Bag €169.99 4,590 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání

Duté vlákno s 
vysokým stupněm 

výplně

Dvojité zipy zvládající 
rychlé rozepínání
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SPACÁKY

  Na jedné straně fleece, aby Vás udržel v teple v zimě

		Bavlna na druhé straně pro pohodlí v létě

		Potah je odnímatelný, takže ho lze prát

		K dispozici v Deluxe KingSize (ideální pro lehátka KingSize/spací pytle) a Deluxe (pro 
standarní lehátka/ spací pytle)

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň:100% Polyester

EVO® BAG COVERS

Oba přehozy na spacáky jsou perfektní pro použití jako lehký přehoz 
v teplém letním počasí nebo jako další vrstva na spacák v extrémním 
chladném počasí. 

Oba přehozy jsou vybaveny dvojitým nastavitelným popruhem pro 
připevnění na lehátko a �eecem na vnitřní straně. K dispozici ve dvou 
verzích: Jedna s vnější vrstvou peachskin, druhý  s vnější Ven-TEC® 
vrstvou. Ventec je nyní k dispozici také ve větší KingSize verzi pro použití 
se spacáky  vetší verze KingSize.

FX DELUXE PILLOWS   
Fantastické polštáře, které zvyšují Vaše pohodlí a zaručí lepší spánek.

FLATLITER THERMAL COVER
Náš produktový tým navrhl Flatliner Thermal Cover pro rybáře, kteří vlastní Flatliter Bed & Bag System 
a potřebují zvýšit standartně dodáváný  3-4sezónní spacák na 5ti sezónní spacák bez nutnosti  sundání 
standartního spacáku z lehátka. Thermal Cover je vybaven �eecovou podšívkou a navíc dlouhou postranní 
sukní, aby jej nepodfukoval spodem studený vítr. Není ovšem určen jen jako zvýšení 3-4 sezónní spacáku na 
zimní podmínky, ale také ho lze použít v teplých měsících jako letní deku, pokuď není potřeba kompletní spacák.

Dodává se v kompresní tašce.

  K dostání ve dvou velikostech - Standard a XL (pro spacáky verzí KingSize)

  Ideální pro přepravu vašeho spacáku

  Zesílený, vodotěsný materiál

  Odolné 10mm zipy

  Tvarované EVA rukojeti

  Zesílené popruhy pro lepší zabalení

  Vnější materiál: 100% Polyester Základ: 100% PVC

PŘEPRAVNÍ TAŠKA NA SPACÁK

  Vnější materiál: 100% Polyester  
Podšívka: 100% Polyester

*RRP *RRP

CSB027 Flatliter Thermal Cover €109.99 2,970 Kč

*RRP *RRP

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €30.99 837 Kč

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €38.99 1,053 Kč

*RRP *RRP

CLU261 FX Deluxe Kingsize Pillow  €32.99 891 Kč

CLU257 FX Deluxe Pillow  €25.99 702 Kč

*RRP *RRP

CSB025 Evo Lite Ventec Cover Kingsize €109.99 2,970 Kč

CSB014 Evo SB Peachskin Cover €54.99 1,485 Kč  Vnější materiál: 100% Polyester 
Podšívka: 100% Polyester

      *RRP - Doporučená cena
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Tašky
Od doby, kdy jsme před čtyřmi lety přišli na trh s řadami výrobků FX a 
Royale, získaly si obě velkou popularitu. Ve skutečnosti by se více hodilo 
říci, že modely obou řad se používají po celé Evropě a obě jsou jedny z 
nejprodávajších na trhu, čehož si vážíme.  Není týden, kdy bychom nedostali 
zprávu skrze e-mail či sociální sítě od spokojeného zákazníka, který si chválí 
funkčnost, spolehlivost a praktičnost tašek Fox.  Když seděl vývojový tým 
Fox u jednoho stolu společně s našimi konzultanty a vyvíjeli společně 
výrobky řad FX a Royale, byla spolehlivost na prvním místě pomyslném 
žebříčku požadovaných vlastností. Praktická taška je k ničemu, pokud si ji 
nevyzkoušíte postupem času. Tým proto trávil bezpočet hodin získáváním 
té nejlepší tkaniny, zipů a klipů z celého světa, aby pak zákazník, který se 
rozhodne pro řadu FX nebo Royale, získal tu nejlepší možnou dostupnou 
kvalitu za své vynaložené peníze. Čtyři roky na trhu a jejich popularita rok od 
roku stále roste. Jednoduše stačí říct, že doporučujeme obě řady!

Možná si říkáte, proč máme dvě řady tašek?! Odpověď je skutečně jednoduchá. S řadou 
FX jsme chtěli vyrobit špičkové tašky, která nenechávají kámen na kameni co se týká 
inovace tašek. Dále jsme chtěli, aby tato řada využívala ty nejlepší dostupné materiály, 
jako je slavná tkanina nesoucí název Cordura. Také jsme si uvědomili, že ne všichni rybáři 
si mohou cenově dovolit řadu FX, ale přesto touží po špičkových taškách. Z toho důvodu 
přišla řada Royale. I přes svou nižší cenu, jsou výrobky této Royale řady ve skutečnosti 
dalece lepší, než podobné tašky konkurenčních výrobců na trhu. Takže pokud hledáte 
řadu tašek nejlepším poměrem výkon/cena, tak ji zde naleznete ….
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Řada FX
¹ Řada Royale

ŘADA FOX

TAŠKY
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ŘADA FX

Naše průkopnická a troufáme si říci i na trhu vedoucí řada FX, se stala 
historicky jednou z nejlepších ucelených řad tašek, která byla kdy vyrobena. 
Navržena byla tak, aby vyhovovala potřebám a přáním moderního rybáře 
a vydržela vše, čemu ji podrobíte. Řada FX je nyní jasnou volbou mnoha 
redaktorů předních evropských časopisů a kaprařů s velkou reputací.

Možná byste rádi věděli, co činí řadu tašek FX tak výjmečnou oproti ostatním řadám? Za 
prvé je to pozornost na každý detail, který vidí náš domácí vývojový tým při testování 
a vyhodnocování jednotlivých produktů.  Plán při vývoji byl jednoduchý- vyrobit 
nejpraktičtější tašku dle nejvyšších standardů a také odstranění nadbytečné tkaniny, jak 
jen to nejvíce půjde, aby velikost a váha každé položky byla minimální. A když už mluvíme 
o materiálu,  tak jsme použili 1050 Cordura na každém jednotlivém výrobku této řady 
FX. Tento materiál je nejen neuvěřitelně lehký, ale také nepromokavý a velmi odolný. To 
znamená, že když si koupíte produkt z řady FX, tak děláte dlouhodobou investici, která 
obstojí ve zkoušce času.

Mnoho jiných výrobců tašek bude tvrdit, že jejich výrobky byly navrženy rybáři pro rybáře, 
ale teprve až když se podívate pozorně na design a funkčnost řady FX, tak si uvědomíte, že 
v našem případě je to skutečně pravda!

VLASTNOSTI TAŠEK Z ŘADY FX

Ergonomicky tvarovaný jezdec zipu, 
který dokonale padne na palec

Speciální 3D vyřezávaný prodyšný 
protiskluzový ramenní popruh s 
polstrováním

Tuhé EVA madla jsou pohodlná a 
pomáhají ke komfortnímu přenášení

Materiál 1050 denier Cordura je velmi 
lehký, odolný a vodotěsný

Dvojité 10mm zipy jsou robustní 
a zesílené, aby zajistily absolutní 
spolehlivost

Všechny přesky a spony jsou 
vyrobeny z velmi odolného 
sklolaminátového nylonu
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¹ Pouzdra na pruty typu Quivers
¹ Pouzdra na pruty
¹ Tašky na příslušenství
¹ Chladící tašky 
¹ Ruksak
¹ Tašky na vozík
¹ Tašky typu Caryalls

ŘADA FX

Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international
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ŘADA FX

Full Holldall - 12ft 3 nahoru 2 dolů
(Verze na pruty 13ft k dostání)

FX HOLDALL 3 UP 2 DOWN

  Zcela plochý a oboustranný panel pro snadné nakládání

		Polyuretanová deska pro zvýšení ochrany

		Hliníkový hřbet

		Tvarovaný otočný ramenní popruh s 3D prodyšným polstrováním

		Boční a přední tuhé madla z EVA materiálu pro snadné nakládání a zvedání

		Vnitřní prostor na deštník. Obsahuje také kapsy na zip vhodné na vidličky nebo 
bouřkové tyče

		Hlavní část pojme až 5 kompletních prutů i s 50mm očky

		Na obou stranách ochranné pásky se suchými zipy pro ochranu konců prutů

		Vrchní část pouzdra můžeme odepnout a tím rychle přeměnit pouzdro na pět 
prutů, na pouzdro pro tři pruty

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 72% Polyethylen 28% Polyurethan, 
podšívka: 100% Polyester

*RRP *RRP

CLU205 FX Holdall 3 Up 2 Down 12ft €209.99 5,670 Kč

CLU231 FX Holdall 3 Up 2 Down 13t €219.99 5,940 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VN
ĚJŠÍ K

A
PSY 110

CM &
 60

CM

5 ROD QUIVER HOLDALL

  Geniálně umístěné kapsy pro uložení vidliček, bouřkových tyčí a podběráku 
uvnitř vaku, která vytvoří plochou základnu a umožní snadné nakládání

		Tuhé madla z EVA materiálu po stranách a vepředu pro snadné nakládání do 
auta nebo vozík

		Lze uložit 5 kompletních prutů za pomoci uzapínacího pláště a pásků na suchý 
zip k ochraně špiček, společně s PVC podšívkou zabraňující zapichování háčků

		Vnitřní prostor plně polstrovaný

		Tvarovaný otočný ramenní popruh s 3D prodyšným polstrováním

		Kompresní popruh na naviják

		Suchý zip na upevnění prutů

		Centrální prostor pojme Warrior, Supa Brolly nebo Reflex bivak 

  Vnější materiál 100% polyester, výplň: 80% Polyethylen 20% Polyuretan, 
podšívka: 100% Polyester

*RRP *RRP

CLU200 5 Rod Quiver Holdall €199.99 5,400 Kč
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TAŠKY

6 ROD SLEEVE 3 UP 3 DOWN 13FT

  Místo pro 6 prutů osazených navijáky

		Polstrované přepážky, které drží prut odděleně a skvěle jej tím chrání

		Vnitřní pásky se suchým zipem s gumovými výstupky dokonale zabrání 
posouvání prutů

		Polstrované tělo je opatřeno kapsami na vidličky a hrazdy

		Ergonomicky tvarované a v prostřední části zůžené, aby dokonale sedělo kolem 
těla při přenášení – tím pádem je možno ve volné ruce přenášet křeslo či kýblík

		Tuhé EVA madla po obou stranách pro snadné nakládání

		Tvarovaný otočný ramenní popruh s 3D prodyšným polstrováním

		Dvě vnější kapsy na olova opatřené zipem

		Zadní část je vyztužena polyuretanem k zesílení pouzdra

		Dimenzováno tak, aby se vešly i velké kaprařské navijáky a pruty s 50mm očkem

		Vnější kapsa na podběrák

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 70% Polyethylen 30% Polyurethan, 
Podšívka: 100% Polyester

  Dvě polstrované dělící přepážky dokonale chrání a drží pruty

		Vnitřní pásky na suchý zip s gumovými výstupky dokonale zabrání posouvání 
prutů

		Polstrované tělo je opatřeno kapsami na vidličky a hrazdy 

		Ergonomicky tvarované a v prostřední části zůžené, aby dokonale sedělo kolem 
těla při přenášení – tím pádem je možno ve volné ruce přenášet křeslo či kýblík

		Tuhé EVA madla po obou stranách pro snadné nakládání

		Tvarovaný otočný ramenní popruh s 3D prodyšným polstrováním

		Dvě vnější kapsy na olova opatřené zipem

		Zadní část je vyztužena polyuretanem k zesílení pouzdra a udržení navijáků od 
sebe

		Dimenzováno tak, aby pojmuly i velké kaprařské navijáky a pruty s 50mm očkem

		Vnější kapsa na podběrák

		Nezabírá prakticky žádné místo v bivaku nebo autu

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 70% Polyethylen, 30% Polyurethan, 
Podšívka: 100% Polyester

5 ROD SLEEVE 3 UP 2 DOWN 12FT

*RRP *RRP

CLU251 6 Rod Sleeve 3 up 3 down 13ft €219.99 5,940 Kč

*RRP *RRP

CLU202 5 Rod Sleeve 3 up 2 down 12ft €159.99 4,320 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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  Speciální tvar, aby pojmul i pruty s 50mm očkem

		Dvě tuhé rukojeti z EVA materiálu

		Rozšířený tvar a dvojité robustní zipy na zadní straně předcházejí poškození 
Vašeho vlasce během transportu

		Vrchní 15cm část je bez zipu, tudíž při otevření prut nevypadne 

		Pouzdro pojme i velké navijáky Big Pit

		Smyčka na zavěšení v horní části

  Vnější materiál: 100%Polyester, Výplň:100% Polyurethan, Podšívka: 100% 
Polyester

SINGLE JACKET 10FT, 12FT & 13FTTRI SLEEVE 10FT & 12FT

  Kromě modelu 12ft máme nyní také verzi 10ft pro rybáře, kteří upřednostňují 
tyto kratší pruty 

		Nová 10ft verze má velkou venkovní kapsu s  EVA deskou na návazce

		Se všemi rysy revolučního pouzdra 5 Rod Sleeve, ovšem pro tři pruty osazené 
navijáky

		Verze 12ft je k dispozici se dvěma externími kapsami na olova, verze 10ft  má 
jednu kapsu na olova a jednu kapsu na příslušenství

		Polstrované vnitřní přepážky pro kompletní ochranu prutů

		Vnitřní kapsy pro vidličky a hrazdy

		Pouzdra pojmou i pruty s velkými navijáky a s očky 50mm

  Vnější materiál: 100%Polyester, Výplň: 60% Polyethylen 40% Polyurethan, 
Podšívka: 100% Polyester

*RRP *RRP

CLU274 Tri Sleeve 10ft NOVINKA €119.99 3,240 Kč

CLU201 Tri Sleeve 12ft €129.99 3,510 Kč

*RRP *RRP

CLU267 FX Single 10ft Jacket €42.99 1,161 Kč

CLU229 FX Single 12ft Jacket €44.99 1,215 Kč

CLU230 FX Single 13ft Jacket €52.99 1,431 Kč

      *RRP - Doporučená cena



81

2015

www.foxint.com

18
9C

M

17
9C

M

20CM 20CM

17
9C

MCM

20

www.foxint.com

/FoxInternational1

TAŠKY

FX QUIVER COMBO HOLDALL FX BROLLY CARRYALL

  Vnitřní prostor pojme deštník o průměru 152cm nebo deštníkový systém jako je 
Supa Brolly nebo Royale

		Kapsa na spodu základny a klipy na vnější straně umožňují připevnění FX single 
obalů

		Odnímatelný ramenní popruh

		Tuhé rukojeti z EVA materiálu

		Tři vnější úložné kapsy na podběrák, vidličky, atd

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Pouzdro dle velmi oceňovanného designu Royale Brolly Carryall 

		Navržený pro uložení Supa Brolly, Supa Brolly Systém, Royale Brolly nebo Royale 
Brolly Systém

		Centrální prostor lze také využít pro uskladnění vážícího saku, vidliček, stativu 
na kameru, atd.

		Lze také použít vnější kapsu pro úložení volného prutu, Single pouzdra, FX Tri 
Sleeves nebo FX 5 Rod 3Up, 2 Down Sleeve pouzdra

		Odolné dvojté 10mm zipy

		Konfigurace zipů umožňuje snadné naložení

		Odnímatelný ramenní popruh

		Tuhé EVA madlo

		Kompresní popruhy

		Tuhá základna a vršek z EVA materiálu pro větší ochranu

  Vnější materiál: 100% Polyester

NOVINKA

*RRP *RRP

CLU279 FX Quiver Combo Holdall NOVINKA €89.99 2,430 Kč

*RRP *RRP

CLU278 Brolly Carryall NOVINKA €69.99 1,890 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA

Holldal  
není v ceně
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ROZMĚRY
CLU224 - L 39cm - W 4.5cm

ROD TIP PROTECTOR

		Pevné konce chrání špičku prutu

		Horních 8cm je vyztužených

		Polstrované se suchým zipem, který slouží k připevnění ke spodní části prutu 

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyester, Podšívka: 100% Polyester

REEL PROTECTOR POUCH

ROZMĚRY
CLU222 - 25cm x 15cm x 19cm

 		Plně vyztužené pro úplnou ochranu navijáků při transportu

		Externí malá kapsička na zip pro úschovu olov

		Přezkový systém umožňuje spojení všech pouzder k sobě a tím zamezí pohybu

		Připevnění k prutům pomocí suchého zipu

		Elastický okraj nepoškodí vlasec při přepravě

		Vhodný pro všechny navijáky i na modely Big Pit

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyester, Podšívka: 100% Polyester

HOT WATER BOTTLE

		Ideální pro udržení tepla v nejchladnějších nocích

		Poudro nabízí vnitřní neoprénovou vložku, která udrží teplo delší dobu

		Fleece příjemný na dotek

  Vnějši material: 100% Polyester, Podšivka: 100% Neopren

FX NET STINK SLEEVE

		K dispozici ve verzích Standard a XL

		Svařené švy, které zadrží vodu a nepříjemný zápach

		Standardní verze je navržena pro uložení podběráků s délkou 
ramen 107cm nebo 117cm

		Verze XL pojme dva podběráky s délkou ramen  107cm nebo 
117cm nebo jeden STR Weight Slings a jeden podběrák

		Oba mají praktické vnější kapsy za suchý zip pro ukládání 
podběrákových tyčí nebo dokonce Stalking prutů

  Vnějši material: 100% PVC

*RRP *RRP

CLU275 FX Hot Water Bottle NOVINKA €14.99 405 Kč

*RRP *RRP

CLU222 Reel Protector Pouch €25.99 702 Kč

*RRP *RRP

CLU256 FX Net Stink Sleeve €14.99 405 Kč

CLU266 FX Net Stink Sleeve XL €19.99 540 Kč

*RRP *RRP

CLU224 Rod Tip Protector €9.99 270 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA
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 		Ztužené po celé délce a v horní části pro úplnou ochranu

		Dvojité zipy se spojujícím popruhem pro snadné otvírání

		Vnitřek lze snadno očistit a tím držet prach a bahno daleko od cívek navijáků

		Dodáváno se třemi dělícími kotouči  z pěny

		Pojme čtyři cívky na velké navijáky Big Pit

   Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 60% Polyethylen 40% Polyurethan, 
Podšívka: 100% PVC

HARD SPOOL CASE

ROZMĚRY  
CLU223 - L 34cm - Ø 9.5cm

Obsah není součást balení

		Ideální pro udržení boilies po ruce při používání praku nebo zakrmovací kobry

		Ideální pro rybáře, kteří preferují stalking lov a neustále se přemísťují

		TPU svařovaná vyměnitelná vložka pro snadné čištění

		Elastické poutko pro prak nebo zakrmovací kobru

		Popruh okolo pasu s prodyšným 3D polstrováním a s dvěmi kapsami na telefon, 
klíče, atd..

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen Podšívka: 100% PVC

LINED BOILIE BUM BAG

ROZMĚRY  
CLU210 - D 29cm - H 13cm - Š 20cm

Boilies není součást balení

		Odolné neoprenové tělo

		Stahovací šňůrka

		Dvě elastické upevňovací smyčky – jedna pro zapalovač a druhá pro lžíci

		Navrženo pro standardní velikost plynových kartuší

  Vnější materiál: 100% Neopren

GAS CANISTER CASE

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU223 Hard Spool Case €23.99 648 Kč *RRP *RRP

CLU258 Gas Canister Case €11.99 324 Kč

*RRP *RRP

CLU210 Lined Boilie Bum Bag €34.99 945 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Zahrnuje čtyři velké šroubovací dózy a 
čtyři dózy poloviční velikosti
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  Čtyři velké šroubovací dózy, které jsou vodotěsné a tónované pro perfektní 
uschování nástrah nebo dipů a liquidů

		Čtyři dózy poloviční velikosti určené pro skladování menšího množství 
nástrah a dipů

		Polstrované přepážky

		Průhledná kapsa na zip na spodní části víka

		Další velké a dózy poloviční velikosti jsou k dispozici samostatně

   Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen Podšívka: 100% 
Polyester

GLUG POT CASE

Dodáváno se čtyřmi velkými dózami a 
čtyřmi dózami poloviční velikosti

Boilies není součást balení

  Perfektní řešení pro přepravu vašich hrazd, vidliček, signalizátorů a ostatních 
pomůcek

		Pásky ze suchých zipů, které udrží hrazdy na místě

		Výborně polstrovaná pro maximální ochranu

		Dvojité 10mm zipy

		K dostání ve verzích XL a Standard 

   Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyethylen Podšívka: 100% 
Polyester

BUZZ BAR BAGS

*RRP *RRP

CLU246 Buzz Bar Bag Standard €34.99 945 Kč

*RRP *RRP

CLU214 Glug Pot Case €39.99 1,080 Kč

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CLU248 Boilie Dry Bag - Standard €14.99 405 Kč

CLU249 Boilie Dry Bag - Large €17.49 472 Kč

CLU250 Boilie Dry Bag - XL €22.99 621 Kč

BOILIE DRY BAGS

  Dvojité 10mm zipy

		Navržen pro uložení do mrázaku mezi rybářskými výpravami

		Pogumovaná síťovina odolná vůči mrazu

		K dostání ve třech velikostech – Standard (3kg), Large ( 6kg) a XL (12kg)
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ROZMĚRY: 

CLU216 - D 16.5cm - H 12.5cm - Š 16.5cm

  Vysoce výkonné úložiště pro nástrahy a návnady

		Tepelný lem se zipem s tepelnou přepážkou 

		Dodáváno se dvěmi velkými dózami a čtyřmi dózami poloviční velikosti, které 
jsou vodotěsné 

		Další dózy jsou k dispozici samostatně 

   Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: Polyethylen Podšívka: Polyethylen 
Teraphthalat

COOLER BAG SMALL

Boilies není součást balení

ROZMĚRY

CLU211 - D 26.5cm - H 9.5cm - Š 16cm  
CLU212 - D 15cm - H 9.5cm - Š 12cm  

CLU228 - D 27cm - H 9.5cm - Š 9.5cm

  K dostání ve dvou velikostech – Small, Large a ve verzi Slim

		Navrženo, aby se vešly do vnějších kapes větších tašek řady FX

		Vyztužené madlo z EVA materiálu

		Kapsička na zip z průhledného PVC materiálu na víku

		Dvojité 10mm zipy

   Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 100% Polyethylen Podšívka: 100% 
Polyester

ACCESSORY BAGS

Obsah není součást balení

ROZMĚRY 
CLU213 - D 26.5cm - H 8cm - Š 17cm

  Pevná vložka, aby se zabránilo vyboulení

		Zip, kapsa s průhledným PVC na víku

		Vyztužené madlo z EVA materiálu

		Udržuje všechny vaše olova a malé předměty dokonale přehledné

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň 100% Polyethylen Podšívka: 100% 
Polyester

RIGID LEAD AND BITS BAG

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU216 Cooler Bag Small €32.99 891 Kč

*RRP *RRP

CLU211 Accessory Bag - Large €23.99 648 Kč

CLU212 Accessory Bag - Small €18.49 499 Kč

CLU228 Slim Accessory Case €19.99 540 Kč

*RRP *RRP

CLU213 Rigid Lead and Bits Bag €34.99 945 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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39CM 30CM

57CM

41
CM

ROZMĚRY

CLU217 - D 26cm - H 26cm - Š 12cm

CLU218 - D 26cm - H 26cm - Š 24cm

  Tvarovaná základna

		Tepelný lem okolo hlavní části s tepelnou přepáškou přes zip , aby se zabránilo 
tepelných ztrátám

		Dvě tepelně lemované postranní kapsy s tepelnou přepážkou

		Horní kapsa je tepelně lemovaná přepážkou na zip a je dodávána se dvěmi 
tvarovanými dózami: jedna se s děrovaným víkem pro úschovu červů a druhá s 
pevným víkem pro úschovu mixů, směsí nebo PVA sáčků, apod.

		Snadno umyvatelná tepelná vložka

		Hlavní prostor je navržen tak, aby pojmul XL a Large FX Cooler Bags (CLU217 a 
CLU218), které jsou k dostání samostatně

		Dvě madla z EVA materiálu a odnímatelný ramenní popruh s 3D polstrováním

		Perfektní pro potraviny či nástrahy

		Snadno omyvatelný vnitřní prostor

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyurethan, Podšívka: 100% 
Polyethylen Teraphylat Základna: 100% EVA

COOLER BAG SYSTEM

CLU217

CLU218

CLU215

  K dispozici ve dvou velikostech Large a XL

		Určen k použití samostatně nebo ve spojení s FX Cooler Bag System (CLU215)

		Tepelný lem s vnitřními přepážkami na zip

		Stejné vynikající vlastnosti jako v celé řadě FX, jako jsou například dvojité 10mm 
zipy, vyztužené madla z EVA materiálu a materiál Cordura

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyethylen Teraphtalát

COOLER BAGS

EXTRA VLASTNOSTI

Cooler Bag System je dodáván se dvěma 
tvarovanými uložnými krabičkami na 

nástrahy. Jedna s děrovaným víkem pro 
skladování červů a druhá s pevným víkem 

pro skladování sypkých mixů.

Tepelné přepážky přesahují zipy, 
aby se zamezilo tepelným ztrátám 

v místech, kde k nim nejčastěji 
dochází.

*RRP *RRP

CLU215 Cooler Bag System €99.99 2,700 Kč

*RRP *RRP

CLU217 Cooler Bag Large €29.99 810 Kč

CLU218 Cooler Bag XL €34.99 945 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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  Hlavní část s kapacitou 55l

		Pět vnějších kapes: 
- Přední kapsa pojme Large double F Box 
- Vrchní kapsa pojme povolenky a malé předměty 
- Velká boční kapsa pojme Large a Small Accessory Bag 
- Dvojité boční kapsy jsou přesazeny. Horní kapsa pojme Small Accessory 
Bag a spodní jeden Large Small Accessiry Bag

		Plně nastavitelné popruhy s protiskluzovým prodyšným 3D polstrováním. 
Plně nastavitelný také bederní a  hrudní popruh pro maximální komfort

		Postroj může být odepnut a tím se získáme zcela plochou základnu 

		Stahovací šňůrka na centrálním úložném prostoru

		Lisovaná základna z EVA materiálu

		Zipy vedou až do spodní části, tudíž ruksak lze použít jako standardní 
ruksak nebo po položení na záda jako tašku na vozík

		Všechny kapsy mají dvojité zipy, které se otvírají v 270stupních pro 
umožnění použití v horizontální poloze jako taška na vozík 

		Strategicky umístěné EVA rukojeti

  Vnější materiál: 100% Polyester. Výplň: 75% Polyethylen 25% Polyurethan 
Podšívka 100% Polyester

55L RUCKSACK

Postroj může být plně 
odstraněn pomocí zipu, čímž se 

získá zcela plochá základna

53CM32CM

55
CM

ROZMĚRY:  
CLU220 - D 33cm - H 8cm - Š 22cm

STIFF RIG WALLET
  Tvarované desky vyrobené z pěnového materiálu s vysokou hustotou, které udrží 

návazce dokonale napnuté

		Polstrovaná přepážka s průhlednou PVC kapsou na zip pro příslušenství na tvorbu 
montáží

		V sekci na úschovu montáží najdete také pět velkých PVC kapes a pět 
oboustranných přihrádek pro uložení bižuterie 

		Vyztužený po obou stranách pro ochranu návazců

		Průhledná kapsa na zip na spodní straně víka 

   Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň 100% Polyethylen, Podšívka 100% Polyester

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU206 55l Rucksack €159.99 4,320 Kč

*RRP *RRP

CLU220 Stiff Rig Wallet €52.99 1,431 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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BARROW BAGS
Rok od roku používá stále více rybářů k přepravě svého vybavení k 
vodě a od vody rybářské vozíky. S takovým používáním těchto vozíků 
jsme cítili, že je správné vyrobit řadu tašek speciálně určenou pro 
tento způsob dopravy, která by zajistila maximální skladovací prostor 
a efektivitu.

  Navržena tak, aby se vešla na všechny vozíky a maximalizovala skladovací 
efektivitu při dopravě k místě lovu a z něj

		Hlavní kapsa má masivní skladovací kapacitu

		Čtyři vnější kapsy s kapšičkou ze síťoviny na suchý zip: 
- Velká přední kapsa pojme Large double F-Box 
- Menší přední kapsa pojme jednu velkou nebo dvě malé FX Accessory Bag  
-  Boční kapsy mají kapsičky ze síťoviny zajištěné suchým zipem a pojmou Large 

Single F Box

		Tvarovaná základna a vrchní víko

		Polyuretanové desky, které vyztuží celou tašku a pomáhají držet tvar tašky

		Madla z materiálu EVA po obou stranách pro snadné nakládání a zvedání

		Odnímatelný ramenní popruh

		Tři síťované kapsičky na vnitřní straně víka, na zip

		Stejné vynikající vlastnosti jako v celé řadě FX, jako jsou  
například dvojité 10mm zipy, vyztužené madla z EVA materiálu  
a materiál Cordura

   Vnější materiál: 100% polyester, výplň:96% Polyethylen  
4% polyuretan, podšívka 100% polyester, Základna: 100%  (EVA)

BARROW BAG LARGE

  Může se pochlubit stejnými vlastnostmí jako větší verze, ale s menší skladovací 
kapacitou

		Přední kapsa pojme Large Double F Box

		Boční kapsy mají síťované kapsičky na suchý zip: Jedna pojme Medium Double F 
Box a druhá Medium Single F Box

		Tři síťované kapsičky na zip na vnitřní straně víka

   Vnější materiál: 100% polyester, výplň:96% Polyethylen 4% polyuretan,  
podšívka 100% polyester, Základna: 100%  (EVA)

BARROW BAG MEDIUM

79CM49CM

39
CM

66CM40CM

39
CM

*RRP *RRP

CLU198 Barrow Bag - Large €194.99 5,265 Kč

*RRP *RRP

CLU199 Barrow Bag - Medium €179.99 4,860 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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  Tvarovaná základna

		Čtyři vnější kapsy: 
- Přední kapsa pojme F Box Large Double 
- Vrchní kapsa je dimenzována na FX Stiff Rig Wallet 
- Na zip, tvarované PVC víko 
- Boční kapsy mají suchý zip se síťovinou a pojmou F-Box Medium Double

		Stejné vynikající vlastnosti jako v celé řadě FX, jako jsou například dvojité 10mm 
zipy, vyztužené madla z EVA materiálu a materiál Cordura

		Navržena tak, aby uschovala všechny potřebné věci jako jsou váha,čelovka,  PVA 
materiály, náhradní oblečení, zakrmovací pomůcky, apod...

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň:100% Polyethylen, podšívka 100% 
polyester, Základna: 100%  (EVA)

CARRYALL LARGE

CARRYALL MEDIUM

  Tvarovaná základna

		Přední kapsa pojme F Box Single Large

		Všechny boční kapsy mají kapsičku ze síťoviny na suchý zip

		Stejné vynikající vlastnosti jako v celé řadě FX, jako jsou například dvojité 10mm 
zipy, vyztužené madla z EVA materiálu a materiál Cordura

  Vnější materiál: 100% polyester, výplň:100% Polyethylen,  
podšívka 100% polyester, Základna: 100%  (EVA)

64CM

40CM

43.5
CM

56CM

40CM

35
CM

*RRP *RRP

CLU221 Carryall - Large €119.99 3,240 Kč

*RRP *RRP

CLU245 Carryall - Medium €99.99 2,700 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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Přesto, že je naše řada Royale spíše pro začínající rybáře, nenechte se 
zmást, že by tato řada měla mít nějaké nedostatky pokud jde o funkčnost a 
kvalitu.  Ve skutečnosti je mnohem lepší, než mnoho nejvyšších řad tašek od 
ostatních výrobců.

V celém sortimentu řady Royale najdete náš odolný, pevný, voděodolný 1200 denier 
Polyesterový materiál. Celá řada se také pyšní odolnými 10mm zipy osazenými na dotek 
pohodlnými jezdci. Stejně jako u řady FX, jsou madla vyrobena z tuhého materiálu EVA, 
které umožňují přesné padnutí do ruky a tím usnadnudňují přenášení. Dále zjistíte, že 
mají polstrovanné ramenní popruhy, které byly pečlivě vyvíjeny a vyrobeny z tuhého 
materiálu EVA. To umožní �xaci na místě a zabrání posunování, což se zdá jako maličkost, 
ale naopak to značně zvyšuje komfort nošení. Jak se dalo očekávat, jsou snadno a rychle 
přizpůsobitelné Vašim požadavkům.

Kvalitní výkon za přijatelnou cenu, byla věta, kterou jsme měli při vývoji této řady na 
prvním místě. Výsledkem je, že všechny spony a přesky jsou vyrobeny z odolného, 
prasknutí odolného nylonu, který zabrání prasknutí i při nízkých teplotách. Místo hnědé 
nevzhledné barvy má řada Royale velmi přitažlivou zelenou barvu. V této řadě naleznete 
také posílené prahové podložky, které mají za úkol chránit základnu. Nicméně řada Royale 
má také kosmetické prvky, které dodávají těmto výrobkům individuální styl a to konkrétně, 
že ramenní popruh je opatřen vyraženým logem Fox a všechny položky řady Royale jsou 
vyrobeny s černo-bílým logem Royale.

VLASTNOSTI ŘADY TAŠEK ROYALE

Madla z tuhého materiálu EVA jsou 
komfortní a pomáhají rozložit váhu

Pevné a tvarované polstrování z 
EVA materiálu pomáhá zabraňovat 
klouzání popruhu

Speciální a odolné dvojité 10mm 
zipy, jsou standardem v celé řadě 
Royale

Odolný proti roztržení a voděodolný 
1200 denier Polyester se používá 
v celé řadě Royale pro zajistění 
trvanlivosti

Tvrzené podložky proti oděru jsou 
na spodní části tašky, aby nedošlo k 
jejímu možnému poškození

Všechny přesky a spony jsou 
vyrobeny z nepraskajícího nylonu, 
který zajišťuje odolnost na 
dlouhou dobu
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¹ Tašky typu Holdall
¹ Tašky typu Quiver
¹ Tašky na pruty
¹ Pouzdra na pruty 
¹ Tašky typu Barrow
¹ Ruksak
¹ Tašky typu Carryals 
¹ Chladicí taška s jídelním setem
¹ Jídelní sety a hrnky
¹ Tašky na příslušenství a peněženky

ŘADA ROYALE

Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international



92

2015

®

Insta Insta InstaInsta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

TA
ŠK

Y

ŘADA ROYALE®

3 Rod Sleeves 13ft Holdall (verze 12ft také dostupná)

  Plně polstrovaný s velkou polstrovanou přepážkou pro úplnou ochranu prutů

		Pojme tři kompletní pruty i s navijáky a tři záložní bez navijáků

		Polstrovaná část pro navijáky snadno pojme i velké Big Pit modely

		Hliníková výztuha

		Poutka ze suchých zipů na pruty, které je udrží na místě a tím ochrání

		Dvě vnější kapsy: Jedna na vidličky a jedna na bouřkové tyče, podběrák, atd..

		K dispozici ve verzích 12ft a 13ft

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 70% Polyethylen +30% Polyurethan. 
Podšívka: 100% Polyester

3 ROD HOLDALL 4 ROD HOLDALL

  Disponující stejnými vlastnostmi jako verze na 3 pruty, ale navržena pro 4 
kompletní pruty i s navijáky a 4 bez navijáků v délce 13ft

		Plně polstrovaný s velkou polstrovanou přepážkou pro úplnou ochranu prutů

		Polstrovaná část pro navijáky snadno pojme i velké Big Pit modely

		Hliníková výztuha

		Poutka ze suchých zipů na pruty, které je udrží na místě a tím ochrání

		Dvě vnější kapsy: Jedna pro vidličky, jedna na bouřkové tyče, podběrák,..

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 20% Polyethylen +80% Polyurethan. 
Podšívka: 100% Polyester

31CM

147
CM

209
CM

103
CM

39CM

209
CM

105
CM

150
CM

*RRP *RRP

CLU170 3 Rod 12ft Holdall €109.99 2,970 Kč

CLU171 3 Rod 13ft Holdall €124.99 3,375 Kč

*RRP *RRP

CLU172 4 Rod 13ft Holdall €139.99 3,780 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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5 Rod Quiver Combo (včetně 3x12ft Jackest).(Verze 13ft také dostupná)

5 ROD QUIVER COMBO

  Dodáván se třemi polstrovanými, ochrannými plášti

		Vnitřní prostor pojme 60ins brolly nebo brolly systém

		Dvojitý zip pro snadný přístup

		Odnímatelný popruh pro přepravu na vozíku

		Tři vnější kapsy pro podběrákovou tyč, vidličky, podběrák a nebo bouřkové tyče

		Tři kompresní popruhy udrží obaly pruty na místě

		Všechny pouzdra jsou zajištěny klipem

		Dostupné ve verzích 12ft a 13ft

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 5% Polyethylen +95% Polyurethan. 
Podšívka: 100% Polyester

24CM

124
CM

185
CM

85
CM

*RRP *RRP

CLU193 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 12ft Jackets) €164.99 4,455 Kč

CLU173 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 13ft Jackets) €169.99 4,590 Kč

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CLU197 5 Rod Sling €69.99 1,890 Kč

  Pouzdro pojme pět kompletních prutů z vnější části pouzdra

		Popruh na upevnění zajistí navijáky

		Poutka ze suchých zipů zajistí pruty 

		Velká centrální kapsa na brolly nebo přístřešek

		Vnější kapsa na vidličky nebo podběrák

		Zesílené tunely na pruty

  Vnější materiál: 100% Polyester Podšívka: 100% Polyester

5 ROD SLING

32CM

124
C

M

76
C

M



94

2015

®

Insta Insta InstaInsta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

TA
ŠK

Y

ŘADA ROYALE®

  Navržený pro Supa Brolly, Supa Brolly Systém, Royale Brolly nebo Royale Brolly 
Systém

		Může pojmou samotné pruty, jednokomorové Single pouzdra, Royale 2-Rod 
Sleeve, FX Tri Sleeve nebo FX 5 Rod 3Up, 2 Down Sleeve ve vnější kapse

		1200 Denier Treated Polyester

		Odolné dvojité 10mm zipy

		Konfigurace zipů zajišťuje snadné ukládání prutů

		Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

		Vyztužené madla z materálu EVA

		Kompresní popruhy

  Vnější materiál: 100% Polyester

ROYALE BROLLY CARRYALL SYSTEM

Holdall není součást 
balení

  Pouzdro pojme dva kompletní pruty

		Pouzdro pojme velké navijáky i pruty s 50mm očkem

		Ideální pro rybáře, kteří používají pouze dva pruty

		Ideální pro skladování marker a spodových prutů

		Otočný, polstrovaný ramenní popruh

		K dispozici ve verzích 10ft a 12ft

  Vnější materiál: 100% Polyester

ROYALE 2 ROD SLEEVES

NOVINKA

*RRP *RRP

CLU268 Royale 2 Rod Sleeves 12ft NOVINKA €74.99 2,025 Kč

CLU269 Royale 2 Rod Sleeves 10ft NOVINKA €64.99 1,755 Kč

*RRP *RRP

CLU264 Royale Brolly Carryall System €44.99 1,215 Kč

      *RRP - Doporučená cena

179
CM

195
CM

20CM23CM
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ROZMĚRY 
CLU186 - D 29cm - Ø 7cm 
CLU187 - D 27cm - Ø 9cm

  Pouzdro navrženo tak, aby Vaše náhradní cívky udrželo ve stoprocentním stavu 

		Dodáváno se dvěma pěnovými přepážkami

		Velké pouzdro pojme tři velké big pit cívky: medium pouzdro pojme 3 cívky 
velikosti 10,000

		Dvojité zipy se spojeným poutkem pro snadnější přístup

		Vyztužený pro extra ochranu

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 30% Polyurethan + 70% Polyethylen, 
Podšívka: 100% PVC

SPOOL TUBE

Obsah není součást balení

ROZMĚRY 
CLU175 - Š 24cm - H 10.5cm - D 18cm 
CLU176 - Š 22cm - H 10.5cm - D 16cm

  Dvojité zipy a vyztužený pro maximální ochranu cívek

		Verze XL pojme i velké navijáky Big Pit

		Verze Large pojme všechny ostatní navijáky

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

REEL CASE

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU186 Spool Tube - Medium €13.49 364 Kč

CLU187 Spool Tube - Large €15.49 418 Kč

*RRP *RRP

CLU175 Reel Case - Large €14.49 391 Kč

CLU176 Reel Case - XLarge €16.49 445 Kč

      *RRP - Doporučená cena

SINGLE JACKETS 10, 12 & 13FT

  Speciální profil pro pruty s 50mm očkem

		Vyztužené madla z materiálu EVA

		Rozšířený tvar a dvojité robustní zipy na zadní straně 
předcházejí poškození Vašeho vlasce během transportu

		Vrchní 15cm část je bez zipu, tudíž při otevření prut nevypadne 

		Pouzdro pojme i velké navijáky Big Pit

		Smyčka na zavěšení v horní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% 
Polyurethan, Podšívka: 100% Polyester

210
CM

198
CM

166
CM

14CM14CM14CM

*RRP *RRP

CLU244 Single 10ft Jacket €31.99 864 Kč

CLU194 Single 12ft Jacket €34.99 945 Kč

CLU174 Single 13ft Jacket €34.99 945 Kč
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		Navržen tak, aby se vešel na přední část Royale a Royale XT vozíků

		Odolné dvojité 10mm zipy

		Suchý zip v přihrádce pro přehledné uložení

		Perfektní pro uložení láhví nebo dalších těžkých předmětů, které 
rozprostřou váhu okolo předního kola vozíku

		Ztužená základna

		Rukojeť na vrchní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% Polyethylen, Podšívka: 
100% Polyester

ROYALE BARROW FRONT BAG

  K dostání ve dvou verzích: Compact a Standard

		Vyrobeno ze 100% 1200 Denier Polyester Nylonu

		Tvarovaná základna a víko

		Ideální pro bezpečné uložení na vozík

		Dvojité odolné 10mm zipy s prasknutí odolnými nylonovými přezkami

		2x vnější  boční kapsy pro skladování drobné bižuterie

		1x venkovní centrální kapsa na box s bižuterií

		Vyztužené madlo EVA materiálu

		Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

  Vnější materiál: 100% Polyester

ROYALE BARROW BAGS

NOVINKA

*RRP *RRP

CLU270 Royale Barrow Bag Compact NOVINKA €89.99 2,430 Kč

CLU271 Royale Barrow Bag Standard NOVINKA €99.99 2,700 Kč

*RRP *RRP

CLU265 Royale Barrow Front Bag €44.99 1,215 Kč

      *RRP - Doporučená cena

ROZMĚRY 
CLU270 Compact - D 37cm - Š 51cm - H 42cm 
CLU271 Standard - D 37cm - Š 63cm - H 42cm 
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  Ideální pro stále se přemísťující se rybáře

		Plně nastavitelné popruhy s 3D síťovinou na ramenou a zádech pro 
lepší prodyšnost

		40l uložný prostor v hlavní části

		Čtyři vnější kapsy:  
- Přední kapsa pojme large double F Box 
- Kapsa na vrchní části pojme medium double F Box 
- Dvě boční kapsy pojmou jeden velký nebo tři malé Accessory Bags

		Plně nastavitelný ramenní popruh a bederní pás

		Kapsa ze síťoviny na vrchní části

  Vnější materiál:100% Polyester, Výplň: 85% Polyethylen+ 15% 
Polyurethan, Podšívka: 100% Polyester

40L RUCKSACK

CARRYALLS
Tyto tři tašky nabízí ucelenou řadu uložných a transportních řešení a všechny mají klíčové vlastnosti řady Royale, včetně odolných 10mm zipů, podložky 
proti oděru, 1200 denier tkaniny, madel z materiálu EVA a odolné přezky. Sortiment je dimenzován tak, aby byl zcela kompaktibilní s Fox F Box řadou a 
novou řadou Royale Accessory Bags.

50CM31CM

46
CM

Kapsa na vrchní části ruksaku 40l 
byla navržena tak, aby se do ní vešel 
střední Medium Double F-Box

  Kapacita 56 litrů

		Tři vnější kapsy: 
- Přední kapsa pojme Large Single F Box 
-  Dvě boční kapsy pojmou jeden Large nebo dva Medium Accessory Bags

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

  Obrovská kapacita 128litrů

		Šest vnější kapes: 
- Přední kapsa pojme Large double F Box a dva Accessory Bags 
- Každá ze dvou zadních kapes pojme jeden Large Double F Box 
- Velká boční kapsa pojme jeden velký Large Double F Box 
-  Malé boční kapsy umožňují snadný přístup: Menší kapsa pojme dva 

Small Accessory bags a větší pojme Medium Accessory Bag 

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 
100% Polyester 

CARRYALL MEDIUM

CARRYALL LARGE

CARRYALL X LARGE

  Kapacita 80 litrů

		Tři vnější kapsy: 
- Přední kapsa pojme Large double F Box a Medium Accessory bag 
-  Dvě boční kapsy pojmou jeden Large a jeden Medium accessory bag

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 
100% Polyester

50CM 30CM

30
C

M

61CM 39CM

30
C

M

76CM 44CM

37
C

M

*RRP *RRP

CLU195 40ltr Rucksack €49.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CLU169 Carryall - Medium €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CLU168 Carryall - Large €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CLU167 Carryall - X Large €79.99 2,160 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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  Centrální kapsa je tepelně izolována a je snadno omyvatelná, komora je 
rozdělena na dvě části v poměru 60:40 pro oddělené skladování potravin

		Dvě velké polstrované vnější kapsy s dvojitým zipem pro vařič, konzervy a další 
doplňky

		Velká přední kapsa se rozevře a obsahuje: 2x nerezové nože, vidličky, lžíce a malé 
lžičky, 2x černé melaminové talířky s logem Fox, 2x zelený hrnek, 1x vývrtka, 
1x plastové prkénko, 2x velké šroubovací dózy, 2x malé šroubovací dózy, 1x 
fleecový ručník

		Vnitřní zapuštěný úložný prostor pro olej, kečup, omáčky a postředky na 
umývání nádobí

		V celé délce 10mm zipy

		Vnější funkce: dvě odnímatelné, tepelně lemované části na láhve se stahovací 
šňůrkou na vrchní části pro víno,vodu.

		Nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

COOLER FOOD BAG SYSTEM

67CM36CM

34
C

M

  Vyztužené madla z materiálu EVA

		Ideální pro krátké vycházky

		Verze 1  Man se dodává: 1x ocelový nůž, vidlička, lžíce a čajová lžička, 1x 
čtvercový melamin talíř s logem Fox, 1x zelený hrnek, 1x vývrtka, 1x plastové 
prkénko, 1x velká šroubovací dóza, 1x malá šroubovací dóza, 1x fleecový ručník

		Verze 2 Man se dodává: 2x ocelový nůž, vidlička, lžíce a čajová lžička, 2x 
čtvercový melamin talíř s logem Fox, 2x zelený hrnek, 1x vývrtka, 1x plastové 
prkénko, 2x velká šroubovací dóza, 2x malá šroubovací dóza, 1x fleecový ručník

  Verze 2 man- Vnější materiál: 100% Polyeter, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 
100% Polyester

1 & 2 MAN DINNER SETS

  Výsledek velké poptávky

		K dispozici ve dvou velikostech

		Verze Large pojme Fox 4-Piece Cookware Set

		Verze Standard pojme Fox 3-Piece Cookware Set

		Zesílené dno

		Vyztužené madlo z materiálu EVA

		Dvojité odolné 10mm zipy

  Vnější materiál: 100% Polyester

COOKSET BAGS

NOVINKA

*RRP *RRP

CLU240 1 Man Dinner Set €49.99 1,350 Kč

CLU241 2 Man Dinner Set €63.99 1,728 Kč

*RRP *RRP

CLU276 Cook Set Bags Standard NOVINKA €11.99 324 Kč

CLU277 Cook Set Bags Large NOVINKA €12.99 351 Kč

*RRP *RRP

CLU235 Royale Cooler Food Bag System €124.99 3,375 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Obsah není součástí balení
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  K dispozici ve dvou velikostech – Standard a XL (pro Kingsize Sleeping Bags)

		Ideální pro přepravu spacáku po Vašich revírech

		Zesílená voděodolná základna 

		Odolné dvojité 10mm zipy

		Vyztužená madla z materiálu EVA

		Zesílené stahovací pásky pro kompresní uložení

  Vnější materiál: 100% Polyester, Základna: 100% PVC

SLEEPING BAG CARRYALL

  Plastový hrnek v zelené barvě je 
perfektní pro horké nápoje

		Vyroben se zlatou hlavou Fox

ROYALE® MUG

  Má náš chytlavý slogan - Find ‘em, 
Feed ‘em, Fox ‘em

		Navržen tak, aby Vaše nápoje udržel 
teplejší po delší dobu

		Snadné čištění

STAINLESS STEEL MUG

  K dostání ve verzi Large (pro standadní Royale a Flatliner 
lehátko) a XL (pro Royale XL)

		Hodí se na většinu lehátek na trhu

		Prostor, který hravě pojme lehátko i se spacákem a polštářem

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, 
Podšívka: 100% Polyester

BEDCHAIR BAG

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €30.99 837 Kč

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €38.99 1,053 Kč

*RRP *RRP

CLU238 Royale Bedchair Bag Large €69.99 1,890 Kč

CLU237 Royale Bedchair Bag X Large €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CLU252 Royale Mug €3.99 108 Kč

*RRP *RRP

CLU254 Stainless Steel Mug €11.99 324 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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ROZMĚRY 
CLU190 - Š 39cm - H 25cm - D 28cm

  Tepelná izolace snadno omyvatelná

  Perfektní pro uložení nástrahy, jídla nebo pití během výpravy

  Vyztužená madla z materiálu EVA

  Dvojité 10mm zipy

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyethylen Terephtalát

COOLER BAG

Obsah není součást balení

  Ideální pro udržení zamraženého boilie nebo mrtvé nástrahy 
v dobrém stavu

  Lze použít také pro chlazené potraviny a skladování nápojů

  Jedna vnitřní odnímatelná tepelně lemovaná přihrádka

  Plně tepelně lemované, snadno omyvatelné

  Tři vnější kapsy:

 - Přední kapsa pojme jeden Large Single F Box

 - Každá ze dvou zadních kapes pojme jeden Large 
Accessory bag nebo Rig Wallet

  Kapsa na zip v horní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyethylen

BAIT BAG

38CM

31
C

M

54CM

Royale Bait Bag je tepelně izolovaná 
taška a zajistí, že vaše návnada zůstane 

čerstvější po delší čas. Tato izolace je 
snadno umývatelná a udrží tašku v 

perfekním stavu

ROZMĚRY 
CLU191 - H 30cm - Ø 32cm 
CLU192 - H 16cm - Ø 28cm

  Ideální pro mobilní rybáře, kteří vyžadují praktické zavazadlo pro uložení boilies, 
pelet, mixů a ostatních návnad

  K dostání ve dvou verzích – Medium a Large¨

  V prázdném stavu lze umístit do sebe, tudíž úspora místa

  Snadné čištění

  Víko s dvojitými zipy a sponami (pouze u verze Large) pro udržení obsahu déle 
čerstvým a zabraňující rozlití

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% PVC

COMPACT BUCKETS

*RRP *RRP

CLU190 Cooler Bag €49.99 1,350 Kč

*RRP *RRP

CLU191 Compact Bucket - Large €26.99 729 Kč

CLU192 Compact Bucket - Medium €22.99 621 Kč

*RRP *RRP

CLU189 Bait Bag €79.99 2,160 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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  Ideální pro udržení nástrah po ruce při zakrmování prakem nebo kobrou

  Skvělý pro rybáře, kteří praktikují tzv. Stalking, kteří rádi cestují na lehko

  Vyrobeno ze stejně kvalitního materiálu jako zbytek řady Royale

  Praktické kapsy na zip pro uložení potřebného příslušenství

  Nastavitelný bederní pás

  K dispozici ve verzích: Standard a XL

  Vnější materiál: 100% Polyester

BOILIE/ STALKING POUCHES

ROZMĚRY 
CLU177 - Š 25cm - H 12cm - D 16cm

  Navrženo pro uložení speciálních nástrah, dipů a liquidů

  Vyztužené madlo z EVA materiálu na vrchní části

  Síťovaná kapsa na horní části pro jehly, pomůcky, zarážky, atd.

  Dodáváno se šesti Fox šroubovacími dózami

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

DIP BAG

 Ideální pro uložení nástrah

 Šroubovací víko pro uložení liquidů 

 Průhledný vzhled umožní snadné identifikování nástrahy

 K dostání ve velkých a polovičních verzích

 Šest dóz v balení 

BAIT & GLUG TUBS

*RRP *RRP

CLU242 Boilie/Stalking Pouch - Standard €14.49 391 Kč

CLU243 Boilie/Stalking Pouch - XL €18.49 499 Kč

*RRP *RRP

CLU177 Dip Bag (inc. 6 Tubs) €30.99 837 Kč

*RRP *RRP

CAC393 Bait Tubs Full Size x6 NOVINKA €14.99 405 Kč

CAC394 Bait Tubs Half Size x6 NOVINKA €13.99 378 Kč

      *RRP - Doporučená cena

  K dostání ve verzích Medium a Large

  Ke každému saku je zdarma menší sak na sušení 
nástrah

  Zesílené zavěšovací/nosící úchyty

  Stahovací šňůrka ve vrchní části

   Vnější materiál: 100% Polyester

AIR DRY BAGS

*RRP *RRP

CLU272 Air Dry Large NOVINKA €13.99 378 Kč

CLU273 Air Dry Medium NOVINKA €12.99 351 Kč

NOVINKA

ZDARMA 
S TAŠKOU NA  
NÁSTRAHY
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  Materiál High Denier Polyester

  Ochranné polstrování

  Zajištění šňůrkou

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyurethan, Podšívka: 100% 
Polyester

ALARM POUCH

ROZMĚRY 
CLU182 - Š 51cm - H 6cm - D 23cm 
CLU183 - Š 80cm - H 6cm - D 23cm

  Perfektní řešení pro přepravu vašich hrazd, vidliček, 
signalizátorů a ostatních pomůcek

  Pásky ze suchých zipů, které udrží hrazdy na místě

  Výborně polstrovaná pro maximální ochranu

  Dvojité 10mm zipy

  K dostání ve verzích XL a Standard 

  Vnější materiál: 100% Polyester,  Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

BUZZ BAR BAG

Obsah není součást balení

 Navrženo pro uložení do vnějších kapes Royale Rucksaků, Carryal a Bait Bag

 K dispozici ve třech velikostech - Large, Medium a Small

 Na víku kapsa ze síťoviny

 Na velké verzi madlo z materiálu EVA 

 Vnější materiál: 100% Polyester

ACCESSORY BAGS

*RRP *RRP

CLU179 Accessory Bag Large €19.99 540 Kč

CLU180 Accessory Bag Medium €16.49 445 Kč

CLU181 Accessory Bag Small €14.49 391 Kč

*RRP *RRP

CLU182 2-3 Rod Buzz Bar Bag €28.99 783 Kč

CLU183 3-4 Rod Buzz Bar Bag €34.99 945 Kč

*RRP *RRP

CLU255 Alarm Pouch €7.99 216 Kč

      *RRP - Doporučená cena

ROZMĚRY 
CLU179 - Š 26.5cm - H 8cm - D 17cm 

CLU180 - Š 22cm - H 8cm - D 13cm 
CLU181 - Š 16cm - H 8cm - D 10cm
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  Ideální pro uložení bižuterie 

 Hodí se do vnějších kapes větších tašek Royale

 Systém upevňovacích kroužků umožňuje snadné vytažení a uložení sáčků

 Obsahuje osm sáčků z PVC:

 - Čtyři jednostranné se zapínáním na suchý zip

 - Čtyči oboustranné se zapínáním na suchý zip

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% Polyethylen

RIG WALLET

ROZMĚRY 
CLU184 - Š 24cm - H 6cm - D 17.5cm

Obsah není součást balení

ROZMĚRY 
CLU185 - Š 32.5cm - H 16.5cm - D 9cm

  Jedna část má desku z pěny s vysokou hustotou, hrazdu na háčky a kolíčky pro 
napnutí montáže pro dokonalou ochranu návazců

  Samostatných osum sáčků z PVC materiálu ( 4x jednostranné a 4x oboustrané) 
pro uložení příslušenství na výrobu montáží

  Kapsa ze síťoviny na horní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% 
Polyester

STIFF RIG WALLET

Rigs not included

ROZMĚRY 
CLU178 - W 22cm - H 8cm - D 14cm

  Univerzální úložiště pro olova, Method krmítka a menší příslušenství

  Vyztužené madla z materiálu EVA

  Kapsa ze síťoviny na zip

  Dvě tuhé přepážky na suchý zip pro přízpůsobení dle vlastní potřeby

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% Polyethylen,  Podšívka: 100% 
Polyester

LEAD & BITS BAG

Obsah není součást balení

*RRP *RRP

CLU184 Rig Wallet €28.99 783 Kč

*RRP *RRP

CLU185 Stiff Rig Wallet €39.99 1,080 Kč

*RRP *RRP

CLU178 Lead & Bits Bag €26.99 729 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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Vozíky
Bohužel ne každý revír je přístupný autem až k místu, kde budeme 
stavět naše útočiště a vždy musíme přenést opravdu velké 
množství výbavy. Ve �rmě Fox chápeme, jak moc toho moderní 
kaprař potřebuje, aby byl spokojený u vody a měl kompletní 
vybavení u sebe. Náš tým se tímto vývojem zaobíral spoustu hodin 
a snažil se najít perfektní řešení pro transport. 

V loňském roce jsme na trh uvedli tři zbrusu nové vozíky, kdy chvála a nadšení z 
produktů bylo tak velké, že nebylo v roce 2015 nutné tuto naši řadu více rozšiřovat. Jsme 
přesvědčeni, že tyto naše tři modely nabízejí v současnosti na trhu nejlepší poměr výkon/
cena. A pokuď se právě poohlížíte po novém vozíku, tak jsme si jistí, že jej právě tady 
neleznete.
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@fox_international

¹ FX Low Rider
¹ Royale® Carp Barrow
 Royale® XT Barrow

PRODUKTY FOX

VOZÍKY
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FX LOW RIDER

FX LOW RIDER BARROW
Fox Low Rider způsobil obrovský rozruch při svém uvedení na trh. Mnozí odborníci tvrdí, že vozík Low Ride 
Barrow přinesl revoluci v designu vozíků a dle reakcí na tento výrobek za posledních 12 měsíců není těžké 
pochopit proč. Designový tým Fox vzal konvenční design vozíků a udělal poměrně hodně velkých úprav, které 
pak dávají podstatně jiný rozměr dopravě výbavy na lovné místo. Low Rider vypadá odlišně od běžných vozíků, 
ale tyto rozdíly v konstrukci znamenají, že koncový uživatel bude celou váhu nákladu spíše tlačit než zvedat. 

VLASTNOSTI

Unikátní rukojeť ve tvaru labutího 
krku umožňující váhu tlačit a ne ji 

zvedat

Dodáváno s 2x univerzálními 
popruhy

Dodáváno se dvěma 12l kbelíky 
Black Square Buckects, které vytvoří 

plošinu pro tašky typu Barrow Bag

Rychle odnímatelné kolo pro rychlé 
zabalení a složení

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CTR007 FX Low Rider Barrow  €194.99 5,265 Kč

 Snížený podvozek znamená, že naplněný vozík sedí blíže k zemi a proto má níže položené 
těžiště a tím pádem vyšší stabilitu

 Robustní ocelový rám

 Dodáváno se dvěma Fox Square Buckets 16l kýblíky. Ty mají své místo na stranách rámu kola 
a umožňují tak rozložení hmotnosti  těžkých předmětů, jako jsou boilies a  láhve s pitím právě 
okolo kola - obvykle mají uživatelé kýblíky umístěné na rukojetích vozíku a to znamená větší 
námahu na zvednutí a malou stabilitu

 Vrchní část kbelíků sahá po horní úroveň rámu kola, čímž vytváří plochu, která slouží ke 
stabilitnímu uložení tašek . To znamená že těžiště bude nad kolem a váhu těchto věcí budete 
tlačit a ne zvedat

 Unikátní tvar rukojeti  ala “labutí krk” umožňuje tlačení vozíku s nataženýma rukama –  
nebudete pak tahat nákupy s ovázanými lokty a zápěstími

 Vyztužená hrazda mezi rukojeťmi účinně vyvažuje celý trakař, takže při zakolísání nevysypete 
celý náklad

 Rám je rozdělený na dvě poloviny pro lepší skladování  a přepravu 

 Rychloupínací systém kol

 Přivařené poutka pro upevnění popruhů

 Dodáváno se dvěma popruhy, které mohou být velice snadno připevněny na vozík

 Otočné opěrné nohy  s hroty pro zvýšenou stabilitu při zastavení vozíku

      *RRP - Doporučená cena



107

2015

www.foxint.com

Insta

Danny Fairarse:  “It's a proper bit of kit. Use it all the time ... you can keep ya prestige Will Barrow whee”/FoxInternational1

VOZÍKY
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ROYALE® STANDARD & XT

VLASTNOSTI

Dodáváno s nafukovacím kolem

Kompaktní tvar při zabaleném stavu

Ergonomicky tvarované rukojeti

Tvarované smyčky pro upevnení 
popruhů

VLASTNOSTI
 Široká konstrukce, aby se pohodlně vešlo veškeré Vaše vybavení

 Snadné a rychlé naložení 

 Rychloupínací systém kol

 Upevňovací poutka na konstrukci pro použití s FX Universal Barrow 
popruhy

 Ergonomicky tvarované rukojeti

 Nízký profil

 Otočné nohy s hroty pro extra stabilitu

 Pneumatika a kolo s ložisky

 Dodáváno s taškou pod vozík

 Nové Royale tašky k vozíkům jsou nyní v nabídce, viz. strana 96

ROYALE® XT CARP BARROW(NENÍ K DISPOZICI PRO UK TRH)

Vozík navržený na základě našeho nejprodávanějšího modelu Royale Barrow. Výhoda 
verze XT je, že se boční strany dají rozšířit tak, aby se zajistilo bezpečné naložení a přeprava 
výbavy. 

VLASTNOSTI
  Široká konstrukce pro naložení 
kompletního vybavení

  Snadná a rychlá změna nákladové délky

  Nasravitelná délka bočních stran

  Rychloupínací systém kola

  Upevňovací poutka na konstrukci pro 
použití s FX Universal Barrow popruhy

  Ergonomicky tvarované rukojeti

  Nizký profil

  Otočné nohy s hroty pro extrémní 
stabilitu

  Pneumatika a kolo s ložisky

  Dodáváno s taškou pod vozík

  Nové Royale tašky k vozíkům jsou nyní v 
nabídce, viz. strana 96

*RRP *RRP

CTR009 Royale Carp Barrow €149.99 4,050 Kč

*RRP *RRP

CTR010 Royale XT Carp Barrow €169.99 4,590 Kč

      *RRP - Doporučená cena

ROYALE® CARP BARROW 
Vzhledem k popularitě řadě tašek Royale jsme cítili, že je správné navrhnout ve stejné řadě, a tedy i kvalitě, 
odpovídající vozík, který Vám pomůže přepravit tašky až k lovnému místu. Osvědčený designe Royale, který si 
získal neskutečnou pověst za bezkonkurenční cenu.



109

2015

www.foxint.com

Insta

Neil Beeforth@neilbeeforth:  “First session with my @FoxInt Royale barrow, fantastic bit of kit, money well spent!”/FoxInternational1
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Čluny
Na základě stovek žádostí od našich zákazníků napříč celou Evropou, jsme 
rádi, že můžete uvést na trh poprvé v historii pod značkou Fox, dvě verze 
nafukovacích člunů.  

V následujících stranách se setkáte s modelem FX290 a jeho menším bratrem modelem 
FX200. Oba tyto modely jsou vyrobeny ve vysoké kvalitě a za použití těch nejlepších 
materiálů. Oba mají olivově zelenou barvu, která je mnohem příjemnější na pohled, než 
ostatní nafukovací čluny v současné době na trhu. Oba modely prošly náročnými testy 
u našich konzultantů, kteří je používali na nejnáročnějších místech včetně Lac du Der 
Chantecoq.  Oba mají vynikající vlastnosti a podle našeho názoru nabízejí nejlepší poměr 
výkon/cena ze všech člunů momentálně na trhu…

Doporučujeme na člunu vždy používat záchrannou vestu.
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¹ FX 200

PRODUKTY FOX
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FX 290

FX 290
FX290 je větší model z našich dvou nových člunů a je vhodný pro celou 
řadu využití, zejména pro dlouhé rybářské výpravy. Je ideální pro 
zavážení, zakrmování, zdolávání či dokonce přímo lov ze člunu.

FX290 jsme navrhli tak, aby byl co nejvíce stabilní a je vyroben za 
dodržení těch nejvyšších standartů.

DOBÍJECÍ NAFUKOVACÍ/VYFUKOVACÍ 
VZDUCHOVÁ PUMPA
 Pumpa na baterky, která umožňuje rychlé nafukování a vyfukování člunů    Dobíjecí

 12v/240v     Dodáváno pouze s Evropským typem konektoru

FX290 VLASTNOSTI

Pevná zadní deska Nerezová smyčka pro tažení/kotvení

Snadné nafouknutí a vyfouknutí Zesílené spodní koleje 

Zesílené rukojeti Dodáváno s nožní pumpou

Nafukovací podlaha Spičková kvalita držáků vesel

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CIB002 FX 290 Inflatable Boat NOVINKA €1099.99 29,700 Kč

*RRP *RRP

CIB003 Rechargeable Air Pump/Deflator NOVINKA €44.99 1,215 Kč

 Velmi odolný 0,9mm materiál v olivové barvě

 Dodáváno s 2,9m dlouhou nafukovací podlahou 

 Přídavná madla na přenášení

 Plně nastavitelné sedadlo

 Zesílená boční strana a lišty na spodní straně pro větší ochranu

 Dodáváno s černými vesly

 Čtvercová vesla pro lepší výkon

 Přední nerezové oko pro kotvení nebo tažení

 Zadní zrcadlo pro motor

 Samostatně nafukovací kýl pro lepší stabilitu

 Samostatná nafukovací podlaha s otvorem pro snadný přístup ke kýlu

      *RRP - Doporučená cena

290cm

15
4c

m

ROZMĚRY 

192cm

78
cm

Rozměr zabaleného člunu: 1100 x 580 x 350mm 
Váha: 40kgs 
Maximální zatížení: 510kgs 
Výkon: 10hp

38
cm

NOVINKA
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FX 200

FX 200
Kompatní FX200 je menší bratr FX290, ale stále je kladen důraz na použití 
těch nejvyšších výrobních standartů. Tento model je ideální na krátké 
výpravy. Ale také pro rybáře požadující malý, nenápadný člun, který bude 
plnit jejich úkoly jako jsou zakrmování, či uvolňování ryb a návazců z 
vázek.

FX200 VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CIB001 FX 200 Inflatable Boat NOVINKA €649.99 17,550 Kč

 Odolný 0,7mm materiál

 Přídavné madla

 Plně nastavitelné sedadlo 

 Zesílená boční a spodní strana po maximální ochranu

 Černá vesla

 Čtvercové vesla pro maximální výkon

 Přední nerezové oko pro kotvení nebo tažení

 Dodáváno se zadním zrcadlem pro uchycení motoru

 Podlaha lamelová, kterou lze zabalit společně se člunem

NOVINKA

200cm

12
9c

m

ROZMĚRY

133cm

59
cm

Rozměry zabaleného člunu: 1100 x 580 x 350mm 
Hmotnost: 22kg 
Maximální zatížení: 200kg 
Síla: 2.2hp

35
cm

Zrcadlo na motor součást balení Nerezová smyčka pro tažení/kotvení

Snadné nafouknutí a vyfouknutí Zesílené spodní koleje pro větší 
ochranu

Boční zesílené koleje Dodáváno s nožní pumpou

Desková podlaha Spičková kvalita držáků vesel

DOBÍJECÍ NAFUKOVACÍ/VYFUKOVACÍ 
VZDUCHOVÁ PUMPA
 Pumpa na baterky, která umožňuje rychlé nafukování a vyfukování člunů    Dobíjecí

 12v/240v     Dodáváno pouze s Evropským typem konektoru

*RRP *RRP

CIB003 Rechargeable Air Pump/Deflator NOVINKA €44.99 1,215 Kč 
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OCHRANA ÚLOVKU

Ochrana 
úlovku
Ve firmě Fox věříme, že péče o uloveného kapra by měla být na prvním 
místě v  seznamu priorit. Rybář vynakládá nemalé finanční prostředky na 
pruty, signalizátory, ale  jedna z Vašich nejdůležitějších investic by měla být 
do kvalitních produktů, které ochrání Váš těžce vydřený úlovek. Koneckonců 
úlovek by měl být vrácen do vody ve stejném stavu, ve kterém byl chycený.

V návaznosti na úspěch odháčkovacích podložek jako je Carpmaster Deluxe a FX Combo, 
jsem přidali další přírůstek pro rok 2015, který nese název Easy Mat. Jak již název napovídá, 
tak Easy Mat je opravdu velmi snadně použitelná podložka, proto věnujte pozornost 
následujícím stránkám katalogu.

Kromě této naší nabídky na trhu odháčkovacích podložek, zde naleznete také dvě nové 
vylepšené řady podběráků a to konkrétně Horizont XT a Torgue, a nebo celou řadu 
pomůcek na vážení a přehování úlovků.
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¹ Podběráky
¹ Odháčkovací matrace
¹ Vážící saky
¹ Přechovávací saky
 

PRODUKTY FOX

OCHRANA ÚLOVKU
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EASY MATS

EASY MAT™
Tato nová podložka Easy Mat je odlišná od jiných, co jsou k dostání na trhu. K dispozici ve verzích Standart a XL. 
Easy Mat má jedinečný rám, který umožňuje kompaktní a velmi rychlé zabalení, takže je ideální volbou i pro 
krátké vycházky. Pružné boky pomáhají vytvořit tvar kolébky, který zabraňuje úlovku aby vypadl a vzhledem ke 
své pružnosti, je sklopíte v rychlosti, takže se při balení nijak nezdržujete.

VLASTNOSTI
 Velmi dobře polstrovaná základna (50mm silná pěna)

		Obě velikosti jsou vybaveny pružnými popruhy

		Taška součástí balení

		Kompaktní čtvercový tvar ve sbaleném stavu, tudíž je velice skladná

*RRP *RRP

CCC033 Easy Mat Standard NOVINKA €89.99 2,430 Kč

CCC034 Easy Mat XL NOVINKA €109.99 2,970 Kč

SNADNÉ JMÉNEM, SNADNÉ POUŽITÍM...

EXTRA VLASTNOSTI

50mm široké polstrovaní

Dodáváno s praktickou přenosnou 
taškou 

Zesílené rukojeti

      *RRP - Doporučená cena

Standartní verze

Rozměry v rozbaleném stavu (vnitřní rozměry): 108cm L x 50cm 
W x 15cm H

Rozměry v zabaleném stavu:  52cm L x 56cm W x 13cm H

Hmotnost:  2.5kg

XL verze

Rozměry v rozbaleném stavu (vnitřní rozměry): 119cm L x 66cm 
W x 18cm H

Rozměry v zabaleném stavu:  88cm L x60cm W x 13cm H

Hmotnost:  3.4kg

NOVINKA
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I love everything about this mat
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CARPMASTER® DELUXE, FX COMBO

DELUXE CARPMASTER® UNHOOKING MAT
Deluxe Carpmaster  je k dispozici ve dvou velikostech a byla navržena tak, aby nabízela 
bezkonkurenční ochranu vašeho úlovku.

Popruhy se smyčkama umožní 
připnutí prutů při metodě Stalking

Podložka může být kompletně zapnutá a tím 
vytváří úložný prostor při metodě Stalking

Vyztužené madla přidávají punc 
kvality

VLASTNOSTI
 Zesílené boky s polstrováním, které brání rybě, aby sklouzla z podložky

		80mm silná polstrovaná základna

		Lehce omyvatelná 

		Zesílený popruh pro rovnoměrné rozložení váhy pro příjemnější nošení

		Vyztužené EVA madla

		Kapsa na zip na boční straně pro úschovu desinfekce, kleští či váhy

		Poutko pro zavěšení na strom pro lepší schnutí

		Rozměry verze Standard: 125cm x 65cm x 28cm Verze XL : 138cm x 73cm x 
28cm

		Zabalená je relativně kompaktní vzhledem k velikosti polstrování

 100% Polyester

VLASTNOSTI
 50mm silná pěnová hlavní část podložky

		Měkký pogumovaný materiál

		Po celé straně odolný 10mm zip

		Čtyři body pro možnost upevnění kolíkama

		Vyztužené rukojeti z EVA materiálu

		Polstrovaný odnímatelný ramení popruh pro snadné přenášení

		Poutka na suchý zip, které umožní připevnění prutu s navijákem a také podběrák při přepravě

		Boční zipy umožňují snadnou přepravu a také vytváří ideální skladovací prostor pro věci potřebné na 
metodu stalking

		Ideální pro aktivní rybáře, kteří se často přesunují a také pro všechny obecné rybářské situace

 100% Polyester

FX COMBO UNHOOKING MAT
Tato podložka si zažila premiéru v katalogu pro rok 2014 a stala se behěm minulého roku velice 
populární. Nejlépe ji lze popsat jako perfektní všestrannou podložkou, která se nejvíce hodí pro 
rybáře, kteří praktikují metodu stalking, tedy často mění místo lovu.

*RRP *RRP

CCC029 Deluxe Carpmaster Unhooking Mat €124.99 3,375 Kč

CCC031 Deluxe Carpmaster XL €149.99 4,050 Kč

*RRP *RRP

CCC030 FX Combo Unhooking Mat €89.99 2,430 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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Extra silné polstrování se snadno 
omyvatelným povrchem a příjmený 
materiál pro kapra nabízí maximální 
ochranu pro kapra

Šikovné popruhy na suchý zip a 
šikovná kapsa pro uložení pomůcek

Šikovné poutko pro snadné sušení 
na břehu nebo doma
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SAKY NA VÁŽENÍ A PŘECHOVÁVÁNÍ

ROYALE® CARP SACK
Royale Carp Sack byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální ochrana a bezpečnost při sakování kapra.

VLASTNOSTI
 K rybě šetrná měkká síťovina

		Rozměry: 120cm x 80cm

		4,8m dlouhá šňůrka

		Bezpečnostní zip

		Zaoblené rohy zajišťují, že v nich kapr 
hlavou neuvázne

 100% Polyester

STR FLOATATION WEIGH SLING
Zipy na třech stranách , které umožní dokonalé rozepnutí na podložce a  být tak připravený na úlovek. Plovoucí 
vážící sak má zabudované po celé své délce plováky, které drží sak na hladině. Materiál je pro rybu příjemný a 
nijak jí nepoškozuje. Síťovina udržuje dokonalé proudění vody a tím vytváří dokonale okysličené prostředí pro 
rybu.

EXTRA VLASTNOSTI 
STR SLING

VLASTNOSTI  
ROYALE® CARP SACK

Ideální pro přechování úlovku na 
krátkou dobu, než si nachystáte 

příslušenství na focení

Šňůra dlouhá 4,8m se šroubem k 
připevnění na vidličku

Síťovina umožňuje rychlý odtok vody a 
tím rychlejší a přesnější vážení

Zip lze zabezpečit proti pohybu, aby se 
zabránilo náhodnému otevření

VLASTNOSTI
 Rozměry: Délka : 124cm x 39cm šířka a 75cm hloubka.

		Vrchní síťovaný materiál zajistí dokonalý přehled o rybě i ze břehu.

		Dvojité zipy jsou zajištěny proti rozepnutí

		Spodní část je hlubší, tím se zajístí dokonalé vystředění při vážení

		Lemy u zipů, které chrání rybu před odřením

		Dvojité rukojeti pro bezpečné zvedání

		Zesílené švy v namáhaných místech

		Tři metry dlouhá šňůrka umístěná ve venkovní kapsičce

		Dodáváno v nylonovém pouzdře

		Síťovaný materiál umožňuje rychlý odtok vody a následné přesné 
zvážení

		Dvojité vážící rukojeti s vystředěnou smyčkou pro vážení

  Materiál: polyester  - laminátové tyče

*RRP *RRP

CCC026 STR Floatation Weigh Sling €65.99 1,782 Kč

*RRP *RRP

CCC032 Royale Carp Sack €11.99 324 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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CARPMASTER® SAFETY WEIGH SLING
Vážící taška v tradičním designu. Carpmaster Weight Sling je dlouhý 
1,2 metru a díky možnosti přeložení se dá transportní délka zmenšit na 
polovinu.

WARRIOR® SAFETY WEIGH SLING
Stejně jako všechny produkty v řadě Warrior, kombinuje i tento vážící sak 
vysokou kvalitu a design s příijemnou pořizovací cenou.

VLASTNOSTI VLASTNOSTI
  Dlouhý 120cm

		Možnost přeložení na půlky pro lepší transport

		Síťovina příjemná pro rybu

		Zipy na obou koncích

		Vnitřní přepážka na zip

		Externí suché zipy

		Silný okraj umožňuje snadné puštění úlovku

		Dodováno v nylonové tašce

 Materiál: Polyester - laminátové tyče

 110cm dlouhý a 56cm hluboký

		Zesílené vážící tyče

		Pěnové držadlo z EVA pěny

		Po celé délce zip až do obou stran

		Lemované snadno se čistícím a pro ryby šetrným potahovaným 
nylonem

		Ideální pro bezpečné vážení ryb až do hmotnosti 20kg

		Dodáváno v nylonovém saku

 Materiál: Polyester - laminátové tyče

SAFETY CARP SACK
SAFETY CARP SACK byl navržen tak, aby vytvořil maximální ochranu, 
pokud je opravdu potřeba kapra zasakovat. Nejen že je sak vyroben z 
příjemné síťoviny, ale také je opatřen klipem pro zajištění zipu a vysoce 
viditelnou H-bojkou, díky níž budete přesně vědět, kde se právě nachází 
Váš úlovek.

VLASTNOSTI
 Rozměry : 140cm x 100cm

		Sak s externí kapsou na zip, ve které  je uložena viditelná  Fox 
H-Bojka (s  místem pro Isotop) s 10m šňůrou.

		Unikátní sak se šňůrkou pro bezpečné ukotvení na břehu s 4m 
dlouhou šňůrkou.

		Měkká, tmavá síťovina, která redukuje stres u ryby

		Zip po celé délce s bezpečnostním klipem proti otevření

		Oblé rohy zabraňují zranění ryby.

		Dvouručné madla pro snadné přenášení

		Dodáváno v nylonovém pouzdře

 Polyesterový materiál s přepravním pouzdrem z nylonu

Unikátní systém šňůrky se 
šroubovací koncovkou pro 

bezpečné připevnění 
 k vidličce

*RRP *RRP

CCC020 Carpmaster Safety Weigh Sling €47.99 1,296 Kč

*RRP *RRP

CCC025 Warrior Safety Weigh Sling €34.99 945 Kč

*RRP *RRP

CCC027 Safety Carp Sack €32.99 891 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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HORIZON® XT NET

EXTRA VLASTNOSTI

Měkká síťovina s vyztuženými rohy 

Blank podběrákových tyčí je stejný jako 
u prutů Horizon XT*RRP *RRP

CLN027 42ins Horizon XT Landing Net NOVINKA €219.99 5,940 Kč

CLN028 46ins Horizon XT Landing Net NOVINKA €239.99 6,480 Kč

Strojově vyrobený hliníkový kříž

*RRP *RRP

CLN030 107cm Náhradní podběráková síť NOVINKA €19.99 540 Kč

CLN031 117cm Náhradní podběráková síť NOVINKA €24.99 675 Kč

NOVINKA

MOŽNOSTÍ TYČÍ:

3ft a 6ft tyče v balení

VLASTNOSTI
		Dodává se s 6ft a 3ft dlouhými tyčemi, verze 6ft je vhodná pro 

každodenní použití a verze 3ft je vhodná pro využití na člunu.

		Rukojeť v délce 3ft lze také prodloužit rukojeťí o délce 6ft a tím 
vytvořit 9ft dlouhý podběrák, který využijete i při lovu na Zig 
Rig, kdy je obtížné podebrat rybu.

		Uhlíková vazba 1k

		Japonská smršťovačka na rukojetích.

		Černé kování

		Pevný tvarovaný hliníkový blok, který je vyvázán na 15,24cm 
čep opatřený zdířkou na chemické světlo

		Uhlíkové ramena 

		Velké oka jsou zpevněny na rozích a jsou neuvěřitelné měkká a 
pro kapra příjemná

		Dodáváno ve vaku

		K dispozici v delkách ramen: 107cm  a 117cm 

HORIZON® XT

FX NET  
STINK 

SLEEVE
Více na straně 82

NÁHRADNÍ PODBĚRÁKOVÁ SÍŤ
Tato neuvěřitelně jemná zelená síťovina je zesílená na rozích, tak aby byla 
ještě více odolná. Je navržena tak, aby se vešla jak na podběráky Horizon 
XT, tak i na Torgue.

3ft 6ft 9ft

      *RRP - Doporučená cena

Tento nový model nahrazuje naši starou verzi a doplňuje novou řadu nahazovacích prutů Horizon XT. Díky 
inovativním prvkům je Horizon XT dle názoru mnohých, momentálně nejlepší podběrák dostupný na trhu. 
Díky svému jedinečnému designu čepové rukojeti, může být tento podběrák použit se třemi různými délkami 
rukojetí, které využijete v různých situacích u vody.
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TORQUE®  & WARRIOR® S LANDING NETS

EXTRA VLASTNOSTI

Měkká šíťovina se zesílenými rohy

Strojově vyrobený hliníkový kříž

*RRP *RRP

CLN025 42ins Torque Landing Net NOVINKA €109.99 2,970 Kč

CLN026 46ins Torque Landing Net NOVINKA €119.99 3,240 Kč

*RRP *RRP

CLN030 107cm Náhradní podběráková síť €19.99 540 Kč

CLN031 117cm Náhradní podběráková síť €24.99 675 Kč

NOVINKA

Prostorná zesílená podběráková síť

VLASTNOSTI
		Velký lehký a snadná manipulace ve vodě

		Dodáván s rukojetí 6ft

		Rukojeť z japonské smršťovačky

		Tvarovaný pevný hliníkový blok, který je vyvázaný na 15,24cm čep 
se slotem na chemické světlo

		Uhlíkové ramena

		Hluboká síťovina je zpevněna v rozích a je neuvěřitelně měkká a pro 
kapra příjemná 

		Dodáváno ve vaku

		K dispozici v délkách ramen: 107cm a 117cm

TORQUE® NET
Tento nový podběrák Torgue je navržen pro doplnění stejné řady prutů a 
nabízí dokonalý poměr cena/výkon.

NÁHRADNÍ PODBĚRÁKOVÁ SÍŤ
Tato neuvěřitelně jemná zelená síťovina je zesílená na rozích, tak aby 
byla ještě více odolná. Je navržena tak, aby se vešla jak na podběráky 
Horizon XT, tak i na Torgue.

      *RRP - Doporučená cena



127

2015

www.foxint.com

/FoxInternational1

OCHRANA ÚLOVKUOCHRANA ÚLOVKUEXTRA VLASTNOSTI

Mělká, měkká pro rybu příjemná 
síťovina

Spičková kvalita plastového kříže

Nová kompaktní verze nyní k dostání

*RRP *RRP

CLN018 Warrior S 42ins (106cm) Landing Net & Handle €79.99 2,160 Kč

CLN019 Warrior S 46ins (116cm) Landing Net & Handle €89.99 2,430 Kč

CLN029 Warrior S Compact 42ins NOVINKA €79.99 2,160 Kč

		Navržený tak, aby odpovídal prutům Warrior S 

		Vysoká kvalita zpracování 

		Unikátní tvarovaný Fox blok

		Neuvěřitelně lehký

		Matně černá uhlíková rukojeť  s bílou grafikou

		Mělká 70cm síťovina

		Ramena svírají 90stupňů na svých koncích, což chrání síť

		Bezkonkurenční poměr cena/výkon

		Dodáváno ve vaku

		K dispozici ve dvou verzích délky ramen:  107cm a 117cm

		Warrior S  107cm je také k dispozici ve verzi s dvoudílnou rukojetí 6ft

WARRIOR® S NETS

VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena

Uvědomujeme si, že ne každý je schopný vložit vyšší částky do našich podběráků řady Horizon XT a Torque. Proto jsme 
vyrobili podběrák, který je vhodný pro rybáře, kteří mají menší rozpočet. Výsledkem je neuvěřitelný podběrák Warrior 
S, který je určitě nejlepší dostupný podběrák ve své cenové kategorii. K dispozici pro rok 2015 je nová verze podběráku 
Warrior S, vybavená dvoudílnou rukojetí, což z ní dělá vhodný podběrák i pro použití ve člunu.
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SIGNALIZÁTORY 

Signalizátory 
Pokud přemýšlíte nad tím, kdo je v současné době lídrem ve vývoji 
signalizátorů, tak Vám vyvstane na mysli nejspíše jen jedna značka a tou je 
samozřejmě Fox. Když si uvědomíte, že vyrábíme signalizátory více než 20 
let, tak si možná domyslíte, proč v této oblasti vedeme před ostatními. Když 
přišel Cliff Fox  a jeho tým s vůbec prvním signalizátorem Micron, doslova 
šokovali kaprařský svět a stanovili nové standardy pro lov kaprů. Tyto vysoké 
standardy jsou dodržovány dodnes a společně se všemi nám dostupnými 
moderními pokroky v technologii není divu, že když si koupíte moderní Fox 
Micron, tak skutečně investujete do toho nejlepšího na trhu.

V naší produktové řadě signalizátorů se produktový designeři snažili o pokrytí všech 
potřeb a přání rybářů napříč světem a to jak vzhledem k ceně, tak i technologii. V loňském 
roce jsme v katalogu představili dva nové základní modely s vestavěným vysílačem. Oba 
modely se ihned staly velmi populární a tento nárust popularity se očekává i nadále v 
dalších letech. Kromě této řady Micron M máme v nabídce i vyšší třídu N- Series, která je 
skutečně lídrem signalizátorů. Zařazením signalizátorů M- series do naší nabídky jsme 
docílili toho, že nyní opravdu můžeme něco nabídnout každému rybáři.
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Micron® NTXr
 NTX Receiver
¹ Micron® NXr
 NXr Receiver
¹ Micron® MXr+
¹ Micron® Mr+
¹ Micron® MX+ a M+
 

ŘADA PRODUKTŮ 
FOX

SIGNALIZÁTORY 



130

2015
Insta Insta InstaInsta

 @ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

SI
G

N
A

LI
ZÁ

TO
RY

 

MICRON®  NTXr, NTX RECEIVER

MICRON® NTXr

Populární signalizátor NTXr je kompatibilní s příposlechem NTX Receiver a je doslova třešničkou na dortu, pokud 
jde o signalizátory s bezkonkurečním výkonem. Je plný inovativních funkcí, včetně našeho jedinečného systému 
D-Tec Sensing System (DTSS), který na rozdíl od jiných signalizátorů na trhu, eliminuje potřebu kolíčkového 
vypínače. S celou řadou převratných funkcí, jako např. nastavení citlivosti, tónu a hlasitosti, mnohem lepší výdrží 
baterie, multi barevnými LED diodami s naším systémem Colour-Sync a s velkým dosahem příposlechu, prostě 
lepší signalizátor na trhu nenajdete!

MICRON® NTX RECEIVER

V nezávislých testech předních  časopisů, které vychvalovaly především jednoduché ovládání a spolehlivost, 
dosáhnul tento ergonomicky navržený příposlech nejlepšího výsledku v dosahu signálu. S výsledkem více než 
457metrů, porazil všechny ostatní produkty jiných výrobců.  Nyní, ačkoliv to samozřejmě nedoporučujeme, si 
můžete být jisti, že i přes nepříznivé povětrnostní podmínky, budete mít vždy Vaše signalizátory na dosah ruky 
prostřednictvím příposlechu NTX!

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  Tru-Run kolečko pro snadnou detekci záběrů

  D-Tec Sensing System (DTSS) pro dlouhou životnost

  See-Saw Elimination – eliminuje falešné záběry

  Signalizování padáčků

  Multi barevné Led diody

  Vysoce kvalitní kuželový reproduktor

  Ovládání hlasitosti s tichým režimem

  Ovládání tónu

  Inteligentní řízení citlivosti

  Výstup pro svíticí swinger

  Funkce testování dosahu

  Kompaktibilní s příposlechem NTX

  Automatické noční světlo

  Dodáváno s pouzdrem

  Automatická synchronizace předních a 
horních Led diod

 Vysoce kvalitní kuželový reproduktor

  Ovládání hlasitosti ON/OFF  s možností 
tichého režimu

 Funkce Ticho/Vibrace

 Funguje na 3x AA baterie 

 Mimořádně dlouhá životnost baterií

 Automatická registrace barev

*RRP *RRP

CEI095 Micron NTXr €249.99 6,750 Kč

CEI098 Micron NTXr 3-Rod Presentation Set €949.99 25,650 Kč

CEI099 Micron NTXr 4-Rod Presentation Set €1199.99 32,400 Kč

*RRP *RRP

CEI096 Micron NTX Receiver €249.99 6,750 Kč

NTXr 
SADY SIGNALIZÁTORŮ

Sady signalizátorů jsou k dispozici ve 
verzích na 3 a 4 pruty a poskytují vše, co 
potřebuje pro kompletní sestavu. Vše je 
uschováno v polstrovaném pouzdře pro 

bezpečnou přepravu. Sady představují 
velkou úsporu ve srovnání s nákupem 

jednotlivých položek.

      *RRP - Doporučená cena
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SIGNALIZÁTORY 

D-TEC™ SENSING SYSTEM (DTSS)
Tato tajná technologie Fox dělá z našich signalizátorů ty 
nejspolehlivější a nejodolnější na trhu. Nové signalizátry N Series 
nezahrnují jazýčkové vypínače, protože je to zpravidla to první, co se 
při pádu na signalizátorech rozbije.

VÍCEBAREVNÁ LED DIODA S BAREVNOU 
SYNCHRONIZACÍ
Jednoduše zmáčkněte tlačítko pro výběr barvy: červená, modrá, 
zelená, azurová, purpurová nebo bílá. Zvolená barva se automaticky 
sychronizuje s NTX příposlechem. Led diody použité u N-Series jsou 
extra viditelné i při denním světle.

ULTRA LONG RANGE™ 
NTXr nabízí velký dosah signálu, tudíž můžete být bez obav při 
použití  v jakémkoliv terénu.

SNADNÉ SPÁROVÁNÍ 
Stačí vypnout všechny signalizátory, zapnout přísposlech NTX, 
zmáčknout synchronizační tlačítko a poté spustit signalizátory v 
požadovaném pořadí – hotovo, sychronizace je dokončena!

DIGITAL CIRCUITRY 
Všechny Fox hlásiče běží na nejnovějších digitálních obvodech  
pro dosažení optimálního výkonu a spolehlivosti.  

AUTOMATICKÉ NOČNÍ 
SVĚTLO   
Při poklesu denního světla aktivuje 
zabudovaný sensor noční poziční světlo.

TICHÝ START 
V souladu s požadavky mnoha rybářů má 
N Series tichý režim pro tajné rybářské 
výpravy.

BATERIE
Signalizátory jsou napájeny standardními 
2x AA bateriemi a NTX příposlech třemi. 
Elektronika a software v signalizátorech 
je optimalizován pro maximální životnost 
baterie.

ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM 
Tělo, přihrádky na baterie a každý vodič je jednotlivě uzavřen a ty 
s nálepkou “ Water Tested” byly před transportem z továrny přísně 
otestovány!

TRU-RUN™ 
CNC obráběné kolečko zajišťuje tichou a velmi citlivou detekci záběru.

HLASITOST, TÓN, SENSITIVITA
Tři přední otočné tlačítka umožňují měnit hlasitost, tón a citlivost. Díky 
osmi úrovním nastavení je možno pokrýt všechny možné situace. Spolu s 
další osvědčenou technologií See –Saw Elimination, dokáže inteligentní 
systém omezit falešné záběry.

ANTI-THEFT ALARM 
Vytvořili jsme systém, který Vás upozorní, pokud někdo signalizátor 
vypne.

KÓNICKÝ REPRODUKTOR
Vodotěsný kónický reproduktor přináší 
nejostřejší možný zvuk skrze celý rozsah 
tónů, tudíž lze snížit hlasitost a přesto jej 
pořád uslyšíte i na delší vzdálenost.

Multi-barevná LED
se synchronizací 
barvy

Automatické 
noční světlo

Tichý mód 
zapnutí

Tru-Run™

Kuželovitý 
reproduktor 

Hlasitost, Tón, 
Citlivost

VLASTNOSTI

*  Některé funkce jsou k dispozici  
pouze na modelech NTXr
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VLASTNOSTI
  LED diody pouze modré barvy

  Nastavitelný tón, hlasitost a citlivost

  Tichý mód

  Kvalitní kuželový reproduktor

  Dlouhá životnost baterie 

  Tru – Run kolečko pro skvělou indikaci záběru

  D-Tec Sensing System (DTSS) pro spolehlivost

  See-Saw Elimination pro eliminaci falešných záběrů

  Výstup na swinger (2,5mm a 3,5mm)

  Kompaktibilní s příposlechem NX-R

  Funkce proti kráděži (pouze ve spojení s příposlechem)

  Snadné spárování

  Dodáváno s pouzdrem
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MICRON®  NXr, NXr RECEIVER

MICRON® NXr

Sdílí mnoho inovativních funkcí s NTXr. NXr je opravdu spolehlivý 
a funkční signalizátor s vynikající pověstí. Našlapaný funkcemi a 
je kompaktibilní s příposlechem NXr. Tento model představuje 
kombinaci špičkového signalizátoru za vynikající cenu.

MICRON® NXr RECEIVER

Navrženo pro využití s našimi populárními hlásiči NXr. Tento 
příposlech využívá nové technologie snadného spárování  
Easy Micron Registration, díky které se automaticky 
synchronizuje s Vašimi signalizátory a vzpomene si i na 
nastavení při dalším lovu. Využívá 3x AA baterie, které ve 
spojení s technologií příposlechu, šetří baterie a ty vydrží 
opravdu dlouho.  Je vybaven čtyřmi LED diodami na 
přední straně a příposlech má dosah přibližně 200m+.

*RRP *RRP

CEI112 Micron NX-R €194.99 5,265 Kč

CEI125 Micron NX-R 3-Rod Presentation Set €719.99 19,440 Kč

CEI126 Micron NX-R 4-Rod Presentation Set €899.99 24,300 Kč

*RRP *RRP

CEI113 Micron NX-R Receiver €194.99 5,265 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NXr 
SADY SIGNALIZÁTORŮ

Signalizátory NXr jsou k dispozici 
také v setu.
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SIGNALIZÁTORY 
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MICRON®  MXr+

MICRON® MXr+ PRESENTATION SETS

Kladně oceňována sada MXr+, která je založena na našich obrovsky populárních MX+ signalizátorech, do 
kterých byl zabudován vestavěný vysílač.  MXr+  signalizátory mají mnoho společných rysů s Mr+, například- 
tělo odolné proti povětrnostním vlivům, vysoce kvalitní digitální obvody, nízké vybíjení baterií, D-Tec Sensing 
System, CNC obráběné “Tru Run “ kolečko, nastavitelnou hlasitost a výstup pro svítící swinger. Kromě toho 
je zde také nastavitelný tón a Dual Step Sensitivity control, který umožňuje, aby byl signalizátor více či méně 
citlivý, dle dané situace. MXR+ jsou vybaveny špičkovým reproduktorem Cone Speaker pro lepší kvalitu 
zvuku. Stejně jako u příjmače MR+ se nám podařilo dosáhnout vzdálenosti 200m+ při testování signálu, ale 
zase opakujeme, že nebudeme omlouvat rybáře, kteří budou tak daleko od svých prutů. Tato síla signálu je 
použita hlavně proto, že uživatel bude mít signál za všech povětrnostních podmínek a v různém terénu.

VLASTNOSTI SIGNALIZÁTORU

FUNKCE PŘÍPOSLECHU

  Vestavěná I-Com transmitter technologie

  5mm modrá LED dioda

  2 stupně citlivosti

  Kuželový reproduktor pro lepší zvuk

  Nastavení tónu pomocí knoflíku

  Nastavení hlasitosti pomocí knoflíku

  Výstup pro připojení svítícího swingeru

  Pogumovaná část pro ochranu prutu

  D-Tec Sensing Systém (DTSS)

  Funguje na 2x AA baterie

  Indikace vybitých baterií

  Dodáváno s pouzdrem

  K dispozici ve verzích na 2,3 a 4 pruty

  Jednotlivé signalizátory k dostání i samostatně

  Vestavěná I-Com transmitter technologie

  4x 5mm modrých LED diod

  Samostatně stojící konstrukce

  Nastavitelná hlasitost

  Pracuje na 3x AA baterie

  Indikace slabých baterií

  Šňůrka na krk je součást balení

*RRP *RRP

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set €359.99 9,720 Kč

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set €459.99 12,420 Kč

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set €559.99 15,120 Kč

CEI144 Micron MXr+ Single Head €119.99 3,240 Kč

MXR+  
SADY SIGNALIZÁTORŮ

MXr+ sety jsou k dispozici ve verzích pro 
2, 3 nebo 4 pruty.

VHODNÉ I PRO 

ZAČÁTEČNÍKY!

      *RRP - Doporučená cena
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MICRON®  Mr+

  Vestavěná technologie I-Com Transmitter Technology

  5mm červená LED dioda

  Kolečko pro nastavení hlasitosti

  Výstup pro svítící swinger  

  Piezo reproduktor pro čistý zvuk

  Pogumovaná část pro ochranu prutu

  Mikro vysílač

  D-Tec Sensing System (DTSS)

  Pracuje na 2 x AAA baterie 

  Indikace nízkého stavu baterie 

  Dodáváno s pouzdrem

  K dostání ve verzích na 2-pruty, 3-pruty a  4-pruty 

  Jednotlivé signalizátory k dostání i samostatně

  Vestavěná technologie  I-Com Transmitter Technology

  4 x 5mm červené LED diody

  Samostatně stojící konstrukce

  Nastavitelná hlasitost

  Pracuje na 3x AA baterie 

  Signalizace nízkého stavu baterie 

  Dodáváno se šňůrkou na krk

MICRON® Mr+ PRESENTATION SETS

Mr+ je špičková základní řada signalizátorů, která vzala v roce 2013, tedy době svého vzniku, trh doslova útokem! 
Mr+ nabízí tělo odolné povětrnostním vlivům, společně s digitálními obvody vynikající kvality. Je také vybaven 
naším jedinečným systémem D-Tec Sensing System a CNC mechanicky opracovaným ‘Tru Run’ kolečkem, které 
se nachází v TOP řadě signalizátorů N Series. Naleznete zde také výstup na zadní straně alarmu, který umožňuje 
připojení svítícího swingeru, dále malou spotřebu energie (pracuje s 2x AAA bateriemi), piezo reproduktor 
a nastavitelné ovládání hlasitosti. Díky veštavěné I-Com Transmitter Technologii má MR+ vlastní příjmač, 
který se vyznačuje vlastním uzavřeným digitálním obvodem s nízkou spotřebou energie (pracuje na 3x AAA 
baterie) a uzavřeným tělem odolným vůči povětrnostním vlivům. Mr+  příposlech je snadné synchronizovat se 
signalizátory a jeho testování jsme prováděli na vzdálenost přes 200m. Nicméně pokud není nutné, nevzdalujte 
se od svých prutů. Ovšem můžete si  být jistí, že máte set s velmi silným signálem i v místech s překážkami.

*RRP *RRP

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set €239.99 6,480 Kč

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set €309.99 8,370 Kč

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set €379.99 10,260 Kč

CEI140 Micron Mr+ Single Head €89.99 2,430 Kč

ALARM VLASTNOSTI

VLASTNOSTI PŘÍPOSLECHU

Mr+ 
SADY SIGNALIZÁTORŮ

Mr+ sety jsou k dispozici ve verzích pro 2, 
3 nebo 4 pruty.

VHODNÉ I PRO 

ZAČÁTEČNÍKY!

      *RRP - Doporučená cena
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MICRON®  MX+, MICRON®  M+

MICRON® M+ 

Dávalo nám smysl trochu průlomové technologie vyvinuté pro N 
Series signalizátorů, propašovat do řady M+ . Podařilo se obdarovat 
signalizátory M+ series špičkovými funkcemi, nicméně pořád za 
neuvěřitelnou cenu, která je snad dostupná pro každého rybáře.

MICRON® MX+ 

Mírně výkonější MX+  je vybaven funkcemi, které by jste očekávali 
u signalizátorů dvojnásobné ceny.  Pokuď stále pracujete s 
napjatým rozpočtem, ale chcete mít kvalitní hlásič a navíc 
nepotřebujete mít příposlech, pak je MX+ tou správnou volbou.

Dva výstupy: Jeden pro nápajení svítícího 
signalizátoru a druhý pro připojení 

vysílače pro použití s TX-R Micro

Naše sensory zajišťují okamžitou 
detekci záběru a gumové vložky 

v uších signalizátoru eliminují 
klouzání prutu

M+ má piezo reproduktor pro 
jasnou zvukovou signalizaci záběru. 
MX+ má kuželovitý reproduktor pro 
mimořádně ostrý zvuk, který se šíří 

po břehu

M+ & MX+ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  5mm červená LED dioda

  Nastavitelná hlasitost pomocí knoflíku

  1x výstup na swinger

  1x výstup na vysílač

  Piezo reproduktor pro čistý zvuk

  Gumová vložka v uších

  Kompaktibilní s TX-R

  Mikro vysílač

  D-Tec Sensing Systém (DTSS)

  Pracuje na 2x AAA baterie

  Pouzdro zdarma

  5mm modrá LED dioda

  Dvě úrovně citlivosti

  Kuželovitý reproduktor pro kvalitní zvuk

  Nastavitelný tón pomocí knoflíku

  Nastavitelná hlasitost pomocí knoflíku

  1x Výstup na svítící swinger

  1x Výstup na vysílač (TX-R transmitters)

  D-Tec Sensing Systém (DTSS)

  Dlouhá životnost baterií 

  Pouzdro zdarma

*RRP *RRP

CEI119 Micron M+ €44.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CEI120 Micron MX+ €59.99 1,620 Kč

MICRON® M+ MX+

Oba modely jsou dodávány s 
ochranným pouzdrem Micron, který 
automaticky vypne signalizátor, 
když jej na něj nasadíme.

VHODNÉ I PRO 

ZAČÁTEČNÍKY!

      *RRP - Doporučená cena
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/FoxInternational1
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      *RRP 

€249.99 / 6,750 Kč

      *RRP - Doporučená cena

€249.99 / 6,750 Kč

€194.99 / 5,265 Kč

€194.99 / 5,265 Kč

€119.99 / 3,240 Kč

€89.99 / 2,430 Kč

€59.99 / 1,620 Kč

€44.99 / 1,215 Kč
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HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Hrazdy, Stojany, 
vidličky a 
příslušenství..
Je třeba říci, že pokuď jde o design a výrobu stojanů, vidliček a dalšího 
příslušenství, tak je to především jedna firma, která rybáře ihned napadne. 
Tou firmou je samozřejmě Fox International, která po mnohá léta byla 
průkopníkem v inovativní tvorbě vidliček a stojanů. Zakládáme si na těch 
nejvyšších standardech ale také samozřejmě bereme ohled na potřeby 
a přání koncového uživatele. Tyto produkty se také můžou pyšnit řadou 
inovací a patentově chráněných funkcí.

Všechny naše produkty v oblasti podpory prutů jsou lehké, mají silný hliníkový rám a 
jsou  opatřeny unikátním zámkem, objímkou a závitem, což z nich činí velmi praktické 
pomocníky. Řada pro rok 2015 nebyla nikterak pozměněna, jelikož ta současná, zahrnující 
Sky Pod, Ranger, Quattro a Stalker Plus, již je plná skvělých produktů. Kromě stojanů zde 
také naleznete velký výběr populárních výrobků řady Black Label, která v sobě snoubí styl 
s vysokou funkčností.

V průběhu následujících stránek zde uvidíte obrovský výběr produktů, které pokrývají 
požadavky všech rybářů napříč spektrem. Ať už jste rybář lovící na velkých vodách ve 
vnitrozemí, na moři či větších řekách, nebo spíše rybář lovící na malých nenápadných 
revírech, tak si buďte jisti, že v naší nabídce ten pro sebe správný určitě naleznete…
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Sky Pod®
¹ Ranger® Pod
¹ Eclipse® Pod
 Horizon® Pod
¹ Quattro Pod® II
 X Pod® Plus
¹ Stalker+ Pod®
¹ A-Pod+TM

¹ Doplňky
¹ Řada Black Label
 

ŘADA  
PRODUKTŮ FOX

HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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SKY POD®  

SKY POD® 3 ROD & 4 ROD
Sky Pod byl záměrně navržen tak, aby poskytl neuvěřitelnou stabilitu při lovu na velkých jezerech a dravých 
řekách. S ohledem na kvalitu výrobku si můžete být jistí, že nezáleží na zvoleném terénu, jak moc rychlá je řeka 
či jak těžké jsou povětrnostní podmínky. Protože jakmile posadíte pruty do stojanu, tak jsou v bezpečí a nehrozí 
jejich ztráta. Sky Pod lze nastavit na vodorovnou polohu nebo téměř vertikální polohu a zadní hrazda může být 
umístěna libovolně na těle stojanu, což vašim prutům zajistí maximální výšku. K dispozici ve verzích na 3 nebo 4 
pruty. Poskytuje úžasnou stabilitu a všestrannost.

SPARE SKY POD BUZZ BARS
Náhradní Buzz Bars pro obě verze Sky Podu na 3 a nebo 4 pruty.

VLASTNOSTI
 Délka těla je nastavitelná, aby odpovídala 

všem standartním délkám prutů

 Nastavitelné rozevření noh

 Pruty mohou být umístěny libovolně od 
horizontální polohy až do téměř svislé

 Zadní hrazda může být posouvána 
libovolně po těle stojanu

 Dodáváno s pouzdrem 

 K dispozici ve verzích na 3 nebo 4 pruty

*RRP *RRP

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag €429.99 11,610 Kč

RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag €449.99 12,150 Kč

RP3577 Sky Pod Anchors x 4 €27.99 756 Kč

*RRP *RRP

RP3574 Sky Pod 3-Rod Buzz Bars €34.99 945 Kč

RP3575 Sky Pod 4-Rod Buzz Bars €41.99 1,134 Kč

RP3576 Sky Pod Butt Caps €9.49 256 Kč

Unikátně tvarované tělo Sky Podu 
zaručuje bezpečné postavení a 

zajištění pomocí Cam Loks zámků.

Ergonomicky navržené šrouby umožňují 
přesné nastavení rozteče hrazd.

Dodáváno s 
pouzdrem zdarma

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI

RP3577
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HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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RANGER®  POD

Pružinové variabilní upevnění 
nohou umožní zvládnout 

všechny druhy terénu.

Fox Cam Locks umožňují 
snadné nastavení délky noh 

v rozmezí 82 – 160cm.

Podpůrný zámek hrazdy společně 
s Fox Cam Locks umožňují 

pevné nastavení stojanu.

Integrovaná vodováha zaručí správné 
postavení i v nerovném terénu.

RANGER® POD 3 ROD & 4 ROD
Intezivně testovány v kontinentální Evropě. Ranger pod lze nastavit v různých polohách, takže se vyrovná se 
všemi terénními nerovnostmi.  Jeho robustní dvojitá konstrukce rámu, odolné kování, dlouhé výsuvné nohy a 
tělo, si získalo velkou popularitu u evropských kaprařů. Dodává se s pouzdrem pro přepravu a se třemi páry noh, 
kdy každý z nich plní jiný účel….jedny nohy umožní mít špičky prutů pod vodou a další zase mít špičky vztyčené 
vysoko k obloze nebo při lovu přes podvodní překážky.

VLASTNOSTI
 Multifunkční nohy a délka umožňují nastavení 

i extrémních poloh pro nejtěžší terény

 Symetricky pohyblivé nohy

 Ovální dvojitá středová tyč slouží pro celkovou větší 
stabilitu a pevnost teleskopického hlavního těla

 Hrazdy a nohy mohou být posouvány po hlavním 
rámu pro celkovou univerzálnost

 Měkké ergonomicky tvarované Fox Cam Locks pro snadné uchycení

 Vodováha zaručí přesné postavení

 K dispozici ve verzích na 3 nebo 4 pruty

 Dodáváno se třemi páry nohou v tašce společně s hrazdami

EXTRA WIDE BUZZ BARS 3 ROD & 4 ROD
Extra Wide Buzz Bars jsou k dispozici samostatně (také kompatibilní s Eclipse Pod)

*RRP *RRP

CRP020 Extra Wide 3-Rod Buzz Bars 
(Front 55cm, Back 50cm) 

€39.99 1,080 Kč

CRP021 Extra Wide 4-Rod Buzz Bars 
(Front 70cm, Back 65cm)

€47.99 1,296 Kč

ROZMĚRY STOJANŮ RANGER 

Délka od 82cm do 160cm (bez noh)
Výška od 35cm do 55cm (krátké nohy), 130cm až 235cm (dlouhé nohy)
Šírka od 100cm do 150cm (mezi dlouhýma nohama)

*RRP *RRP

CRP016 Ranger Pod 3-Rod Kit €399.99 10,800 Kč

CRP017 Ranger Pod 4-Rod Kit €429.99 11,610 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI
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PODS

ECLIPSE® POD 3 ROD & 4 ROD
Pokuď hledáte nejvšestranější a snadno nastavitelný stojan, jaký kdy někdo vyrobil, tak věřte, že Eclipse je ten 
pravý. Multifunkční Eclipse je vhodný jak pro velké evropské jezera, tak i menší revíry v UK.

Základna je postavená na systému tripod, který může být během chvilky nastavený směrem nahoru nebo dolů, 
stejně jako u všech stojanů v řadě Fox je jeho stabilita stoprocentní.

HORIZON®

Horizon Pod je neuvěřitelně všestranný a nabízí vynikající poměr výkon/cena, což z něj dělá skvělý nákup pro 
začínající kapraře ve Velké Británii a v zahraničí. Má plně nastavitelné tělo, stejně jako nohy, což znamená, že 
můžete dostat pruty do dokonalého vodorovného postavení bez ohledu na okolní terén.

Speciálně CDA navržený tvar hlavní hliníkové konstrukce a hrazd pomohou stojanu zajistit stabilní nastavení, ale 
také nízkou transportní váhu.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 Plně nastavitelný tripod systém

 Centrální rychloupínací systém umožňuje 
rychlé a pevné usazení prutů

 Cam Lok zámky pro snadné upevnění

 Měkké ergonomicky tvarované Cam Lok zámky

 Dodáváno s hrazdami

 K dispozici ve verzích na 3 nebo 4 pruty

 Teleskopicky nastavitelná hlavní tyč

 Přemístitelné hrazdy mohou být 
umístěny po celém rámu stojanu

 Centrální vodováha pro stabilní umístění

 Délka těla stojanu lze snadno přízpůsobit délce prutů

 Nastavitelné rozevření noh

 Přední nohy mohou být umístěny podél těla a měnit rozteč

 Široká škála uhlů od vodorovného až po téměř svislé

 Zadní hrazda může být umístěna libovolně na rámu stojanu

 Hliníkové tělo a hrazdy

 Může být rozšířeno z 90cm až na 147cm 

 Verze na 3 pruty váží 5,65kg a verze na čtyři  
pruty 5,85kg

*RRP *RRP

CRP018 Eclipse Pod 3-Rod Kit €194.99 5,265 Kč

CRP019 Eclipse Pod 4-Rod Kit €219.99 5,940 Kč

CLU236 Eclipse Pod Case €52.99 1,431 Kč

*RRP *RRP

RP5762 Horizon Pod 3-Rod €184.99 4,995 Kč

RP6082 Horizon Pod 4-Rod €194.99 5,265 Kč

CLU233 Horizon Pod Case €47.99 1,296 Kč

Uživatelsky příjemná vodováha 
umožnuje uživateli snadné 

zvednutí nebo snížení stojanu.

Fox Cam Loks umožňují 
snadné nastavení nohou u 

stojanů Stalker a Horizon.

Vestavěná vodováha

Duální tyčky zajistí hrazdám 
�xní polohu a nedochází k 

jejich otáčení ani když chytáme 
na dotaženou brzdu.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena
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Stuart Templeton :  “  I’ve owned a Quattro pod for more years than I care to remember, and it has never let me down.  

Highly stable, very practical, well done Fox!”

HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍQUATTRO POD® II 3 ROD
Druhá generace stojanu, Quattro II, se ukázal být velkým nástupcem původního Quattro podu, který před 
mnoha lety spustil revoluci ve stojanech. Quattro II je vybaven inovativními funkcemi, které z něj dělají jeden z 
nejlepších a nejvíce populárních stojanů na trhu, který byl kdy vyrobený.

X POD® PLUS
X Pod Plus nabízí cenově přijatelný stojan, který je robustní, spolehlivý a praktický. Čtyři nohy jsou spojeny 
se středovou hlavou. Celé křížové postavení lze snadno a rychle zajistit pomocí Fox Cam Lok zámků. Lehký, 
kompaktní a snadno nastavitelný, což z něj dělá stojan vhodný pro rybáře, kteří se často přemísťují.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 Střídavé uspořádání upevnění hrazd 
umožňuje volný pohyb indikátorů

 Oválný rám eliminuje kroucení 

 Plně nastavitelné tělo s Cam Lok zámky

 Velké, na dotek příjemné, ergonomicky 
tvarované zámky Cam Lok 

 Symetricky pohyblivé nohy 
pro snadné nastavení

 Vodováha pro zaručení 
vodorovného postavení 

 Dodáváno s luxusní taškou 
na stojan i hrazdami

 Rozložení podobné jako u nůžek

 Nízké těžiště dodává stabilitu

 Fox Cam Lok zámky

 Kompletně nastavitelné přední a 
zadní vidličky  30 a 25cm

 Obsahuje pár hrazd na tři pruty 

 Nastavitelná délka

 Velmi lehký a kompaktní design

*RRP *RRP

CRP015 Quattro Pod II 3-Rod Kit €294.99 7,965 Kč

*RRP *RRP

RP3495 X Pod Plus €179.99 4,860 Kč

Pomocí velkých, ergonomicky 
tvarovaných Cam Lok 
zámků se snadno nastaví 
potřebná výška stojanu.

Nástavec na hrazdách umožňuje 
perfektní zajištění prutů.

Snadné nastavení střední části 
stojanu s oválnou konstrukcí, která 
zamezí kroucení a protáčení.

Délku X Podu lze nastavit pomocí 
mechanismu Cam Lok.

Dodáváno s luxusní taškou  
a hrazdami.

Centrální hlava je spojena 
s nohami, které se otvírají 

podobnou akcí jako je systém 
rozevření nůžek, tedy velmi 

rychlé rozložení.

QUATTRO POD II ROZMĚRY

Délka od 102cm do 175cm
Výška od 25cm do 38,5cm

Šířka v přední části 40cm
Šířka v zadní části 37cm

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena
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STALKER+ POD ® , A-POD®

Velmi rychle, jednoduše a hlavně 
bezpečně lze za pomoci zámků 

nastavit do správné pozice hrazdy.

Hlavní část stojanu lze rozšířit tak, aby 
vyhovovaly různým délkám prutů.

Tři různé polohy nohou: Přední, 
centrální a zadní, aby vyhovovaly 

vaším požadavkům.

STALKER+ POD®

Od jeho uvedení na trh před třemi lety, získal Stalker Plus výsostní postavení na trhu a vybudoval si skvělé jméno 
pro svou kvalitu spojenou s mnoha praktickými funkcemi. Lehké černé hliníkové trubkové tělo dělá stojan 
Stalker Plus perfektní volbou pro neustále přesouvající se rybáře, stejně jako pro statické.  Centrální část těla 
je plně nastavitelná a umožňuje nastavit délku, která nejlépe vyhovuje vašim prutům, zatímco čtyři výsuvné 
nohy pomáhají stabilnímu postavení stojanu i na nerovném terénu. Kromě toho jsou nohy nastavitelné ve třech 
různých úhlech. Přední : pro pruty držení nízko u země. Centrální směr pro standartní nastavení prutu. Zadní: pro 
přidaní bouřkových tyčí pro lov s pruty vysoko do vzduchu.

A-POD+™

Fantastický Pod Plus je založen na stejném designu jako Stalker Plus, ale 
nemá možnost nastavitelné délky noh a není dodáván s hrazdami na 2 
pruty. Pevně věříme, že v této cenové hladině neexistuje na trhu lepší 
stojan. Doporučujeme jej rybářům, kteří právě začínají, ale kteří chtějí mít 
velice kvalitní a funkční výrobek bez nutnosti velkých �nančních investic.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 Lehký hliníkový rám

 Rozšiřitelné tělo a nohy

 Dodováno s párem hrazd na dva a tři pruty

 Dodáváno s přepravním pouzdrem

 Rozšiřitelné tělo

 Lehký hliníkový rám

 Tři pozice nohou

 Dodáváno s hrazdou na tři pruty

 Dodáváno s pouzdrem zdarma

*RRP *RRP

CRP022 Stalker+ Pod €119.99 3,240 Kč

*RRP *RRP

CRP023 A-Pod + €82.99 2,241 Kč

Stalker+ Pod 3 Buzz Bar

Hrazdy na dva pruty jsou také v balení

      *RRP - Doporučená cena

Dodáváno s pouzdrem zdarma

Dodáváno s pouzdrem zdarma

VLASTNOSTI
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David Poole@FishermanPoolie:  “ My New Fox Stalker Plus Rod Pod is outstanding! V.Highly Impressed!“/FoxInternational1

HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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 BUTT GRIPS

I přes svou malou velikost, nabízí větší 
dotykovou plochu s prutem, něž podobné 
výrobky jiných výrobců. To umožňuje pevnější 
sevření prutu. Small (malá) verze je ideální pro 
všechny standardní průměry blanků prutů. 
Large (velká) verze je ideální pro duplonovou a 
korkovou rukojeť. Nyní nabízíme i novou verzi 
Medium (střední), která je ideální pro naše nové 
pruty se Skinny korkovou a duplonovou rukojetí.

SURE GRIP BUTT REST

Tato pružinovým mechanismem opatřená 
zadní rohatinka je určená zejména pro situace, 
kdy budete muset lovit s utaženou brzdou 
a potřebujete chránit prut před vytažením z 
rohatinky. Stačí umístit rukojeť prutu mezi dvě 
otáčející se gumové hlavy a tím se jeho poloha 
pevně zafixuje. Hlava sedí dokonale na prutu a  
nepoškodí jej.

ROD LOK

Unikátní zadní rohatinka, která svírá prut 
bezpečně, ale snadno jej uvolní, když ho 
potřebujete zvednout.

BUTT REST

Podobná jako naše zadní “U” rohatinka, ale 
tvarovaná vstříkováním.

REAR ‘U’ ROD REST HEAD

Kompaktní zadní rohatinka, která bezpečně 
svírá zadní část prutu. Těsné sevření je ideální 
pro rybolov u vázek, ale se snadno uvolní při 
zvedání prutu.

DUO GRIP REST

Vstřikováním lisovaná zadní rohatinka s 
gumovou vložkou, která umožňuje uzamknout 
prut při rybaření na krátkou vzdálenost. 
Obsahuje dva sloty na věčné světýlko.

FRONTRUNNER REST

Frontrunner rohatinka má speciální hlavu 
s hlubokou drážkou, která umožňí hladký 
průchod vlasce. Má také gumovou vložku, která 
brání prutu v posouvání. Je vybavena slotem na 
věčné světýlko.

BUTT RESTS, BANK STICKS, BUZZ BARS

BB2692 Butt Rest

CBR004 Sure Grip Butt Grip

BB7086 Rod Lok

BB5133 Duo  Grip Rear Rest

CBR001 Small (pro dělené rukojeti)

CBR005 Medium Skinny (pro korkové a celoduplonové rukojeti) NOVINKA

CBR002 Large (pro korkové a celoduplonové rukojeti) NEW
      

BB4049 Frontrunner Rod Rest Head

BB6211 Mini Frontrunner Rod Rest Head

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head
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HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍCAM LOK STORM POLE BANKSTICKS
Hliníkové bouřkové tyče s práškovou barvou na povrchu, které jsou ideální pro použití 
s Fox bivaky a přístřešky. Celá řada je dostupná ve čtyřech verzích a všechny verze jsou 
rozšiřitelné přibližně na 175% jejich původní délky.

CAM LOK EURO BANKSTICKS
V průměru identické jako Fox Storm Poles, robustní vidličky opatřené Tommy tyčkou 
vyčnívajícím v pravém úhlu, k poskytnutí lepší pákové síly při upevnění signalizátorů či 
rohatinek. Všechny modely jsou výsuvné a mají patentovaný Fox Cam Lok mechanismus.

Délka CAMLOK POWERPOINT®

48in (120cm) CBS019 CBS023

36in (90cm) CBS020 CBS024

24in (60cm) CBS021 CBS025

16in (40cm) CBS022 CBS026

Délka CAMLOK POWERPOINT®

36in (90cm) CBS027 CBS031

24in (60cm) CBS028 CBS032

18in (45cm) CBS029 CBS033

12in (30cm) CBS030 CBS034

Délka CAMLOK POWERPOINT®

30in (76cm) CBS035 CBS038

20in (50cm) CBS036 CBS039

12in (30cm) CBS037 CBS040

Odnímatelný Tommy bar 
poskytuje větší zavrtávácí sílu 

pro lepší zavrtání do země.

Vidličky jsou k dostání buď jako 
Cam Lok® nebo Powerpoint®, které 

proniknou i do nejtvrdší země.

 K dostání s Cam Lok® nebo Powerpoint® 

 K dostání s Cam Lok® nebo Powerpoint® 

Storm 
Pole 

Cam Action 
Bankstick

Euro 
Bankstick

CAM LOK BANKSTICKS
V průměru štíhlejší než vidlička Euro Banksticks, tyto mimořádně dlouhé, prodloužitelné 
vidličky mají standartní 3/8” BSF závit. Vestavěnný T- Bar dodává lepší utahovací sílu.

3 ROD EURO BUZZ BARS

 K dostání s Cam Lok® nebo Powerpoint® 

 Teleskopické hrazdy na 3 pruty

 Vyrobeno ze 5/8” hliníku

 Dodáváno v páru

*RRP *RRP

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars €34.99 945 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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/FoxInternational1 @steveblythy :  “@foxint just got black label buzz bars and banksticks, well happy with them, fantastic quality”

HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍBLACK LABEL™ 3-ROD ADJUSTABLE BUZZ BARS 
Tyto nastavitelné hrazdy se dodávají v páru a jsou k dostání také ve verzi XL. Mají centrální závit pro připojení 
k vidličce spolu se zaslepovacími krytkami na obou koncích hrazd. To znamená, že můžete použít Black Label 
Coversion Kit a přetransformovat ji ze standardní hrazdy na nastavitelnou sestavu vidliček a hrazdy.

BLACK LABEL™ 2-ROD ADJUSTABLE BUZZ BARS 
Tyto sexy 2-Rod Adjustable Buzz Bars se ukázaly být velmi populární a jsou nyní jedny z nejprodávanějších 
položek v rámci řady Black Label. Přesto, že je to hrazda na 2 pruty, tak stále mají na koncích zaslepené víčka pro 
možnost přestavění na dvouvidličkovou sestavu.

BLACK LABEL™ FIXED BUZZ BARS 
Existují tři různé verze Fixed Buzz Bars v této řadě – Verze na 2-pruty, 3-pruty a verze XL na 3- pruty (extra široké).  Stejně 
jako u Adjustable Buzz Bars mají centrální závit pro připojení k vidličce spolu se zaslepovacími krytkami na obou koncích 
hrazd. To znamená, že můžete použít Black Label Coversion Kit a přetransformovat ji ze standardní 
hrazdy na nastavitelnou sestavu vidliček a hrazdy a nebo do stojanu za pomoci Black Label Rod Pod.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 Dodáváno s odolnou koženou podložkou pro dokonalé dotažení k vidličkám

 Vnitřní trubka má jednu plochou stranu, aby se zabránilo vnitřnímu protáčení

 Kroužek se závitem místo standartně používaného šroubku pro fixaci nastavené délky 

 Centrální šroubu může být odstraněn, pokuď se používá v sestavě se dvěmi vidličkami

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Standard: Zadní lze nastavit v rozsahu od 15cm do 23cm, přední nastavitelná od 18cm do 25cm

 XL: Zadní hrazda nastavitelná od 23cm do 37cm, přední lze nastavit od 25cm do 43cm

 Dodáváno s odolnou koženou podložkou pro dokonalé utažení k vidličkám

 Vnitřní trubka má jednu plochou stranu, aby nedocházelo k vnitřnímu protáčení

 Kroužek se závitem místo standartně používaného šroubku pro fixaci nastavené délky 

 Centrální šroubu může být odstraněn, pokuď se používá v sestavě se dvěmi vidličkami

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Zadní hrazda lze nastavit od 11cm do 15cm a přední hrazdu lze nastavit od 13cm do 18cm

 Dodáváno s odolnou koženou podložkou pro dokonalé dotažení

 Verze na 2-pruty : (Zadní: 11cm/Přední: 13cm) Verze na 3-pruty: (Zadní: 23cm/Přední: 25cm) umožňují lov s pruty blízko sebe

 Verze na 3-pruty XL (Zadní:25cm/přední:28cm) je vhodná pro rybáře, kteří mají navijáky rádi dál od sebe

 Centrální šroub může být odstraněn, pokuď se používá v sestavě se dvěmi vidličkami

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pár) €57.99 1,566 Kč

CBB009 Black Label 3-Rod Adjustable XL (Pár) €76.99 2,079 Kč

*RRP *RRP

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pár) €35.99 972 Kč

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pár) €42.99 1,161 Kč

CBB003 Black Label 3-Rod XL Fixed (Pár) €49.99 1,350 Kč

*RRP *RRP

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pár) €49.99 1,350 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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BLACK LABEL™ CAM-LOK BANKSTICKS 
Vzhledem k velkému zájmu jsme nyní vidličky z řady Black Label Banksticks opatřili našim patentovaným 
systémem Cam – Lok . V loňském roce jsme představili tři velikosti a pro rok 2015 přicházíme s dalšími třemi 
velikostmi.

VIDLIČKY BLACK LABEL 
Zahrnuje šest různých velikostí nastavitelných vidliček a obsahují šikovný obojek se závitem 
pro lepší a jednodušší �xaci délky vidličky místo standartně používaného šroubu.

BLACK LABEL™ CAM-LOK POWERPOINT® BANKSTICKS 
Opět kvůli četným žádostem od našich zákazníků, máme další nový přírustek v 
řadě vidliček – tentokrát vidličky Powerpoint se systémem Cam-Lok.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 K dispozici ve verzích : 6 ins (15cm), 9ins (23cm), 12ins (30cm), 18ins (45cm), 24ins (60cm)  
a 36ins (90cm)

 Funkce Cam Lok zámků pro lepší fixaci při vysunuté vidličce

 Mohou být použity ve spojení s Black label Rod Pod a se všemi hrazdami Black Label  
Buzz Bars

 Navrženy tak, aby se vešly do Black Label Stage Stand a Stabilizeru

 Odolný černý eloxovaný povrch

 Lehké, ale neuvěřitelné odolné

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Vnitřní trubka má plochou stranu, aby se zabránilo jeho vnitřnímu kroucení

 Můžou být použité i ve spojení s Black Label Rod Pod a se všemi Black Label Buzz Bars

 Navrženy tak, aby se perfektně vešly do Black Label Stage Stand a Stabilizátoru

 Odolný černý eloxovaný povrch

 Lehké, ale neuvěřitelně silné

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 K dostání ve verzích: 9ins (23cm), 12ins (30cm), 18ins (45cm), 24ins (60cm) a 36ins (90cm)

 Systém Cam-Lok pro silnější sevření při prodloužení

 Kompaktibilní s Black Label Rod Pod a se všemi hrazdami Black Label Buzz Bars

 Navrženy tak, aby se vešly do Black Label Stage Stand a stabilizátoru

 Odolný eloxovaný černý povrch

 Lehké, ale neuvěřitelně silné

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam-Lok Bankstick NOVINKA €12.99 351 Kč

CBS041 9ins/23cm Black Label Cam-Lok Bankstick €14.99 405 Kč

CBS042 12ins/30cm Black Label Cam-Lok Bankstick €17.99 486 Kč

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam-Lok Bankstick €22.99 621 Kč

CBS044 24ins/60cm Black Label Cam-Lok Bankstick NOVINKA €23.99 648 Kč

CBS045 36ins/90cm Black Label Cam-Lok Bankstick NOVINKA €26.99 729 Kč

*RRP *RRP

CBS001 5ins/13cm Black Label Bankstick €14.99 351 Kč

CBS002 9ins/23cm Black Label Bankstick €17.99 405 Kč

CBS003 12ins/30cm Black Label Bankstick €22.99 486 Kč

CBS004 18ins/45cm Black Label Bankstick €23.99 621 Kč

CBS005 24ins/60cm Black Label Bankstick €26.99 675 Kč

CBS006 36ins/90cm Black Label Bankstick €18.99 729 Kč

*RRP *RRP

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam-Lok Powerpoint Stick NOVINKA €14.99 486 Kč

CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam-Lok Powerpoint Stick NOVINKA €17.99 621 Kč

CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam-Lok Powerpoint Stick NOVINKA €22.99 702 Kč

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam-Lok Powerpoint Stick NOVINKA €23.99 729 Kč

CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam-Lok Powerpoint Stick NOVINKA €26.99 756 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA
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HRAZDY, STOJANY, VIDLIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BLACK LABEL™ POWERPOINT® BANKSTICKS 
Vzhledem k odolné Powerpoint špičce na konci těchto vidliček, jsou ideální pro tvrdý 
povrch, kde je zapíchnutí běžné vidličky problematické. Nicméně přidání této špičky 
znamená, že nejsou kompaktibilní s Black Label Stage Stand nebo Stabilizerem.

VLASTNOSTI
 Pojistný kroužek pro nastavení výšky místo standartně používaného šroubu

 Silná a ostrá špička na konci 

 Dodáváno s “T- Barem”  pro větší pákový efekt při zavrtávání na tvrdého povrchu

 Vnitřní trubka má plochou stranu, aby se zabránilo vnitřnímu protáčení

 Kompaktibilní s Black Label Buzz Bars

 Černý odolný eloxovaný povrch

 Lehký, ale neuvěřitelně odolný

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBS014 9ins/23cm Black Label Powerpoint Bankstick €17.99 486 Kč

CBS015 12ins/30cm Black Label Powerpoint Bankstick €22.99 621 Kč

CBS016 18ins/45cm Black Label Powerpoint Bankstick €25.99 702 Kč

CBS017 24ins/60cm Black Label Powerpoint Bankstick €26.99 729 Kč

CBS018 36ins/90cm Black Label Powerpoint Bankstick €29.99 810 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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ŘADA BLACK LABEL

BLACK LABEL™ ROD POD
Vyrobený z masivního hliníku s převodovým mechanismem na nohách. Princip stojanu je velmi podobný Quatro 
II pod, nicméně tato verze je mnohem lehčí a kompaktnější.

Navíc je navržen pro kompaktibilitu s vidličkami Black Label Banksticks (což zase zaručuje kompatibilitu s 
hrazdami Black Label Buzz Bars a Conversion Kit) což znamená, že jakmile vlastníte vidličky a dvě hrazdy stačí 
jednoduše koupit rám stojanu a Konverzní sadu pro vytvoření tohoto stojanu. To šetří nejen peníze, ale i prostor!

VLASTNOSTI
 Ideální pro lov na tvrdých březích – beton, štěrk či mola

 Dlouhý 68cm při sestavení a 78cm ve sbaleném stavu

 Dodáván s ochranným neoprenovým pouzdrem

 Není kompaktibilní s  vidličkami Black Label Powerpoint banksticks

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

      *RRP - Doporučená cena

*RRP *RRP

CRP025 Black Label Rod Pod €169.99 4,590 Kč

Nastavitelná prostřední tyč, aby 
vyhovala pro různé délky prutů

Křídlové matice pro zajištění vidliček 
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Nastavitelný úhlový adaptér 
na připevnění k vidličce 

CONVERSION KIT
Navržen tak, aby dokázal přeměnit všechny hrazdy z řady Black Label 
Buzz Bars do dvouvidličkové sestavy.

 Umožňuje sestavit stojan Black Label Rod Pod za pomoci 
Black Label Buzz Bars hrazd a vidliček

 Zahrnuje: 4x závity, 2x zaslepovací víčka a 1x imbusový klíč

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

STABILISER
Navržen tak, aby zabránil vidličkám protáčení v měkkém terénu, což vám 
umožní lovit se sestavou pevnější jako skála.

ANGLE ADAPTER
Tento šikovný adaptér je určen pro rybáře, kteří mají rádi špičky svých 
prutů zdvyžené vysoko na hrazdách nebo jednotlivě na vidličce, ale 
nechtějí narušit indikaci záběru na signalizátoru.

 Vyrobeno z eloxovaného hliníku

 Umožňuje změnit úhel signalizátoru nebo hrazdy 

 Pomůcka při indikaci záběru se špičkami prutů vysoko do nebe

 Ideální pro rybáře lovící na dlouhé vzdálenosti na velkých 
jezerech,ale také perfektní pro říční rybáře

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBS011 Black Label Stabiliser €15.99 432 Kč

*RRP *RRP

CBB018 Black Label Angle Adaptor €12.99 351 Kč

*RRP *RRP

CBB007 Black Label Conversion Kit €7.99 216 Kč

Všechny hrazdy mají na 
koncích černé krytky 

Pomocí Konverzní sady  se vaše 
hrazdy mohou změnit na hrazdy 

podobné brankové konstrukci

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
 Kompaktibilní se standardními vidličkami 

řady Black Label (mimo Power Point)

 Robustní palcové šroubení a rovněž krásný vzhled

 Ideální pro měkkou půdu

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky
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LEATHER WASHERS 
Tyto praktické kožené podložky dávají skvělou možnost 
perfektního dotažení signalizátorů na vidličky nebo hrazdy. 
Kromě toho také pracují při spojování hrazd a vidliček.

SPACERS 
Šikovný nástroj, který umožňuje, aby vaše sigmalizátory 
byly umístěny výše od vidliček nebo stojanu.

VLASTNOSTI VLASTNOSTI
 Větší odolnost než gumové a také méně 

pravděpodobnější jejich prasknutí

 Čtyři podložky v balení

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Dodáváno po třech v balení

 Vyrobeno z odolného černého eloxovaného hliníku

 Vhodný pro všechny hrazdy Black Label Buzz Bars

 Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBB006 Black Label Leather Washers €3.99 108 Kč

STAGE STAND 
Navržený pro lov ryb z dřevěných mol, když 
nebudete chtít používat stojan.

STAGE STAND INSERT 
Tato šikovná 8cm dlouhá vložka umožňuje držet 
špičky prutů co nejblíže k vodní hladině.

VLASTNOSTI VLASTNOSTI
 Robustní křídlová matice pro pevnou fixaci vidličky

 Šroubovák součást balení pro  bezpečné 
zajištění na dřevených molech

 Pracuje i se Stage Stand Insert, standardními 
vidličkami Black Label Banksticks a Cam-Lock Black 
Label vidličkami (mimo vidliček PowerPoint)

 Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

 Funguje perfektně s Black Label Stage Stand

 Lehký černý eloxovaný hliník

 Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBS012 Black Label Stage Stand €19.99 540 Kč

*RRP *RRP

CBS013 Black Label Stage Stand Insert €6.49 175 Kč

*RRP *RRP

CBB010 Black Label Spacers €7.99 216 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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SWINGER PLATE SNAG EARS  
V návaznosti na princip Hockey Stick Snag Ears je tento konkrétní model 
pro použití s Fox Swingery. Obsahují vestavěnou desku, na kterou můžete 
umístit Snag Ears, signalizátor a swinger mnohem snadněji, než kdy dříve.

SNAG EAR PLATES   
Kromě toho, že nabízíme sady Snag Ears s deskou na upenění 
swinger nebo Black Label indikátoru záběru, máme v nabídce také 
tyto samostatné základny. To znamená, že když vlastníte některé ze 
standardních Black Label Snag Ears, tak si můžete jednoduše koupit 
samostatnou základnu bez dalších uší, které nepotřebujete.

HOCKEY STICK SNAG EARS  
Tyto praktické Snag Ears můžou vypadat trochu odlišně od normálních 
a to proto, že mají spojovací hokejku zabudovanou do podstavy, tudíž je 
sestavení Snag Ears, signalizátoru a swingeru snadnější než kdy dříve.

SNAG EARS  
Tyto Snag Ears jsou k dispozici ve dvou velikostech a mají velmi praktické 
využití, protože zabraňují vyskočení prutů při razantním záběru do strany.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 Navrženo pro nasazení Fox swingerů 

 Uši lze odšroubovat, aby byly chráněné 
při přepravě nebo když nejsou potřeba

 Špičky mají gumový povrch, 
aby chránily vaše pruty

 Kompatibilní s většinou signalizátorů, 
především pak s naší řadou 
signalizátorů N a M série Microns!

 K dostání XL verze pro lov se 
špičkami vysoko k nebi

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Hockey Stick Plate a Swinger 
Plate k dispozici samostatně

 Ideální pro rybáře, kteří již vlastní 
Black Label Snag Ears

 Vyrobeno z odolného hliníku

 Obal vyroben ze 100% 
recyklované lepenky

 Navrženo pro našroubování Black 
Label indikátorů záběru 

 Uši lze odšroubovat, aby byly chráněny při 
přepravě nebo když nejsou potřeba

 Špičky mají gumový povrch, aby chránily vaše pruty

 Kompatibilní s většinou signalizátorů, především 
pak s naší řadou signalizátorů N a M série Microns!

 K dostání XL verze pro lov se špičkami vysoko k nebi

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

 Uši lze odšroubovat, aby byly chráněny při 
přepravě nebo když je nepotřebujeme

 Špičky mají gumový povrch, aby chránily vaše pruty

 Kompatibilní s většinou signalizátorů, především 
pak s naší řadou signalizátorů N a M série Microns!

 XL verze pro lov se špičkama vysoko k nebi

 Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

*RRP *RRP

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears €19.99 540 Kč

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL €21.99 594 Kč

*RRP *RRP

CBB013 Black Label Hockey Stick Plate €12.99 351 Kč

CBB015 Black Label Swinger Plate €13.99 378 Kč

*RRP *RRP

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears €19.99 540 Kč

CBB012 Black Label Hockey Stick Snag Ears XL €21.99 594 Kč

*RRP *RRP

CBB005 Black Label Snag Ears €17.99 486 Kč

CBB008 Black Label XL Snag Ears €19.99 540 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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Indikátory 
záběru 
Původní swinger Fox byl produkt, který změnil způsob lovu ryb 
přes noc a co je důležitější, změnil i způsob, jakým rybáři přemýšleli 
o signalizaci záběru od ryby. Ačkoli uplynulo více než 25let od 
původního návrhu swingeru Fox, i nové výrobky této řady stále 
čerpají inspiraci z tohoto původního modelu. 

Samozřejmě máme v nabídce celou řadu swingerů, včetně nového Black Label MK3 Purple 
Swinger, což je opravdu krásný produkt. Kromě širokého sortimentu Swingerů máme také 
celou řadu indikátorů záběru pod označením produktové řady Black Label, které jsou 
velmi populární od svého uvedení na trh v roce 2012. V rámci řady Black Label naleznete 
rozličné tvary a druhy, které se hodí do celé řady různých rybářských situací. Tudíž pokud 
chcete lovit s volným nebo s napnutým vlascem, v dálkách či u břehu, buďte si jistí, že u 
nás naleznete vše co potřebujete.
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Sledujte nás  
na Instagramu 
@fox_international

¹ Black LabelTM

¹ Euro Swingers® Mk2
¹ Mk3 Swinger®

¹ Micro Swinger®

 

PRODUKTOVÁ  
ŘADA FOX

INDIKÁTORY ZÁBĚRU 
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BLACK LABEL™, CIS

SLIK® BOBBIN 
Tento dobře promyšlený design je vybavený populárním Slik Clipem, který má dvojí účel a masivní výhodu v porovnání s ostatními 
indikátory. Slik Clip je navržen tak, aby umožnil umístění vlasce do spodní části klipu. To zvyšuje citlivost bobinů a je obzvláště 
účinný při lovu s povoleným vlascem. Není možné, aby se vlasec posunul o milimetr, bez posunutí bobinu. Jakmile dostatene 
záběr, tak se vlasec přesune ze spodní části klipu do střední a tím umožní volně průchodný vlasec, kterému klip nijak nebrání v 
odvíjení. Jediný okamžik, kdy se klip odpojí od vlasce je v momentu, kdy zvednete prut z vidliček.  Další výhodou toho Slik klipu je, 
že síla sevření vlasce je plně nastavitelná, což znamená, že můžete měnit průměry kmenového vlasce, aniž byste museli měnit klip 
indikátoru. Tento klip lze také použít jako tradiční volně průchodný indikátor.  Kromě inteligentního Slip klipu je také dodáván s 
8cm dlouhým řetízkem Black Ball Chain, Slim Head a Hockey Stick.  Stejně jako u standartního bobinu je nyní k dostání i v barvě Fox 
oranžové.

BOBBIN
V sadě společně se standartním bobbinem získáváte Hockey Stics v černé 
barvě, Dacron Cord v délce 28.9cm, Slim Head a Ball Clip.  To z něj dělá 
všestranný indikátor, který je vhodný především na lov s povoleným vlascem, 
ale po přídání extra zaváží bude fungovat adekvátně i při lovu na delší 
vzdálenost. Dalo by se říci, že je to dokonalý indikátor pro začinající rybáře. 
Vzhledem k velkému zájmu o Black Label Bobbin je nyní k dispozici i v barvě 
oranžové Fox!

BLACK LABELTM BITE INDICATORS 
Pohledná řada indikátorů Black Label byla navržena tak, aby doplňovala naši ucelenou řadu Black Label a zároveň pomáhá rybáři zajistit co 
nejlepší možnost indikaci záběru.  Celá řada je navržena tak, aby jste si mohli koupit samostatný Bobbin za relativně malé peníze a potom 
si jej kompletně sestavit podle sebe (díky našemu systému C.I.S), aby byl efektivní a vyhovoval odlišným rybářských situacím, ve kterých se 
ocitnete. 

*RRP *RRP

CBI033 Black Label Bobbin White €10.99 297 Kč

CBI034 Black Label Bobbin Blue €10.99 297 Kč

CBI035 Black Label Bobbin Red €10.99 297 Kč

CBI036 Black Label Bobbin Purple €10.99 297 Kč

CBI037 Black Label Bobbin Green €10.99 297 Kč

CBI038 Black Label Bobbin Gunsmoke €10.99 297 Kč

CBI080 Black Label Bobbin Orange NOVINKA €10.99 297 Kč

*RRP *RRP

CBI052 Black Label Slik Bobbin White €12.99 351 Kč

CBI053 Black Label Slik Bobbin Blue €12.99 351 Kč

CBI054 Black Label SlikBobbin Red €12.99 351 Kč

CBI055 Black Label Slik Bobbin Purple €12.99 351 Kč

CBI056 Black Label Slik Bobbin Green €12.99 351 Kč

CBI057 Black Label Slik Bobbin Gunsmoke €12.99 351 Kč

CBI083 Black Label Slik Bobbin Orange NOVINKA 12.99 351 Kč

      *RRP - Doporučená cena



163

2015

www.foxint.com

ST
A

N
D

A
RD

 B
O

BB
IN

/FoxInternational1
Insta

K_pudney:  “Love my ones ... I’ve got red”

INDIKÁTORY ZÁBĚRU 

CIS CUSTOM INDICATOR SYSTEM

Existuje celá dostupná řada pruduktů pod označením Black Label CIS, kdy všechny byly 
navrženy tak, aby umožnily sestavení indikátoru podle vlastních představ a podle potřeby 
použití. Můžete si jednoduše koupit standartní Bobbin nebo úzký Bobbin a poté jej upravit 
podle vlastních představ.

SLIK® BOBBIN CLIPS 
Slik klip je k dispozici i samostatně pro případy, kdy si 
chcete postavit vlastní indikátor z řady komponentů 
s označením CIS, nebo pokud již vlastníte standartní 
Black Label bobin a chcete jej změnit na Slik verzi. 
K dostání v červené, bílé, zelené, černé, purpurové, 
modré a nyní oranžové barvě a všechny mají 
nastavitelné černé objímky, které Vám umožní snížit 
nebo zvýšit sílu stisku vlasce podle vlastní potřeby.

FAT HEAD CONVERTER 
Díky tomuto praktickému výrobku můžeme standartní úzké tělo 
indikátoru zaměnit za větší a těžší. Můžete jednoduše odšroubovat klip 
z indikátoru a poté nasunout silnou hlavu na tenkou a klip namontovat 
zpátky.

MICRO HEAD  
Tato malá sexy Micro hlava je jen 16mm dlouhá a je 
doslova pomyslnou třešničkou na dortu! Je perfektní pro 
rybáře, kteří potřebují vyrobit velmi lehký bobin pro lov 
s povoleným vlascem a oceňují minimalistický vzhled. 
Micro Head je nyní k dispozici i v oranžové barvě.

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ...

*RRP *RRP

CBI058 Black Label Slik Clip White €3.99 108 Kč

CBI059 Black Label Slik Clip Blue €3.99 108 Kč

CBI060 Black Label Slik Clip Red €3.99 108 Kč

CBI061 Black Label Slik Clip Purple €3.99 108 Kč

CBI062 Black Label Slik Clip Green €3.99 108 Kč

CBI063 Black Label Slik Clip Black €3.99 108 Kč

CBI084 Black Label Slik Clip Orange NOVINKA €3.99 108 Kč

*RRP *RRP

CBI039 Black Label Converter White €4.49 121 Kč

CBI040 Black Label Converter Blue €4.49 121 Kč

CBI041 Black Label Converter Red €4.49 121 Kč

CBI042 Black Label Converter Purple €4.49 121 Kč

CBI043 Black Label Converter Green €4.49 121 Kč

CBI044 Black Label Converter smoke €4.49 121 Kč

CBI081 Black Label Converter Orange NOVINKA €4.50 122 Kč

*RRP *RRP

CBI046 Black Label Micro Head White €3.99 108 Kč

CBI047 Black Label Micro Head Blue €3.99 108 Kč

CBI048 Black Label Micro Head Red €3.99 108 Kč

CBI049 Black Label Micro Head Purple €3.99 108 Kč

CBI050 Black Label Micro Head Green €3.99 108 Kč

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke €3.99 108 Kč

CBI082 Black Label Micro Head Orange NOVINKA €3.99 108 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Skutečná 
velikost

Skutečná 
velikost
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CIS

SLIM WEIGHT 
Dodáváno v balení po dvou kusech těchto 5 gramových závažíček a  
jsou určeny pro zvýšení váhy vašich Slim Head, které jsou dodávány s 
Bobbinem a Slik Bobbinem.  Díky odolné černé eloxované povrchové 
úpravě dokonale doplňují naši řadu Black Label.

FAT WEIGHT 
Opět dodávány  v balení po dvou 15 gramových kusech. Jsou navrženy 
pro přídání k Fat Head Converteru a tím zvýšení potřebné váhy vašeho 
indikátoru. Díky odolné černé eloxované úpravě dokonale doplňují řadu 
Black Label.

ISOTOPES (K DOSTÁNÍ POUZE V UK)   
Tyto praktické izotopy  jsou k dispozici ve dvou velikostech - Standard 
( 3mm x 25mm) a Micro ( 2mm x 12mm) a jsou určeny pro použití s naší 
řadou indikátorů Black Label, aby jemně zářily v noci. 

BALL CLIP 
Jedná se o stejný klip, jaký byl použit u 
našich po dlouhá léta populárních starších 
indikátorů Corelite. Tyto stylové čelisti jsou 
nastavitelné podle aktuální situace u vody.

HOCKEY STICK 
Toto je stejná “hokejka” jako u našich starších Corelite indikátorů a je 
vyrobena z vstřikovaného odolného plastu. Bude fungovat společně s 
Springer Arm, Swinger Arm, Dacron Cord, Ball Chain a Link Chain.

*RRP *RRP

CBI064 Black Label Slim Weight 5g x 2 €3.99 108 Kč

*RRP *RRP

CBI045 Black Label Fat Weight 15g x 2 €4.99 135 Kč

*RRP *RRP

CBI077 Black Label Ball Clip €4.25 115 Kč

*RRP *RRP

CBI072 Black Label Hockey Stick €3.99 108 Kč

   *RRP - Doporučená cena
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SPRINGER® ARM  
Tohle sklolamínátové ramínko, vážící  14gramů, poskytuje dokonalou 
indikaci záběru při lovu s napnutým vlascem. Pokuď chcete lovit s 
návazcem Zig Rig, s napnutým vlascem na větší vzdálenosti a utaženou 
brzdou na závadových vodách, tak jej musíte mít!

MINI SWINGER® ARM  
Stejně jako tradiční swinger, který byl vynalezen �rmou 
Fox před více jak 25ti lety,  má i toto hliníkové Mini 
Swinger Arm rameno skutečně moderní vzhled. S 
otočnými čepy na obou stranách z něj dělá neuvěřitelně 
citlivý indikátor, který je také všestranný. Nicméně, jeho 
hlavní výhody poznáte hlavně v situacích, kdy chytáte v 
silném větru s povolenými vlasci a toto pevné rameno 
zabraňuje falešným záběrům. Tudíž když pípne Váš 
hlásič, je nadmíru jasné, že je to díky rybí aktivitě.

DACRON CORD  
Tyto lehké šňůrky z dacronu jsou dlouhé 23cm a lze je zkrátit, aby jste 
měli přesně délku jakou potřebujete. Vzhledem k lehkosti dacronu jsou 
velmi vhodné pro lov s povoleným vlascem a lehkým bobinem.

BALL CHAIN  
K dostání v 7,5cm a 23cm dlouhém provedení. Tyto celočerné kuličkové 
řetízky doplňují řadu Black Label. Mohou být použity jak se Slik klipem, 
tak i se standartním Ball klipem.

LINK CHAIN   
V nabídce naleznete také tyto 7,5cm a 23cm dlouhé řetízky v černé barvě 
pro případ, že dáváte přednost tomuto typu řetízku před kuličkovým 
typem.

*RRP *RRP

CBI065 Black Label Springer Arm €5.49 148 Kč

*RRP *RRP

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm €7.99 216 Kč

*RRP *RRP

CBI071 Black Label 9ins Dacron Cord €4.99 135 Kč

*RRP *RRP

CBI069 Black Label 3ins Ball Chain €4.99 135 Kč

CBI070 Black Label 9ins Ball Chain €6.25 169 Kč

*RRP *RRP

CBI067 Black Label 3ins Link Chain €4.99 135 Kč

CBI068 Black Label 9ins Link Chain €6.25 169 Kč

     *RRP - Doporučená cena
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SWINGER®  MK2 EURO & ILLUMINATED

*RRP *RRP

CSI008 Euro MK2 Swinger - Red €44.99 1,215 Kč

CSI009 Euro MK2 Swinger - Amber €44.99 1,215 Kč

CSI010 Euro MK2 Swinger - Green €44.99 1,215 Kč

CSI011 Euro MK2 Swinger - Blue €44.99 1,215 Kč

CSI012 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod €134.99 3,645 Kč

CSI013 Euro MK2 Presentation Set 4 Rod €169.99 4,590 Kč

CSI014 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod (all blue) €124.99 3,375 Kč

     *RRP - Doporučená cena

EURO MK2 SWINGER 
PRESENTATION SET 

Swingery Euro a Euro ILLUMINATED 
jsou k dispozici také v kompletních 

sadách (pro 3 nebo 4 pruty), abychom 
nabídli kompletní set indikátorů včetně 

elegantního plně polstrovaného pouzdra.

VLASTNOSTI
		Zjednodušené klipy pro rychlé 

připevnění pod hlásič

		Gumové tlumiče na spodní části těla swingeru

		Rozšířený předek pro lepší viditelnost

		Nastavitelný pružinový napínací systém

		Pevný klip pro vedení vlasce či šňůry

		80g posuvné závaží

		Hlava indikátoru je vyrobena 
lehkého reaktivního akrylu

		Slot na Betalight světlo

Pružinový napínací systém s 
nastavitelným tlakem.

SWINGER® EURO MK2

Euro Swinger MK2 je novou vylepšenou verzí původní verze Euro Swinger, která byla velmi populární 
u kaprařů z celého světa. Nyní je k dispozici zámek, který drží vlasec až do doby, než zvednete prut z 
hlásiče. Hmotnost 80g a napínací pružinový systém pomáhají skvěle zvládat indikaci záběru při lovu na 
dlouhé vzdálenosti, stejně jako při lovu na krátké až středně dlouhé vzdálenosti. Umožňují také vytvořit 
jak zatížení 170g při lovu na dlouhé vzdálenosti, ale také skoro nulové zatížení při lovu na povolené 
vlasce.

K dispozici je praktický Betalight Slot na hlavě swingeru a tato hlava je vyrobena z lehkého reaktivního 
akrylu, což vytváří ve tmě decentní světlo.
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*RRP *RRP

CSI008 Euro MK2 Swinger - Red €44.99 1,215 Kč

CSI009 Euro MK2 Swinger - Amber €44.99 1,215 Kč

CSI010 Euro MK2 Swinger - Green €44.99 1,215 Kč

CSI011 Euro MK2 Swinger - Blue €44.99 1,215 Kč

CSI012 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod €134.99 3,645 Kč

CSI013 Euro MK2 Presentation Set 4 Rod €169.99 4,590 Kč

CSI014 Euro MK2 Presentation Set 3 Rod (all blue) €124.99 3,375 Kč

*RRP *RRP

CSI015 Illuminated Euro MK2 Swinger - Red €59.99 1,620 Kč

CSI016 Illuminated Euro MK2 Swinger - Amber €59.99 1,620 Kč

CSI017 Illuminated Euro MK2 Swinger - Green €59.99 1,620 Kč

CSI018 Illuminated Euro MK2 Swinger - Blue €59.99 1,620 Kč

CSI019 Illuminated Euro MKII Presentation Set 3 Rod €184.99 4,995 Kč

CSI020 Illuminated Euro MKII Presentation Set 4 Rod €249.99 6,750 Kč

CSI021 Illuminated Euro MKII Pres. Set 3 Rod (all blue) €184.99 4,995 Kč

     *RRP - Doporučená cena

SWINGER® ILLUMINATED EURO MK2

Svítící verze swingeru Euro MK2 nabízí stejný design jako standartní Euro MK2 Swinger, ale 
s možností jej zapojit do napájecího konektoru u signalizátoru. Swinger se rozsvítí, když je 
aktivován alarm. Swinger se po každém aktivování hlásiče velmi viditelně rozsvítí, zejména v noci. 
Také ve spojení se signalizátory, které to umožňují, bude při tzv. “padáčku” blikat.

VLASTNOSTI
		Svítí, pokuď je připojený ke konektoru hlásiče

		Hlava napodobuje LED diodu u 
hlásiče při tzv. “padáčku.”

		Efektivní rychlopřipínací klipy

		Gumové tlumiče na spodní straně hlavy

		Rozšířený přední konec pro lepší viditelnost

		Nastavitelný pružinový systém

		Posuvné závažíčko 80g

		Hlava indikátoru je vyrobená z 
lehkého reaktivního akrylu

		Betalight slot
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SWINGER® MICRO

Jeden z prvních houpačkových indikátorů na trhu - Micro Swinger, byl 
speciálně navržen pro rybáře, kteří milují kompaktnější indikátory. Je 
vybaven vylepšenou hlavou a zámečkem pro minimální tření vlasce.

BLACK LABEL MK3 PURPLE

Vzhledem k velkému zájmu jsme rozšířili naši řadu o tuto překrásnou 
barevnou variantu. Těží ze všech funkcí, jako standartní MK3 swingery. 
Tento swinger naší speciální edice řady Black Label má �alovou hlavu v 
kombinaci černým ramínkem a černým závažíčkem a je ideální volbou pro 
rybáře, kteří preferují jemnější vzhled.

*RRP *RRP

SI2544 Micro Swinger - Blue €19.99 540 Kč

SI2545 Micro Swinger - Red €19.99 540 Kč

SI2546 Micro Swinger - Yellow €19.99 540 Kč

SI2547 Micro Swinger - Green €19.99 540 Kč

SI2569 Micro Swinger Presentation Set 3 Rod €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

CSI032 3-Rod Black Label MK3 Swinger Purple NOVINKA €119.00 3,240 Kč

CSI033 4-Rod Black Label MK3 Swinger Purple NOVINKA €139.00 3,780 Kč

*RRP *RRP

CSI002 MK3 Swinger - Red €21.99 945 Kč

CSI003 MK3 Swinger - Amber €21.99 945 Kč

CSI004 MK3 Swinger - Green €21.99 945 Kč

CSI005 MK3 Swinger - Blue €21.99 945 Kč

CSI006 MK3 Swinger Presentation Set 3 Rod €69.99 3,240 Kč

CSI007 MK3 Swinger Presentation Set 3 Rod (all blue) €69.99 3,240 Kč

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

		Rychlý připínací klip pro připevnění pod hlásič

		Gumové tlumiče na spodní straně hlavy

		Rozšířený přední konec pro lepší viditelnost

		Hlava indikátoru je vyrobená z lehkého reaktivního akrylu

		Betalight slot

		Nastavitelný klip na vlasec

		Kompaktní rameno z nerezové oceli pro větší citlivost na krátkou a střední 
vzdálenost

		Posuvné závaží – 42g

		Hlava indikátoru je vyrobená z lehkého reaktivního akrylu

		Betalight slot

SWINGER® MK3

Swinger MK3 byl změněný, aby dostal nový moderní vzhled. Navržen 
tak, aby se více hodil pro lov na krátké až střední vzdálenosti. MK3 má 
posuvné 50g závaží, které umožňuje nastavení toho správného napětí 
při různém způsobu lovu. MK3 je vybaven systémem Line Gate, který byl 
nyní upraven tak, aby byl v pevné poloze.

NOVINKA
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Vlasce
Utrácení velkých částek za bižuterii, pruty, signalizátory, bivaky, čluny a 
navijáky dává smysl, ale když na cívku navinete vlasec, který nemá velkou 
kvalitu, tak všechny vynaložené peníze mohou přijít nazmar. Ve firmě Fox 
věříme, že kmenový vlasec je jednou z nejdůležitějších položek ve Vaší 
výbavě, kterou budete kupovat a proto jsme odhodlaní Vám poskytnout 
vynikající kvalitu za vynaložené peníze. Vzhledem k našemu přístupu k 
nejmodernější špíčkové technologii jsme velice hrdí, že můžeme nabídnout 
podle našeho názoru jedny z nejlepších vlasců, šňůr a fluorocarbonů na trhu 
v dané cenové kategorii...

V naší produktové řadě Fox naleznete vlasce či šňůry pro všechny situace, proto v 
následujících stránkách objevíte například super poddajné vlasce, malých průměrů na 
vynikající nahazování, rychle klesající, téměř neviditelné �uorocarbony, odolné proti 
oděru, neutrálně vyvážené, málo viditelné rybářské vlasce na Floating metodu či šňůry v 
té nejvyšší kvalitě. Kromě toho zde naleznete také šňůry s olověným jádrem, či speciální 
šňůry pro práci se spodovým prutem nebo na markerování. Pro novou sezonu přicházíme 
s celou řadou novinek, jako například Exocet MK2 Spod Braid, Exocet MK2 Marker Braid, či 
zbrusu novým Soft Steel Camo vlascem a dle našeho názoru nejlepší pletenou šňůrou na 
trhu se jménem Submerge..

Chcete-li vidět naše odhodlání, že opravdu nabízíme momentálně ty nejlepší možné 
vlasce, tak jsme stali jako jedni z prvních na trhu členy European Fishing Tackle Trade 
Association (EFTTA) Line Charter. Členstvím se zavazujem k tomu, že naše vlasce jsou řádně 
označeny a testovány a přizpůsobujeme je nejvyšším průmyslovým standardům.
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Exocet™ 
 Exocet™ Tapered Mono
¹ Soft Steel® Camo
¹ Warrior® XT
¹ Surface
¹ Illusion® Trans Khaki
¹ Pletené šňůry 

ŘADA PRODUKTŮ FOX

VLASCE
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EXOCET™ TAPERED MONO 
12LB - 35LB, 15LB - 35LB

Náš vlasec Exocet Tapered se ukázal být skutečným vítězem v posledních 
pár letech, kdy si jej oblíbilo mnoho lidí a nyní je považován za nejlepší 
volbu pro rybáře, kteří chytají na revírech se zákazem používání olověnek. 
Prvních 5 metrů má silný průměr 35lb (0,50mm). Pak se dalších 7m 
zužuje až do průměru 12lb (0,30mm) nebo 15lb (0,33mm). Pak následuje  
300metrů v 0,30 nebo 0,33mm průměru. No a na druhém konci pak u 
posledních 7 metrů pruměr opět stoupá až na 0,50mm a v tomto průměru 
je pak posledních 5 metrů vlasce. Jedná se tedy o jedinečnou kombinaci 
šokového a kmenového vlasce bez nutnosti uzlového vázání.   

EXOCET™

Exocet se stal rychle jedním z nejvíce používaných vlasců. Poté co si získal 
impozantní pověst díky své spolehlivosti a výkonnosti, stal se volbou 
číslo jedna pro mnoho světových kaprařských kapacit.

    Perfektní pro daleké náhozy

		Lze dosáhnout náhozů až 180m

		Dvojité ujímání znamená, že vlasec může být otočen, takže vám dá dvě možnosti použití za 
vynaložené peníze

		Velmi pružný a přesto vysoce odolný proti oděru

		Skoro neviditelná zelená barva ladí s dnem jezera

		Vysoká pevnost v uzlu a bez paměti

		Dodáváno na 300m cívkách

VLASTNOSTI
    Nizký průměr a pružný, takže je ideální pro daleké 

nahazování

		Vysoká odolnost proti oděru s ohledem na nízký průměr

		Potápí se překvapivě rychle 

		Skoro neviditelná zelená barva ladí s dnem jezera

		Vysoká pevnost v uzlu s malou pamětí

		Dodáváno na cívce

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML123 13lb (5.9kg) 0.30mm 1000m €26.99 729 Kč

CML124 16lb (7.27kg) 0.33mm 1000m €26.99 729 Kč

CML125 18lb (8.18kg) 0.35mm 1000m €26.99 729 Kč

CML126 20lb (9.09kg) 0.37mm 1000m €26.99 729 Kč

CML127 23lb (10.45kg) 0.40mm 1000m €26.99 729 Kč

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML121 12-35lb (5.4-15.9kg) 0.30-0.50mm 300m €14.99 405 Kč

CML122 15-35lb (6.8-15.9kg) 0.33-0.50mm 300m €14.99 405 Kč

      *RRP - Doporučená cenaVLASCE
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VLASCECAMO SOFT STEEL®

Náš velmi populární vlasec Camo Soft Steel prošel pro nadcházející 
sezonu výraznou promněnou a nyní je lepší, než kdy předtím. Poprvé 
je dostupný ve dvou variantách - Light Camo a Dark Camo, což udržuje 
barevnostní kompatibilitu s produkty řady Edges.

VLASTNOSTI
   Nízká průtažnost a velmi odolný

		Velmi pružný, nízký průměr z něj dělá vlasec ideální na 
nahazování

		Vysoce odolný proti oděru

		Barevné maskovaní je velmi těžké odhalit na dně jezera

		Vysoká pevnost v uzlu a téměř bez paměti

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

Light Camo

CML132 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML133 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML134 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML135 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

Dark Camo

CML136 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

CML139 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m NOVINKA €29.99 810 Kč

NOVINKA

      *RRP - Doporučená cena
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  Variabilní použití

		Velmi silný, ale dobře poddajný

		Vysoká pevnost v uzlu a odolný proti oděru

		Nizká viditelnost

		Řízený faktor průtažnosti

		K dispozici v zelené a hnědé barvě

VLASTNOSTI

SURFACE 12LB & 15LB
S každoročně rostoucí popularitou lovu na hladině, jsme byli zaplavení 
žádostmi o vyvinutí plovoucího vlasce. Po testování v létě 2013 byl vlasec 
Surface začátkem roku 2014 distribuován zákazníkům a vysloužil si velký 
úspěch.

   Neutrálně vybalancovaný

		Nízký průměr a nízká viditelnost

		Ohebný pro lepší nahazování

		Disktrétní na vodní hladině

		Vysoká odolnost proti oděru a velká pevnost v uzlu

		Dodáván na 250m cívkách

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m NOVINKA €9.99 270 Kč

CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m NOVINKA €9.99 270 Kč

NOVINKA

WARRIOR® XT 10LB, 12LB, 15LB & 20LB

Warrior XT  je pravidelně používán našimi konzultanty a to hlavně díky 
tomu, že i přes nízkou cenu je spolehlivý ve všech možných aspektech.

VLASTNOSTI

Zelený Hnědý Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML074 CML080 10lb (4.5kg) 0.30mm 1320m €10.99 297 Kč

CML075 CML081 12lb (5.4kg) 0.33mm 1150m €10.99 297 Kč

CML076 CML082 15lb (6.8kg) 0.35mm 1030m €10.99 297 Kč

CML077 CML083 20lb (9.0kg) 0.38mm 870m €10.99 297 Kč

      *RRP - Doporučená cenaVLASCE
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VLASTNOSTI

ILLUSION® TRANS KHAKI
Tento nový revoluční Illusion �uocarbon využívá naši novou technologii 
Trans Khaki, díky které je ještě méně viditelný než kdy dříve. Náš zkušený 
potápěč Rob Hughes byl velkou měrou zapojen do vývoje tohoto 
produktu a říkal, že je to nejlepší �uocarbonový vlasec, který kdy kdo 
vyrobil. Nejen, že je vlasec neviditelný, když leží na dně jezera, ale na 
rozdíl od jiných výrobců, zůstavá také neviditelný, když je ve vodním 
sloupci.

    Velice ohebný pro plynulé nahazování a pro splynutí se dnem 

		Extrémní potápivost

		Ve vodě je neviditelný

		Vysoká odolnost proti oděru

		Vysoká pevnost v uzlu

		Dodováno v návinu 200m na cívce

		V nabídce také 600m návin

NOVINKA

      *RRP - Doporučená cena

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m NOVINKA €24.99 675 Kč

CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m NOVINKA €24.99 675 Kč

CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m NOVINKA €69.99 1,890 Kč

CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m NOVINKA €69.99 1,890 Kč

SPATŘÍTE  

JEJ?
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  Zelená barva snižuje viditelnost a možnost vyplašení kapra

		Vysoce plovoucí

		Bez průtažnosti

		Nizký průměr ideální na nahazování

		Vysoká pevnost v uzlu

		Dodopručujeme používat v kombinaci se šokovým vlascem

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CBL012 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m NOVINKA €29.99 810 Kč

VLASTNOSTI

SUBMERGE
V loňském roce jsme zaznamenali obrovský úspěch přerušovaného 
maskování na produktech Edges, jako například Camotex, Re�ex, Camo 
Leadcore a Armadillo. Proto nyní přicházíme s novou vysoce potápivou 
kmenovou šňůrou, která je právě v této dvoubarevné Dark Camo verzi.  
Submerge je těžká jako staré boty, tudiž to z ní dělá ideální volbu jako 
kmenovou šňůru pro vázkové vody.

EXOCET™ MK2 MARKER BRAID

Tato zbrusu nová šňůra v zelené barvě byla speciálně navržena pro využití 
při markerování. 

    Rychle potápivá

		Nizký průměr, velmi ohebná pro dokonalé nahazování

		Ohebná pro dokonalé kopírování dna

		Vysoce odolná proti oděru

		Prakticky nulová průtažnost

		Ideální na vázkové vody

		K dispozici v 300m a 600m návinech

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CBL008 25lb (11.3kg) 0.16mm 300m NOVINKA €39.99 1,080 Kč

CBL009 25lb (11.3kg) 0.16mm 600m NOVINKA €79.99 2,160 Kč

CBL010 40lb (18.1kg) 0.20mm 300m NOVINKA €39.99 1,080 Kč

CBL011 40lb (18.1kg) 0.20mm 600m NOVINKA €79.99 2,160 Kč

NOVINKA

NOVINKA

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI

VLASCE
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 Vysoce plovoucí

		Bez průtažnosti

		Nizký průměr pro nahazování

		Vysoká pevnost v uzlu

		Doporučujeme používat v kombinaci s šokovým vlascem

HORIZON® BRAID MAIN LINE

HORIZON® BRAID SPOD & MARKER

  Vyrobeno ze 100% vlákna Spectra, tato šňůra přídá metry navíc při nahazování

		Olivově zelená skvěle ladí se dnem

		Velmi nízký průměr

		Prakticky nulová průtažnost, která dává dokonalou indikaci záběru

		Vynikající pevnost v uzlu a odolnost proti oděru

		Dodáváno na 300m cívkách

		K dispozici v nosnostích: 20lb,25lb a 30lb

  Velmi nízká průtažnost, která dokonale přenáší nerovnosti dna

		Nízký průměr umožňuje dokonalé nahazování se spod nebo marker plovákem

		K dispozici v 20lb nosnost

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CBL013 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m NOVINKA €29.99 810 Kč

EXOCET™ MK2 SPOD BRAID

Tato zbrusu nová vysoce viditelná šňůra žluté barvy, byla speciálně 
navržena pro využití na krmení raketami. NOVINKA

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML058 20lb (9.0kg) 0.20mm 300m €39.99 1,080 Kč

Kód Nosnost Průměr Metrů na cívce * *RRP *RRP

CML055 20lb (9.0kg) 0.20mm 300m €39.99 1,080 Kč

CML056 25lb (11.3kg) 0.24mm 300m €39.99 1,080 Kč

CML057 30lb (13.6kg) 0.26mm 300m €39.99 1,080 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VLASTNOSTI
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Organizéry 
Není jistě náhoda, že rybáři, kteří mají pořádek ve svých věcech, většinou 
loví více ryb. Náš vývojový tým uznal tuhle skutečnost a strávil nad vývojem 
úložných boxů, krabiček a přihrádek mnoho hodin vývoje.

V době, než jsme uvedli na trh náš originální Fox Box, bylo skladování položek velmi 
chaotické a rybáři se často uchylovali ke koupi boxů, které byly určené pro domácí kutily.

V průběhu let se tento skladovací systém vyvinul pod názvem F-Box a byl znovu navržen 
a inovován mnoha praktickými vylepšeními. Mezi tyto funkce patří gumové těsnění, 
oddělené přihrádky, odolné panty, spolehlivé boční zámky a praktický ergonomický tvar. 
Kromě sortimentu F-Boxů máme také dva úložné systémy pod produktovou řadou Royale. 
Oba tyto produkty jsou velmi oblíbené u rybářů díky jejich nízké ceně v poměru k jejich 
vynikající kvalitě.

Chápeme, že kromě nutnosti nalezení řešení pro ukládání bižuterie a různých pomůcek, 
musíme nabídnout řešení také pro skladování hotových návazců. Proto v této sekci 
naleznete výrobky vhodné pro uložení montáží různých typů. Různé montáže vyžadují 
různé úložení, ať už se jedná o standartní návazce (Rigid Rig Case) nebo návazce typu 
Zig Rig (Zig Disc) a také návazce typu Chod (Chod/Withy Bin). Jedině tak, že přijedete na 
lovné místo s již dostatečným množstvím hotových návazců, můžete pak více úsilí věnovat 
samotnému rybaření a tím chytnete i více ryb…
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹  Řadu F-Box

¹  Boxy řady Royale

¹  Rigid Rig Case

¹  Zig Disc

¹  Chod Withy Bin

V TÉTO SEKCI 
NALEZNETE

ORGANIZÉRY 
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ŘADA F-BOX®

F BOX LARGE DOUBLE F BOX MEDIUM DOUBLE
  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 4 

  Deep partition small x 8 

  Shallow partition large x 4 

  Shallow partition medium x 4 

  Shallow partition small x 4

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 3 

  Deep partition small x 3 

  Shallow partition large x 4 

  Shallow partition small x 4

F BOX LARGE SINGLE F BOX MEDIUM SINGLE
  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 4 

  Deep partition small x 8 

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 3 

   Deep partition small x 3 

F BOX® &  
DELUXE F BOX
Komplexní řešení ukládání drobností dávají 
Deluxe F-Boxy, které jsou navíc dodávány s 
velkou škálou menších F-Boxů, tudíž budete 
mít jeden úložný prostor, který poskytne 
přehledné uložení vašich drobností a 
potřebných nástrojů pro výrobu montáží. Bižuterie není součást balení 

*RRP *RRP

CBX005 Large Double Box €54.99 1,485 Kč

*RRP *RRP

CBX006 Medium Double Box €44.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CBX007 Large Single Box €44.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CBX008 Medium Single Box €32.99 891 Kč

Celá řada je zcela integrována s naší populární řadou tašek  
Royale a FX, takže si můžete být jistí, že na těchto taškách 
naleznete vždy kapsu správné velikosti, pro umístění F-boxu. 
F-Boxy  mají stejné vlastnosti jako F-Box Deluxe, ale jsou 
dodávány bez dalších úložných boxů, takže si je můžete 
přispůsobit podle svých vlastních požadavků.

      *RRP - Doporučená cena
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  Deep partition large x 4  

  Deep partition small x 8 

  Shallow partition medium x 4 

  8 compartment x 2

  2 compartment x 1 

  4 compartment shallow x 1 

   Rig boards x 2 

  Deep partition medium x 4

   Shallow partition large x 4

  Shallow partition small x 4

  4 compartment x 1

  8 compartment shallow x 1

  Spool dispensers x 5

  Flip top x 2

F BOX DELUXE LARGE DOUBLE

  Deep partition large x 4  

   Deep partition small x 3

  Shallow partition small x 4 

  6 compartment x 1 

   8 compartment shallow x 1 

  Spool dispensers x 2 

  Deep partition medium x 3

  Shallow partition large x 4

  8 compartment x 1

  4 compartment x 1

   4 compartment shallow x 1

   Flip top x 2

F BOX DELUXE MEDIUM DOUBLE

F BOX DELUXE LARGE SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition small x 8

  4 compartment x 1

  Spool Dispensers x 5

  Flip top x 2

  Deep partition medium x 4

   8 compartment x 2

  2 compartment x 1

  Rig boards x 2

F BOX DELUXE MEDIUM SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition small x 3

  4 compartment x 1

  Flip top x 2

  Deep partition medium x 3

  8 compartment x 1

  Spool dispensers x 2

*RRP *RRP

CBX001 Deluxe Large Double €109.99 2,970 Kč

*RRP *RRP

CBX002 Deluxe Medium Double €65.99 1,782 Kč

*RRP *RRP

CBX004 Deluxe Medium Single €44.99 1,215 Kč

*RRP *RRP

CBX003 Deluxe Large Single €82.99 2,241 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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ŘADA F-BOX®

F BOX® COMPARTMENT BOXES
Obratlíky, boilie zarážky, klipy a další malé položky z kaprařské bižuterie 
jsou potřebné, ale bez F-Boxů by mohlo být skladování takových drobných 
předmětů noční můrou. Nabízíme proto širokou škálu boxů vyrobených 
na míru, které jsou schopné uskladnit všechny vaše drobné položky. Jsou 
opatřeny přihrádkami, které zamezí promíchání, navíc jsou dostupné 
v různých rozměrech, takže si můžete celý system přispůsobit vlastním 
požadavkům. Řada F-Box také nabízí širokou škálu doplňků pro ještě 
lepší uskladnění a také aby poskytnuly plnou ochranu vašim koncovým 
montážím. Proto jsou k dispozici velice propracované Rig Boards, Line 
Dispensers a Rig Storage Box.

F BOX RIG BOARD SET
Rig Board set byl navržený tak, aby byl schopný uložit širokou škálu 
různých návazců v jednom kompaktním boxu.

Balení obsahuje 4 x Rig Boards desky, které jsou schopné uložit  
až 80 návazců.

*RRP *RRP

CBX020 Rig Board Set €39.99 1,080 Kč

*RRP *RRP

CBX017 Full Compartment €10.99 297 Kč

CBX018 Full Compartment Shallow €10.99 297 Kč

CBX015 2 Compartment €10.99 297 Kč

CBX016 2 Compartment Shallow €10.99 297 Kč

CBX013 3 Compartment €10.99 297 Kč

CBX011 4 Compartment €10.99 297 Kč

CBX012 4 Compartment Shallow €10.99 297 Kč

CBX028 6 Compartment €10.99 297 Kč

CBX029 6 Compartment Shallow €10.99 297 Kč

CBX009 8 Compartment €10.99 297 Kč

Model Délka Šířka Hloubka

Deep Compartments 105 mm 80 mm 25 mm

Shallow Compartments 105 mm 80 mm 20 mm

VLASTNOSTI
 Moderní design

 Obsah krabiček je viditelný přes víko

 Bezpečnostní zámky

 Snadné vyjmutí obsahu

 Široký rozsah a rozmanitost uložených produktů

      *RRP - Doporučená cena

8 Compartment

4 Compartment

6 Compartment
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ROYALE SYSTEM BOXES, RIGID RIG CASE

ROYALE SYSTEM BOX
Naše šikovné Royale System Boxy jsou k dispozici ve dvou velikostech 
a jsou navrženy pro rybáře, kteří chtějí špičkový úložný box pro uložení 
kaprařské bižuterie s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Royale Tackle Box 
Medium

VLASTNOSTI
 Ideální pro uložení bižuterie potřebné k uvázání montáží

 Odnímatelné přepážky umožňují měnit velikost úložného prostoru

  Verze Medium  obsahuje: : 4 Compartment Box, 2 Compartment Box,  
4 x Flip Top 4 Compartment Box, Rig Board and Spool Dispenser

  Verze Large obsahuje: : 8 Compartment Box, 2 Compartment Box,  
4 Compartment Box x 2, Flip Top 4 Compartment Box x 4, Rig Board,  
Spool Dispenser x 2

 Box má zelenou barvu

 Dokonale velikostně sedí do tašek řady Royale a FX

*RRP *RRP

CBX067 Royal Tackle Box Medium €32.99 891 Kč

CBX068 Royal Tackle Box Large €49.99 1,350 Kč

      *RRP - Doporučená cena

VHODNÉ I PRO 

ZAČÁTEČNÍKY!
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Inovativní pouzdro na návazce Rigid Rig Case systém způsobil značný 
rozruch od jeho uvedení na trh. Řada rybářů si ho zamilovala díky jeho 
jedinečnému designu. Z vnější strany může vypadat jako jiné pouzdra 
na návazce. Nicméně po jeho otevření budete velmi překvapení, kolik 
návazců je schopno pojmout. Oproti běžným pouzdrům pojme až 
dvojnásobek návazců.

Návazce nejsou součástí balení

VLASTNOSTI
  Oboustranně sklopná odnímatelná středová část. Je navržen pro uložení i dlouhých Zig rig 

návazců, které omotáváte postupně okolo této střední části.

  Zaoblené konce udrží správné natočení hadičky proti háčku, takže návazec si zachová svou 
efektivitu.

 Ideální pro uložení široké škály návazců

 Vysoká hustota pěny udrží kolíky bezpečně na svém místě.

 Profilovaná tyčka na háčky zabrání sjíždění a motání návazců

 Vestavěný úložný prostor s úloženými kolíky, které jsou součástí balení.

 Pravítko na horší části pro přesné odměřování návazců

 Vysoce odolný plast

 Voděodolné těsnění proti vniku vody

 Rozměry: D 35cm x Š 10cm x V 7cm

Tvarovaná tyč na háčky, která zabrání 
sklouznutí návazců a následnému 
zamotání

Šikovný úložný prostor pro úschovu 
nevyužitých kolíčků

Zaoblené konce na prostřední části 
pomahájí zachovat agresivní natočení 
hadiček a umožňují úschovu Zig Rig 
návazců

Masivní skladovací kapacita v porovnání 
s jinými zařizeními podobných rozměrů

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

CBX069 F Box Rigid Rig Case €31.99 864 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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ZIG DISC, CHOD WITHY

ZIG DISC
Zig Disc byl navržen naším týmem designerů, aby se stal dokonalým řešením při skladování návazců Zig Rig. 
Pět individuálních tvarovaných disků z EVA pěny, z nichž má každý speciální  drážky pro skladování tří navazců 
Zig Rig. Nicméně můžete zde uložit i více návazců. Disky mohou být vyjmuty a mají obvod 30cm, takže mohou 
posloužit jako takové pravítko při navazování Zig návazců požadovaných délek. Stačí háček umístit do pěny 
a začít omotávat návazec okolo disku dokud nebude dosahovat potřebné délky. Na konci vytvoříte smyčku a 
upevníte pomocí dodávaných kolíčků.

Návazce nejsou součástí balení

JAK TO FUNGUJE..

Nyní omotáte návazcovou šňůřku kolem 
Zig disku - jedno otočení je 30,5cm

Začnete tím, že umístíte háček do 
pěnové drážky

Udělejte na konci smyčku a celý návazec 
zajištíte pomocí kolíčku.

Pokuď jste dosáhly požadovanou délku, 
tak jednoduše odstříhněte šňůrku

VLASTNOSTI
 Dodáváno s 20ti kolíčky uložených v rukojeti

 Dododáváno v neoprenovém pouzdře na zip, které ochrání Vaše návazce při transportu

 Pět odnímatelných disků z husté pěny

*RRP *RRP

CAC498 Zig Disc €21.99 594 Kč

      *RRP - Doporučená cena
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best condition

Elliot Bertram @ElliotBertram97:  “@FoxInt this zig disc is fantastic! All my zigs made up and ready to go now ”
Insta

/FoxInternational1

ORGANIZÉRY STEAM AND STORE CHOD/WITHY BIN
Není pochyb o tom, že návazce Chod a Withy Pool Rigs patří mezi 
neojblíbenější – mimochodem i skvěle fungující - návazce všech dob, 
ale jejich výroba nad párou a jejich uložení tak, aby zůstaly nadále tak 
agresivně natočené, to byl vždy velký problém……až do teď!

VLASTNOSTI
  Kompaktní a bezpečné šroubovací víko v tonované zelené barvě

  Má tři různé průměry, které umožní vybrání vhodného zaoblení návazce

  Stačí umístit Chod nebo Withy Pool návazec do zvolené sekce a poté už jenom nahřejeme 
nad párou pro vytvoření požadovaného zaoblení

  Návazce mohou být uložené v tomto zařízení do doby použití

  Dodováno s 20ti speciálně navrženými špendlíky, které umožní připevnění tuhého návazce 
tak, aby byly napnuté a neztrácely svou funkčnost

*RRP *RRP

CAC377 Steam & Store Chod/Withy Bin €16.99 459 Kč

      *RRP - Doporučená cena

Vytvořte vždy dokonale agresivní 
natočení návazce
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Příslušenství
Bylo by správné si říct, že za poslední roky popularita naší široké řady 
doplňků a bižuterie vzrostla do rozměrů, o kterých se nám nezdálo ani v 
nejdivočejších snech. Naprostá většina rybářů nyní loví s naší bižuterií řady 
EDGES a na to jsme patřičně hrdí, protože vývoj a testování této produktové 
řady nám zabralo několik stovek hodin. Není dne, kdybychom neobdrželi 
zprávu od spokojeného zákazníka, který si při použití našich výrobků řady 
Edges, zvýšil svůj osobní rekord.

Kromě řady Edges, která se pro rok 2015 značně rozrostla, máme i celou řadu dalších 
doplňků, o které se s vámi podělíme v následujících stránách tohoto katalogu. Položky 
jako PVA, krmné nástroje, Zig Rig sety, doplňky pro lov na hladině, háčky, šňůrky, olova a 
plováky na Vás čekají v této sekci.

Navzdory tomu, že řada našeho příslušenství je tak široká a rozmanitá, tak každý jednotlivý 
produkt sdílí jednu společnou vlastnost – byl navržen rybáři pro rybáře na úrovni, kterou 
rybář potřebuje.

Sortiment Fox není jenom o velkých produktech jako jsou bivaky, stojany a lehátka. Máme 
také jednu z nejkomplexnějších řad doplňků pro rybáře, které kdy u někoho jen stěží 
naleznete. A každý z těchto doplňků je záměrně navržený tak, aby bylo vaše rybaření 
snadnější a produktivnější. Náš domovský designerský tým pracuje velmi úzce s naším 
vývojovým týmem a konzultanty přímo na březích jezer a pomáhají navrhnout ty nejlepší 
a nejinovativnější produkty, které jsou k dostání. 
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Sledujte nás  
na Instagramu 
@fox_international

¹ Řada EDGES
¹ Olova & Krmítka
¹ Háčky
¹ Hotové návazce
¹ Návazcový materiál
¹  Hadičky & Hotové olověnkové 

návazce
¹ Koncové montáže
¹ Jehly a nůžky
¹ Marker plováky
¹ Pomůcky na zakrmování
¹ PVA & Arma Mesh
¹ Zig & Controller Floats

ŘADA PRODUKTŮ FOX

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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ŘADA EDGES™

CAMOTEXTM STIFF 
 Velmi tvrdá potahovaná šňůrka vhodná pro návazce na položenou nebo pop-up

 Potah a šňůrka jsou kamuflážové barvy

  Doporučujeme odstranit vnější vrstvu před vázáním uzlů, protože tento materiál 
je tak tuhý, že potah se při tvorbě uzlu poškodí

 Velká schopnost zamezit zamotávání

 Snadno svléknutelný vnější potah

 K dispozici ve dvou barevných verzích: Light Camo a Dark Camo

 V nosnostech:  15lb (6,8kg), 20lb (9kg) a 25lb (11,3kg)

 V balení po 20ti metrech

CAMOTEXTM SOFT 
  Ultra měkká potažená šňůrka ideální pro návazce s nástrahou na dno nebo s 

pop-up

  Mohla bý být snadno zaměněna za normální nepotaženou šňůrkou díky tomu, 
jak je měkká

 Potah a šňůrka jsou kamuflážové barvy

 Snadno svléknutelný vnější potah

 K dispozici ve dvou barevných verzích :  Light Camo a Dark Camo

 V nosnostech: 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) a 25lb (11.3kg)

 V balení po 20ti metrech

CORETEXTM MATT
  Založena na originální šňůrce Coretex, ale s vylepšeným matným potahem ke 

snížení lesknutí ve vodě

 Ideální pro širokou škálu návazců

 Středně tuhý potah pomáhá proti zamotávání a umožňuje vytvářet 
kombinované návazce

 Snadno svléknutelný vnější potah

 K dispozici ve dvou barevných verzích: Green a Gravelly Brown

 V nosnostech: 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) and 35lb (15.8kg)

 V balení  po 20ti metrech

REFLEX® CAMO
 Navrženo tak, aby byla nejlepší pletenou šňůrkou současnosti 

 Má barevný maskovací vzor

 Velmi ohebná pletená šňůrka, která je ideální pro použití s Rapide PVA sáčky

 Klesá ke dnu bez potřeby tmelu

 K dispozici ve dvou barevných provedeních: Light Camo a Dark Camo

 K dostání v nosnostech: 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) a 35lb (15.8kg)

 V balení po 20ti metrech

	Nová vylepšená verze původní verze šňůrky Rigidity

	Nyní k dispozici v barvě Trans Khaki Camo pro nízkou viditelnost

	Nejtužší Chod vlasec, které jste kdy viděli

	Nizká viditelnost ve vodě

	Ideální pro návazce Chod a  Hinged Stiff návazce

		Tuhost je ideální vlastnost pro návazce, protože kapr jej po nasátí jen velice 
obtížně vyplivne 

	Uzel typu Whipping musí být použit na verzi 30lb (13.6kg)

	K dispozici v nosnostech:  25lb (11.3kg) a 30lb (13.6kg)

	Dodáváno v návinu 30m

RIGIDITYTM 

TRANS KHAKI

ILLUSION®  
TRANS KHAKI  
SOFT HOOKLINK
		Nová vylepšená verze Illusion fluorocarbonu  

nyní v revoluční barvě Trans Khaki Camo

		Ideální do průzračných vod

	Nejméně pod vodou viditelný návazcový materiál podle Roba Hughese

	Rychle potápivá a ohebná

	Vysoká odolnost vůči oděru a nízká průtažnost

	Vysoká pevnost v uzlu

		Ideální pro celou řadu návazců

	Dodáváno na cívce s návinem 50m

			Dostání v nosnostech:  12lb (5.45kg) a 15lb (6.8kg)

NOVINKA
NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

ARMADILLO®

 Nahrazuje původní Armadillo

 Má barevný kamuflážový vzor

 Určen k použití jako šňůrka do vázek nebo jako šokový návazcový materiál

 Skvělý pro daleké nahazování nebo do vázkových vod

 K dispozici ve verzích : Light Camo a Dark Camo

 K dispozici v nosnostech: 30lb (13.6kg) nebo 45lb (20.4kg)

 V návinu na cívce 20m

CAMO LEADCORE
 Skvělý pro maskování nebo jako oděru odolný materiál

 Snadno se splétá , velmi pružný, velmi hustý a velmi silný

 Má barevný maskovací vzor

 K dispozici ve dvou verzích: Light Camo a Dark Camo

 V nosnosti:  45lb (20.4kg)

 K dostání v návinu na cívce: 7m a 25m

SUBMERGE® LEAD FREE LEADER
  Skvělá alternativa olověnky a perfektní pro revíry, kde je zakázáno používání 

olověných šňůr

 Neuvěřitelně ohebný, dokonale kopíruje dno jezer

 Vysoká odolnost proti oděru

 Velmi snadno se splétá a spoje jsou neuvěřitelně pevné

 K dispozici ve dvou barvách: Gravelly Brown a Weedy Green

 V nosnostech:  30lb (13.6kg) a 45lb (20.4kg)

 V návinu 10m na cívce

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER
		Nová vylepšená verze Illusion fluorocarbonu nyní v revoluční barvě Trans Khaki 

Camo

	Perfektní návazcový materiál pro čisté vody

	Dvojnásobně efektivní než jiné návazcové materiály

	Nejméně pod vodou viditelný návazcový materiál podle Roba Hughese

		Těžký jako cihla a neuvěřitelně ohebný, což znamená, že krásně kopíruje dno jezera 

	Vysoká odolnost vůči oděru a nízká průtažnost

	Vysoká pevnost v uzlu

	Dodáván v návinu 50m na cívce

	K dispozici v nosnostech: 20lb (9kg) a 30lb (13.6kg)

NOVINKA
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Začneme tím, že navlečeme tungsten korálek z této 
sady na kmenový vlasec.

Nyní navlečeme hlavní Chod Rig sekci na kmenový 
vlasec, stejně jako na obrázku.

Navlečte druhou část korálku na vlasec. Ten jej pevně 
sevře, proto jej první nasliňte.

Umístěte obratlík na zářez, stejně jako na obrázku. Nyní spojte obě části dohromady, stejně jako na 
obrázku nahoře.

Navlečte gumový převlek ze sady na vlasec směrem 
ke korálku.

Nyní uvažte zvolené olovo na konec vlasce za pomoci 
Grinner uzlu.

Posuňte gumový převlek dolů přes obratlík na olovu. Nastavte Váš Chod korálek v požadované vzdálenosti 
od olova a Vaše Fixed Chod montáž je hotova.

JAK NA TO
VYTVOŘTE SI VLASTNÍ  NÁVAZEC FIXED NAKED 
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ŘADA EDGES™

HELI BUFFER SLEEVES
		Navrženo pro použití s helikoptérovým návazcem na 

šňůrce jako je Submerge nebo olověnka

	Malá dírka v boku umožňuje vyměnu olova

	Barva: Trans Khaki

	V balení 8 kusů

CHOD/HELI BUFFER SLEEVES
  Navrženo pro Helikoptérové nebo Chod návazce, když 

používáme fluorocarbon nebo monofilní vlasec.

  Obratlík vašeho návazce bude v tenkém, zužujícím se 
převleku, který bude absorbovat tlak při souboji s kaprem 
a zabrání obratlíku v poškození vlasce

  Malá dírka na boku umožňuje vyměnu olova 

  Barva: Trans Khaki

  V balení 6 kusů

CAC584 Heli Buffer Sleeves x8 NOVINKA

CAC490 Chod/Heli Buffer Sleeves x 6

  Navrženo tak, aby umožnil rybáři 
vytvoření fixovaného Naked Chod rig 
návazce přímo na kmenovém vlasci nebo 
na fluorocarbonu

  Korálek sám sevře vlasec velmi pevně, 
ale může být přesouván nad olovo podle 
potřeby

  Spodní převlek je přes olovo a lze nastavit 
způsob, aby olovo v případě nutnosti 
odpadlo

  Korálek během souboje s rybou sklouzne k 
olovu a ochrání kmenový vlasec 

 Dodáváno v sadě: 6x převlek a 6x kulička

TUNGSTEN  
CHOD BEAD KIT

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6 NOVINKA

NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

KWIK CHANGE ‘O’ RING
  Další tvar, který je jedinečný v řadě 

Edges

  Navrženo pro rybáře, kteří chtějí 
lovit s helikoptérovou montáží, ale 
chtějí měnit návazce bez řezání a 
vázání nových návazců

  Antireflexní úprava

  10 ks v balení

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKER
  Nový vylepšený vzhled, který 

napodobuje vzhled tungsten tmelu 
na návazci

  Navrženo tak, aby pomohl návazci 
kopírovat dno jezera

  Dodáváno na smyčce z drátu – 9 ks v 
balení

HEAVY DUTY ‘O’ RING
  Navrženo pro použití s 

helikoptérovým či Chod návazcem, 
pro odpadnutí olova při záběru

 Antireflexní úprava

 15 ks v balení

CAC496 Heavy Duty ‘O’ ring x 15

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers NOVINKA CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube NOVINKA

MAIN LINE STOP
 Velký zužující se stopper, který je 

určený pro použití na kmenovém 
vlasci, do kterého můžete vložit 5mm 
Tungsten korálek při lovu s Chod 
nebo Helikoptérovými návazci typu 
Naked

 Kuželový tvar umožňuje obratlíku 
uvolnit korálek bezpečnějí, než při 
klasickém tvaru

  Dodáváno na smyčce z drátu – 9 ks 
v balení

CAC492 Tapered Main Line Stop 

CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

LEADER SILICONE
  Navrženo pro použití na Submerge 

a olověnkách pro helikoptérové 
návazce

  0.5mm průměr

  	V provedení Trans Khaki kamufláž

  Dodáváno v délce 1.5m 

CAC569 0.5mm x1.5m NOVINKA

CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15

TAPERED BORE BEADS
	K dispozici v 6mm a 4mm

	V provedení Trans Khaki

		Verze 4mm je navržena pro olověnku při 
použití helikoptérových či Chod návazců

		Verze 6mm můžou být také umístěna na 
silicon při použití Helikoptérových nebo 
Chod montáží a na ochranu uzlů.

	V balení: 30ks

CAC557 4mm Bore Beads x 30 NOVINKA

CAC558 6mm Bore Beads x 30 NOVINKA

ANTI TANGLE TUBE
	Revoluční Trans Khaki maskování

	Ideální pro revíry, kde je olověnka  
 zakázaná

	Přidává ochranu proti oděru a   
 zamotávání. Pro rybu bezpečná.

CAC564 Anti Tangle Tube 2m NOVINKA

LINE ALIGNAS
  V provedení Trans Khaki kamufláž

  Snadná aplikace na očko háčku

  Vytvoří agresivní chytací úhel a kapr 
se bude obtížně zbavovat návazce

  K dostání ve 2 velikostech pro různé 
velikosti háčků – 10-7 a 6-2

  V balení: 10ks

CAC560 Hook Size 6-2 NOVINKA

CAC559 Hook Size 10-7 NOVINKA

SHRINK TUBE
 Barva: Trans Khaki

  K dostání ve třech velikostech : X 
Small (1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) 
a Medium (2.4-0.8mm)

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8 NOVINKA

WITHY CURVES
   Pro vytvoření perfektního úhlu u  

 Withy Pool Rig návazce

   Navlékáme pomocí Splicing Needle

   V provedení Trans Khaki kamufláž

   Mikro vroubkování na konci pro   
 Tungstenový tmel

 Pro velikost háčků 10-7 nebo 6-2

 V balení: 10ks

CAC561 Hook Size 10-7 NOVINKA

CAC562 Hook Size 6-2 NOVINKA

LOADED  
TUNGSTEN RIG TUBE
  Čtyřikrát těžší než olověnka

  Velmi ohebná, tudíž skvěle kopíruje 
dno

  Ideální pro revíry, kde je olověnka 
zakázaná

  Lehké navlečení na kmenový vlasec

 Dodáváno v délce 2m

TUNGSTEN  
BEAD 5MM
  5mm korálek z wolframu

  Navrženo pro použití s Tapered 
Mainline Stop

  15 korálků v balení

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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DOUBLE RING SWIVEL
  Ideální pro rybáře, kteří chtějí  lovit s inline 

odpadávacím systémem, ale také chtějí uvázat 
návazec přímo na obratlík

 Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

 8 ks v balení

CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

Vezměte 3 uncové olovo a vytáhněte z něj vnitřní 
gumovou vložku.

Vezměte nůžky a opratrně odstříhněte tenkou část 
vložky olova.

Pak nasaďte zkrácenou část vložky na obratlík, stejně 
jako na obrázku.

Navlékněte vnitřní část Drop-O� setu na Submerge 
šňůru.

Nasaďte vložku s obratlíkem do spodní části olova. Navlhčete vnitřní vložku a nasaďte ji na horní část 
olova.

Nyní je Submerge šňůra vedena vně olova. Nasuňte převlek na šňůru a převlečte přes vložku. Váš inline návazec je nyní hotový a je ideální pro 
umístění do PVA sáčku.

JAK NA TO
POUŽITÍ DROPOFF INLINE LEAD KIT

KWIK CHANGE  
DROP OFF INLINE SWIVEL
	 Unikátní design pro rybáře, kteří chtějí lovit s 

odpadávacími inline olovy, ale chtějí mít pořád 
možnost rychlé výměny montáže

 Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

 8 ks v balení

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7

DROP OFF  
INLINE LEAD KIT 
 Určeno pro použití se všemi inline olovy Fox

  Umožňuje odpadnutí inline olova z vlasce při chytání ve 
vázkových vodách

  Dodáván s převlekem, pokud chcete zvýšit sílu nutnou pro 
odpadnutí olova

 5x vložka a 5x převlek v balení

CAC487 Drop Off Inline Lead Kit x 5 Insert
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TADPOLE MULTI BEAD
  Barva: Trans Khaki

  Ideální pro poloprůběžné montáže s 
inline olovy

  V balení: 10ks

CAC476 Tadpole Multi Bead CAC497 Extending Boilie Prop

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180 NOVINKA

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134 NOVINKA

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50 NOVINKA

PELLET PEGS
		Navrženo pro bezpečené umístění 

pelet na vlasovém příponu

	Málo viditelná čirá barva

		K dostání ve třech velikostech – 
11mm (180ks), 13mm (134ks) a 21mm 
(50ks)

HAIR WIDGETS
  Navrženo pro pevné přichycení na 

obloučku háčku

  Umožňuje vytvoření vlasového 
přívěsu bez nutnosti vázání uzlů

  Jednodušše uvázat vlasový přívěs na 
Hair Widget a zvolit pozici na háčku

  V provedení Trans Khaki kamufláž

  V balení: 30ks

CAC556 Hair Widgets x 30 NOVINKA

ANTI BORE BAIT 
INSERTS
  Unikátní tvar, který se zasune do 

středu nástrahy, aby se zabránilo 
jejímu narušení  od vlasového 
příponu

  Ideální pro boilies a měkké nástrahy 
jako je maso, apod..

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS
  Umožňuje změnit velikost vaší 

nástrahy bez nutnosti měnit velikost 
vlasového příponu

  Tři velikosti v balení: small, medium 
a large

 Čirá barva

CAC539 Anti Bore Bait Insert NOVINKA

POWERGRIP PUTTY
	Extrémně hustý

	Pracuje se s ním velmi lehce

		Ideální pro vyvážení pop-up 
návazců nebo ke klesnutí návazce 
ke dnu

	Považovaný za nejlepší na trhu

CAC541 Powergrip Putty NOVINKA

SILICONE SLEEVES
		Otvor s průměrem 3mm v délce 

25mm

	V provedení Trans Khaki kamufláž

		Ideální pro řadu montáží  pro 
umístění přes Speed Links

	V balení: 15ks

CAC571 Silicone Sleeves NOVINKA

BOILIE STOPS
		Zúžené konce pro snadné nasunutí 

do vlasového příponu

	Malý a diskrétní vzhled na boilie

	Čírá barva

		K dispozici ve dvou velikostech: 
Micro a Standard

	V balení: 200 zarážek
CAC592 Boilie Stops Micro NOVINKA

CAC593 Boilie Stops Standard NOVINKA

BOILIE CAPS
		Mini háček pro snadné vtažení do 

nástrahy

		Pro bílou rybu velmi obtížné setřepat 
nástrahu z vlasového příponu

		Malá čirá čepička s diskrétním 
vzhledem snadno zmizí na vrcholu 
nástrahy

	120 ks čepiček v balení

CAC601 Boilie Caps NOVINKA

HAIR BRAID
		Navrženo pro zhotovování extra 

ohebných vlasových přívěsů

	Diskrétní hnědá barva

		Perfektní při použití malých a 
lehkých nástrah

	Dodáváno v délce 10m

BAIT FLOSS
		Navrženo pro uchycení nástrahy 

do kroužku nebo Mini Hook Ring 
Swivels

	Neutrální barva

		Dodáváno v krabičce se 
zabudovaným odřezávačem

	Balení: 50m na cívce

MARKER ELASTIC
  Červený elastický materiál dodáván 

v návinu 20m na cívce

  Ideální pro značení rybářských vlasců 
pro přesné nahazování a vnadění 

  Velmi lehce se sním pracuje a 
nepoškozuje kmenový vlasec

  Snadné odstranění z kmenového 
vlasce bez poškození

 

CAC484 Marker Elastic 20m Red

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

CAC565 Hair Braid 10m NOVINKA CAC512 Bait Floss 50m NOVINKA
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JAK NA TO
JAK SPRÁVNĚ POUŽÍT ANGLED DROP OFF RUN RIG KIT
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Vezměte hotovou montáž a stáhněte Rubber Bead 
dolů až přes obratlík.

V dalším kroku nasadíme kroužek ze sady na montáž. Vezměte obratlík Vámi zvoleného olova (doporučujeme váhy 
min.3oz) a nasadíme jej do kroužku, stejně jako na obrázku.

Nyní vezměte v sadě dodávaný kolíček tvaru T a 
za�xujeme jím olovo.

Nyní připojte Vaši montáž k obratlíku. Vaše průběžná montáž je nyní hotova a připravena 
oklamat i toho nejostražitějšího kapra.

Pro možnost odpadávání olova, jen vyměňte T-kolíček 
za naše PVA strip.

Vezměte ostré nůžky a přesahující PVA pásek 
odstříhněte.

Vaše olovo je nyní jištěno pro nához, ale po rozpuštění 
PVA kolíčku ve vodě, je schopné olovo v případě 
potřeby odpadnout.

		Unikátní tvar, který přivádí průběžné montáže na 
vyššé úroveň

		Šikmý velký kroužek sedí na správém místě a 
umožňuje dokonalý průchod vlasce

		Může být sestaven tak, aby při lovu v zarostlých 
vodách olovo v případě potřeby odpadlo 

	V provedení: Trans Khaki

		Balení obsahuje: 6 x Angled Clips, 6 x Angled Buffer 
Sleeves  a 6 x fixovací “T” kolíček

ANGLED  
DROP OFF  
RUN RING KIT

CAC600 Angled Drop Off Run Ring Kit x 6 NOVINKA

RUNNING SAFETY CLIPS
	V provedení Trans Khaki

	Navrženo pro vytvoření dokonale průběžné montáže

	Kolíček ve tvaru “T” zafixuje obratlík v závěsce

		Tvarovaný klip pro zavěšení olova a dosáhnutí větších vzdáleností 
při nahazování

	Převlek je určený k použití s olověnkami či hadičkami

		Sada obsahuje: Rung Ring a Speed Link, takže si můžete zvolit 
olovo podle svého uvážení

	Velikost balení: 6

CAC582 Running Safety Clips NOVINKA

PVA STRIPS
		Navrženo pro použití s Chod/Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer Sleeve 

a Angled Drop Off Run Ring Kit, když chceme mít odpadávací 
olovo

		Malé PVA strips se zastrčí do dírky u převleku a zbytek se 
zastříhne

	Doba rozpustnosti závisí na teplotě vody

	V balení: 10ks 

CPV047 PVA Strips NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

RUN RING KIT
		Jednoduchý tvar pro vytvoření základní průběžné 

montáže

	Velký kroužek pro volný průběh

	Umožňuje velkou citlivost záběru

		Balení obsahuje: 8 x Rings, 8 x Buffer Bead a 8 x 
Speed Link

	V provedení: Trans Khaki

CAC583 Running Ring Kit NOVINKA

TULIP BEADS
	Korálky, které umožní rybáři vytvoření vlastních  
 průběžných montáží

	Využívá přelomové Trans Khaki maskování

	Nízký profil je na dně nenápadný

	V balení: 10ks

CAC599 Tulip Beads x 10 NOVINKA

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS
	Protizávaží na pop-up montáže
	Snadné připojení na návazec bez jakéhokoliv poškození
	Záváží lze jednoduše připojit pomocí silikonové trubičky, která je součástí balení
	K dostání jednotlivé typy závaží – BB, AAA, SA a Swan
	Dávkovač je rozdělen také na šest sekcí: č.1, č.4, BB, AAA, SA a Swan

CAC513 Pop-Up Weights BB NOVINKA

CAC514 Pop-Up Weights AAA NOVINKA

CAC515 Pop-Up Weights SA NOVINKA

CAC516 Pop-Up Weights Swan NOVINKA

CAC518 Weights Dispenser NOVINKA

ANTI TANGLE SLEEVES
	Barva: Trans Khaki

	Navrženo pro ochranu proti zamotání při nahazování

	Nový Mikro převlek pro použití s PVA sáčky nyní v nabídce

	Nová XL verze pro dlouhé návazce jako jsou Zig Rigs nyní v nabídce

	V balení: 25ks (Micro a Standard), 15ks v balení (XL verze)

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25
CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   NOVINKA

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15 NOVINKA

MAGGOT CLIPS
		Navrženo pro snadnou prezentaci červů na 

vlasovém přívěsu

		Unikátní špičatý tvar, který zabráňuje seskupování 
červů 

	Chemicky broušené ostří s nerezovou úpravou

	K dispozici ve čtyřech velikostech: 6, 8, 10 a 12

	V balení: 10ks

CAC524 Maggot Clips Size 6 NOVINKA

CAC525 Maggot Clips Size 8 NOVINKA

CAC526 Maggot Clips Size 10 NOVINKA

CAC527 Maggot Clips Size 12 NOVINKA

RIG LINKS
		Navrženo pro nahrazení 

smyček na konci návazců

		Jednoduše uvažte Rig 
Link na konec návazce za 
pomoci Grinner uzlu 

		Všechny návazce lze 
v rychlosti vyměnit za 
poloviční dobu

		Umožňuje navlečení PVA 
sáčků na návazec

	V balení: 15ks

CAC542 Rig Links x 15 NOVINKA

DOWN RIGGER 
BACK LEADS
		Unikátní systém, který 

můžete připojit k vlasci za 
pomocí jedné ruky

		K dostání ve dvou verzích: 
21g a 43g

	Tři zadní olova v balení

CAC312 21g x 3 Brown NOVINKA

CAC313 43g x 3 Brown NOVINKA CAC537 Sliders x 10 NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

SLIDERS
		Létající zadní olova pro 

opatrné kapry

		Dodáváno v kamuflážové 
verzi

		Jednoduše natáhněte 
na kmenový vlasec nad 
návazcem

	10ks v balení
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CAC480 Slik® Lead Clip Tail Rubber Size 7

SAFETY LEAD CLIP  
& PEGS
 Barva: Trans Khaki

 Navrženo pro použití s obratlíky velikosti 7

  Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

  Možnost zafixování pomocí kolíčku ve tvaru 
“T”(součást balení)

 Vroubkování umožňuje nastavení tlaku 

 V balení: 10ks

SLIK® LEAD CLIPS 
& PEGS
 Barva: Trans Khaki

  Menší závěska na olovo pracuje s obratlíkem 
velikosti 10 pro perfektní prezentaci 
nástrahy

  Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

  Možnost zafixování pomocí kolíčku ve tvaru 
“T” (součást balení)

  Žádné vroubkování, tudíž se převlek snadno 
stáhne

  Ideální pro vázkové vody, kde je důležité 
odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SAFETY LEAD 
CLIP TAIL RUBBER
  Barva: Trans Khaki

  Navrženo pro použití s Safety Lead Clip 
velikosti 7

  Malé odstřihnutí části umožňuje snadnější 
odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SLIK® LEAD CLIP 
TAIL RUBBER
  Barva: Trans Khaki

  Navrženo pro použití se Slik Lead Clip 
velikosti 10

  Malé zastřihnutí umožňuje lehké odpadnutí 
olova

  V balení: 10ks

CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber
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Nahoře vidíte komponenty potřebné k sestavení 
Slik Lead Clip.

Uvážeme jeden konec Submerge na obratlík Kwik 
Change Swivel.

Teď navlečeme Slik Lead Clip dolů na Submerge a 
umístíme na obratlík.

Vložíme �xovací kolíček “T” do Slik Lead Clip do 
dírky, jak je znázorněno.

Upevníme olovo na ramínko závěsky. Nakonec navlečeme převlek na zadní část klipu.

CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

JAK NA TO
JAK POUŽÍT SLIK LEAD CLIP
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NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

KURO RIG RINGS
  Ideální pro celou řadu návazců, 

včetně  Blowback Rigs

  V černé matné Kuro povrchové 
úpravě

  K dostání ve třech velikostech: Small 
(2.5mm), Medium (3.2mm) a Large 
(3.7mm)

  V Balení: 25ks

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm NOVINKA

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm NOVINKA

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm NOVINKA

NEEDLES
  Stix a Stringer  - Ideální pro tvorbu PVA punčošek a jejich  

navlékání na návazec

  Fine Needle - Ideální pro malé a jemné nástrahy

  Heavy Needle - Ideální pro tvrdší nástrahy, jako je boilie,ořechy,..

  Gated Needle - Ideální pro většinu nástrah

  Splicing Needle - Ideální pro provlékání olověnek nebo  
šňůrek Submerge

NEEDLE SET
  Set pěti jehel pro pokrytí všech možných situací

  Skládá se z Stix & Stringer, Fine, Heavy, Gated a Splicing jehel

CAC523 Stix & Stringer Needle NOVINKA

CAC588 Fine Needle NOVINKA

CAC589 Heavy Needle NOVINKA

CAC590 Gated Needle NOVINKA

CAC522 Splicing Needle NOVINKA

CAC598 Needle Set NOVINKA

NOVINKA

FLEXI RING SWIVELS
	Ideální pro velké množství návazců

	Nelesknoucí se povrch

	K dostání ve třech velikostech: 7,10 a 11

	V balení: 10ks

CAC528 Rig Swivels Size 7 x 10 NOVINKA

CAC529 Rig Swivels Size 10 x 10 NOVINKA

CAC609 Rig Swivels Size 11 x 10 NOVINKA

MICRO SWIVELS
  Ideální pro připevnění nástrahy, když se 

používám D-Rig montáž

  Ideální pro Chod a Hinged Stiff návazce

  V balení: 20ks

CAC538 Micro Rig Swivels x 20 NOVINKA

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10 NOVINKA

SWIVELS
  Ideální pro celou řadu návazců

  Antireflexní úprava

  K dostání ve dvou velikostech – 7 a 10

  20 obratlíků v balení

  Perfektní pro použití s Edges Safety (vel 7) a Slik 
(vel. 10) závěskami

CAC533 Swivels Size 7 x 20 NOVINKA

CAC534 Swivels Size 10 x 20 NOVINKA

NOVINKA

KWIK CHANGE SWIVELS
  K dostání ve velikostech 7 a 10

  Umožňují rychlou výměnu návazce bez nutnosti 
střihání a vázání nového návazce

  Antireflexní úprava

  Perfektní pro použití s Edges Safety a Slik závěskami

  10 ks v balení

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

NOVINKA
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MULTI TOOL
		Ruční nástroj, který vlastně obsahuje čtyři nástroje 

v jednom!

		Jeden konec slouží pro odstranění vnějšího potahu 
šňůrky

		Na opačném konci svlékacího nástroje je nástroj 
pro dotahování uzlů a natahování tuhých materiálů

		Dále je vybavený malým D-Rig hrotem, pro 
dokonalé tvarování D tvaru

		Na opačném konci D-Rig hrotu je větší smyčka s 
hrotem, který vám umožní vytvoření perfektní 
smyčky na Chod nebo Hinged Stiff Rig návazce

CAC587 Multi Tool NOVINKA

PELLET/NUT DRILL CORK STICKS TENSION BAR

	IIdeální pro vrtání tvrdých nástrah,  
 které nelze propíchnout jehlou

	Lze použít na návnady, jakou jsou:  
 ořechy, pelety a vysušený boilies.

	Průměr 1,5mm 

	Navrženo pro práci s  
 Edges Bait Drill

	Ideální na vybalancování  
 nástrah

	Ideální pro zvětšení vztlaku  
 pop-up nástrah

		Ruční nástroj pro utahování 
uzlů

		Užitečný taky při rovnání 
tuhých částí návazců

		Ergonomická rukojeť

CAC510 Tension Bar NOVINKA

BRAID BLADES
		Super ostré ostří pro snadné stříhaní pletených  

 materiálů

	Také ideální pro stříhání materiálů jako je   
 fluocarbon, nylon a olověných materiálů

		Vysoce viditelná oranžová barva na rukojeti, která 
vám omezí možnost ztráty

		Snadno se vejdou do vašeho F-Boxu

BRAID BLADES XS
		Ozubené ostří, které má za úkol snadno ustříhnout 

materiály jako – pletená šňůrka, nylon, silný 
monofil, olověnky, potažené šňůrky,..

		Ostří jako břitva

		Pojistka, která nůžky zamkne když se nepoužívají

		Dokonale sedí do F-Boxu

CAC563 Braid Blades NOVINKA CAC540 Braid Blades XS NOVINKA

BAIT DRILL &  
CORK STICKS
		Malý vrtáček, který se používá pro 

vrtání nástrah

		Ideální pro nástrahy jako je boilies 
nebo tygří ořechy

		Ergonomická rukojeť pro snadné 
vrtání

		Dodáváno s 5ks Cork Sticks 
(6mm) pro vložení do nástrahy a 
dokonalé vyvážení

		6mm Cork Sticks jsou k dispozici 
samostatně

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill NOVINKA

SPRÁVNÉ POUŽITÍ...

Začnete tím, že pomocí Bait Drill 
vyvrtáte středovou část nástrahy.

Do otvoru vložíte Cork Stics a poté 
přesně na míru zkrátíte.

Přebytek korku zaříznete a nástraha 
bude nachystána.

Nakonec se přidá k montáži a získáme 
extra plovoucí nástrahu. 

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

CAC536 6mm Cork Sticks x 5 NOVINKACAC517 1.5mm Nut/Pellet Drill NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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LEADCORE HELI RIGS  
+ K/C KIT
		Tři 750cm dlouhé hotové montáže Edges Camo 

Leadcore
		Všechny tři návazce jsou opatřeny Edges Trans Khaki 

komponenty na vytvoření helikoptérové montáže
		Balení obsahuje: 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm 

Tapered Bore Bead, 3 x 0.5mm Leader Silicone
		Dodáváno s 3 x Flexi Ring Swivel, 3 x Kwik Change 

Flexi Ring Swivels 
		Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 

být měněny a upevněny pomocí smyčky
		Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku 

montáže pomocí smyčky
		K dostání ve  verzích: Light a Dark Camo

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo NOVINKA

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo NOVINKA

LEADCORE LEADERS + K/C KIT
		Tři 750cm dlouhé Edges Camo Leadcore montáže

		Dodáváno se třemi možnostmi obratlíku – 
standard, Flexi Ring a Kwik Change

		Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

		Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku 
montáže pomocí smyčky

		K dostání ve verzích: Light nebo Dark Camo

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo NOVINKA

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo NOVINKA

LEAD CLIP LEADCORE LEADERS + 
K/C KIT
		Tři 750cm dlouhé Edges Camo Leadcore montáže

		Všechny tři jsou opatřeny Trans Khaki Lead Clip a 
Tail Rubber

		K dostání se třemi možnostmi obratlíku – Standard, 
Flexi Ring a Kwik Change

		Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

		Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku 
montáže pomocí smyčky

		K dostání ve verzích: Light a Dark Camo

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo NOVINKA

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo NOVINKA

LEAD CLIP TUBING RIGS + K/C KIT
		Tři 750cm dlouhé hotové návazce s Edges Trans Khaki Anti Tangle Tubing

		Všechny tři jsou vybaveny Trans Khaki Lead Clip a Tail Rubber

		Dodáváno se dvěmi možnostmi obratlíků – 3 x Standard a 3 x Kwik Change

		Perfekní pro revíry, kde je olověnka zakázána

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki NOVINKA

SUBMERGE LEADERS + K/C KIT
		Tři 750cm dlouhé hotové montáže z Edges 30lb Submerge Lead-free 

olověnky

		K dostání s třemi možnostmi obratlíků – Standard,Flexi Ring a Kwik 
Change

		Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou být měněny a upevněny 
pomocí smyčky

		Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku montáže pomocí smyčky

		K dostání ve verzích: Weedy Green nebo Gravelly Brown

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb NOVINKA

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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ZIG ALIGNATM  
Systém Zig Aligna se nyní stal normální způsobem, jak lovit kapry pomocí Zig Rig montáže, která se stala  
popupární u mnoha rybářů po celém světě. Díky koncepci Zig Aligna se tento styl stává jednodušší než  
kdykoliv předtím.

ZIG ALIGNATM  KIT  
– ČERVENÁ, ŽLUTÁ A ČERNÁ
		3x Zig Aligna HD pěna -   1 x červená, 1 x žlutá a 1 

x černá

		6x Zig Aligna Sleeves  -   2 x červená, 2 x žlutá a 2 
x černá

		1 x Nasazovací pomůcka

ZIG ALIGNATM  KIT  
– RŮŽOVÁ, BÍLÁ A HNĚDÁ
  3x Zig Aligna HD pěny – 1 x růžová, 1 x bílá a 1 x 

hnědá

		 6x Zig Aligna Sleeves- 2 x růžová, 2 x bílá a 2 x 
hnědá

		 1 x Nasazovací pomůcka

		Lepší zachycení a špatně vyplivnutelný – Vytvoří mnohem agresivnější úhel, 
než při standartním bezuzlovým vázáním nebo Zig Bugu (bez přídání dalších 
vylepšujících systemů), takže má celkově větší pravděpodobnost chycení úlovku

		Lepší potenciál pro chycení kapra – Aligna umožňuje, aby se vaše nástraha za 
všech okolností chovala vždy vycentrovaně. Nevýhoda bezuzlového vázání u 
vlasců je, že vlasový přípon chce vždy ležet na jedné straně, což může vést ke 
špatnému posazení háčku v kapří tlamce

		Mohou být použity silnější a spolehlivější uzly -  Umožňuje připojení háčku na 
šňůrku návazce mnohem kvalitnějšími a silnějšími uzly, jako jsou Palomar nebo 
Grinner, ale také zabraňují tření očka háčku o uzel, takže zdolávání ryby bude 
bezpečnější.

		Větší  hodnota za vynaložené peníze -  Pokud se ostří na háčku otupí, tak 
jednoduše sundáte Aligna z háčku a nasadíte na druhý, což v případě ostatních 
systému nejde. Tudíž je používání Zig Aligna i mnohem ekonomičtější.

		Velmi variabilní – Můžete kombinovat jednotlivé barvy pěny a Zig Aligna a 
vytvářet celou škálu barevných nástrah, dokud nenaleznete tu v daný moment 
správnou kombinaci.

		Velmi rychlá a snadná montáž – Změna vaší nástrahy jde velice rychle a snadno a 
to díky šikovnému nástroji na nasazení pěny.

		Imituje tvar klubající se larvy – Mnoho Zig Bug nástrah napodobuje různý hmyz, 
který nežije ve vodě, což je docela zbytečná imitace, protože to není přirozená 
potrava. Tvar Zig Aligna v kombinaci s pěnou velice pěkně napodobuje tvar 
nymfy s tenkým zakřivením těla a velkou hlavou.

		Možnost zvolení viditelných barev – červená, růžová, bilá  a žlutá volba barvy 
zajišťuje vytvoření hodně viditelné nástrahy.

CAC467 Zig AlignaTM  Kit - Red, Yellow & Black CAC508 Zig AlignaTM  Kit - Pink, White & Brown

VÝHODY POUŽÍVÁNÍ ZIG ALIGNA

ZIG ALIGNATM NASAZOVACÍ POMŮCKA
		Slouží k vložení pěny do smyčky na zadní straně Zig Aligna

		Viditelná oranžová barva

		2ks v balení CAC506 Orange x 2
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ZIG ALIGNATM  HD FOAM
		K dispozici v červené, žluté,černé, růžové, bílé nebo 

hnědé

		3 ks  v balení

		Vysoce plovoucí

Začnete navlečením vámi zvoleného barevného 
provedení Zig Aligna na zvolenou šňůrku pro Zig 
Rig.

Připojte háček na konec šňůrky pomocí uzlu 
Palomar.

Stáhněte Zig Aligna směrwm dolů a nasuňte na 
háček.

Umístěte vybranou pěnu do nástroje Loading Tool. Nasuňte nástroj s pěnou skrze očko Zig Aligna, 
stejně jako na obrázku.

Po vytažení nástroje zůstane pěna v očku Aligna.

Potom jednoduše vezměte nůžky a pečlivě 
zastříhněte pěnu dle potřeby.

Nyní jste vytvořili perfektní pěnovou nástrahu, 
které žádný kapr neodolá.

Zkouška – háček s Zig Aligna sedí skvěle.

CAC471 Foam Red

CAC472 Foam Yellow

CAC473 Foam Black

CAC549 Foam Brown

CAC550 Foam Pink

CAC551 Foam White

ZIG ALIGNATM  SLEEVES
		K dispozici v červené, žluté, černé, růžové, bílé nebo hnědé 

barvě

		 8 Zig Aligna Sleeves v  balení

CAC468 Sleeves Red

CAC469 Sleeves Yellow

CAC470 Sleeves Black

CAC556 Sleeves Brown

CAC547 Sleeves Pink

CAC551 Sleeves White

JAK SPRÁVNĚ VYTVOŘIT 
ZIG RIG
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HOOKS

ARMA® POINT HÁČKY
Řada háčků Arma Point si zasluhuje krátký úvod, jelikož se stala velmi populární. 
Je snad spravedlivé řici, že Arma Point mají pověst nejsilnějších, nejostřejších, 
nejodolnějších a nejspolehlivějších háčků na trhu v současné době a stávající se 
volbou číslo jedna u mnoha předních světových kaprařů. Sílu a ostrost získávají 
díky speciálnímu procesu kalení, který používáme. To znamená, že jeho ztupení 
bude trvat mnohem déle.  Také jsme dali háčkům nere�exní vrstvu, která 
pomáhá jejich podvodnímu maskování a také zabraňuje rezivění.

SSSP
 		Představuje krátké ramínko, rovnou špičku - ta ihned 

proniká do kapří tlamky

		Široký oblouk pro lepší držení háčku v kapří tlamce

		Mnohostranné použití s boilies, partiklem, peletami a 
přirozenou nástrahou

		Menší velikosti jsou ideální pro Zig Rig návazce a chytání 
z hladiny

		K dostání ve velikostech: 1-10 (s protihrotem) 4,6,8 a 10 
(bez protihrotu)

SSBP
		Představuje krátké ramínko, ohnutou špičku 

		Ohnutá špička je ideální pro lov na písčitém dně a také 
skvělý při použití bez protihrotu

		Krátká stopka a široký oblouk perfektně drží v kapří 
tlamce

		Zesílená tloušťka drátu z něj činí ideální háček pro 
náročné situace

		Dostupné velikosti: 1-10 (s protihrotem) 4,6,8 a 10 (bez 
protihrotu)

SSC
		Představuje krátké zahnuté ramínko, náš 

nejpopulárnější model

		Jehlově ostrá špička pro okamžité a hluboké proniknutí 
do kapří tlamky

		Velmi univerzální model, který kapr jen tak nevyplivne

		Ideální pro celou řadu návazců, včetně nejvíce 
používaného KD návazce

		K dostání ve velikostech: 1 -10 (s protihrotem) 4,6 a 8 
(bez protihrotu)

SR
		Určen pro Stiff Rig, což znamená, že je tento háček 

navržený pro použití s tuhými materiály

		Má krátké ramínko, populární “wide gape” tvar a 
mírně vyhnutý hrot směrem dovnitř, tudíž jakmile 
se háček jednou zapíchne, už nepustí!

		Ideální pro návazce jako Chod, Hinged Stiff Rig a 
Multi- Rig

		K dostání ve velikostech: 4-8 (s protihrotem) 4, 6 a 8 
(bez protihrotu)

LSC
		Založeno na dlouhém zahnutém 

ramínku

		Má zahnuté očko směrem dovnitř a 
dlouhou rovnou špičku ostrou jako 
břitva

		Velmi univerzální a lze jej použít jak 
na položenou, tak i pop-up, ale jedna 
z nejlepších možných prezentací je 
používat v návazci 360 Rig!

		K dostání ve velikostech: 4,5,6,7 a 8 (s 
protihrotem)

LS
		Založeno na dlouhém ramínku a je 

ideální pro Blowback návazce, které 
používají kroužek na ramínku háčku a 
kapr je jen stěží vyplivne

		Očko směřující dovnitř a chemicky 
broušená rovná špička

		Velmi silný a velmi spohlivý

		Dostupné velikosti: 1-10 s( protihrotem) 
4,6,8 a 10 (bez protihrotu)

XSC
		Se stal rychle jedním z našich 

nejpopulárnějších modelů

		Navrženo pomocí zpětné vazby od 
našich Evropských konzultantů, kteří 
požadovali jedinečný háček s extrémním 
zachycením a udržením kapra

		Extra silné, krátké, zakřivené ramínko, 
které vytvoří extrémně agresivní úhel 
zatočení 

		Ostrá jako břitva, rovná špička, která 
skvěle proniká do kapří tlamky

		Tento háček využívali “Chilly” Chillcott 
a Lee Jackson při výhře na 2011 World 
Carp Championship na řece St. Lawrence 
v Americe

		K dostání ve velikostech: 2,4,6,8 a 10 
(pouze s protihrotem)

Hi-tech kalící process zajišťuje, 
že všechny naše háčky jsou 
neuvěřitelně silné

Zesílené špičky, kterým bude 
trvat dlouho, než se otupí a 
pomáhají zamezit vyplivnutí 
háčku

Naše skvěle dimenzované 
protihroty jsou navrženy tak, aby 
háček pevně a bezpečně držel v 
kapří tlamce

Všechny očka jsou 100% 
uzavřené pro perfektní 
spolehlivost uzlu a celého 
návazce

VLASTNOSTI ARMA® POINT
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PŘÍSLUŠENSTVÍHOTOVÉ NÁVAZCE
Ať už jste starší, indisponován, začátečník nebo někdo, kdo má jen málo času na vázání montáží, 
máme pro Vás řadu hotových montáží, které určitě zaujmou. Vázáno ve vysokých standardech a 
pouze s využítím kvalitních produktů Fox…

SSBP BARBLESS READY RIGS 
 

VLASTNOSTI

PVA BAG RIGS  
 

SSBP BARBED READY RIGS 
 

VLASTNOSTIVLASTNOSTI

		Osazené populárními háčky typu Arma Point SSBP(B)

		Dlouhé 25cm

		K dispozici s háčkem velikosti 6 nebo 8

		Se šňůrkou Coretex Weedy Olive nebo Gravelly Brown 25lb (11,3kg) 

		Line Aligna Adaptor a Anti- Tangle Sleeve v barvě šňůrky

		Obratlík vel. 7

		Silikonový převlek na ramínku háčku

		Dodáváno s prodlužujícími zarážkami zdarma

		Použité háčky jsou oblíbené Arma Point SSBP

		Dlouhé 25cm

		K dostání s háčky velikosti 4, 6 a 8

		Se šňůrkou Coretex Weedy Olive nebo Gravelly Brown 25lb (11,3kg) 

		Line Aligna Adaptor a Anti- Tangle Sleeve v barvě šňůrky

		Obratlík vel. 7

		Silikonový převlek na ramínku háčku

		Dodáváno s prodlužujícími zarážkami zdarma

		Použité háčky jsou populární Arma Point SSBP a SSBP(B) 

		Ideální pro chytání s PVA sáčky

		Ohebná potápivá šňůrka

		Krátká smršťovací hadička na očku háčku

		Silikonový převlek na ramínku háčku

		Velikost háčku podle nosnosti šňůrky – Bez protihrotu 15lb (6,8kg) ve velikosti 
8 a 6,  s protihrotem 15lb (6,8kg) ve velikosti 8 a 6 a 25lb (11,3kg) vel. 4

		Obratlík typu Flexi Ring Swivel vel. 7

		Dodáváno s prodlužujícími zarážkami zdarma

		Dva návazce v balení
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HÁČKY KURO, NÁVAZCE, OLOVA

S1
Pokuď máte rádi klasický longshank model, 
pak KURO S1 by mohl být ideálni pro vás. Má 
očko směřující dovnitř a rovnou špičku, takže 
je ideální pro návnady na dno, blowback 
návazce a pro použití s rovnátky.
  Velikosti:  

2, 4 and 10 (s protihrotem) 
4, 6, 8 and 10 (bez protihrotu)

S2
Háček S2 má široký tvar s krátkým ramínkem, 
zahnutou špičkou a rovným okem. S2 je 
skvělý pro použití s různými montážemi 
a  tuhými materiály jako je mono�l a 
�uocarbon. 
  Velikosti:  

2, 4, 6 and 8 (s protihrotem) 
4, 6, 8 and 10 (bez protihrotu)

S3
Háček S3 je mírně zakřivený, má krátké 
ramínko s rovnou špičkou a dovnitř směřující 
očko, které pomáhá maximalizovat pichnutí 
ryby. S3 je neuvěřitelně všestranný, který se 
hodí na velkou řadu návazců.
  Velikosti:  

2, 4, 6, 8 and 10 (s protihrotem) 
4, 6, 8 and 10 (bez protihrotu)

S4
Háček S4 je těžší verze háčku S3 a nabizí 
rovnou špičku a očko směřující dovnitř.Díky 
své neuvěřilné síle je S4 ideální do zarostlých 
a vázkových vod, kde je taktika lovu je 
založená na silovém zdolávání. Rovná špička 
je vysoce účinná a háček je vhodný pro 
použití se všemi návnadami a návazci. Shaun 
McSpadden a Scott Day ulovili kapra přes 
80lb na legendárním jezeru Rainbow Lake na 
tento model háčků v roce 2012. 
  Velikosti: 2, 4, 6 and 8 (s protihrotem) 

SÉRIE HÁČKŮ S-KURO
Řada háčku Kuro se pyšní nižší cenou, než většina háčků ve vašem obchodě. Vybrali jsme ty nejlepší modely ze staré ‘Series’ řady a modernizovali jsme je 
pomocí nejmodernější technologie, včetně speciální černé nere�exní povrchové úpravy “KURO”.

		Dlouhý 25cm

		Háček Kuro S4 s protihrotem

		K dostání s háčkem velikosti 2, 4, 6  nebo 8

		S volbou šňůrky Weedy Oliver nebo Gravelly Brown – Coretex

		Line Aligna Adaptor a Anti- Tangle Sleeves v barvě šňůrky

		Obratlík velikosti 7

		Zdarma dodáváno se prodlužujícími zarážkami Hair Boilies stops

		Velikost háčku se odvíjí od nosnosti šňůrky – 15lb vel.8, 20lb vel.6 a 25lb vel. 2 a 4

VLASTNOSTI

KURO™ COATED BRAID CARP RIGS
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

EXOCETTM

		Váha v přední části pro dosažení větších vzdáleností při nahazování

		Velmi stabilní při letu

		Vzdálenost přesahující 200m

		Obratlík

		Hnědá a zelené verze

ELEVATORTM

		Unikátní tvar pro tekoucí vody

		Trojúhelníkový profil umožňující zvednout olovo okamžitě ze dna a 
rychlejšího dosažení hladiny

		Obratlík

		Zelená a hnědá verze

HORIZON®

		Tvar ideální pro dalekého nahazování

		Velmi stabilní v letu

		Ploché strany pro lepší urdžení olova na místě

		Obratlík a in-line

		Zelená a hnědá verze

TRI-BOMB
  	Všestranné použití

  Hmotnost v přední části kontrukce – zvyšuje odolnost

  Stabilní v letu

  Obratlík a In-line

  Hnědá a zelená verze

KLING ON
  Unikátní design Fox

  Plochý profil a mírné výstupky, které zapříčiní dokonalou přilnavost na svazích

  	Ideální pro řeky a daleké rybaření s vyvážkou 

  Obratlík a in-line

  	Hnědá a zelená verze

FLAT PEAR
		Zavalitý tvar

		Ideální pro lov na svazích a po stranách lavic

		Tvar nabízí skvělou aerodinamiku při nahazování

		Obratlík a inline 

		Hnědá a zelená verze

PASTE BOMB
		Perfektní pro použití s pastou nebo method mixem

		Zvyšuje atraktivitu okolo nástrahy

		Lepší zasekávací potenciál, než u tradičních krmítek

		Obratlík a in-line

		Zelená a hnědá verze

KAMUFLÁŽ OLOVA 

Všechny naše obratlíky jsou vybaveny 
velkými oky a mají pogumovaný povrch

Narozdíl od jiných olov má Fox vyražené 
gramáže přímo na těle olova.

Fox in-line olova jsou vybaveny 
hadičkami uvnitř olova, které pohodlně 
pojmou obratlík vel.7. Velký centrální 
otvor umožňuje snadný průchod 
olověnky nebo vlasců i s uzly.

Naše speciální pogumovaná vrstva 
vytváří jemnou, nere�exní, odolnou 
povrchovou úpravu, což znamená, že 
Fox olovo Vám vydrží déle.

Naše olova mají matný, skvrnitý 
maskovací vzor, což z nich dělá velmi 
nenápadné na dně jezera.

Naše na trhu velmi úspěšná řada olov byla CAD-vytvořena ve tvarech, které vynikají jak z hlediska aerodynamiky, 
tak schopností zvýšit účinnost návazce. Na základně rozsáhlých podvodních pozorování a uzké spolupráce s Robem 
Hughesem, se nám podařilo dosáhnout neuvěřitelného maskovacího povrchu, který olovo a celou montáž pomůže 
utajit a dopomůže k většímu počtu uloveným ryb.

OLOVA
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CASTING 
FINGER STALL
		Unikátní oboustranný tvar, tudíž k 

použití pro leváky i praváky
		Měkký ochranný materiál na 

prstu, který je citlivější než tradiční 
kožené náprstníky a tak umožňuje 
lepší cit při nahazování

		Rychleschnoucí materiál

MARKER STICKS
		60cm dlouhé tyčky pro měření vzdálenosti pro přesné nahazování
		Vysoce viditelné horní části s drážkou pro věčné světýlko
		Lehká hliníková konstrukce
		Dvě tyčky v balení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TIP & BUTT 
PROTECTORS
		Neoprenové chrániče, které 

chrání špičku a rukojeť prutu při 
přepravě

		Širší ochrana pro zadní část, 
zatímco užší je jenom na špičce 
prutu

		Suchý zip k zajištění chrániče na 
místě

BLACK LABEL POWER 
GRIP LINE CLIPS
		CAD-navržené klipy na vlasec, který jej drží 

bezpečně, aniž by došlo k jeho poškození
		Vlasec drží malý výběžek na klipu, takže 

nehrozí poškození
		Gumová vložka zabraňuje poškození prutu
		K dispozici ve dvou barvách : bílé a oranžové
		K dispozici ve dvou velikostech: Small a 

Large
		Tři klipy v balení

ROD & LEAD BANDS
		Praktické pásky pro spojení dvou 

polovin prutů
		Pásky jednoduše omotáte kolem 

prutu a zajistíte suchým zipem
		Také možnost sbalení prutu s 

olovem, páska zabrání poškození 
prutu od olova při přepravě

CAC594 Black Label Power Grip Line Clip Small White NOVINKA

CAC595 Black Label Power Grip Line Clip Small Orange NOVINKA

CAC596 Black Label Power Grip Line Clip Large White NOVINKA

CAC597 Black Label Power Grip Line Clip Large Orange NOVINKA

SNAG LEADERS

TAPERED MONO LEADERS
		Navrženo jako šokový vlasec pro daleké náhozy s těžkými olovy

		Jak již název napovídá, tak je ujímaný což znamená, že 
se stává silnější a tlustší při navíjení na cívku

		Snižuje velikost uzlu při spojení s 
kmenovým vlascem

		K dostání v Clear (čiré) a Camo verzi

		K dostání v nosnostech: 12-35lb 
(5,4kg – 15,9kg) a 15lb – 45lb (6,8kg 
– 20,4kg)

		Vysoce odolný proti oděru

		Nízká průtažnost

		Perfektní šokový vlasec při lovení 
ve vázkových vodách

		K dostání ve verzích Clear (čirá) a 
Camo

		K dostání v nosnostech: 25lb 
(11,3kg), 35lb (15,9kg) a 45lb (20,4)

CAC572 Casting Finger Stall NOVINKA

CAC553 Tip & Butt Protectors NOVINKA

CAC552 Rod & Lead Bands NOVINKA

CAC616 Marker Sticks NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Terence Webster :  “I have the cygnet ones and the only reason I have them is because Fox didn't do any!! I will without doubt be ordering them... ”Insta

/FoxInternational1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MICRO MARKER FLOATS
Micro Marker jsou perfektní pro mapování na krátké nebo středně dlouhé 
vzdálenosti s olovem do 85g. V sadě ve třech barvách. Kompletní sada 
také v nabídce.

EXOCET™ & DART MARKER FLOATS
Větší Exocet a menší Dart marker plovák jsou konstruovány z vysoce odolných materiálů pro zvýšení 
odolnosti a spolehlivosti. Oba jsou k dispozici buď jako samostatný plovák, nebo jako součást sady, která 
rovněž zahruje tři křidélka, velký obratlík s očkem, převlek proti zamotání a pomocné plovoucí příslušenství 
pro travnaté revíry – vše, co potřebuje k celkové přesnosti.

Střelky plováku  
Dart Marker

VLASTNOSTI
		Robustní konstrukce 

		Vzduchové dutiny pro maximální vztlakové vlastnosti a viditelnost

		Výměnitelné červené, žluté a černé křidélka pro vysokou viditelnost za 
všech podmínek

		K dostání v sadě

CAC368 Dart Marker Float - Small

CAC369 Dart Marker Float Kit - 2oz/57g

CAC370 Dart Marker Float Kit - 3oz/85g

CAC353 Exocet Marker Float - Large

CAC354 Exocet Marker Float Kit - 3oz/85g

CAC355 Exocet Marker Float Kit - 4oz/113g

CAC381 Micro Marker  
(Dodáván se třemi barvami plováků)

CAC382 Micro Marker Float Kit - 2oz/57g  
(Dodáván se třemi barvami plováků - 
olovem+weed boom)

H-MARKER 
Tyto nové H- bójky jsou navrženy k označení lovného místa při hledání 
pomocí člunu, případně i s echolotem.

		Jasně oranžová barva pro maximální viditelnost

		Plovoucí 

		Slot pro věčné světýlko

		Dodáváno s těžkým olovem

		K ukotvení na dně jezera nebo řeky

		Dodáváno se šňůrkou dlouhou 20m

CAC424 H-Marker  

MINI H-BLOCK MARKER 
Šikovná mini verze naší H-bojky pro rybáře, kteří chtějí být 
méně nápadní nebo při používání zavážecí lodičky.

		Jasně oranžová barva pro maximální viditelnost

		Plovoucí

		Slot na věčné světýlko

		Dodáváno s obratlíkem a Speed Link pro snadnou výměnu olova

		Dodáváno se šňůrkou o délce 10m

		Dva kusy v balení

CAC426 Mini H-Block Marker  
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SQUARE BUCKETS
		K dispozici ve verzích: 12l a 16l

		Ideální pro spod mix, červy a method mix

		Čtvercový tvar je ideální pro přepravu pomocí vozíku, mnohem lepší než 
tradiční kulatý kbelík

		Dokonale na sobě sedí

CBT003 Square Bucket – 12ltr

CBT004 Square Bucket – 16ltr

CAC356 Exocet Dual Spod – Large

EXOCETTM DUAL SPOD
Snad jeden z nejopěvovanějších hrdinů v našem sortimentu příslušenství. 
Exocet Dual Spod je dle mnoha rybářů nejlepší raketa dostupná na trhu. 
Při srovnávacích testech  Exocet letěl nejenom dál, ale i rovněji, než 
ostatní výrobky, které jsme testovali. 

EXOCETTM BOILIE SPOD
Exocet Boilie Spod má dlouhé zužující tělo, ale uvnitř je paralelní otvor, 
který umožní snadné vysypání návnady a zajistí dokonalou přesnost. 
Raketa má možnost naplnění  10 x 14mm nebo 8 x 18mm boilies. Raketa 
letí neuvěřitelně rovně a na extrémní vzdálenost. 

CAC376 Exocet Boilie Spod

 		Hmotnost v přední části pro opakované přesné náhozy a zajišťuje, že můžete zasáhnout 
zvolený bod znovu nělikokrát za sebou i ve větrných podmínkách

		Ideální pro všechny návnady a mix partiklu

		Odnímatelná rovnoběžná vložka pomáhá k dokonalému vyprázdnění

		Tři plovoucí přední části jsou k dostání v barevných variantách: červená, žlutá a černá

		Tuhý postroj pro rychlé navijení po vodní hladině

		Systém popruhů proti zamotání

VLASTNOSTI

		Dlouhé, zůžující se tělo s váhou v přední části, s aerodynamickým tvarem pro maximální 
efektivnost při nahazování a přenost

		Systém popruhů proti zamotávání

		Plovoucí vyměnitelné nosy v barvách: červená, žlutá a černá pro viditelnost za každých 
povětrnostních podmínek

		Unikátní rovnoběžná vložka pomáhá k dokonalému vyprázdnění

		Odvzdušněná přední část zabraňuje přeplnění vodou pro přesný vybalancovaný let 

		Pojme 10 x 14mm nebo 8 x 18mm boilies 

VLASTNOSTI

EXOCET™, KBELÍKY, PRAKY 
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VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

CAC505 Baiting Spoon & Handle

Šroubovací rukojeť

BAITING SPOON 
		Super silná, ale presto lehká lopatka

		Ideální pro krmení různými návnadami na krátkou vzdálenost včetně boilies 
a partiklu

		Dodáváno se šroubovací hliníkovou rukojetí, která obsahuje popruh na 
zápěstí

		Ideální pro míchaní spod mixů bez ušpinění rukou

		Method Catapult má tvarovaný vak

		Použitý vysoce kvalitní pružný latex

CARP CATAPULTS
Inovativní řada praků pokrývá veškeré požadavky na krmení. Ať už 
chcete krmit s boilies, method mixem, peletami nebo  
partiklem, zde naleznete model, který potřebujete.  
Carp Catapults jsou k dostání ve čtyřech  
možnostech košíčku: Distance Boilie,  
Method, Multi a Particle/Pellet.

CPT006 Carp Catapult Medium Multi Pouch

CPT007 Carp Catapult Long Range Boilie Pouch

CPT008 Carp Catapult Med/Long Range Method

CPT009 Carp Catapult Short/Med Range Particle

POWER GUARD® CATAPULTS
Řada Power Guard® obsahuje unikátní patentovaný Knuckle Defender 
systém, který je navržen, aby chránil vaši ruku před uhozením od 
gumových lan. Košíček je vyroben z jednoho kusu materiálu a 
tím eliminujeme případné slabiny způsobené prošitím nebo 
svařováním švů. K dispozici v pěti velikostech: 
Distance Boilie, Mini Distance, Multi Bait, Mini 
Multi Bait a Mega Method.

CPT001 Power Guard Distance Boilie

CPT002 Power Guard Multi - Bait

CPT003 Power Guard Mini Distance

CPT004 Power Guard Mini Multi - Bait

CPT010 Power Guard Mega Method

		Optimální délka a použitý specifický latex

		Tvarovaná rukojeť má jemný gumový potah a 
nabizí maximální pohodlí

		Navrženo pro praváky i leváky

		Nýtovaná smyčka

MOŽNOSTI KOŠÍKŮ

Multi

Boilie

Partykl

Method
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VLASTNOSTI
 CAD-navrženo pro maximální vzdálenost

 Vyrobeno z pružného a robustního plastu

 Protiskluzová gumová rukojeť 

  Ideální pro krmení boilies na dálku až 
110m

  Nízká hmotnost pro pohodlné používání 
po delší časový úsek

  K dostání ve třech velikostech: 30mm, 
24mm a 18mm CAC208 Throwing Stick - 18mm Bore  

CAC209 Throwing Stick - 24mm Bore  

CAC228 Throwing Stick - 30mm Bore  

VLASTNOSTI
	Lehká karbonová konstrukce

	Šikovný nabíjecí otvor nad rukojetí pro snadnější, rychlejší nabíjení boilies 

	Snižuje bolest rukou spojenou s používáním plastových nebo kovových výrobků 

		Rukojeť je oválného tvaru,aby se zabránilo kroucení v ruce, což podomáhá k 
větší přesnosti

	Ve vzkušených rukou  dostřel přes 150m

	Navrženo pro použití s návnadou až do průměru 20mm

	Dodáváno v ochranném pouzdře

RANGEMASTER® THROWING STICK
Původní plastová Rangemaster Throwing Stick je už léta na trhu a má pověst nejvyšší kvality.

*RRP *RRP

CAC608 Rangemaster Carbon 20 NOVINKA €109.99 2,970 Kč

RANGEMASTER® CARBON 20
Tato nová Carbon Rangemaster vrhací tyč se stala velice 
populární ihned po svém uvedení na trh v roce 2014. 
Neuvěřitelně lehká, ale přitom robustní, tato vrhací tyč je ve 
všech aspektech speciální…

NOVINKA

Oválná rukojeť pro přesnost

Otvor pro plnění boiliem

Přepravní pouzdro

VLASTNOSTI

CARBON R20 THROWING STICK, ZIG FLOATS       *RRP - Doporučená cena
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

HALO® ZIG FLOAT KIT
Dobře promyšlený Halo je navržený pro použití s olovem o váze 85g 
a je dodáván s vyměnitelným, vysoce viditelným červeným a černým 
“nosem”, který z něj dělá mnohem viditelnější plovák Zig Float při chytání 
na delší vzdálenost.

CAC375 Halo Zig Float Kit

MINI HALO® ZIG FLOAT KIT 
Změnšená verze našeho nejprodávanějšího Halo Zig Float Kit. Tato menší 
verze je ideální pro menší revíry, kde jsou kapři velmi opatrní a je nutné 
udržení hlučnosti na minimu.

VLASTNOSTIVLASTNOSTI
  Ideální pro hluboké jezera, kde konvekční Zig Rig návazce jsou nepraktické

 Plovoucí odolný plast

 Dodáváno s vyměnitelným předním nosem v červené a černé barvě

  Sada obsahuje  plovák, olovo,o bratlík s velkým kroužkem, vztlakový korálek a šňůrku k 
připevněné olova

CAC428 Mini Halo Zig Float Kit

  Vyměnitelné viditelné červené a černé nosy

  Ideální pro hluboké jezera, kde je konvekční Zig Rig nepraktický

  Plovoucí odolný plast

  Sada obsahuje plovák, olovo, obratlík s velkým očkem, vztlakový korálek a šňůrku na 
připevnění olova

  Pracuje s olovem 57g

Začnete tím, že na kmenový vlasec navléknete 
olovo se sady, jako na obrázku.

Navléknete Mini Halo Zig Float na kmenový vlasec, 
tenkým koncem napřed.

Obratlík se připevní na konec kmenového vlasce 
pomocí Palomar uzlu.

Nyní připojte olovo dle vašeho  výběru. Návazec připojte k obralíku a zajistěte převlekem 
proti zamotání.

Nastavitelný Zig Rig je nyní kompletní a připravený 
k akci na hluboké vodě.

JAK NA TO
JAK SESTAVIT NASTAVITELNÝ NÁVAZEC ZIG RIG
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CONTROLLER FLOATS, ARMA®MESH

Začneme tím, že plovákem Exocet Controller Float 
provlečete kmenový vlasec.

Nyní připevníme obratlík, který je součásti balení na 
konec kmenového vlasce pomocí uzlu Palomar.

Nyní plovák posuneme po kmenovém vlasci až na 
obratlík, který upevníme uvnitř plováku.

Nyní na zvolený plovák připevníme návazec a na obratlík 
připevníme gumový převlek.

Zkuste použít 12lb Zig + Floater vlasec v kombinaci s 
touto prezentací.

Sestava s Exocet Controller je připravena k použití.

JAK NA TO
EXOCET FLOAT

VLASTNOSTI
   Nahazovácí hmotnost upravujeme naplněním plováku vodou

  Navrženo pro použití  in-line stylem

  V sadě 2 kusy převleků proti zamotání

   K dostání ve čtyřech velikostech: Small, Medium, Large a X-Large

VLASTNOSTI
		Aerodynamický tvar zajišťuje nejen daleké hody, ale i velkou 

přesnost

		Návazec bude při náhozu šikmo k plováku a tudíž téměr jako 
helikoptérová montáž, která pomáhá snižovat možnost zamotání

	Soudkový tvar snižuje potopení při nárazu na vodní hladinu

		Ploché boky zvyšující funkčnost celé montáže, když kapr narovná 
návazec a lépe se zachytí

		Odnímatelné tělo umožňuje snadnou výměnu velikosti plováku a 
také to znamená, že nemusíte mít plovák připevněný k prutu při 
přepravě

	Vysoce viditelná vrchní část plováku

	Poloprůhledné tělo je na vodní hladině téměř neviditelné

		Dodáváno se Standardním obratlíkem, Kwich Change Swivel 
obratlíkem a Micro Anti Tangle Sleeve, který natahujeme přes 
obratlík

	K dostání ve dvou velikostech: Medium a Large

EXOCETTM CONTROLLER FLOATS
Po rozsáhlém výzkumu a testování máme nyní v nabídce tyto vylepšené Exocet Controller Floats pro 
lov na hladině. Je funkcemi nabitý a navržen tak, aby lov na hladině byl nejen jednodušší, ale také 
mnohem produktivnější.

CAC614 Exocet Controller Medium NOVINKA

CAC615 Exocet Controller Large NOVINKA

BOLT BUBBLE FLOATS
Bolt Bubble byla první bublina speciálně navržená pro lov kaprů krmících se na hladině. Aerodynamický tvar hrušky tlačí váhu 
dopředu, pro snadné dosažení velkých vzdáleností při nahazování a zároveň lepšího efektu funčnosti návazce. Jsou navrženy 
tak, aby seděly nízko na hladině a vzhledem k jejich průhlednosti a nízkému pro�lu jsou velmi nenápadné.

CAC160 Bolt Bubble Float - Small

CAC161 Bolt Bubble Float - Medium

CAC162 Bolt Bubble Float - Large

CAC163 Bolt Bubble Float - X Large

NOVINKA
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ARMA® MESH
Největší pokrok v nástrahovém systému! Arma Mesh 
je k dispozici v 7m délce se dvěma průměry – Narrow 
(úzká - 14mm) a Wide (široká – 22mm), ale také k 
dispozici v provedení Fine (jemná) i Heavy (silná).

  Tvrdá šestihranná vazba podobného vzhledu jako PVA, ale je 
vyroben z nylonu a VE VODĚ SE NEROZPUŠTÍ!

  Ideální pro vytváření alternativních nástrah

  Dodáváno na tubě s plnícím systémem

  Ideální pro měkké nástrahy jako je chléb,maso, sýr, krevety a pasty

  Také dobré pro návnadu, která se nedá připevnit pomocí vlasového 
příponu, jako je konopí, konzervovaný tuňák, mini pelety, drcený 
boilies a dipovaný chleba

  Ideální pro ochranu nástrahy od škůdců (Heavy verze je ideální pro 
revíry, kde je rak problémem)

VLASTNOSTI

MOŽNOSTI NÁSTRAH

Kukuřice

Tuňák

Chleba

Pelety

PŘÍSLUŠENSTVÍ

JAK NA TO
ARMA MESH NÁSTRAHA

Začněte tím, že umístíme malé množství spod 
mixu do dávkovače.

Pomocí plniče celý mix udusáte, aby se mix 
usadil na konci.

Zatočte Arma Mesh a tím se vytvoří malý kompaktní 
míček.

Nyní uvážeme uzel a tím zajistíme nástrahu na 
místě, jak je znázorněno.

Uvážeme druhý uzel nad tím prvním a následně 
oddělíme oba uzly pomocí nůžek.

Nyní jste vytvořili perfektní nástrahu dle vašich 
potřeb.
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PVA MESH, RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM

PVA MESH
Fox PVA punčocha je té nejvyšší možné kvality a je dodávána v délce 10m na 
tubě v sadě i s plničem a za cenu, za kterou mnoho �rem nabízí pouze 7m 
verzi!

Jemné nebo silné PVA?
Jemná punčoška Fine Mesh se rychle rozpuští – i ve studené vodě - a umožňuje použití 
malých návnad jako jsou červy, mikro pelety nebo method mix bez risku možnosti 
rozsypání.
Silná punčocha Heavy Mesh se rozpouští pozvolna, je ideální pro teplejší nebo hlubší 
vody a vhodná pro větší pelety, partikl a boilies.

  K dispozici verze Wide (š.35mm), Narrow (š.25mm) nebo Super Narrow (š.14mm)

  K dispozici ve verzích s jemnými (FINE) i silnými (HEAVY MESH) oky pro různé situace a velikosti 
nástrah

 Odolná, protiprokluzová konstrukce odolávající poškození při manipulaci

  Různé možnosti náhradních náplní v délkách 10m a 25m pro všechny průměry, nyní také v délce 6m 
pro Narrow Fine a Wide Fine

6M REFILL
Vzhledem k velkému zájmu o naše verze Fine Narrow a Fine Wide 
PVA Mesh je nyní k dispozici v 6m verzi, která nabízí další skvělou 
hodnotu za vynaložené peníze.

VLASTNOSTI

Jemná punčoška Silná punčocha

   Biologicky rozložitelné, zcela rozpustné pěnové kostky bez dopadu na 
zdraví ryb 

  Navrženo tak, aby vytvořilo dokonalou prezentaci odolnou proti zamotání

  Pěna udržuje návazec plovoucí nade dnem jezera několik sekund, než se 
rozpustí a návazec perfektně sedne nad nerovnosti dna

  K dostání také Jumbo Refill Pack

CAC358 High Risers Pop-Up Foam

CPV042 High Risers Jumbo Refill Pack

HIGH RISERS
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PŘÍSLUŠENSTVÍRAPIDETM LOAD PVA BAG SYSTEM 
Neuvěřitelná nová řada Rapide Load PVA Bag Systém změnila jednou pro vždy způsob, jakým rybáři 
chytají s pevnými PVA sáčky! Navrženo naším produktovým guru Scottem Dayem. Tento systém 
neslouží pouze k naplnění vašeho PVA sáčku, ale slouží k jeho utažení!

CPV029 Rapide Load System (55mm x 120mm)

CPV030 Rapide Load System (60mm x 130mm)

CPV031 Rapide Load System (85mm x 140mm)

CPV032 Rapide Load System (75mm x 175mm)

CPV033 Rapide Load System (85mm x 220mm)

CPV034 25 x Rapide Load PVA Bags (55mm x 120mm) 

CPV035 25 x Rapide Load PVA Bags (60mm x 130mm)

CPV036 25 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 140mm)

CPV037 20 x Rapide Load PVA Bags (75mm x 175mm)

CPV038 20 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 220mm)

CPV044 XT Refill 60 x 130mm (25 bags)               NOVINKA

CPV045 XT Refill 85 x 140mm (20 bags)          NOVINKA

CPV046 XT Refill 75 x 175mm (25 bags)        NOVINKA

  Eliminuje potřebu PVA pásky na utažení PVA sáčku

  Pomocí unikátního nástroje naplníte i utáhnete PVA sáček

  Je možné zkompletovat celý sáček během 20ti sekund

  K dispozici dvě velikosti plnícího systému: Velký (Large) a Malý (Small)

  Velký plnící nástroj pracuje se třemi různými velikostmi PVA sáčků: 85mm x 
140mm (děrovaný), 75mm x 175mm (pevný) and 85mm x 220mm (pevný)

  Malý nástroj pracuje se dvěmi velikostmi PVA sáčků: 55 mm x 120 mm a 60 
mm x 130 mm, z nichž oba jsou děrované

  Dodáváno v sadě s plničkou, pojistným kroužkem, 25ks PVA sáčků (20 u 
větších rozměrů 75 mm x 175 mm a 85 mm x 220 mm)

  Dodováno ve vodotěsné krabičce

  Náplně jsou k dispozici samostatně a jsou barevně odlišeny pro dvě velikosti 
systému:  růžová pro malou verzi a modrá pro velkou verzi.

  Nové náplně XT náplně je nyní k dispozici pro rybáře, kteří chtějí silnější 
sáček s delší rozpustností do větších hloubek a teplé vody

Náplně jsou 
barevně rozlišené

VLASTNOSTI

Sáčky XT Bags jsou  
také k dispozici.

Sáček naplníte pomocí dávkovače zvolenou 
návnadou.

Nyní jednoduše otočte sáčkem do protipohybu 
dávkovače, jak je znázorněno.

Nyní dávkovač opratrně přetáhněte přes sáček.

Nyní je potřeba olíznout krajní část, která je na 
dávkovači.

Nyní přetáhněte vlhký  kraj sáčku přes naplněný 
PVA sáček.

Nyní je váš PVA sáček utěsněný a můžete to dokončit 
oliznutím a zalepením rohů.

JAK NA TO
PERFEKTNÍ SÁČKY PVA BAG

NOVINKA
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OBLEČENÍ

Oblečení
Popularita špičkového oblečení od rybářských značek ukazuje, 
že rok od roku roste.  Díky poptávce se naše řada oblečení opět 
značně rozrostla, což znamená, že v roce 2015 máme ještě větší 
nabídku než kdykoliv předtím. 

Nový rok 2015 je ve znamení zcela nové řady oblečení “CHUNK”, která nabízí řadu 
stylových oděvů, včetně tepláků, svetrů a mikin, čepic apod. Kromě řady Fox Chunk, 
naleznete v nabídce také mnoho dalších položek, jako například trička, sluneční brýle, 
pokrývky hlavy, bundy, tepláky, mikiny s kapucí, oděv odolný  proti děsti a také náš mnoha 
cenami oceněný zimní oblek Winter Carp Suit. Stručně řečeno - pokuď hledáte nějaké nové 
oblečení pro svou další výpravu, jsme si jistí, že jej na následujících stránkách naleznete…..
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Sledujte nás 
na Instagramu 
@fox_international

¹ Řada Fox Chunk
¹ Winter Carp Suit
¹ Carp Rain Suit
¹ Hooded Soft Shell Jacket
¹ Black Label Soft Shell Jacket
¹ Mikiny
¹ Tepláky 
¹ Kalhoty 
¹ Trička
¹ Pokrývky hlavy 
¹ Sluneční brýle

ŘADA PRODUKTŮ FOX

OBLEČENÍ
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ŘADA FOX CHUNK™       *RRP - Doporučená cena

  Povrchová úprava 
odpuzující déšť

		Konstrukce membrány 
zabrání vniknutí 
studeného vzduchu

		Stahovací šňůrky na 
kapuci a obvodu pasu

		Vysoce kvalitní odolné 
značkové zipy

		Kapsa na hrudi nabízí další 
úložný prostor

		Nenápadné logo

  Vnější materiál: 100% 
Polyester

  Zdobené značkovými kroužky a 
robustníma tkaničkama

		Mikro fleece podšívka

		Kapsy mají také fleecovou 
podšívku

		Černá s detaily

		Vysoce kvalitní odolné 
značkové zipy

		Tepláky do sady lze zakoupit 
samostatně

  Vnější materiál:  
80% bavlna/20%Polyester/  
Podšívka: 100% Polyester

  	S fleecovou podšívkou pro 
dokonalé teplo 

		Prodyšnost, která zabrání 
pocení

		Kapsy na zip

		Stahovací šňůrky na kapuci 
a obvodu pasu

		Dokonale sedí na těle

	 Vysoce kvalitní značkové 
odolné zipy

  Vnější materiál : 50% 
Polyester/ 32%Akryl/ 
10%Nylon/ 8% ostatní 
tkanina

  Šnůrka v pase

		Elastické lemy na úrovni kotníků

		Kapsy na ruce mají také mikro 
fleecovou podšívku

		Černé detaily

		Vysoce kvalitní značkové 
odolné zipy 

		Zadní kapsa

  Vnější materiál: 80% bavlna/ 
20% polyester / podšívka:  
100% Polyester

WIND BLOCKER HOODED JACKET
Navržena tak, aby jste byli chráněni proti větru. Tento technický �eece má 
povrchovou úpravu, která odpuzuje déšť, aby Vás udržel v suchu během 
krátké přeháňky.

HEAVY SHERPA HOODY
Tato mikina s kapucí je nastavena tak, aby vynikla v celém sortimentu 
nové řady oblečení Fox Chunk. Nabízí perfektní kombinaci stylového 
designu s praktickými vlastnostmi. Kvalitu tohoto oděvu je potřeba vidět, 
aby člověk uvěřil.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €99.99 2,700 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €99.99 2,700 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €49.99 1,350 Kč

HEAVY HOODY
Tato fantastická mikina je vybavena mikro �eecovou podšívkou, která 
výrazně napomáhá pohodlí a udržení teplotního komfortu.

HEAVY JOGGERS
Tyto tepláky odpovídají designově mikině, s kterou sdílí mnoho 
vlastnostní. Mohou být nošeny současně s mikinou, ale také s jinými 
produkty z řady Chunk.
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Gerrard19 :  “Really want one of them jumpers!”

OBLEČENÍ

      *RRP - Doporučená cena

  	Teplý pletený svetr, Vás 
udrží dokonale v teple

		Robustní žebrované lemy 
kolem krku, rukávů a pasu

		Směs vlny pro optimální 
výkon

		Nenápadné logo 

  Vnější materiál: 70% 
Akryl/30% Vlna

		Kapsy na zip s 
konstrastním designem

		Prodyšná, která zabrání 
pocení

		Střih na tělo

		Výstřih zabraňující vniku 
průvanu

		Vysoce kvalitní odolné 
značkové zipy

		Nenápadné logo

  Vnější materiál: 100% 
Polyester

		Vyrobeno  z odolného 
nepromokavého nylonu

		Vnitřní bezpečnostní 
kapsa

		Izolační polyesterová 
výplň

		Vysoce kvalitní odolné 
značkové zipy

		Po celé délce zipu je lem, 
který pomáhá izolovat

		Nenápadné logo

  Vnější materiál: 100% Nylon 
s AC potahem/ Vnitřní 
podšívka: 100% Polyester/ 
Zateplení: 100% polyester

HEAVY KNIT JUMPER
Tento kaprařský svetr bude určitě hit mezi rybáři, kteří milují starý 
old school vzhled. Jedná se o klasický vojenský styl.  Pletený svetr s 
vyztuženými ramenními částmi z pevného semiše.

MEDIUM KNIT CARDIGAN
Další položka, která si určitě najde oblibu u kaprařů, kteří dávají přednost 
klasickému pletenému stylu. Je to bunda na zip, která byla vyrobena 
speciální směsí pletených složek.

BODY WARMER
Nová pohledná vesta je vybavena pohodlnou prošitou podšívkou a je 
plněná speciální izolační směsí  polyesterových vláken, což zajistí  příjemný 
pocit tepla a pohodlí.

VLASTNOSTI VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €49.99 1,350 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €89.99 2,430 Kč

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA
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ŘADA FOX CHUNK™

      *RRP - Doporučená cena

  Termoprádlo je ideální pro nošení 
pod střední a vnější vrstvou oděvů, 
což nabízí skvělou tepelnou 
ochranu

		Skladá se z horního a dolního dílu

		Ideální na spaní

		Rychleschnoucí a prodyšný materiál

		Odvádí vlhkost

		Také slouží jako lehký vnější oděv

		Značkový zip na hrudi 

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Dvoudílná sada obsahuje horní a 
spodní díl

		Přidává tepelnou ochranu

		Lze také použít jako lehký vnější 
oděv

		Ideální pro spaní v opravdu 
chladných nocích

		Rychleschnoucí 

		Skrytá kapsa na zip

		Odvádí vlhkost

		Značkový zip na hrudi

  Vnější materiál: 100% Polyester

BASE LAYER SET
Není žádným tajestvím, že pokuď chcete být v teple u vody, tak nejlepší 
způsob je oblékat se vrstveným systémem. Součástí řady Chunk je také 
základní dvoudílný set neboli termoprádlo, s jehož pomocí si vytvoříte 
základní vrstvu.

MID LAYER SET
Kromě našeho termoprádla jsme také vyvinuli extrémně komfortní 
střední vrstvu, která je určena k nošení jako druhá vrstva na termoprádle, 
aby bylo zajištěno v zimě dostatečné teplo.

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €39.99 1,080 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €69.99 1,890 Kč

NOVINKA

NOVINKA

VRSTVENÍ - JAKTO FUNGUJE..

Základní vrstva - nosí se přímo na těle, aby odváděla vlhkost a zlepšila vaše pohodlí

Střední vrstva - Poskytuje izolaci, pomáhá udržet teplý vzduch a odvádí vlhkost  
na další vrstvu.

Vnější vrstva- můžeme použít větší počet šatů, které poskytují ochranu před 
povětrnostními vlivy a umožňují uvolňování vlhkosti z vrstvy pod ní.
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OBLEČENÍ

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKACHUNK POKRÝVKY HLAVY 
V rámci velmi populární řady Chunk je 
také k dispozici speciální výběr pokrývek 
hlavy, které dokonale kombinují modní styl 
společně s funkčností..

CPR506 Beanie NOVINKA CPR507 Heavy Knit Bobble Hat NOVINKA

CPR499 Flat Cap Khaki NOVINKA CPR501 Flat Cap Black/Grey NOVINKACPR508 Bobble Hat NOVINKA

CPR498 Twill Trucker Khaki NOVINKA CPR500 Twill Trucker Black/Grey NOVINKA CPR502 Camo Trucker NOVINKA

CPR503 Camo Trucker 3D NOVINKA CPR504 Snapback Grey NOVINKA CPR505 Baseball Cap NOVINKA

(100% acrylic) (Vnější část 100% acrylic, vnitřní část 100% polyester)

Po obvodu: 50% vlna, 50% polyester - Vrchní část: 100% bavlna Po obvodu: 50% vlna, 50% polyester - Vrchní část: 100% bavlna (100% acrylic)

(kšilt/předek 100% vlna, zadní část 100% polyester) (kšilt/předek 100% vlna, zadní část 100% polyester) (kšilt/předek 100% bavlna, zadní část 100% polyester)

(kšilt/předek 100% bavlna, zadní část 100% polyester
(kšilt/vnější část 55% vlna, 45% polyester,  

vnitřní část 100% polyester) (100% bavlna)
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		Mnohokrát oceněný populární design

		Vynikající dvoudílný oblek, který Vás udrží v teple a suchu v zimním období

		Skládá se z bundy a kalhot

		Odolný materiál 5000mm vodní sloupec

		Kapuce je opatřena pevným kšiltem, který pomáhá obličej chránit před deštěm

		Vysoký límec pro větší ochranu Vašeho obličeje

		U kapuce lze na její zadní straně nastavit velikost a je plně odnímatelná

		Neoprenové rukávy pro lepší izolaci

		Suché zipy na rukávech

		Robustní zip po celé délce s lemem

		Stahovací gumičky v pase

		Bunda má dvě vnější kapsy a jednu vnitřní

		Zesílená kolena na kalhotech

		Čtyři vnější kapsy na kalhotech

  Bunda a kalhoty: Vnější: 100% Nylon/ Bilý PU potah, Vycpávka: 100% Polyester, 
Podšívka: 100% Polyester

  Lehký, dvoudílný nepromokavý oblek 

		Obě části obleku lze zabalit do vlastních kapes do kompaktního malého balíčku

		100% Polyester na vnější straně

		Zkosené vnitřní švy

		5000mm vodní sloupec

		Prodyšný 5000g/m2

		Voděodolné zipy

		Nastavitelný lem na kapuci a na bundě

		Kapuce na bundě je odnímatelná

		Kalhoty jsou vybaveny elastickým pasem

		Diskrétní logo v zelené barvě

  Bunda: 100% Polyester/ Vnitřní: 100% Polyester

WINTER CARP SUIT RAIN SUIT

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €179.99 4,860 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €129.99 3,510 Kč

VLASTNOSTI VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA

PRODUKTOVÁ ŘADA OBLEČENÍ 
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OBLEČENÍ

  Voděodolný 3000mm  
vodní sloupec a prodyšnost 
3000g/m2

		Prodyšná TPU fólie vložená 
mezi vnější a vnitřní vrstvu, 
odvádějící vlhkost a tím 
udrží tělo v teple a suchu

		Voděodolné zipy

		Elastické/nastavitelné 
manžety

		Diskrétní logo

		Perfektní střih na tělo

  95% polyester/5% elastan

  Stylová mikina s decentním 
označením Fox

		Teplá, měkká fleecová 
podšívka

		Kapuce a kapsa je vybavena 
fleecovou podšívkou

		Elastické rukávy a pas

  Vnější: 80% 
bavlna/20%polyester  
Podšívka100% Polyester

  3000mm vodní sloupec a 
prodyšnost 3000g/m2

		Prodyšná TPU fólie vložená 
mezi vnější a vnitřní vrstvu, 
odvádějící vlhkost a tím 
udrží tělo v teple a suchu

		Voděodolné zipy

		Nastavitelná kapuce a pas

		Elastické okraje rukávů

		Diskrétní vzhled

		Ideální jak na břeh, tak i do 
města

		Perfektní střih na tělo

  Vnější materiál: 95% 
polyester/5% elastant 
 Vnitřní: 100% Polyester

  Vyrobeno ze 400g materiálu( 
bezmála dvojnásobek co u 
běžných mikin)

		Velmi teplá, díky fleecové 
podšívce na kapuci, extra 
vysokému límci a přední kapse

		Prodloužená délka mikiny

		Zip po celé délce s lemem na 
suchý zip, aby se zabránilo 
tepelných ztrátám

		Lem přes zip u brady pro větší 
pohodlí

		Robustní šňůrky

		Vyšívané logo Fox a kapsa na 
knoflík na paži

		Zelená barva

  20% polyester/ 80% bavlna

HOODED SOFT 
SHELL JACKET

BLACK LABEL™ SHERPA HOODY

BLACK LABEL™ SOFT 
SHELL HOODY

SUPERWEIGHT HOODY

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €79.99 2,160 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €69.99 1,890 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €79.99 2,160 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €69.99 1,890 Kč

      *RRP - Doporučená cena

NOVINKA
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      *RRP - Doporučená cena

  Elastický pas a rukávy 

		Přední kapsa

		Oranžové logo Fox

		V zelené barvě

  80% bavlna/20% 
polyester 
Podšívka: 100% bavlna

  Vyrobeno z 280g tkaniny s 
elastickým pasem a lemy na 
nohavicích

		Robustní šňůrka

		Velice komfortní

		Dvě přední kapsy na suchý zip a 
dvě kapsy se suchým zipem na 
zadní straně

		Vyšívané logo Fox

		V zelené barvě

  80% bavlna / 
20% Polyester

  Lehká mikina v oranžovo 
černém provedení

		Elastický pas a rukávy

		Přední kapsa s na dotek 
měkkou výplní

  Vnější: 80% bavlna/ 20% 
polyester 
Podšívka: 100% polyester

  Lehké tepláky s černým a 
oranžovým designem

		Perfektní pro jarní a letní 
období, které se dají použít i 
jako střední vrstva v zimě

		Dvě kapsy na  zip na bocích a 
jedna na zadní straně 

		Elastické kotníky, aby se 
zabránilo vláčení po zemi

  80% bavlna / 
20% Polyester

HOODED SWEATSHIRT BLACK & ORANGE HOODY

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €54.99 1,485 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOVINKA €54.99 1,485 Kč

NOVINKA

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €54.99 1,485 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €39.99 1,080 Kč

SUPERWEIGHT JOGGERS BLACK & ORANGE JOGGERS

PRODUKTOVÁ ŘADA OBLEČENÍ
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Insta

OBLEČENÍ

      *RRP - Doporučená cena

  Vyrobeno z kvalitní bavlny

		Komfortní

		Oranžové logo Fox

		V zelené barvě

  100% bavlna 

  Vyrobeno ze 100% bavlny s 
elastickým pasem

		Robustní šňůrka v pase

		Nastavitelné na kotnících

		Kolena jsou skládané, aby se daly 
snadno ohýbat

		Kapsa na levé noze pro NTXr 
příjmač, plus 2 přední kapsy, 
dvě kapsy zapínatelné na 
zadní straně a dvě kapsy na 
nohavicích, které se dají rovněž 
zapnout

		V zelené barvě

  100% bavlna 

  Vyrobeno z kvalitní bavlny

		Hlava loga Fox na pravé 
zadní straně 

		Komfortní 

		V zelené barvě

  100% bavlna 

POLO SHIRT STANDARD T-SHIRT

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €29.99 810 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €24.99 675 Kč

*RRP *RRP

Velikosti k dostání: S/M/L/XL/XXL/XXXL €59.99 1,620 Kč

SUPERWEIGHT COMBATS
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POKRÝVKY HLAVY A BRÝLE 

HEADWEAR
Stylové pokrývky hlavy, které jsou ideální pro udržení tepelného komfortu hlavy v chladných podmínkách.

FOX CAPS
Kšiltovky Fox jsou nastavitelné tak, aby seděly  velikostně na každou 
hlavu.

CPR417 Heavy Slouch 

CPR442 Black & Orange Snapback NOVINKA

CPR412 Chino Distressed Black & Green 

CPR411 Camo Trucker

CPR443 Black Snapback NOVINKA

CPR413 Chino Distressed Orange & Green 

CPR410 Splatter Trucker

CPR416 Reversible BeanieCPR414 FFF Bobble Hat CPR415 Peaked Beanie

NOVINKA
NOVINKA

      *RRP - Doporučená cena
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(100% bavlna)

(50% bavlna, 50% Polyester)

(100% bavlna)

(50% bavlna, 50% Polyester)

(Vnější vrstva: 100% Akrylová vlna / Podšívka: 100% Polyester) (Vnější vrstva: 100% Akrylová vlna / Podšívka: 100% Polyester)
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OBLEČENÍ

  Odolné proti poškrábání, odnímatelné TAC polarizačními skly

		Nabízí ochranu před škodlivými UV paprsky

		Odolný rám

		Dodáváno s čistícím hadříkem a pouzdrem

		Dodáváno s třemi možnostmi výběru sklíček:  Zeleným, šedým a hnědým

		Vyberte si mezi černo- oranžovým nebo zeleno-hnědým rámem

		TAC polarizační skla s ochranou proti poškrábání 

		Ochrana proti škodlivým UV paprskům

		Odolný rám

		Dodáváno s čistícím hadříkem a pouzdrem

		Na výběr jsou hnědé nebo šedé skla

		Na výběr jsou rámy: černo-oranžové nebo hnědo-zelené

VARIO™ SLUNEČNÍ BRÝLE

XT4 SLUNEČNÍ BRÝLE

*RRP *RRP

CSN031 XT4 Sluneční brýle černo/oranžový rám s hnědými skly €21.99 594 Kč

CSN032 XT4 Sluneční brýle černo/oranžový rám s šedými skly €21.99 594 Kč

CSN033 XT4 Sluneční brýle zeleno/hnědý rám s hnědými skly €21.99 594 Kč

CSN034 XT4 Sluneční brýle zeleno/hnědý rám s šedými skly €21.99 594 Kč

*RRP *RRP

CSN035 Vario Sluneční brýle Černo/Oranžové €38.99 1,053 Kč

CSN036 Vario Sluneční brýle Zeleno/Hnědé €38.99 1,053 Kč

CSN035

CSN036

CSN031

CSN032

CSN033

CSN034

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

      *RRP - Doporučená cena
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SPECIALIST

Specialist
Kromě stovek fantastických kaprařských výrobků, které budete mít možnost 
vidět v katalogu 2015, máme také mnoho produktů pro rybáře, kteří se 
zaměřují na různé druhy ryb. 

Pod řadou Fox Specialist máme mnoho produktů, které byly navrženy tak, aby vyhovovaly 
rybářům lovícím parmy, tlouště, líny, cejny a menší kapry.  V rámci řady Specialist 
naleznete pruty, navijáky, tašky, podběráky a křesla, které jsou navrženy ve spojení s naším 
odborným poradcem Julianem Chidgeyem. Julian je bývalý vítěz Drennan Cupu a jistě 
ví mnoho o produktech, které jsou potřebné pro lov různých druhů ryb. Tyto znalosti, v 
kombinaci se znalostmi našeho vývojového produktového týmu, mají za následek velmi 
úspěšnou řadu produktů, u které jsme si jisti, že si je zamilujete…
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Sledujte nás  
na Instagramu  
@fox_international

¹ Royale pruty
¹ Warrior 13ft 1.5lb Float prut
¹ Duo-Lite pruty
¹ EOS navijáky
¹ Deštníky
¹ Adjusta Level Chairs
¹ Tašky
¹ Podložky
¹ Specialist MK2 podběráky

PRODUKTY FOX

SPECIALIST
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*RRP *RRP

ARD047 Royale Barbel 11' 1.75lb NOVINKA €84.99 2,295 Kč

ARD048 Royale Barbel 12' 1.75lb NOVINKA €89.99 2,430 Kč

ARD049 Royale Barbel 12' 2.25lb NOVINKA €94.99 2,565 Kč

ARD050 Royale Barbel Multi Tip 12' 1.50lb NOVINKA €109.99 2,970 Kč

WARRIOR® S 13FT 1.5LB FLOAT

*RRP *RRP

ARD046 Warrior S Float 13ft 1.5lb €109.99 2,970 Kč

ROYALE® BARBEL SPECIALIST RODS

Novinkou v katalogu pro 2015 je řada krásných parmových prutů, které nabízejí neskutečný 
poměr výkon/cena.

EOS 5000 & 7000 REELS

Oba navijáky jsou perfektní volnou pro rybáře, kteří se specializují na více 
druhů ryb. O trochu větší model 7000 má dostatek síly a výkonu i pro lov 
bojovnějších ryb.

NOVINKA

RRP - Doporučená cena

  Lehká karbonová konstrukce

		Fox Slik očka

		Vysoce kvalitní 17mm sedlo navijáku

		Vysoce kvalitní korková rukojeť

		Decentní grafika

		Matně černá barva s kouřově šedými koncovkami

		K dispozici v délkách 11ft a 12ft a v gramáži 1,75lb

		Gramáž 2,25lb je k dispozici v délce 12ft

		12ft 1,5lb Multi Tip je také k dispozici ve verzi s 3oz 
karbonovou špičkou

  5 kuličkových ložisek

		Vybalancovaný rotor

		Převodový poměr 5:1

		Váha model 5000 -350g a 7000-450g

		Náhradní cívka v balení

		Kapacita cívek : 0,30mm -150m

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

VLASTNOSTI
  Ideální na lov parem či tloušťů s velkým  splávkem 

na rychle tekoucí řece

		Vhodný také na zvedací metodu lovu línů a cejnů na 
stojatých vodách

		13ft délka prutu nabízí lepší nadzvedávání vlasce při 
lovu na delší vzdálenost

		Silná akce prutu dodává kontrolu i nad těžce 
bojujícími rybami

		1,5lb testovací křivka

		Fox Slik očka

		Vysoce kvalitní korková rukojeť

*RRP *RRP

CRL062 EOS 5000 Reel €54.99 1,485 Kč

CRL063 EOS 7000 Reel €59.99 1,620 Kč



233

2015

www.foxint.com

/FoxInternational1

SPECIALISTDUO-LITE™ FX MULTI TIP

DUO-LITE™ FX TWIN TIP

*RRP *RRP

ARD053 Duo-Lite Multi Tip 12ft 2.25lb NOVINKA €179.99 4,860 Kč

*RRP *RRP

ARD051 Duo-Lite FX Twin Tip 11ft 1.75/2.25lb NOVINKA €159.99 4,320 Kč

ARD052 Duo-Lite FX Twin Tip 12ft 1.75/2.25lb NOVINKA €169.99 4,590 Kč

RRP - Doporučená cena

  12ft prut, který je perfektní volbou pro moderní říční 
rybolov

		2,25lb s pevnou špičkou je ideální volbou pro celou řadu 
situací 

		Dodáván s vyměnitelnými karbonovými špičkami 4 a 6oz 
pro lov velkých parem, nebo pro jemné chytání jelců

		Vysoce modulární 2k/1k konstrukce blanku

		Doporučený kmenový vlasec 8-12lb monofil

		Vysoce kvalitní korková rukojeť

		Fuji DPS sedlo navijáku 17mm

		Dvojité Fox Slik očka

  Dodáváno s 1,75lb a 2,25lb s pevnou špičkou

		K dostání v 11ft a 12ft verzích

		Silná akce prutu, bude absorbovat i těžké souboje  
s říčními rybami

		Vysoce modulární 2k/1k konstrukce blanku

		Doporučený kmenový vlasec monofil 8-12lb

		Vysoce kvalitní korková rukojeť

		Fuji 17mm DPS sedlo navijáku

		Dvoupatkové Fox Slik očka

NOVINKA

NOVINKA

DUO-LITE™ FX SPECIMEN

*RRP *RRP

ARD054 Duo-Lite Specimen 12ft 2.75lb NOVINKA €159.99 4,320 Kč

  Vysoce výkonný 12ft 2,75 prut je perfektní volbou na velké 
řeky nebo na lov parem

		V případě potřeby je schopný nahazovat těžká krmítka 
nebo 8oz olova

		Vysoce modulární 2k/1k konstrukce blanku

		Doporučený monofilní vlasec 8-15lb 

		Vysoce kvalitní korková rukojeť

		Fuji 18mm DPS sedlo navijáku

		Dvojité Fox Slik očka

NOVINKA
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		Základna má 114cm profil s krátkou boční bouřkovou stranou

		Použit stejný patentovaný STS mechanismus jako u Fox Supa Brolly

		Dodáváno se čtyřmi kolíky

		Čepy na našroubování bouřkových tyčí na obou stranách v extra silném větru

		Váží méně než 3kg!

		Vnější materiál 100% polyester

SPECIALIST UMBRELLA 

*RRP *RRP

AUM001 Specialist Umbrella €119.99 3,240 Kč

  Zesílená konstrukce rámu (dimenzováno na 160kg)

		Lehké ale velmi odolné

		Odolná 600 Denier Polyesterová tkanina

		Zvětšené polstrování křesla pro větší pohodlí

		Extra polstrování kolem rámu

		Upínací popruhy, které umožní pevné zabalení během přepravy, což můžete 
využít k uskladnění některých předmětů, jako například vidliček.

		Unikátní design umožňuje adaptabilní nastavení výšky

		Polstrovaný, odnímatelný ramenní popruh, který umožní mít obě ruce volné pro 
přepravu dalších předmětů

  Vnější materiál: 100% Polyester / Výplň: 100% Polyurethan

ADJUSTA LEVEL CHAIR 

ADJUSTA LEVEL ACCESSORY CHAIR 
  Doplňková verze nejprodávánějšího křesla Adjusta Level Chair 

		Matrix 25mm příslušenství lze připevnit na přední nohy

		Lze libovolně výškově nastavit, což umožňuje se plně  
přizpůsobit místu a zvolenému způsobu lovu

		Ideální na řeku i stojaté vody

		Extra polstrování v hlavové části

		Odolná 600 Denier Polyester tkanina

		Madlo na spodní straně židle umožňuje snadné přenášení pod paží

		Ramenní popruh v balení

  Vnější materiál: 100% Polyester/ Výplň: 100% Polyurethan 

Plně nastavitelné 
sedací polohy, tak aby 
vyhovovaly místům a 

stylu sezení...

*RRP *RRP

CBC045 Adjusta Level Accessory Chair €119.99 3,240 Kč

Příslušenství 
není součástí 
balení

*RRP *RRP

CBC040 Adjusta Level Chair €74.99 2,025 Kč

Nastavení probíhá 
během několika 

sekund pro každý styl  
a příležitost...

VLASTNOSTI

STS mechanismus dává zvýšenou 
světlou výšku

Bouřkové čepy umožňují přidání 
bouřkových tyčí v případě potřeby

RRP - Doporučená cena
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SPECIALIST

*RRP *RRP

ALN004 Specialist Landing Net 24" NOVINKA €22.99 621 Kč

ALN005 Specialist Landing Net 30" NOVINKA €25.99 702 Kč

SPECIALIST LANDING 
NETS MK2

BUCKET CARRYALL 
  Ideální pro rybáře, kteří se často 

přemisťují

		K dispozici ve dvou velikostech 16l a 
12l

		Navržena tak, aby pojmula Fox 
černý kýblík

		Dvě vnější boční kapsy pro uložení 
potřebných věcí

		Přední kapsa na 16l je ideální pro 
uložení velkého F-Boxu nebo Royale 
tackle box, zatímco verze 12l pojme 
Medium F-Box nebo Royale Tackle 

Box

		Vrchní 30mm polstrovaná část, která 
slouží jako sedátko

		Compact Unhooking Mat lze 
připnout k tašce za pomocí přesek

		Polstrovaný oboustraný ramenní 
popruh

		Kbelíky nejsou součástí balení

  Vnější látka a podšívka: 100% 
polyester /Výplň: 100% Polyurethan 
Základna: PVC 100% 

COMPACT RUCKSACK 
  Vnitřní úložný prostor 35l

		Přední kapsa pojme Large F-Box/
Royale Tackle Box

		Horní kapsa pojme Medium F-Box/
Royale Tackle Box

		Tři boční kapsy pro uložení 
příslušenství

		Elastický pásek pro připevnění 
praků, kleští nebo vidliček

		Compact Unhooking Mat lze 
připnout k tašce za pomocí přesek

		Vyztužené Eva madla

		Plně nastavitelný ramenní popruh a 
bederní popruh

		Lehce udržovatelný pevný povrch

  Vnější látka a podíšvka: 100% 
polyester Výplň:80% Polyethylen 
20% Polyurethan

COMPACT UNHOOKING MAT 

*RRP *RRP

ALU004 Compact Rucksack €59.99 1,620 Kč

*RRP *RRP

ALU005 Compact Unhooking €26.99 729 Kč

*RRP *RRP

ALU001 Bucket Carryall 12ltr €44.99 1,215 Kč

ALU002 Bucket Carryall 16ltr €49.99 1,350 Kč

NOVINKA

RRP - Doporučená cena

  Polstrovaná, z pro ryby šetrného 
materiálu 

		Dvě vnější kapsy pro vidličky a 
podběrák

		Tři individuální kapsy na pruty

		Tři velké suché zipy na zajištění 
prutů

		Madla na obou stranách

		Polstrovaný, reverzibilní ramenní 
popruh, který lze plně nastavit

		Neuvěřitelně kompaktní a lehká

   Vnější materiál: 100% Polyester 
Polstrování: 50% Polyethylen/ 
50% Polyurethan 

  Nový vylepšený design pro rok 2015

		Zesílený rám pro extrémní výdrž

		Měkká, ale odolná síťovina

		Silný lisovaný kříž 

		K dispozici ve 61cm a 76cm verzích 

3 ROD QUIVER

*RRP *RRP

ALU003 3 Rod Quiver €49.99 1,350 Kč

  	Pojme 3 kompletní pruty

		Vnitřní centrální kapsa pro brolly

		Dvě vnější kapsy na vidličky a 
podběrák

		Tři individuální kapsy na pruty

		Tři velké suché zipy na zajištění 
prutů

		Madla na obou stranách

		Polstrovaný, reverzibilní ramenní 
popruh, který lze plně nastavit

  Vnější materiál:100% Polyester /
Základna: 100% PVC
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ZDARMA

OBSAHUJE POSLEDNÍ NOVINKY A NEJLEPŠÍ PRODUKTY, KTERÉ UDĚLAJÍ VÁŠ RYBOLOV LEPŠÍM!

Fowler Road, Hainault Business Park, Essex, 1G6 3UT.

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 2321 Meer, Belgium.

info@foxint.com

www.foxint.com

www.facebook.com/FoxInternational

www.youtube.com/foxinternational1

www.twitter.com/FoxInt

www.instagram.com/fox_international 

Poděkování

Fotografie: Lewis Porter

 
Překlad:
Německy:  Bastian Reetz
Holandsky: Mark Noorman
Francouzky: Jean-Baptiste Morel
Italsky: Daniele Pellacani
Rusky: Vlad Vershinin “Penzyak”, Sergey Bakelov, Alexander Ostapenko
Polsky: Cezary Karolczak
Maďarsky: Tóth Vilmos
Česky: Jakub Prudik 

Speciální poděkování: Mark Pitchers, Harry Charrington. Tom Maker, Mark Bartlett, Rob 
Hughes, Ian Chillcott, Julian Chidgey, Andy Maker, Scott Day, Steve Spurgeon, Hans Van Den 
Brink, Mario Taal, Andreas Scherf, Marian Sura, Benjamin Schoedel, Peter Schwedes, Tobias 
Pfliegel, Meik Pyka, Samuel Salamagnon, Stefan Hanff, Nicolas Levine, Mauro Pitorri, Jean-
Baptiste Morel, Chris de Clercq.

Fox International si vyhrazuje právo změnit cenu nebo specifikace bez ohledu na předešlé 
upozornění.

Technické data a specifikace souhlasí stavu před předáním do tisku.

Všechny rozměry a hmotnosti jsou přibližné.

E. & O.E. Všechny práva vyhrazeny.
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