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Na začátku minulého roku jsme portfolio rozšířili o 
další dvě prestižní Anglické značky – Aqua Product, 
která je dceřinou společností fi rmy Trakker a značku 
Sonik, která se zaměřuje zejména na prvotřídní 
kaprové pruty. Vzhledem k ohlasům a velké 
spokojenosti Vás zákazníků jsem si dnes již jistý, že 
oslovení těchto dvou společností bylo velmi dobrým 
krokem a co je nejdůležitější, jejich produkty si našly 
spoustu spokojených zákazníků. 

Velkému zájmu se také těší zboží fi rmy Trakker, 
kterou na Českém a Slovenském trhu zastupujeme 
již více než rok. Byl jsem opravdu velmi potěšený, 
když i bylo oznámeno, že jsme se stali druhým 
nejlepším odběratelem na Evropském trhu. 

Za další fi remní a kariérní úspěch rozhodně považuji 
také zapsání do prestižní knihy Who is Who (Kdo 
je Kdo). Tato kniha je plná významných osobností 
České Republiky. Jsou v nich muži a ženy z řad 
umělců, sportovců, vědců, politiků a úspěšných 
podnikatelů. Do této knihy je možné být zařazen 
pouze na základě dosažených výsledků. Jsem velmi 
hrdý, že mne společnost Who is Who oslovila a 
přijala mezi významné osobnosti České Republiky.  

Vážení zákazníci, v novém katalogu naleznete škálu 
našich ověřených produktů, ale narazíte i na několik 

Změna cen vyhrazena – platné ceny naleznete na e-shopu www.nikl.cz

Ohlý klacky a na nich dvacky!

novinek. Mezi nejzajímavější jistě patří plovoucí fl uoro 
pasty, které mi dopomohly k skvělým výsledkům na 
závodech a které ocení každý aktivní rybář. Dále 
představujeme řadu produktů určených vyloženě pod 
háček - rozpustné attract hookers v podobě dumbells 
(válečků) a hard hookers – extra tvrdé a odolné 
nástrahy. Dále mezi novinkami naleznete korkové 
plovoucí boilies, které jsou vyráběny z originál boilies 
mixů a tekutých složek stejně jako naše úspěšné 
boilies. 

Nesmím zapomenout ani na novou řadu boilies, 
který úspěšně testujeme od minulého roku. Je jím 
Devill Krill, pokračovatel veleúspěšné řady boilies 
Kill Krill. Tentokrát jsme boilies upravili výraznými 
extrakty z koření, chilli papriček a několika dalšími 
super-ostrými přísadami. Devill Krill budeme ještě 
nadále testovat, abychom si mohli být stoprocentně 
jisti jeho ďábelskou účinností. Na trhu se objeví 
pravděpodobně v polovině sezony 2014…

Závěrem by jsem chtěl poděkovat všem mým 
zaměstnancům, testerům a spolupracovníkům za 
jejich skvělou práci, díky kterým se fi rma Nikl posouvá 
stále kupředu a také Vám, našim spokojeným 
zákazníkům za Vaší přízeň. Vaše spokojenost je pro 
mě tím nejdůležitějším – doslova hnacím motorem, 
který nás žene kupředu. Užívejte si kaprařinu a vše 
ostatní nechte na nás… 
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Vážení zákazníci, 
V tomto úvodníku by jsem chtěl krátce vzpomenou na uplynulý 
rok a zhodnotit  několik klíčových momentů naší společnosti. 

Úv
od

ní
k

Karel Nikl  



nabízíme tu nejvyšší kvalitu mraženého 
a hotového boilie. Veškeré naše boilies je vyráběno 
z originálních mixů složených z prvotřídních 
čerstvých surovin a pečlivě vybraných tekutých 
přísad. V našem sortimentu si můžete vybrat 
z ucelené řady čerstvého mraženého, ale i velmi 
šetrně stabilizovaného hotového ReadY boilie. 

HotoVé a MRažené boilies
Kill Krill
Naprosto nedostižná jednička sezony 2013! Když jsme Kill Krill 
pouštěli do prodeje, věděl jsem, že bude enormně úspěšný. To, 
co ale tenhle zabiják předváděl po celou loňskou sezonu mě 
opravdu nadchlo. Stovky velkých ryb i několik vyhraných závodů 
a nesčetně spokojených rybářů jasně potvrzují to, co jsme Kill Krillu 
předpovídali…!
Naším základním cílem bylo vyvinout maximálně přírodní nástrahu, 
která bude pro kapry nepřekonatelně lákavá takřka vždy a všude. 
Zejména proto jsme se rozhodli sestavit toto boilies ze surovin, které 
jsou pro kapry naprosto přirozené a kterým nedokáží odolat.
Boilies Kill Krill je složeno z 23 pečlivě vybraných složek – 
nízkoteplotních rybích mouček, hodnotných mléčných proteinů 
a několika druhů vybraných ptačích zobů poskládaných tak, aby 
byla v optimálním poměru zajištěna vysoká výživná hodnota a snadná 
stravitelnost.
Jak již název napovídá, výjimečnost našeho nového boilies zajišťují 
krillové produkty. Boilies Kill Krill obsahuje velké množství exkluzivní 
krillové moučky, 100% čistou krillovou tekutou potravu a delikatesní 
hydrolizovaný krillový extrakt, které zaručují jedinečnou chuť a vůni 
hotového boilies.

Kill Krill Atrakt
Kill Krill Atrakt je ideální variantou pro rybáře, kteří nemají pro lov příliš 
mnoho času a chtějí si aktivně zachytat i na krátkodobých vycházkách. 
Díky použití většího množství rozpustných složek a vyššího dávkování 
tekutých přísad je tato varianta jako stvořená pro zimní rybaření, 
rybářské závody či situace, kdy kapři takřka žádnou potravu 
nepřijímají…
Doba rozpustnosti tohoto boilies je přímo závislá na teplotě vody 
a aktivitě drobných ryb. V „běžných“ podmínkách se boilies pomalu 
rozpouští zhruba 8 – 14hodin, v teplé letní vodě pak přibližně 5h, což 
zaručuje bleskovou účinnost ve všech situacích!

Mražené boilies Kill Krill Atrakt

2095106 Kill Krill Atrakt - 16mm 1 kg 399 Kč

2095113 Kill Krill Atrakt - 18mm 1 kg 399 Kč

2095120 Kill Krill Atrakt - 21mm 1 kg 399 Kč

2095137 Kill Krill Atrakt - 24mm 1 kg 399 Kč

2095144 Kill Krill Atrakt - 30mm 1 kg 399 Kč

Kill Krill ATRAKT READY

2094826 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 18 mm, 1 kg 399 Kč

2095038 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 18 mm, 3 kg 1 190 Kč

2094833 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 21 mm, 1 kg 399 Kč

2095045 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 21 mm, 3 kg 1 190 Kč

2094840 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 24 mm, 1 kg 399 Kč

2095052 Ready boilie Kill Krill ATRAKT - 24 mm, 3 kg 1 190 Kč

Boilies mix Kill Krill

2093829 Kill Krill boilie mix - 10 kg 2 209 Kč

2093836 Kill Krill boilie mix - 2 kg 539 Kč

KaRel niKl 04 

šetrně stabilizovaného hotového ReadY boilie. Zejména proto jsme se rozhodli sestavit toto boilies ze surovin, které 
jsou pro kapry naprosto přirozené a kterým nedokáží odolat.
Boilies Kill Krill je složeno z 23 pečlivě vybraných složek – 
nízkoteplotních rybích mouček, hodnotných mléčných proteinů 
a několika druhů vybraných ptačích zobů poskládaných tak, aby 
byla v optimálním poměru zajištěna vysoká výživná hodnota a snadná 
stravitelnost.
Jak již název napovídá, výjimečnost našeho nového boilies zajišťují 
krillové produkty. Boilies Kill Krill obsahuje velké množství exkluzivní 
krillové moučky, 100% čistou krillovou tekutou potravu a delikatesní 
hydrolizovaný krillový extrakt, které zaručují jedinečnou chuť a vůni 
hotového boilies.

Kill Krill Atrakt
Kill Krill Atrakt je ideální variantou pro rybáře, kteří nemají pro lov příliš 
mnoho času a chtějí si aktivně zachytat i na krátkodobých vycházkách. 
Díky použití většího množství rozpustných složek a vyššího dávkování 
tekutých přísad je tato varianta jako stvořená pro zimní rybaření, 
rybářské závody či situace, kdy kapři takřka žádnou potravu 
nepřijímají…
Doba rozpustnosti tohoto boilies je přímo závislá na teplotě vody 
a aktivitě drobných ryb. V „běžných“ podmínkách se boilies pomalu 

Mražené boilies Kill Krill 

2093751 Kill Krill - 16mm 1 kg 399 Kč

2093768 Kill Krill - 18mm 1 kg 399 Kč

2093775 Kill Krill - 21mm 1 kg 399 Kč

2093782 Kill Krill - 24mm 1 kg 399 Kč

2093805 Kill Krill - 30mm 1 kg 399 Kč

Kill Krill READY

2094048 Ready boilie Kill Krill - 11 mm, 150 g 160 Kč

2094031 Ready boilie Kill Krill - 11 mm, 650 g 395 Kč

2008117 Ready boilie Kill Krill - 18  mm, 
250 g

125 Kč

2093584 Ready boilie Kill Krill - 18 mm, 1 kg 399 Kč

2093683 Ready boilie Kill Krill - 18 mm, 3 kg 1 190 Kč

2078598 Ready boilie Kill Krill - 21  mm, 
250 g

125 Kč

2093607 Ready boilie Kill Krill - 21 mm, 1 kg 399 Kč

2093706 Ready boilie Kill Krill - 21 mm, 3 kg 1 190 Kč

2008971 Ready boilie Kill Krill - 24 mm, 250 g 125 Kč

2093614 Ready boilie Kill Krill - 24 mm, 1 kg 399 Kč

2093713 Ready boilie Kill Krill - 24 mm, 3 kg 1 190 Kč
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díky vyšší těkavosti použitých 
atraktorů je Krillberry také 

naprosto ideální pro lov 
v chladné vodě nebo přímo pro 

zimní lov. 

Krill Berry
Dlouho jsem cítil, že v našem sortimentu boilies chybí výrazná 
ovocná pecka. Nechtěl jsem však jít cestou klasických příchutí, 
které jsou u kaprů velmi známé a jejichž účinnost není dle mých 
zkušeností až tak výjimečná. 
Proto jsem usilovně sháněl nejrůznější vzorky přírodních 
koncentrátů, sladkých esencí a ovocných chuťových stimulátorů. 
Zkrátka něco úplně nového! 
Dnes už jsem si jistý, že se naše snaha vyplatila. Podařilo se nám 
zkombinovat několik prvotřídních ovocných atraktorů výrazných 
lesních plodů, které vykazují opravdu nadstandardní účinnost. 
I když jsme tyto tekuté složky zkoušeli v různých mixech, 
naprosto nejvražednějších výsledků jsme dosáhli po 
zkombinování s decentně upraveným a doslazeným krill-mixem, 
který se tak stal základem tohoto nového ovocného zabijáka. 
Obzvláště na revírech, kde je klasické rybí a masové boilies 
používáno ve velké míře, bude KrillBerry jasným favoritem! 
Díky vyšší těkavosti použitých atraktorů je KrillBerry také 
naprosto ideální pro lov v chladné vodě nebo přímo pro zimní 
lov. 

KrillBerry READY

2087835 Ready Boilie KrillBerry - 11 mm, 150 g 160 Kč

2087842 Ready Boilie KrillBerry - 11 mm, 650 g 395 Kč

2087804 Ready boilie KrillBerry - 18  mm, 250 g 125 Kč

2099333 Ready Boilie KrillBerry - 18 mm, 1 kg 399 Kč

2099340 Ready Boilie KrillBerry - 18 mm, 3 kg 1 190 Kč

2078529 Ready boilie KrillBerry - 21  mm, 250 g 125 Kč

2099364 Ready Boilie KrillBerry - 21 mm, 1 kg 399 Kč

2099371 Ready Boilie KrillBerry - 21 mm, 3 kg 1 190 Kč

2087811 Ready Boilie KrillBerry - 24 mm, 250 g 125 Kč

2099388 Ready Boilie KrillBerry - 24 mm, 1 kg 399 Kč

2099401 Ready Boilie KrillBerry - 24 mm, 3 kg 1 190 Kč

Boilies mix KrillBerry

2087163 KrillBerry boilie mix - 10 kg 2 209 Kč

2087156 KrillBerry boilie mix - 2 kg 539 Kč

Mražené boilies KrillBerry

2092105 KrillBerry - 16mm 1 kg 399 Kč

2092112 KrillBerry - 18mm 1 kg 399 Kč

2094727 KrillBerry- 21mm 1 kg 399 Kč

2094734 KrillBerry - 24mm 1 kg 399 Kč

2094741 KrillBerry - 30mm 1 kg 399 Kč

díky vyšší těkavosti použitých 

KrillBerry boilie mix - 2 kg
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3XL READY

2012572 Ready boilie 3XL - 11 mm, 150g 160 Kč

2012695 Ready boilie 3XL - 11 mm, 650 g 460 Kč

2008018 Ready boilie 3XL - 18  mm, 250 g 139 Kč

2000923 Ready boilie 3XL - 18 mm, 1 kg 460 Kč

2000947 Ready boilie 3XL - 18 mm, 3 kg 1 315 Kč

2078604 Ready boilie 3XL - 21  mm, 250 g 139 Kč

2010922 Ready boilie 3XL - 21 mm, 1 kg 460 Kč

2012940 Ready boilie 3XL - 21 mm, 3 kg 1 315 Kč

2008070 Ready Boilie 3XL - 24 mm, 250 g 139 Kč

2007707 Ready boilie 3XL - 24 mm, 1 kg 460 Kč

2007691 Ready boilie 3XL - 24 mm, 3 kg 1 315 Kč

Mražené boilies 3XL

2000909 3XL - 16mm 1 kg 460 Kč

2009193 3XL - 18mm 1 kg 460 Kč

2009292 3XL - 21mm 1 kg 460 Kč

2009391 3XL - 24mm 1 kg 460 Kč

2009490 3XL - 30mm 1 kg 460 Kč

Boilies mix 3XL 

2031101 3XL boilie mix - 10 kg 2 619 Kč

2021102 3XL boilie mix - 2 kg 619 Kč

• 
3X

L 
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ady
 • 3XL Ready • 3XL Ready • 3XL Ready • 3XL R
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dy

3XL
Dnes již naprosto legendární jistota mnoha předních rybářů! Boilies 
3XL je konstruováno tak, aby dokázalo nachytat kapry v jakékoliv 
možné situaci. 3XL je díky dokonalému uvolňování atraktorů skvělé 
pro chytání v krátkém časovém úseku. Také v situacích, kdy kapři 
nejeví o potravu zájem, je dokáže boilie z mixu 3XL vytrhnout z letargie 
a najednou máte na svých prutech jednu akci za druhou.
Nemůžeme zapomenout ani na perfektní výsledky v horkých obdobích 
roku, kdy si tento mix připsal několik fantastických úlovků. Také na 
řadě kaprařských závodů dopomohl úspěšným lovcům vyzdvihnout 
nad hlavy vítězný pohár. 
Jedná se o opravdu brilantní univerzální boilies, které má na svém 
kontě řadu neuvěřitelných úspěchů a který čeká ještě dlouhá 
budoucnost. 

dnes již naprosto legendární 

jistota mnoha předních rybářů!
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Noční Můra
Základem Noční Můry jsou ty nejhodnotnější a chuťově nejvýraznější 
enzymaticky upravené vysoce-rozpustné moučky podpořené silnou 
dávkou játrových a slezinových extraktů.
Během testování jsme na základní mix zkoušeli aplikovat několik 
nových kombinací tekutých atraktorů, ale v počtu záběrů jednoznačně 
dominoval mix přírodního česneku a dalších 100% přírodních silic. 
Kombinace výživného a chutného základového mixu s dobře 
sladěnými tekutými složkami, množstvím tekutých potrav a přírodního 
česneku vytvořila až neskutečně atraktivní a čistě přírodní boilie 
vhodné pro celoroční použití.
Ať už se chystáte na řeku, jezero, celá řada produktů Noční Můra je 
připravena dokázat Vám, jaký potenciál se v ní skrývá! Ideální zejména 
pro aktivní rybaření nebo rybářské soutěže.  

Food Signal
Skvělá selektivní návnada pro lov těch největších ryb! Food 
signal je založen čistě na bázi přírodních živočišných materiálů 
sestavených do podoby nutričně vyvážené stravy.
Pro mnohé bude zajímavou informací, že při samotné výrobě 
boilies nepoužíváme ani mililitr žádných silic nebo esencí 
a boilies je ochuceno pouze přírodními extrakty a výraznými 
chuťovými stimulátory. 
Přidáváme rozpuštěné extrakty, tekutou potravu, oleje plus 
několik tajných ingrediencí. 
Food signal je kapry velmi rychle akceptován jako zdroj potravy. 
Potravinové signály, které se z boilies šíří vodou jsou magnetem 
pro všechny kapry.
Potenciál Food signalu je skutečně obrovský. Úspěšní kapraři, 
kteří opakovaně sází všechno na tuto kartu dobře vědí proč. 
Jejich výsledky mluví za vše… 

Noční Můra READY

2012183 Ready boilie Noční Můra - 11 mm, 150 g 160 Kč

2012701 Ready boilie Noční Můra - 11 mm, 650 g 419 Kč

2009107 Ready boilie Noční Můra - 18  mm, 250 g 126 Kč

2010646 Ready boilie Noční Můra - 18 mm, 1 kg 419 Kč

2011827 Ready boilie Noční Můra - 18 mm, 3 kg 1 180 Kč

2078567 Ready boilie Noční Můra - 21  mm, 250 g 126 Kč

2010653 Ready boilie Noční Můra - 21 mm, 1 kg 419 Kč

2011834 Ready boilie Noční Můra - 21 mm, 3 kg 1 180 Kč

2009114 Ready Boilie Noční Můra - 24 mm, 250 g 126 Kč

2010660 Ready boilie Noční Můra - 24 mm, 1 kg 419 Kč

2011841 Ready boilie Noční Můra - 24 mm, 3 kg 1 180 Kč

Boilies mix Noční Můra

2010943 Noční Můra boilie mix - 10 kg 2 491 Kč

2010394 Noční Můra boilie mix - 2 kg 590 Kč

Food Signal READY 

2009077 Ready boilie Food signal - 18  mm, 
250 g

144 Kč

2012541 Ready boilie Food Signal - 18 mm, 1 kg 480 Kč

2007905 Ready boilie Food Signal - 18 mm, 3 kg 1 383 Kč

2078574 Ready boilie Food Signal - 21  mm, 
250 g

144 Kč

2007912 Ready boilie Food Signal - 21 mm, 1 kg 480 Kč

2007929 Ready boilie Food Signal - 21 mm, 3 kg 1 383 Kč

2009084 Ready Boilie Food Signal - 24 mm, 
250 g

144 Kč

2007936 Ready boilie Food Signal - 24 mm, 1 kg 480 Kč

2007943 Ready boilie Food Signal - 24 mm, 3 kg 1 383 Kč

Mražené boilies Food Signal 

2001005 Food signal - 16mm 1 kg 480 Kč

2001159 Food signal - 18mm 1 kg 480 Kč

2002897 Food signal - 21mm 1 kg 480 Kč

2002354 Food signal - 24mm 1 kg 480 Kč

2001043 Food signal - 30mm 1 kg 480 Kč

Mražené boilies Noční Můra

2010592 Noční Můra - 16mm 1 kg 419 Kč

2010608 Noční Můra - 18mm 1 kg 419 Kč

2010615 Noční Můra - 21mm 1 kg 419 Kč

2010622 Noční Můra - 24mm 1 kg 419 Kč

2010639 Noční Můra - 30mm 1 kg 419 Kč

Boilies mix Food Signal 

2031408 Food Signal boilie mix - 10 kg 2 719 Kč

2021409 Food Signal boilie mix - 2 kg 649 Kč
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al 
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y 

• 
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ea
dy

•

ideální zejména pro 
aktivní rybaření nebo 
rybářské soutěže. 
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ocean secret
boilies ocean secret přináší úplné nový rozměr kvality do své cenové třídy! Základním 

kamenem je prvotřídní ocean bentos moučka s extra silnou chutí a vůní, kterou jsme 
doplnili dalšími tříděnými moučkami, tepelně upravenými objemovými surovinami 

a zejména výbornými mořskými atraktory.

Ocean Secret
Vždy jsem rád používal mořské produkty, jejich 
silná chuť a vůně bez debat vylepší každý mix. 
Navíc jsme přidali i vynikající „krmící spoušťeč“ 
– chuťový stimulátor, který u ryb výrazně zvyšuje 
příjem potravy.
Ocean Secret byl koncipován pro větší krmné 
kampaně a během testování se jasně potvrdilo, 
že v těchto případech dokáže šlapat na paty 
i mnohem nákladnějším konkurentům.
Jeho použití je však naprosto univerzální 
a chytá kapry skvěle i při minimálním 
vnadění od jara do pozdního podzimu.
Na trh přichází ve třech vyladěných 
příchutích – Tuna (Tuňák), Salmon/
Peach (Losos s Broskví) a Strawberry 
(Jahoda).

Ocean Secret READY 

2009664 Ready Boilie  Ocean Secret - Salmon&peach - 
18  mm, 250 g

99 Kč

2004072 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 18 mm, 1 kg

299 Kč

2004102 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 18 mm, 3 kg

890 Kč

2078536 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon&peach - 
21  mm, 250 g

99 Kč

2004171 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 21 mm, 1 kg

299 Kč

2004188 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 21 mm, 3 kg

890 Kč

2009916 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 24 mm, 250 g

99 Kč

2004348 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 24 mm, 1 kg

299 Kč

2004386 Ready Boilie Ocean Secret - Salmon & Peach 
- 24 mm, 3 kg

890 Kč

2009473 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 18  
mm, 250 g

99 Kč

2099418 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 18 
mm, 1 kg

299 Kč

2099586 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 18 
mm, 3 kg

890 Kč

2078543 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 21  
mm, 250 g

99 Kč

2004386

2009473

ocean secret
boilies ocean secret přináší úplné nový rozměr kvality do své cenové třídy! Základním 

kamenem je prvotřídní ocean bentos moučka s extra silnou chutí a vůní, kterou jsme 

ocean secret
boilies ocean secret přináší úplné nový rozměr kvality do své cenové třídy! Základním 

ocean secret
boilies ocean secret přináší úplné nový rozměr kvality do své cenové třídy! Základním 

ocean secret
2099609 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 21 

mm, 1 kg
299 Kč

2099715 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 21 
mm, 3 kg

890 Kč

2009657 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 24 
mm, 250 g

99 Kč

2099807 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 24 
mm, 1 kg

299 Kč

2003563 Ready Boilie Ocean Secret - Strawberry - 24 
mm, 3 kg

890 Kč

2009190 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 18  mm, 
250 g

99 Kč

2083233 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 18 mm, 1 kg 299 Kč

2083288 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 18 mm, 3 kg 890 Kč

2078550 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 20  mm, 
250 g

99 Kč

2083240 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 21 mm, 1 kg 299 Kč

2083271 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 21 
mm, 3 kg

890 Kč

2009206 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 24 mm, 
250 g

99 Kč

2083257 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 24 mm, 1 kg 299 Kč

2083264 Ready Boilie Ocean Secret - Tuna - 24 mm, 3 kg 890 Kč

KaRel niKl 08 



High attract ReadY je nová řada 
ekonomicky výhodného boilies čtyř 
rybích a sladkých příchutí, které bylo 
vyvinuto pro použití zejména při krátkých 
rybářských výpravách.
boilie řady High attract v sobě snoubí 
silnou atraktivitu, výraznou chuť a velmi 
snadnou stravitelnost, což zajišťuje 
jeho skvělou účinnost pro jednodenní, 
ale i delší výpravy, kdy je potřeba více 
zakrmit.
Je složeno (dle druhu) z mixu rybích 
mouček a ptačích zobů v kombinaci 
s vybranými chuťovými stimulátory 
a tekutými atraktory.
Po vhození do vody boilie funguje velmi 
rychle. díky složkám zajišťujícím výborný 
průsak atraktorů a pomalé rozpouštění 
okamžitě láká ryby ke krmení.

HigH attRaCt 
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ocean secret

Boilies mix Ocean Secret 

2087187 Ocean Secret boilie mix - 10 kg 1 870 Kč

2087170 Ocean Secret boilie mix - 2 kg 390 Kč

Mražené boilies Ocean Secret 

2083592 Mražené boilies Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 16 mm, 1 kg

299 Kč

2083608 Mražené boilies Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 18 mm, 1 kg

299 Kč

2083615 Mražené boilies Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 21 mm, 1 kg

299 Kč

2083622 Mražené boilies Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 24 mm, 1 kg

299 Kč

2083639 Mražené boilies Ocean Secret - Salmon & 
Peach - 30 mm, 1 kg

299 Kč

2003570 Mražené boilies Ocean Secret - Strawberry - 16 
mm, 1 kg

299 Kč

2003648 Mražené boilies Ocean Secret - Strawberry - 18 
mm, 1 kg

299 Kč

2003655 Mražené boilies Ocean Secret - Strawberry 
- 21 mm, 1 kg

299 Kč

2003952 Mražené boilies Ocean Secret - Strawberry - 24 
mm, 1 kg

299 Kč

2004027 Mražené boilies Ocean Secret - Strawberry - 30 
mm, 1 kg

299 Kč

2083103 Mražené boilies Ocean Secret - Tuna - 16 
mm, 1 kg

299 Kč

2083110 Mražené boilies Ocean Secret - Tuna - 18 
mm, 1 kg

299 Kč

2083127 Mražené boilies Ocean Secret - Tuna - 21 
mm, 1 kg

299 Kč

2083134 Mražené boilies Ocean Secret - Tuna - 24 
mm, 1 kg

299 Kč

2083141 Mražené boilies Ocean Secret - Tuna - 30 
mm, 1 kg

299 Kč

Monster 
Crab 
mix rybích a garnátových 
mouček se silnou vůní 
Monster Craba

Stinky Fish 
celoroční mix rybích mouček 
s česnekovo-rybí vůní

Juicy 
Strawberry 
vyvážený mix ptačích zobů 
s čerstvou vůní a chutí 
šťavnatých jahod

Sweet 
Pineapple 
N.B.A.   
kouzelná kombinace ptačích 
zobů, ořechů a magická 
přitažlivost nádherně vonícího 
ananasu. 



High attract ReadY je nová řada 
ekonomicky výhodného boilies čtyř 
rybích a sladkých příchutí, které 
bylo vyvinuto pro použití zejména při 
krátkých rybářských výpravách.

HigH attRaCt 

eKonoMiCKY 

VÝHodné
%

2080376 High Attract READY - Stinky Fish 15 
mm 1kg

249 Kč

2080383 High Attract READY - Stinky Fish 15 mm 
2,5kg

569 Kč

2097278 High Attract READY - Stinky Fish 15 
mm 5kg

1 090 Kč

2080413 High Attract READY - Stinky Fish 20 
mm 1kg

220 Kč

2080420 High Attract READY - Stinky Fish 20 mm 
2,5kg

499 Kč

2097285 High Attract READY - Stinky Fish 20 
mm 5kg

999 Kč

2098046 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 15 mm 1kg

249 Kč

2098039 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 15 mm 2,5kg

569 Kč

2098022 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 15 mm 5kg

1 090 Kč

2098053 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 20 mm 1kg

220 Kč

2098060 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 20 mm 2,5kg

499 Kč

2098077 High Attract READY - Sweet Pineapple 
N.B.A. 20 mm 5kg

999 Kč

High Attract READY 

2080277 High Attract READY - Juicy Strawberry 
15 mm 1kg

249 Kč

2080284 High Attract READY - Juicy Strawberry 15 
mm 2,5kg

569 Kč

2097209 High Attract READY - Juicy Strawberry 
15 mm 5kg

1 090 Kč

2080321 High Attract READY - Juicy Strawberry 
20 mm 1kg

220 Kč

2080338 High Attract READY - Juicy Strawberry 20 
mm 2,5kg

499 Kč

2097216 High Attract READY - Juicy Strawberry 
20 mm 5kg

999 Kč

2080550 High Attract READY - Monster Crab 15 
mm 1kg

249 Kč

2080567 High Attract READY - Monster Crab 15 
mm 2,5kg

569 Kč

2097254 High Attract READY - Monster Crab 15 
mm 5kg

1 090 Kč

2080581 High Attract READY - Monster Crab 20 
mm 1kg

220 Kč

2080598 High Attract READY - Monster Crab 20 
mm 2,5kg

499 Kč

2097261 High Attract READY - Monster Crab 20 
mm 5kg

999 Kč

2097285

2098046

2098039

2080376

2080383

2080581

2080598

2097261

2097216

2080550

2080567
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verzi Fish meal, kde jsou základem tříděné rybí moučky 
a Bird Food, kde hrají prim vybrané ptačí zoby. Boilies je 
následně dochuceno vybranými a osvědčenými aromaty 
z naší produkce. Nabízíme jej v příchutích Cranberry – 
brusinka, Magic Fruit – kombinace několika ovocných 
esencí, Squid Octopus – oliheň / chobotnice, GLM mussel 
– mušle a Death fish – silně zapáchající ryba. 

Massive Feed READY 

2076136 Ready Massive bird food  Cranberry  
20 mm  5 kg

 799 Kč 

2076143 Ready Massive bird food  Magic fruit  
20 mm  5 kg

 799 Kč 

2076174 Ready Massive fish meal  Squid 
octopus  20 mm  5 kg

 799 Kč 

2076167 Ready Massive fish meal  Death Fish  
20 mm  5 kg

 799 Kč 

2076150 Ready Massive fish meal  GLM 
mussel   20 mm  5 kg

 799 Kč 

Pro letošní sezonu jsme vyslyšeli 
prosbám zákazníků, kteří rádi 
používají velké množství návnad. 
Vyvinuli jsme ekonomicky výhodné 
boilies, které je jako stvořené jak 
pro předkrmování, tak pro situace, 
kdy chcete ryby za každou cenu 
udržet na lovném místě velkým 
množstvím boilies. 

MassiVe Feed ReadY 

Nabízíme dvě základní 
varianty boilies Massive Feed: 

Pro letošní sezonu jsme 
vyslyšeli prosbám zákazníků, 
kteří rádi používají velké 
množství návnad.

N

N

N

N

N

N
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Dipy

2075689 Liquid Food dip - Kill Krill 100 ml         270 Kč 

2075702 Liquid Food dip - KrillBerry 100 ml         270 Kč 

2076181 Liquid Food dip - 3XL 100 ml         270 Kč 

2075566 Liquid Food dip - Noční Můra 100 ml         270 Kč 

2075641 Liquid Food dip - Food Signal  100 ml         270 Kč 

2076198 Liquid Food dip - Ananas & Butyric 
Acid 100 ml 

        230 Kč 

2075627 Liquid Food dip - Brusinka 100 ml         230 Kč 

2075658 Liquid Food dip - Frankfurtská klobása 
100 ml 

        230 Kč 

2075627 Liquid Food dip - Brusinka 100 ml         230 Kč 

2075696 Liquid Food dip - Kolínský losos 100 ml         230 Kč 

2075719 Liquid Food dip - Nahnilý krab 100 ml         230 Kč 

2075573 Liquid Food dip - Salmon & Peach 
100 ml 

        230 Kč 

2075580 Liquid Food dip - Scopex & Oliheň 
100 ml 

        230 Kč 

2075597 Liquid Food dip - Squid & Octopus  
100 ml 

        230 Kč 

2075603 Liquid Food dip - Strawberry 100 ml         230 Kč 

2075610 Liquid Food dip - Tuna 100 ml         230 Kč 

2075559 Liquid Food dip - Zralý Banán 100 ml         230 Kč 

High Attract dip

2080741 High Attract DIP - Juicy Strawberry 100ml 136 Kč

2080765 High Attract DIP - Monster Crab 100ml 136 Kč

2097056 High Attract DIP - Stinky Fish 100ml 136 Kč

2081120 High Attract DIP - Sweet Pineapple 
N.B.A. 100 ml

136 Kč

liQuid Food diPY 
další novinka v naší nabídce. od základu jsme 
přepracovali naše původní dipy, které se nyní skládají 
z nových tekutých potrav. Jako základ je u většiny 
liquid Food dipů použit náš osvědčený Krill liquid, 
amino PPC, liquid liver a další chuťově výrazné 
složky. 
Dále jsou použity prvotřídní esence a esenciální oleje. Do některých dipů dále přidáváme 
výtažky z koření, přírodní extrakty a další atraktory, které nenechají v klidu žádného kapra. 
Nástrahy můžete libovolně dlouho, od pár hodin po několik dní nebo i týdnů. 

HigH attRaCt diPY
naše dipy vhodné pro použití s řadou boilies High 
attract. Velmi výrazné, s perfektní účinností při 
jakékoliv teplotě vody! 

diPY, boosteRY, KoMPleXY
N
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boosteRY 
tato směs několika tekutých potrav v kombinaci 
s nejkvalitnějšími esencemi a dalšími atraktory 
dokáže rozhýbat i ty nejletargičtější kapry! Vezměte 
návnady a zalijte boosterem, důkladně promíchejte 
a nechte nasáknout. nyní se Vaše návnada proměnila 
v maximálně atraktivní a efektivní. na 1kg návnad 
doporučujeme použít zhruba 30 – 50ml boosteru. 

BOOSTERY

2071015 Booster - 3XL - 250 ml 169 Kč

2071107 Booster - Ananas & Butyric - 250 ml 159 Kč

2071060 Booster - Brusinka - 250 ml 159 Kč

2012466 Booster - Frankfurtská Klobása - 250 ml 159 Kč

2093737 Booster - Kill Krill - 250 ml 169 Kč

2012459 Booster - Kolínský Losos - 250 ml 169 Kč

2094789 Booster - KrillBerry - 250 ml 159 Kč

2071008 Booster - Natural - 250 ml 140 Kč

2010684 Booster - Noční Můra 250 ml 159 Kč

2094901 Booster - Salmon & Peach - 250 ml 159 Kč

2071053 Booster - Scopex oliheň - 250 ml 169 Kč

2071039 Booster - Squid octopus - 250 ml 159 Kč

2004980 Booster - Strawberry - 250 ml 159 Kč

2004911 Booster - Tuna - 250 ml 159 Kč

HIGH ATTRACT BOOSTER 

2080697 High Attract BOOSTER - Juicy 
Strawberry 200ml

129 Kč

2080710 High Attract BOOSTER - Monster 
Crab 200ml

129 Kč

2097049 High Attract BOOSTER - Stinky 
Fish 200ml

129 Kč

2081137 High Attract BOOSTER - Sweet 
Pineapple N.B.A. 200ml

129 Kč
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CSL Mixer

2006243 CSL Mixer - Bloodworm & GLM, 1 Lt 179 Kč

2006014 CSL Mixer - Franfurt Sausage, 1 Lt 179 Kč

2006021 CSL Mixer - Natural, 1 Lt 179 Kč

2006571 CSL Mixer - Pineapple N.B.A., 1 Lt 179 Kč

2006045 CSL Mixer - Squid & Octopus, 1 Lt 179 Kč

2006038 CSL Mixer - Strawberry, 1 Lt 179 Kč

Amino - CSL komplexy

2040219 Amino-CSL komplex 3XL - 100ml 299 Kč

Základem Csl mixeru je můj oblíbený
 Csl liquid, nyní ještě mnohem hustší, 
s větším podílem atraktivní sušiny 
zkombinovaný s prvotřídními esencemi 
a dalšími atraktory. Perfektní pro 
zalévání všech typů návnad – method 
mixů, pelet, partiklu, ale i boilies. Velmi 
oblíbený produkt pro závodní rybolov. 

Csl MiXeR 

Amino CSL komplexy  
DAMK CSL komplexy jsou směsice vybraných 
tekutých potrav, esencí a dalších atraktorů, které 
slouží k domácí výrobě boilies. Obsahují vše, co 

potřebujete přidat do základního boilies mixu. 
Dávkování tohoto produktu záleží na druhu 
komplexu. U příchutí Kill Krill, KrillBerry 

a Food Signal je to zhruba 10ml na jedno 
vejce, u ostatních druhů pak 4 – 6ml na 

vejce. 

dávkování amino csl 
komplexu záleží na 
druhu komplexu. 
u příchutí Kill Krill, 
Krillberry a Food 
signal je to zhruba 
10ml na jedno vejce, 
u ostatních druhů pak 
4 – 6ml na vejce. 

2050003 Amino-CSL komplex 3XL - 500ml 1 351 Kč

2011773 Amino-CSL komplex Noční můra - 100ml 299 Kč

2011780 Amino-CSL komplex Noční můra - 500ml 1 351 Kč

2093744 Amino-CSL komplex Kill Krill - 200ml 350 Kč

2093812 Amino-CSL komplex Kill Krill - 1000ml 1 590 Kč

2087231 Amino-CSL komplex KrillBerry - 200ml 299 Kč

2087248 Amino-CSL komplex KrillBerry - 1000ml 1 351 Kč

2040417 Amino-CSL komplex Food signal - 250ml 299 Kč

2050249 Amino-CSL komplex Food signal - 1000ml 1 351 Kč

Základem Csl mixeru je můj oblíbený
 Csl liquid, nyní ještě mnohem hustší, 
s větším podílem atraktivní sušiny 
 Csl liquid, nyní ještě mnohem hustší, 
s větším podílem atraktivní sušiny 
 Csl liquid, nyní ještě mnohem hustší, 

zkombinovaný s prvotřídními esencemi 

Csl MiXeR 

tekutých potrav, esencí a dalších atraktorů, které 
slouží k domácí výrobě boilies. Obsahují vše, co 

potřebujete přidat do základního boilies mixu. 
Dávkování tohoto produktu záleží na druhu 
komplexu. U příchutí Kill Krill, KrillBerry 

a Food Signal je to zhruba 10ml na jedno 
vejce, u ostatních druhů pak 4 – 6ml na 

vejce. 
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nástRaHY 
Pod HáčeK

Attract Hookers 
Nový produkt v naší nabídce! Skvělé nástrahy 
pro situace, kdy chcete docílit záběru v co 
možná nejkratším čase. Attract Hookers obsahují 
mnohem vyšší dávku atraktorů a navíc je základní 
mix upraven tak, aby se mnohem rychleji 
rozpouštěl a nástraha tak uvolňovala do svého 
okolí atraktory mnohem rychleji. 
Nabízíme je ve tvaru válečků – dumbells, které 
jsou často výrazně účinnější než klasické kulaté 
nástrahy. Perfektní jak pro krátkodobý lov, tak pro 
závodní chytání. 

Hard Hookers 
Další novinka v našem sortimentu. Hard 
Hookers jsou extra tvrdé nástrahy určené 
pro situace, kdy klasické boilies velmi rychle 
rozbijí drobné bílé ryby, sumečci nebo raci. 
Obzvláště v letním období, kdy je voda velmi 
teplá a aktivita všech drobných „škůdců“ 
vysoká se nám Hard Hookers opravdu 
osvědčily. 
Obsahují mnohem vyšší dávku atraktorů! 

attract Hookers 
obsahují mnohem vyšší 
dávku atraktorů!

extra tvrdé nástrahy 
určené pro situace, kdy 
klasické boilies velmi 
rychle rozbijí drobné 
bílé ryby

2050003 Amino-CSL komplex 3XL - 500ml 1 351 Kč

2011773 Amino-CSL komplex Noční můra - 100ml 299 Kč

2011780 Amino-CSL komplex Noční můra - 500ml 1 351 Kč

2093744 Amino-CSL komplex Kill Krill - 200ml 350 Kč

2093812 Amino-CSL komplex Kill Krill - 1000ml 1 590 Kč

2087231 Amino-CSL komplex KrillBerry - 200ml 299 Kč

2087248 Amino-CSL komplex KrillBerry - 1000ml 1 351 Kč

2040417 Amino-CSL komplex Food signal - 250ml 299 Kč

2050249 Amino-CSL komplex Food signal - 1000ml 1 351 Kč

Attract Hookers 

2074217 Kill Krill 14 mm  150 g 129 Kč

2074224 Kill Krill 18 mm  150 g 129 Kč

2074187 KrillBerry 14 mm  150 g 129 Kč

2074194 KrillBerry 18 mm  150 g 129 Kč

2074279 3XL 14 mm  150 g 129 Kč

2074286 3XL  18 mm  150 g 129 Kč

2074156 Noční Můra 14 mm  150 g 129 Kč

2074163 Noční Můra  18 mm  150 g 129 Kč

2074095 Salmon&peach  14 mm  150 g 129 Kč

2074101 Salmon&peach  18 mm  150 g 129 Kč

2074125 Pineapple 14 mm  150 g 129 Kč

2074132 Pineapple  18 mm  150 g 129 Kč

2074064 Starwberry  14 mm  150 g 129 Kč

2074071 Strawberry  18 mm  150 g 129 Kč

Hard Hookers 

2076273 Kill Krill 18 mm  150 g 159 Kč

2076280 Kill Krill 20 mm  150 g 159 Kč

2076297 Kill Krill 24 mm  150 g 159 Kč

2076303 KrillBerry 18 mm  150 g 159 Kč

2076310 KrillBerry 20 mm  150 g 159 Kč

2076327 KrillBerry 24 mm  150 g 159 Kč

2076334 3XL 18 mm  150 g 159 Kč

2076051 3XL 20 mm  150 g 159 Kč

2076068 3XL  24 mm  150 g 159 Kč

2076105 Noční Můra 18 mm  150 g 159 Kč

2076112 Noční Můra 20 mm  150 g 159 Kč

2076129 Noční Můra  24 mm  150 g 159 Kč

2075214 Food Signal 18 mm  150 g 159 Kč

2075221 Food Signal 20 mm  150 g 159 Kč

2075238 Food Signal  24 mm  150 g 159 Kč

2074347 Salmon&peach  18 mm  150 g 159 Kč

2074354 Salmon&peach  20 mm  150 g 159 Kč

2074361 Salmon&peach  24 mm  150 g 159 Kč
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PloVouCÍ boilies

Plovoucí boilies

2011513 3XL plovoucí boilies - oranžová 50 g / 
10 mm

159 Kč

2087545 3XL plovoucí boilies - oranžová 50 g / 
14 mm

149 Kč

2087538 3XL plovoucí boilies - oranžová 50 g / 
18 mm

149 Kč

2087590 Frankfurtská Klobása plovoucí boilies - 
oranžová 50 g / 14 mm

149 Kč

2087583 Frankfurtská Klobása plovoucí boilies - 
oranžová 50 g / 18 mm

149 Kč

2093904 Kill Krill plovoucí boilies - oranžová 50 g 
/ 10 mm

159 Kč

2087675 Kill Krill plovoucí boilies - oranžová 50 g 
/ 14 mm

149 Kč

2087668 Kill Krill plovoucí boilies - oranžová 50 g 
/ 18 mm

149 Kč

2073906 KrillBerry plovoucí boilies - bordó  50 
g   10 mm

159 Kč

2087378 KrillBerry plovoucí boilies - bordó  50 g / 
14 mm

149 Kč

2087361 KrillBerry plovoucí boilies - bordó 50 g / 
18 mm

149 Kč

2011711 Noční Můra plovoucí boilies - oranžová 50 
g / 10 mm

159 Kč

PloVouCÍ boilies

dlouho jsme hledali ten nejlepší způsob, jak udržet plovoucí 
boilies dlouho čerstvé a atraktivní, bez nutnosti použití 

velkého množství konzervačních látek.
nyní Vám díky dlouhotrvající snaze můžeme představit řadu 

šetrně konzervovaného plovoucího boilie. Základ toho boilie 
tvoří náš originální pop-up mix, díky kterému boilie skvěle 

uvolňuje atraktory po dlouhý čas a navíc má skvělé plovoucí 
vlastnosti! 

2087729 Noční Můra plovoucí boilies - oranžová 50 
g / 14 mm

149 Kč

2087712 Noční Můra plovoucí boilies - oranžová 50 
g / 18 mm

149 Kč

2087507 Salmon & Peach plovoucí boilies - oranžová  
50 g / 10 mm

159 Kč

2087491 Salmon & Peach plovoucí boilies - oranžová  
50 g / 14 mm

149 Kč

2087484 Salmon & Peach plovoucí boilies - oranžová  
50 g / 18 mm

149 Kč

2087774 Squid Octopus plovoucí boilies - oranžová 
50 g / 14 mm

149 Kč

2087767 Squid Octopus plovoucí boilies - oranžová 
50 g / 18 mm

149 Kč

2087453 Strawberry plovoucí boilies - oranžová  50 
g / 10 mm

159 Kč

2087446 Strawberry plovoucí boilies - oranžová  50 
g / 14 mm

149 Kč

2087439 Strawberry plovoucí boilies - oranžová  50 
g / 18 mm

149 Kč

2087408 Tuna plovoucí boilies - oranžová  50 g / 
10 mm

159 Kč

2087392 Tuna plovoucí boilies - oranžová  50 g / 
14 mm

149 Kč

2087385 Tuna plovoucí boilies - oranžová  50 g / 
18 mm

149 Kč

CoRK PoP uPs 
Zbrusu nové plovoucí boilies v naší nabídce. Pro jejich výrobu jsme použili 
naše originální základové mixy a výraznou dávku jemně drceného korku. 
Navíc je přidána i extra vysoká dávka tekutých potrav a esencí. 
Cork Pop Ups mají opravdu vynikající plovoucí vlastnost a vydrží se vznášet 
mnohem déle než jiné plovoucí boilies. 

2073913 Cork Pop Up 3XL  -   50  g / 14 mm  169 Kč 

2073920 Cork Pop Up 3XL  -   50  g / 18 mm  169 Kč 

2073951 Cork Pop Up Food Signal  -   50  g / 14 mm  169 Kč 

2073968 Cork Pop Up Food Signal  -   50  g / 18 mm  169 Kč 

2074033 Cork Pop Up Salmon&Peach -   50  g / 
14 mm

 169 Kč 

2074040 Cork Pop Up Salmon&Peach  -   50  g / 
18 mm

 169 Kč 

Cork Pop Up

2073975 Cork Pop Up Kill Krill  -   50  g / 14 mm  169 Kč 

2073982 Cork Pop Up Kill Krill  -   50  g / 18 mm  169 Kč 

2073999 Cork Pop Up KrillBerry  -   50  g / 14 mm  169 Kč 

2074002 Cork Pop Up KrillBerry  -   50  g / 18 mm  169 Kč 

2074019 Cork Pop Up Noční Můra  -   50  g / 14 mm  169 Kč 

2074026 Cork Pop Up Noční Můra  -   50  g / 18 mm  169 Kč 

N N
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FluoRo 
PoP uP
Skvělé plovoucí boilies v 5ti extra výrazných fluo 
barvách – žluté, oranžové, bílé, zelené a fialové. 
Toto boilies není nijak ochuceno, ale určeno pro 
další nadipování dle vlastního uvážení. Boilies 
můžete efektivně dipovat v dipech či přímo 
v čistých esencích nebo esenciálních olejích.

Díky novým surovinám používaným pro výrobu 
tohoto boilies se nám podařilo dosáhnout 
ideálního poměru mezi extrémně dlouhou 
dobou vzplývavosti a výbornou nadipovatelností 
(schopností přijímat tekutiny).

díky novým 
surovinám 
používaným 
pro výrobu 
tohoto boilies 
se nám podařilo 
dosáhnout 
ideálního poměru 
mezi extrémně 
dlouhou dobou 
vzplývavosti 
a výbornou 
nadipovatelností

Fluoro Pop Up 

2080963 Fluoro Pop-up Bílá 10mm 50g 159 Kč

2080819 Fluoro Pop-up Bílá 15mm 50g 139 Kč

2096943 Fluoro Pop-up Bílá 20mm 50g  139 Kč

2098107 Fluoro Pop-up Fialová 10mm 50g 159 Kč

2080826 Fluoro Pop-up Fialová 15mm 50g 139 Kč

2096967 Fluoro Pop-up Fialová 20mm 50g 139 Kč

2080956 Fluoro Pop-up Oranžová 10mm 50g 159 Kč

2080833 Fluoro Pop-up Oranžová 15mm 50g 139 Kč

2096875 Fluoro Pop-up Oranžová 20mm 50g 139 Kč

2080840 Fluoro Pop-up Zelená 15mm 50g 139 Kč

2096905 Fluoro Pop-up Zelená 20mm 50g 139 Kč

2080970 Fluoro Pop-up Žlutá 10mm 50g 159 Kč

2080857 Fluoro Pop-up Žlutá 15mm 50g 139 Kč

2096929 Fluoro Pop-up Žlutá 20mm 50g 139 Kč

CaRP 
bonbons  
Nepřekonatelně atraktivní plovoucí nebo potápivé bonbony 
s výraznými fluoro barvami pro lov samostatně nebo 
v kombinaci s jinými nástrahami.
Jsou vyrobeny mixu, který lze perfektně ochutit a který 
následně výborně uvolňuje atraktory po velmi dlouhou dobu.
Nabízíme v 7mi účinných příchutích vhodných pro každou 
situaci!

Jsou vyrobeny mixu, který 
lze perfektně ochutit a který 
následně výborně uvolňuje 
atraktory po velmi dlouhou dobu

Carp Bonbons Pop Up - plovoucí 

2086784 Carp Bonbons Pop Up - 3XL - 12 mm, 
100 g

220 Kč

2086845 Carp Bonbons Pop Up - 3XL - 18 mm, 
100 g

220 Kč

2086814 Carp Bonbons Pop Up - Citrus - 12 mm, 
100 g

220 Kč

2086876 Carp Bonbons Pop Up - Citrus - 18 mm, 
100 g

220 Kč

2086807 Carp Bonbons Pop Up - Kill Krill - 12 mm, 
100 g

220 Kč

2086869 Carp Bonbons Pop Up - Kill Krill - 18 mm, 
100 g

220 Kč

2073845 Carp Bonbons Pop Up - KrillBerry - 12 
mm, 100 g

220 Kč

2073852 Carp Bonbons Pop Up - KrillBerry - 18 
mm, 100 g

220 Kč

2086791 Carp Bonbons Pop Up - Noční Můra - 12 
mm, 100 g

220 Kč

2086852 Carp Bonbons Pop Up - Noční Můra - 18 
mm, 100 g

220 Kč

2086838 Carp Bonbons Pop Up - Pineapple & Butiryc 
- 12 mm, 100 g

220 Kč

2086890 Carp Bonbons Pop Up - Pineapple & Butiryc 
- 18 mm, 100 g

220 Kč

2004997 Carp Bonbons Pop Up - Salmon & Peach - 
12 mm, 100 g

220 Kč

2005109 Carp Bonbons Pop Up - Salmon & Peach - 
18 mm, 100 g

220 Kč

2086821 Carp Bonbons Pop Up - Scopex & Peach - 
12 mm, 100 g

220 Kč

2086883 Carp Bonbons Pop Up - Scopex & Peach - 
18 mm, 100 g

220 Kč

Carp Bonbons Bottom - potápivé

2086906 Carp Bonbons Bottom - 3XL - 12 mm, 100 g 189 Kč

2086968 Carp Bonbons Bottom - 3XL - 18 mm, 100 g 189 Kč

2086937 Carp Bonbons Bottom - Citrus - 12 mm, 
100 g

189 Kč

2087002 Carp Bonbons Bottom - Citrus - 18 mm, 
100 g

189 Kč

2086920 Carp Bonbons Bottom - Kill Krill - 12 mm, 
100 g

189 Kč

2086982 Carp Bonbons Bottom - Kill Krill - 18 mm, 
100 g

189 Kč

2073869 Carp Bonbons Bottom - KrillBerry - 12 
mm, 100 g

189 Kč

2073876 Carp Bonbons Bottom - KrillBerry - 18 
mm, 100 g

189 Kč

2086913 Carp Bonbons Bottom - Noční Můra - 12 
mm, 100 g

189 Kč

2086975 Carp Bonbons Bottom - Noční Můra - 18 
mm, 100 g

189 Kč

2086951 Carp Bonbons Bottom - Pineapple & Butiryc 
- 12 mm, 100 g

189 Kč

2087026 Carp Bonbons Bottom - Pineapple & Butiryc 
- 18 mm, 100 g

189 Kč

2005123 Carp Bonbons Bottom - Salmon & Peach - 
12 mm, 100 g

189 Kč

2005994 Carp Bonbons Bottom - Salmon & Peach - 
18 mm, 100 g

189 Kč

2086944 Carp Bonbons Bottom - Scopex & Peach - 
12 mm, 100 g

189 Kč

2087019 Carp Bonbons Bottom - Scopex & Peach - 
18 mm, 100 g

189 Kč

PloVouCÍ boilies, FluoRo PoP uP 17 
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obaloVaCÍ PastY 
Obalovací pasty

2083653 READY pasta 3XL 250 g 190 Kč

2083646 READY pasta Kill Krill 250 g 190 Kč

2094765 READY pasta KrillBerry 250 g 190 Kč

2083660 READY pasta Noční Můra 250 g 190 Kč

2094772 READY pasta Ocean Secret - Salmon & 
Peach 250 g

190 Kč

2005130 READY pasta Ocean Secret - Strawberry 
250 g

190 Kč

2099326 READY pasta Ocean Secret - Tuna 250 g 190 Kč

Finální zatraktivnění nástrahy je často klíčem k maximálnímu úspěchu. obalovací těsto 
s vysokou atraktivitou díky perfektní rozpustnosti a uvolňování atraktorů učiní Vaši 

nástrahu na několik hodin pro kapry nepřehlédnutelnou.

Naše boilie pasty oceníte zejména při krátkodobých 
vycházkách, při závodění nebo při lovu ve studené vodě 
a zejména na bahnitém dně.
Skvělá konzistence, ideální doba rozpustnosti, dlouhá 
životnost!

Tip: Při lovu v chladném počasí pastu rozpracujte 
v dlaních – následně získá lepší konzistenci.

Upozornění: Pasta může po několika měsících mírně 
ztuhnout. Patřičnou konzistenci ji vrátíte rozpracováním 

s příslušným boosterem, dipem nebo tekutou potravou.
Při rozpracování s vodou vždy použijte pouze tolik těsta, 
kolik spotřebujete během lovu.
Během horkých letních dní je nutno READY PASTY 
skladovat ve stínu či chladu, aby vlivem tepla nedošlo ke 
ztrátě jejich soudržnosti. 
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Fluoro Pop Up pasty  
Naprostá novinka v našem sortimentu. Skvělé 
plovoucí pasty sloužící k obalení jak plovoucích, tak 
i potápivých nástrah. Jsou vyráběny v několika fluoro 
barvách a doplněny o velmi silnou dávku atraktorů. 
Díky pop up pastám vytvoříte nepřekonatelně 
atraktivní plovoucí nástrahu nebo výrazně odlehčíte 
a zatraktivníte i nástrahy potápivé. 

díky pop up pastám vytvoříte 
nepřekonatelně atraktivní plovoucí 
nástrahu nebo výrazně odlehčíte 
a zatraktivníte i nástrahy potápivé. 

JaK obalit návnadu

Fluoro Pop Up pasty 

2076228 Fluoro Pop Up Pasta Kill Krill  150 g 195 Kč

2076211 Fluoro Pop Up Pasta KrillBerry  150 g 195 Kč

2076242 Fluoro Pop Up Pasta 3XL 150 g 195 Kč

2076266 Fluoro Pop Up Pasta Noční Můra 150 g 195 Kč

2076204 Fluoro Pop Up Pasta Pineapple 150 g 195 Kč

2074330 Fluoro Pop Up Pasta Salmon&peach 150 g 195 Kč

FluoRo 
PoP uP 
PastY 

N
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odKoPaná 
a teKutá selKa

Odkopaná selka

2010769 Odkopaná Selka 100g 199 Kč

2010776 Odkopaná Selka 400g 599 Kč

Tekutá selka

2010783 Tekutá Selka - 100 ml 171 Kč

2010790 Tekutá Selka - 250 ml 220 Kč

2010806 Tekutá Selka - 1000 ml 840 Kč

Odkopaná selka
Neuvěřitelně univerzální chytač kaprů! Prášek 
pudrové jemnosti, který ve spojení s tekutou složkou 
až neuvěřitelně blízce připomíná vůni „čerstvě 
odkopané selky“. Můžeme se jen dohadovat o tom, 
co Odkopaná selka připomíná kaprům, ale buďte si 
jisti, že to je něco neodolatelně přitažlivého.
Základním kamenem práškové i tekuté selky jsou 
enzymaticky upravené játrové produkty, chuťové 
stimulátory, aminokyseliny a podobně atraktivní 
složky.
Odkopaná selka je určena k obalování jakýchkoliv 
nástrah. Na rozdíl od běžně nabízených obalovacích 
těst vydrží tato hmota na nástraze v závislosti na 
teplotě vody a aktivitě drobných ryb v rozmezí 10ti 
až 20ti hodin. Po delším zaschnutí těsta vydrží na 
nástraze až 30 hodin.

a teKutá selKa

Odkopaná selkaOdkopaná selka

Tekutá Selka
Enzymaticky upravená játrová tekutá potrava 
s obsahem chuťových simulátorů a volných 
aminokyselin vhodná pro smíchání s Odkopanou 
Selkou, pro zalévání návnad, dipování nebo pro 
výrobu boilie.
Dávkování: 20–40ml/1kg směsi, pro zalévání 
návnad 20–30ml/1kg návnady

Odkopaná selkaOdkopaná selka

s obsahem chuťových simulátorů a volných 
aminokyselin vhodná pro smíchání s Odkopanou 
Selkou, pro zalévání návnad, dipování nebo pro 

Dávkování: 20–40ml/1kg směsi, pro zalévání 

dávkování: 20–40ml/1kg 
směsi, pro zalévání návnad 
20–30ml/1kg návnady

a teKutá selKa
stimulátory, aminokyseliny a podobně atraktivní 
složky.
Odkopaná selka je určena k obalování jakýchkoliv 
nástrah. Na rozdíl od běžně nabízených obalovacích 
těst vydrží tato hmota na nástraze v závislosti na 
teplotě vody a aktivitě drobných ryb v rozmezí 10ti 
až 20ti hodin. Po delším zaschnutí těsta vydrží na 

JaK obalit návnadu
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Method mixy

2070009 Method Mix Red Spice 1 kg  141 Kč 

2070108 Method Mix Red Spice 3 kg  430 Kč 

2070207 Method Mix Red Spice 10 kg  1 380 Kč 

2093911 Method Mix Kill Krill 1 kg  141 Kč 

2093928 Method Mix Kill Krill 3 kg  430 Kč 

2093935 Method Mix Kill Krill 10 kg  1 380 Kč 

MetHod MiXY
Red Spice Method mix  
Prvotřídní Method mix složený z těch nejlákavějších kapřích 
dobrot. Díky enormnímu obsahu koření a dalších rozpustných 
složek je vhodný pro použití v každém ročním obodobí. Method 
mix můžete použít jak samostatně, tak jej doplňovat o další 
složky jako drobný partikl, pelety, drcené boilies a podobně. 
Ideální i pro použití do PVA punčoch nebo pro kobercové krmení 
a pod.

Kill Krill Method mix
Tento unikátní Method Mix je založený na shodném konceptu 
jako veleúspěšné boilie Kill Krill. Obsahuje stejné atraktory 
a aktivní látky a je použitelný v každé situaci jako samostatný 
methodmix,  jako stick-mix do PVA punčoch nebo pro finální 
zatraktivnění zasypaním naboosterovaných pelet nebo boilie. 
Naprosto nejlepších výsledků dosáhnete při rozmíchaní s vodou 
z jezera s Boosterem Kill Krill nebo čistým Krillovým Liquidem. 

ideální i pro použití do 
PVa punčoch nebo pro 

kobercové krmení a pod.

MetHod MiXY
Red Spice Method mix  
Prvotřídní Method mix složený z těch nejlákavějších kapřích 
dobrot. Díky enormnímu obsahu koření a dalších rozpustných 
složek je vhodný pro použití v každém ročním obodobí. Method 
mix můžete použít jak samostatně, tak jej doplňovat o další 
složky jako drobný partikl, pelety, drcené boilies a podobně. 
Ideální i pro použití do PVA punčoch nebo pro kobercové krmení 
a pod.
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ty nejkvalitnější pelety, 
jaké jen můžete na našem 
trhu sehnat! 

Pelety

2080707 3XL pelety 3 mm  - 1 kg  219 Kč 

2080738 3XL pelety 3 mm - 3 kg  620 Kč 

2080714 3XL pelety 10 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2080745 3XL pelety 10 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2080721 3XL pelety 18 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2080752 3XL pelety 18 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2093645 Kill Krill pelety 3 mm - 1 kg  219 Kč 

2093676 Kill Krill pelety 3 mm - 3 kg  620 Kč 

2093638 Kill Krill pelety 10 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2093669 Kill Krill pelety 10 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2093621 Kill Krill pelety 18 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2093652 Kill Krill pelety 18 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2087057 KrillBerry pelety 3 mm - 1 kg  219 Kč 

2087064 KrillBerry pelety 3 mm - 3 kg  620 Kč 

2087071 KrillBerry pelety 10 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2087088 KrillBerry pelety 10 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2087095 KrillBerry pelety 18 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2087101 KrillBerry pelety 18 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2010707 Noční Můra pelety 3 mm - 1 kg  219 Kč 

2010738 Noční Můra pelety 3 mm - 3 kg  620 Kč 

2010714 Noční Můra pelety 10 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2010745 Noční Můra pelety 10 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

2010721 Noční Můra pelety 18 mm s dírkou - 1 kg  219 Kč 

2010752 Noční Můra pelety 18 mm s dírkou - 3 kg  620 Kč 

Chytací pelety

2095854 Chytací pelety 3XL 10 mm 150 g  89 Kč 

2095861 Chytací pelety 3XL 18 mm 150 g  89 Kč 

2095908 Chytací pelety Kill Krill 10 mm 150 g  89 Kč 

2095915 Chytací pelety Kill Krill 18 mm 150 g  89 Kč 

2080010 Chytací pelety KrillBerry 10 mm 150 g  89 Kč 

2080003 Chytací pelety KrillBerry 18 mm 150 g  89 Kč 

2095878 Chytací pelety Noční Můra 10 mm 150 g  89 Kč 

2095885 Chytací pelety Noční Můra 18 mm 150 g  89 Kč 

Pelety KN
Ty nejkvalitnější pelety, jaké jen můžete na našem trhu sehnat! 
Tyto pelety jsou vyráběny přímo z našich originálních boilies mixů 
a tekutých aditiv za použití speciální technologie. 
Výsledkem jsou prvotřídní pelety v příchutích 3XL, Kill Krill, Noční 
Můra a KrillBerry. 
Tyto pelety jsou vhodné jak na vnazení, tak na samotný lov. 

V průměru 10mm jsou 
vhodné obzvláště na 
feeder, v průměru 18mm 
se stávají nepřekonatelnou 
nástrahou pro krátký lov 
nebo rybářské závody. 
Nabízíme v průměrech 3, 
10 a 18mm.

Chytací pelety
Stejně jako výše uvedené pelety KN, i Chytací 
pelety jsou vyrobeny z našich prvotřídních boilie 
mixů a vybraných kombinací tekutých atraktorů.
Díky prodloužené době rozpadu (přibližně o 40% 
delší než u klasických pelet) jsou ideální nástrahou 
pod háček jak na závodech, tak během krátkých 
rybářských akcí. Perfektní jsou také při nastražení společně 
s boilies či plovoucím boilies.
Dostupné v průměrech 10 a 18mm.  

Chytací pelety KrillBerry 10 mm 150 g  89 Kč 

Chytací pelety KrillBerry 18 mm 150 g  89 Kč 

Chytací pelety Noční Můra 10 mm 150 g  89 Kč 

Chytací pelety Noční Můra 18 mm 150 g  89 Kč 

PeletY 
Chytací pelety
Stejně jako výše uvedené pelety KN, i Chytací 
pelety jsou vyrobeny z našich prvotřídních boilie 
mixů a vybraných kombinací tekutých atraktorů.

PeletY PeletY 
rybářských akcí. Perfektní jsou také při nastražení společně rybářských akcí. Perfektní jsou také při nastražení společně 

Hybrid pelety   
Skutečná lahůdka pro lov kaprů. Hybridní peleta nové 
generace s obrovským obsahem játrových produktů a velmi 
intenzivním přírodním aroma. Tyto měkké pelety lze využít 
jako účinnou nástrahu i jako skvělý doplněk pro vnadění. 
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2080010 Chytací pelety KrillBerry 10 mm 150 g  89 Kč 

2080003 Chytací pelety KrillBerry 18 mm 150 g  89 Kč 

2095878 Chytací pelety Noční Můra 10 mm 150 g  89 Kč 

2095885 Chytací pelety Noční Můra 18 mm 150 g  89 Kč 

Hybrid pelety

2042101 Hybrid pelety 14 mm 150 g  119 Kč 

2043108 Hybrid pelety 20 mm 150 g  119 Kč 

2044105 Hybrid pelety 14 mm 1 kg  299 Kč 

2041104 Hybrid pelety 20 mm 1 kg  299 Kč 

Booster pelety

2011063 Booster pelety 3 mm - 1 kg  159 Kč 

2010899 Booster pelety 3 mm - 3 kg  399 Kč 

2010820 Booster pelety 6 mm - 1 kg  159 Kč 

2010882 Booster pelety 6 mm - 3 kg  399 Kč 

2010813 Booster pelety 10 mm - 1 kg  159 Kč 

2010875 Booster pelety 10 mm - 3 kg  399 Kč 

CSL pelety

2080301 CSL pelety 5 mm - 1 kg  119 Kč 

2090300 CSL pelety 5 mm - 3 kg  299 Kč 

2080318 CSL pelety 14 mm - 1 kg  119 Kč 

2090317 CSL pelety 14 mm- 3 kg  299 Kč 

Kapří mini peletky, Peletový mix

2080400 Kapří mini peletky - 1 kg  129 Kč 

2090409 Kapří mini peletky - 3 kg  350 Kč 

2080103 Peletový mix - 1 kg  122 Kč 

2090102 Peletový mix - 3 kg  320 Kč 

2094000 Peletový mix - 10 kg  910 Kč 

2080202 Pstruhové pelety - 1 kg  129 Kč 

2090201 Pstruhové pelety - 3 kg  350 Kč 

Halibut a Red Halibut pelety, Vnadící pelety

2011681 Halibut pelety 12 mm - 1 kg  159 Kč 

2011698 Halibut pelety 12 mm - 3 kg  420 Kč 

2080509 Halibut pelety 15 mm - 1 kg  159 Kč 

2090508 Halibut pelety 15 mm - 3 kg  420 Kč 

2080608 Halibut pelety 20 mm - 1 kg  159 Kč 

2031019 Halibut pelety 20 mm - 3 kg  420 Kč 

2011650 Red Halibut pelety 12 mm - 1 kg  159 Kč 

2011667 Red Halibut pelety 12 mm - 3 kg  420 Kč 

2055381 Red Halibut pelety 15 mm - 1 kg  159 Kč 

2055404 Red Halibut pelety 15 mm - 3 kg  420 Kč 

2055428 Red Halibut pelety 20 mm - 1 kg  159 Kč 

2055442 Red Halibut pelety 20 mm - 3 kg  420 Kč 

2087118 Vnadící halibut pelety bez dírky 15 mm - 1 kg  119 Kč 

2087125 Vnadící halibut pelety bez dírky 15 mm - 3 kg  229 Kč 

2087132 Vnadící halibut pelety bez dírky 20 mm - 1 kg  119 Kč 

2087149 Vnadící halibut pelety bez dírky 20 mm - 3 kg  229 Kč 

Pelety ve 20kg balení 

2010905 Booster pelety 10 mm - 20 kg  2 100 Kč 

2011865 Booster pelety 3 mm - 20 kg  2 100 Kč 

2010912 Booster pelety 6 mm - 20 kg  2 100 Kč 

2011704 Halibut pelety 12 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2010008 Halibut pelety 15 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2010107 Halibut pelety 20 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2011674 Red Halibut pelety 12 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2005539 Red Halibut pelety 15 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2055435 Red Halibut pelety 20 mm - 20 kg  1 990 Kč 

2083066 Vnadící halibut pelety bez dírky 15 mm 
- 20 kg

 1 199 Kč 

2083073 Vnadící halibut pelety bez dírky 20 mm 
- 20 kg

 1 199 Kč 

20Kg

balenÍ

Booster pelety 
Skvělé pro závodění, rychlé záběry, krátkodobé vycházky. Velice 
hodnotné a lákavé extrudované pelety obsahující velký podíl 
kvalitních rybích mouček. Tyto pelety neobsahují žádné oleje 
a tudíž jsou vhodné pro celoroční použití.
Další obrovskou výhodou těchto pelet je fakt, že perfektně 
absorbují (doslova vysají) veškeré boostery nebo jiné kapaliny 
a můžete je vždy maximálně přizpůsobit vlastním požadavkům. 
Pelety nabízíme v průměru 3, 6 a 10mm. Doba rozpadu se 
pohybuje od 10 až 30 minut. Pelety dobře pracují i ledové vodě. 

Halibut pelety 
Velmi oblíbené pelety z rybích mouček plné atraktivního 
oleje. Jsou ideální jak pro vnazení, tak pro nastražení. Jejich 
rozpustnost je závislá na teplotě vody, aktivitě ryb a jejich 
průměru. 

Red Halibut pelety
Pelety Red Halibut jsou výborným vnadícím doplňkem a také 
účinnou nástrahou. Jsou vyrobeny z rybích mouček plné 
atraktivního rybího oleje. Díky dírce uprostřed je možné jeich 
nastražení samostatně, v kombinaci s boilie a nebo pro vnazení 
s PVA materiály. 

Vnadící halibut pelety
Plnohodnotné halibutí pelety bez dírky vhodné zejména pro 
zakrmování. Jsou vyráběny z rybích mouček a běžně používány 
pro výkrm ryb.
Výborná účinnost – skvělá cena!

booster pelety
skvělé pro závodění, rychlé záběry, krátkodobé 

vycházky. Velice hodnotné a lákavé extrudované pelety 
obsahující velký podíl kvalitních rybích mouček. tyto 
pelety neobsahují žádné oleje a tudíž jsou vhodné pro 

celoroční použití.
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KlasiCKá Položená 

Velmi oblíbená nástraha pro 
lov kaprů, amurů a bílé ryby.
Pro maximální účinnost jsou 
navíc ještě napuštěny velmi 
silnými atraktory,

Měkčená foukačka   
Velmi atraktivní nástraha napuštěná účinnými 
posilovači. Tato extrudovaná lahůdka je určená 
k nastražení přímo na háček. Každé balení 
obsahuje 50g vysoce atraktivních extrudovaných 
nástrah ve velikosti 10mm, přičemž cca 10% 
z balení zabírají drobnější 6mm nástrahy.

Nabízíme v 5 vybraných příchutích:
• Losos (oranžová)
• Scopex (krémová)
• Jahoda (červená)
• Vanilka (žlutá)
• Med (žlutá)

Klasická položená

2044709 Měkčená foukačka - Med 20 g 45 Kč

2044808 Měkčená foukačka - Vanilka 20 g 45 Kč

2044907 Měkčená foukačka - Jahoda 20 g 45 Kč

2045706 Měkčená foukačka - Losos 20 g 45 Kč

2045904 Měkčená foukačka - Scopex 20 g 45 Kč

Rohlíkové boilies

2045713 Rohlíkové boilies - 3XL 40 g 69  Kč

2079991 Rohlíkové boilies - Noční Můra 40 g 69 Kč

2087316 Rohlíkové boilies - Kill Krill 40 g 69 Kč

2087323 Rohlíkové boilies - KrillBerry 40 g 69 Kč

2045102 Rohlíkové boilies - Med 40 g 69 Kč

2045201 Rohlíkové boilies - Vanilka 40 g 69 Kč

2045300 Rohlíkové boilies - Jahoda 40 g 69 Kč

2045409 Rohlíkové boilies - Scopex 40 g 69 Kč

2045607 Rohlíkové boilies - Losos 40 g 69 Kč

Velmi oblíbená nástraha pro 

Rohlíkové boilies KN  
Velmi oblíbená nástraha pro lov kaprů, amurů 
a bílé ryby. Tyto velmi atraktivní nástrahy jsou 
vyráběny klasickou osvědčenou metodou lisování 
a jsou upraveny tak, aby vydržely nastražené po 
dlouhý čas.
Pro maximální účinnost jsou navíc ještě napuštěny 
velmi silnými atraktory, díky nimž jsou pro ryby 
přímo neodolatelné. Jednoduše je navléknete za 
provázek do obloučku háčku a můžete nahazovat. 
Perfketní pro lov s krmítkem.

z balení zabírají drobnější 6mm nástrahy.

Nabízíme v 5 vybraných příchutích:
• Losos (oranžová)
• Scopex (krémová)
• Jahoda (červená)

Rohlíkové boilies - Vanilka 40 g 69 Kč



KlasiCKá Položená , teKuté PŘÍsadY do boilies 25 

KlasiCKá Položená 
Esence  
V naší ucelené nabídce kvalitních esencí 
si vybere každý! Prvotřídní esence se 
silnou vůní vhodné pro všechny situace. 
Dávkování jednotlivých esencí je uvedeno 
na lahvičce. 

Esenciální oleje
Esenciální oleje neboli silice jsou vysoce koncentrované 
kapaliny, jenž jsou pomocí speciální destilace izolovány 
z rostlinných materiálů. Dodržíte-li odpovídající dávkování, 
dokáží ve vašem boilies dělat skutečné divy. Z důvodů 
výrazné těkavosti těchto látek jsou dodávány v hnědé 
lahvičce s kapátkem. Přidáním EO do vajec navíc pomáháte 
emulgaci většiny velkoobjemových olejů. 1 ml silice je 
ekvivalentem přibližně 24kapek.

Prvotřídní esence 
se silnou 
vůní vhodné pro 
všechny situace. 

Esence  

vůní vhodné pro 
všechny situace. 

Esence

2031808 Esence Ananas 50 ml  250 Kč 

2031501 Esence Brusinka 50 ml  250 Kč 

2094079 Esence Dead Body 50 ml  290 Kč 

2079939 Esence Forest Fruit 50 ml  250 Kč 

2030504 Esence Frankfurtská klobása 50 ml  250 Kč 

2031600 Esence Jahoda lesní 50 ml  250 Kč 

2030009 Esence Kolínský losos 50 ml  330 Kč 

2030603 Esence Kořeněná klobása 50 ml  250 Kč 

Esenciální oleje

2060204 Esenciální olej - Asafoetida 10 ml  399 Kč 

2060402 Esenciální olej - Bergamot 10 ml  180 Kč 

2060105 Esenciální olej - Černý pepř 10 ml  289 Kč 

2060303 Esenciální olej - Česnek 10 ml  180 Kč 

2060501 Esenciální olej - Hřebíček 10 ml  160 Kč 

2061003 Esenciální olej - Máta 10 ml  150 Kč 

2060808 Esenciální olej - Pomeranč 10 ml  130 Kč 

2060709 Esenciální olej - Skořice 10 ml  180 Kč 

2086873 Pipeta 10 ml  89 Kč 

2031013 Esence Krakatice 50 ml  250 Kč 

2030108 Esence Nahnilý krab 50 ml  330 Kč 

2030306 Esence Oliheň 50 ml  330 Kč 

2079922 Esence Peach 50 ml  250 Kč 

2079946 Esence Salmon Supreme 50 ml  290 Kč 

2031006 Esence Scopex & Oliheň 50 ml  290 Kč 

2030207 Esence Squid & Octopus 50 ml  290 Kč 

2079915 Esence Sweet Strawberry 50 ml  290 Kč 

2030405 Esence Tuna KN 50 ml  250 Kč 

2012619 Esence Zralý Banán 50 ml  250 Kč 

teKuté PŘÍsadY
do boilies
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teKuté 

PotRaVY

Liquid Activator  
Naše unikátní směs tekutých potrav určená do všech boilie mixů! Je 
sestavená podle jedinečné receptury, která dlouhodobě zcela dominovala 
nad všemi ostatními testovanými recepturami.
Obsahuje kompletní spektrum aminokyselin, vitamínů a výtažků z mořských 
živočichů, které dávají kaprům velmi silný potravní signál. Navíc působí jako 
aktivátor enzymů v kaprově střevě a tím mu výrazně urychluje a usnadňuje 
trávení.
Jednoduše přidejte 30–60ml Liquid Aktivatoru na 1kg boilies mixu 
a příslušné množství vybrané esence, případně esenciální olej a je hotovo.
Tato tekutina je navíc vhodná i pro finální zatraktivnění boilie, pelet atd. 
nebo jako základ Vašich vlastních dipů.

tekuté potravy jsou dnes již neodmyslitelnou součástí 
kaprových návnad. Vždy jsem jim přikládal velkou 
důležitost a snažil se sehnat chuťově nejvýraznější tekuté 
potravy. Použití a dávkování je u těchto produktů v podstatě 
pouze na Vás! Jsou perfektní jak pro vlastní výrobu návnad, 
tak pro zalévání boilies a pelet nebo pro dipování. 



teKuté PotRaVY 27 

unikátní směs tekutých potrav 
určená do všech boilie mixů! 
Je sestavená podle jedinečné 
receptury!

Tekuté potravy

2095830 Liquid Aktivator 200 ml 179 Kč

2095847 Liquid Aktivator 500 ml 299 Kč

2094086 Liquid Krill 200 ml 179 Kč

2094093 Liquid Krill 500 ml 299 Kč

2040100 Amino PPC 200 ml 320 Kč

2040803 Amino PPC 500 ml 680 Kč

2040001 Amino Liquid 200 ml 340 Kč

2040704 Amino Liquid 500 ml 750 Kč

2040308 Liver liquid extrakt 200 ml 179 Kč

2041008 Liver liquid extrakt 500 ml 299 Kč

2040209 CSL liquid 200 ml 159 Kč

2040742 CSL liquid 500 ml 289 Kč

2070701 Tekutý extrakt z tygřích ořechů 249 Kč

Amino Liquid 
Tuto tekutou potravu můžete použít do věchu 
druhů boilies. Vyrábí se z jater a sleziny 
a navíc je obohacena o další organické 
sloučeniny. Je velmi dobře rozpustná. 
Doporučujeme kombinovat s dalšími tekutými 
potravami.

Liquid Liver 
Extrakt
Bezpochyby jeden z nejlepších tekutých 
játrových produktů, který můžete zakoupit. 
Tekutý játrový extrakt s velmi silnou vůní 
a chutí jater. Nejlépe se hodí pro použití 
v masových mixech. Skvělý také pro zalévání 
návnad nebo jako základ do těst a dipů. 
Dávkování do 20ml/500g

Krill Liquid
Jedinečná tekutá potrava, která je 100% 
výtažkem z mořského krillu. Má nezaměnitelné 
silné aroma a výbornou slanou chuť.
Je bohatý na volné aminokyseliny a její signál 
kapři vnímají jako zdroj potravy. Jelikož se 
jedná o čistě přírodní produkt, není možné 
jej předávkovat. Doporučené dávkování: 
15–30ml/500g mixu.

unikátní směs tekutých potrav 
určená do všech boilie mixů! 
Je sestavená podle jedinečné 
receptury!

návnad nebo jako základ do těst a dipů. 
Dávkování do 20ml/500g

100% výtažek 
z mořského krillu!

Liquid Liver 
ExtraktJedinečná tekutá potrava, která je 100% 

z mořského krillu!
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oleJe 

skvělý olej lisovaný 
z konopných semen

v létě je často klíčem 
k opravdu velkým úspěchům.

oleje jsou skvělé atraktory. Představují bohatý 
zdroj energie a díky jejich vůni a chuti jsou 

pro kapry opravdu lákavé. Mimoto jsou oleje 
perfektní pro zalévání boilies, pelet nebo jako 

základ domácích dipů a boosterů. 

Oleje

2080304 Čistý lososový olej - 200 ml  140 Kč 

2090303 Čistý lososový olej - 500 ml  280 Kč 

2080205 Olej z tresčích jater - 200 ml  159 Kč 

2090204 Olej z tresčích jater - 500 ml  339 Kč 

2080007 RR oil - 200 ml  195 Kč 

2090006 RR oil - 500 ml  379 Kč 

2080106 RR oil Aktiv - 200 ml  195 Kč 

2090105 RR oil Aktiv - 500 ml  379 Kč 

2080502 Konopný olej 100% Natur - 200 ml  239 Kč 

2090501 Konopný olej 100% Natur - 500 ml  495 Kč 

2080403 Olej z tygřích ořechů - 200 ml  290 Kč 

2090402 Olej z tygřích ořechů - 500 ml  650 Kč 

PŘÍRodnÍ  eXtRaKtY

Čistý lososový 
olej 
Jeden z nejoblíbenějších olejů. 
Obzvláště v létě je často klíčem 
k opravdu velkým úspěchům..

Olej 
z tresčích 
jater
Z nutričního hlediska 
nejkvalitnější rybí olej. Bohatá 
vůně a silná chuť z něj dělají 
jednoznačnou jedničku mezi 
rybími oleji. 

RR oil
Můj oblíbený produkt. Jedná se 
o olej obsahující silné kořeněné 
výtažky. Perfektní do všech 
tipů boilies mixů, na pelety, do 
method mixů a podobně. 

RR Oil Activ
Bratr RR oilu, u kterého jsem 
díky emulgátorům upravil jeho 
rozpustnost, což jej předurčuje 
pro použití v chladné vodě. 

Konopný olej
Skvělý olej lisovaný 
z konopných semen. Jedná 
se o výborný atraktor pro 
použití v boilies z ptačích zobů 
a mléčných proteinů. 

Čistý lososový 

skvělý olej lisovaný 

výtažky. Perfektní do všech 
tipů boilies mixů, na pelety, do 
method mixů a podobně. 

rozpustnost, což jej předurčuje 
pro použití v chladné vodě. 
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PŘÍRodnÍ  eXtRaKtY

Extrakt 
z pivovarských 
kvasnic 
Můžete přidávat do všech mixů. Silná 
kvasnicová až masová chuť zvýrazní každý 
boilies. I tento extrakt je maximálně rozpustný 
i ve studené vodě. Nabízíme velmi silný 
koncentrát. Dávkování 2–4 g / 500 g 

Rozpustný 
kukuřičný CSP 
extrakt  
Další skvělý doplněk, bez něhož bych se 
již neobešel. Co napsat o tomto výrobku, 
aby jste pochopili jeho důležitost? Stejně 
jako CSL se vyrábí z kukuřice. Má výborný 
aminokyselinový profil, dobrou hladinu 
proteinů a je dokonale rozpustný. Má nižší 
pH (kyselost) a v tom tkví jeho největší síla. 
Kaprům mírná změna pH skvěle vyhovuje. 
Nepředávkujte. Dávkování 10–40g / 500g. 

Belachan
Jeden z našich nejoblíbenějších extraktů. 
Velmi silná masovo rybí chuť i vůně z něj 
dělá jeden z nejlepších atraktorů  na velké 
ryby. Doporučujeme přidávat do boilies 
mixů v množství 50 – 80g. Skvělý také pro 
nastrouhání do dipů, těst nebo jako náplň 
PVA. 

Rozpustný extrakt 
z lososového masa
Extrakt z lososového masa je stoprocentně 
rozpustný. Má silnou chuť lososového masa 
i příjemnou lososovou vůni. Doporučujeme 
přidávat do rybích mixů nebo boilies těst. 

Rozpustný játrový 
extrakt
Nabízíme rozpustný a velmi silný výtažek 
z jater. Oproti játrovému prášku je mnohem 
silnější a má výraznější chuť. Dávkování 
5–20g / 1kg mixu.

GLM Extrakt 
Tento extrakt považuji za jeden z nejlepších, 
kterým můžete výrazně vylepšit Váš mix. 
Díky silné vůni a výborné chuti má perfektní 
atrakční účinky a navíc u kaprů aktivuje 
důležité trávící enzymy. Můžete jej přidávat do 
všech boilies mixů. 
Doporučujeme přidávat v množství 5 – 20g 
na 1kg mixu. Skvělý také pro zasypávání 
nebo obalování nástrah. 

Přírodní extrakty

2070107 GLM extrakt 50 g  220 Kč 

2020109 GLM chuťový stimulátor 50 g  170 Kč 

2070008 Belachan - masová kostka 250 g  150 Kč 

2070404 Rozpustný játrový extrakt 50 g  140 Kč 

2070176 Rozpustný játrový extrakt 500 g  790 Kč 

2070206 Rozpustný extrakt z lososového masa 50 g  250 Kč 

2070909 Rozpustný extrakt z lososového masa 500 g  2 590 Kč 

2070602 Rozpustný kukuřičný CSP extrakt 200 g  159 Kč 

2070152 Rozpustný kukuřičný CSP extrakt 500 g  240 Kč 

2070503 Rozpustný extrakt z pivovarských kvasnic 
50 g

 140 Kč 

2070169 Rozpustný extrakt z pivovarských kvasnic 
500 g

 1 260 Kč 

PŘÍRodnÍ  eXtRaKtY
Belachan
Jeden z našich nejoblíbenějších extraktů. 

Rozpustný játrový 
extrakt

tento extrakt považuji za jeden 
z nejlepších, kterým můžete 

výrazně vylepšit Váš mix. 

tento extrakt považuji za jeden 
z nejlepších, kterým můžete 

výrazně vylepšit Váš mix. 
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teKuté atRaKtoRY 

atRaKtoRY atRaKtoRY 

Formid Acid
Neokoukaný atraktor s velmi silnými 
účinky. Patří mezi mé oblíbené 
vychytávky. Skvělý jak do boilies, tak 
jako přísada do dipů nebo boosterů. 

Maxim Red 
Naše originální přísada, kterou 
nikde jinde nenaleznete! Mix 
paprikového koření, pepřových 
výtažků a dalších atraktorů. 
Maxim Red můžete přidávat do 
všech typů boilies mixů, method 
mixů, krmítkové směsi, ale i do 
dipů nebo těst v dávce 3-7%, 
maximálně 10%. 
Žádný jiný produkt mix neobarví 
tak silně, jako náš Maxim Red. 
Tento originální produkt velmi 
výrazně ochutí každý mix silnou 
chutí pálivého koření. Lze použít 
i pro zasypávání návnad. 
 

N-Butyric 
Acid
Kyselina máselná je skvělý 
atraktor připomínající zápach 
rozkládajících se organismů. 
Dávkování 10 – 24 kapek/1kg 
mixu.  

Maxim Red 
chilli
Podobný produkt jako Maxim 
Red, ale navíc obohacen 
dalšími přídavkem z extra 
pálivých výražků z chilli 
papriček. Vaše boilies nebo 
method mix dostane doslova 
pekelně pálivou chuť. Použití 
i dávkování je stejné jako 
u Maxim Redu.  

Robin Red 
Světoznámý atraktor, který není 
třeba představovat. Silná vůně 
a chuť koření z něj dělají jeden 
z nejuniverzálnějších atraktorů, 
které můžete použít. 
Dávkování 5 – 15%. 

RRR Pepper
Atraktor podobný veleznámému 
Robin redu. RRR má podobné 
složení jako Robin. Liší se od 
něj především tím, že obsahuje 
větší množství pepřových 
extraktů. Dávkování 5 – 20%.

neokoukaný atraktor 
s velmi silnými účinky.

teKuté atRaKtoRY 
Formid Acid
Neokoukaný atraktor s velmi silnými 
účinky. Patří mezi mé oblíbené 
vychytávky. Skvělý jak do boilies, tak 
jako přísada do dipů nebo boosterů. 

KaRel niKl 30 
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teKuté atRaKtoRY sladidla

Můj favorit! Je 1800x 
sladší než cukr a Váš 
boilies ochutí opravdu 
skvěle!

atRaKtoRY, teKuté atRaKtoRY, sladidla 

Sladidla 
Je všeobecně známo, že 
kapři velmi pozitivně reagují na 
sladkou chuť. Sladidla můžete 
přidávat jak do mixů z ptačích 
zobů, tak i do rybích mixů, 
kde obzvláště v kombinaci 
s ovocnými esencemi fungují 
naprosto perfektně. 

NHDC 
Zřejmě nejlepší 
sladidlo, které je 
i mým favoritem. Je 
1800x sladší než 
cukr a Váš boilies 
ochutí opravdu skvěle. 
Dávkování 1 – 3ml/
kg mixu. 

Sladidlo 
Koncentrované sladidlo 
se silnou vydatností 
určené do boilies 
a těst. Dávkování 2–4ml 
/500g. 

Melasa 
Známé přírodní sladidlo 
s typickou chutí, které 
také velmi rád používám. 
Perfektní zejména do 
method mixů.  

Atraktory

2050505 Betain 50 g  99 Kč 

2060504 Betain 500 g  640 Kč 

2050406 Mega spice 200 g  320 Kč 

2079984 Maxim Red 250 g  109 Kč 

2079977 Maxim Red 1 kg  359 Kč 

2088375 Maxim Red 2,5 kg  749 Kč 

2079960 Maxim Red Chilli - 250 g  109 Kč 

2079953 Maxim Red Chilli - 1 kg  359 Kč 

2088399 Maxim Red Chilli - 2,5 kg  859 Kč 

2050208 Robin red - 250 g  149 Kč 

2060009 Robin red - 1 kg  499 Kč 

2060306 Robin red - 2,5 kg  1 199 Kč 

2050307 RRR Pepper - 250 g  149 Kč 

2060108 RRR Pepper - 1 kg  499 Kč 

2060405 RRR Pepper - 2,5 kg  1 199 Kč 

Tekuté atraktory

2050802 Formid acid 10 ml  129 Kč 

2050703 N-Butyric Acid 10 ml  129 Kč 

Sladidla

2040107 Sladidlo - NHDC 50 ml  240 Kč 

2012602 Sladidlo NHDC 250 ml  925 Kč 

2040008 Sladidlo 50 ml  120 Kč 

2050007 Melasa 500 ml  89 Kč 

Melasa 
Známé přírodní sladidlo 
s typickou chutí, které 
také velmi rád používám. 
Perfektní zejména do 
method mixů.  

Tekuté atraktoryTekuté atraktory

2050802

2050703

SladidlaSladidla

2040107

2012602

2040008

2050007

Můj favorit! Je 1800x 
sladší než cukr a Váš 
boilies ochutí opravdu 

i mým favoritem. Je 
1800x sladší než 
cukr a Váš boilies 
ochutí opravdu skvěle. 
Dávkování 1 – 3ml/

určené do boilies 
a těst. Dávkování 2–4ml 
/500g. 
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oŘeCHY a PaRtiKl suRoVinY
Ořechy a partikl 

2020007 Tygří ořech nakládaný ve skle  169 Kč 

2020205 Tygří ořech výběrový 12 mm - 1 kg  199 Kč 

2020106 Tygří ořech standard 6-12 mm - 1 kg  147 Kč 

2030006 Tygří ořech standard 6-12 mm - 5 kg  650 Kč 

2050004 Tygří ořech standard 6-12 mm - 25 kg  1 790 Kč 

2020601 Buráky - 1 kg  145 Kč 

2040104 Buráky - 10 kg  1 279 Kč 

2060003 Partiklový mix - 1 kg  59 Kč 

2080100 Partiklový mix - 10 kg  490 Kč 

2060102 Konopné semínko - 500 g  69 Kč 

2070002 Konopné semínko - 5 kg  520 Kč 

2060300 Řepka 1 kg  55 Kč 

2060409 Lněné semínko 500 g  49 Kč 

2060508 Niger 250 g  49 Kč 

2060607 Kukuřice - 1 kg  38 Kč 

2080209 Kukuřice - 10 kg  240 Kč 

připravený pro 
okamžité použití.

Jsem rád, že se mi podařilo 
sehnat takto kvalitní tygřáky 

s extra vysokým obsahem 
přírodního cukru

Tygří ořech 
vařený 
nakládaný
Dobře připravený tygří ořech 
připravený pro okamžité použití. 

Tygří ořech 
standard
Jsem rád, že se mi podařilo 
sehnat takto kvalitní tygřáky 
s extra vysokým obsahem 
přírodního cukru. Patří mezi 
moje nejoblíbenější doplňkové 
krmivo. 
 

Nakládaný 
tygří ořech 
fermentovaný
Tygří ořechy nakládané dle naší 
receptury! Připravené pro okamžité 
použití. Tygřáky nakládáme do 
speciální lázně a následně několik 
dní necháváme fermentovat. 
Skladujte stále ponořené – poté 
vydrží i několik měsíců. 

oŘeCHY a PaRtiKl

Tygří ořech Tygří ořech 
standard
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suRoVinY
oŘeCHY a PaRtiKl, suRoVinY

Rybí a masové moučky 

2020607 Ančovičková moučka 500 g  89 Kč 

2021000 Bílá rybí moučka 500 g  89 Kč 

2020102 Enzym fish supra 500 g  160 Kč 

2011018 Enzym Squid - Liver moučka 500 g  180 Kč 

2021406 GLM moučka 500 g  159 Kč 

2020904 Herinková moučka 500 g  89 Kč 

2020508 Krill moučka 250 g  96 Kč 

2020706 Lososová moučka 500 g  89 Kč 

2020003 LT94 500 g  99 Kč 

2010950 Moučka z halibut pelet 500 g  135 Kč 

2010974 Moučka z Okouna mořského 500 g  87 Kč 

2021802 Moučka ze pstruhových pelet 500 g  135 Kč 

2020409 Ocean bentos 500 g  89 Kč 

2021208 Olihňová moučka 500 g  195 Kč 

2010998 Proteinokoncentrát  500 g  105 Kč 

2011001 Proteinokoncentrát 3 kg  439 Kč 

2021307 Redfish moučka 500 g  139 Kč 

2021703 Rybí moučka 64% 500 g  89 Kč 

2021604 Rybí moučka 72% 500 g  89 Kč 

2020805 Tuňáková moučka 500 g  89 Kč 

2021901 Krevní moučka 500 g  65 Kč 

Ptačí zoby, tepelně pravené moučky, 
suroviny 

2030903 Prosecto insect 500 g  143 Kč 

2030002 Ptačí zob 500 g  62 Kč 

2030705 Red factor 500 g  143 Kč 

2030507 Mega insect 250 g  159 Kč 

2030408 Nectarblend 500 g  143 Kč 

2030804 PTX 500 g  99 Kč 

2030606 Sluis CLO 500 g  143 Kč 

2030309 Expert 500 g  179 Kč 

2030101 Yellow factor 500 g  129 Kč 

2000203 Arašídová mouka pražená 500 g  99 Kč 

2090207 CSL mouka 500 g  89 Kč 

2083131 Drcené škeble 500 g  69 Kč 

2081205 Albumin 500g  450 Kč 

2081601 Konopná mouka bez tuku 500 g  49 Kč 

2000005 Moučka z tygřích ořechů 500 g  99 Kč 

2090306 Kukuřičná mouka extrudovaná 500 g  49 Kč 

2080703 Kukuřičný protein 60% 500 g  160 Kč 

2090108 Melasová mouka 500 g  84 Kč 

2081502 Mletá mořská řasa 250 g  75 Kč 

2090504 Mleté oplatky - 500 g  39 Kč 

2090405 Sójová mouka extrudovaná 500 g  49 Kč 

2081403 Sušená vejce 500 g  149 Kč 

2080802 Sušené mléko 500 g  79 Kč 

2010004 Sušené pivovarské kvasnice 250 g  69 Kč 

suroviny nabízíme také 
v ekonomicky výhodných 

větších baleních - k nalezení na 
www.nikl.cz

Krill 
moučkaMelasová 

mouka
arašídová 

moučka
Redfish 
moučka

Honey 
yellow

Mega 
insect

2081007 Syrovátka 500 g  59 Kč 

2081106 Vitalakt 500 g  79 Kč 

2080901 Sójový izolát 500 g 119 Kč

2081304 Gluten 500 g 69 Kč

2081700 Mleté konopí 500 g 79 Kč

2081809 Mleté konopí pražené 500 g 89 Kč

2081908 Semolina 500 g 49 Kč

2082004 Sójová mouka 500 g 49 Kč

2082103 Pšeničné klíčky 500 g 35 Kč

2082202 Kukuřičná mouka 1 kg 39 Kč

2082301 Kukuřičná krupice 1 kg 39 Kč

2082400 Kukuřičný šrot 1 kg 34 Kč

2082509 Řepkový šrot 1 kg 34 Kč
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PoMŮCKY PRo VÝRobu boilies/ KaPRaŘsKé doPlŇKY 
Rollball velký
Velký rollball o rozměrech 25×45cm 
vám značně usnadní a urychlí výrobu 
vašeho boilies. Velmi kvalitní a pevný 
plast, praktické držáky a gumové 
podstavce proti klouzání rollballu. 
Nabízíme v průměrech 8, 11, 14, 16, 
18, 20, 24 a 30mm. 

Sak na boilies
Prvotřídní saky pro skladování boilies 
– ať již mraženého či pro dosušení 
hotového READY boilies. Vyrobeny 
z odolného materiálu a vybaveny 
dvěma zipy. Nabízíme ve verzi pro 2, 
5 a 18kg boilies. 

Bumerang mini  
Naše mini verze populárního 
bumerangu. Mini bumerang je 
dokonalou vnadící pomůckou pro 
krmení na kratší a středně dlouhé 
vzdálenosti. Skvělá ovladatelnost, 
precizní pro krmení zejména na 
řekách a menších vodách! 

Rollball malý
Menší rollball pro domácí 
výrobu návnad zejména 
v menším množství. 
 

Bumerang 
– vnadící 
kobra
Hlavní předností této vnadící 
trubky je perfektní celkové 
zprofilování a tím mnohem 
jednodušší manipulace při 
zakrmování. Velkou výhodou 
tohoto typu vnadící tyče je 
mnohem jednodušší manipulace 
a větší efektivita s prodlouženou 
délkou letu boilies. Kdo 
z ostřílených kaprařů jednou 
použije tuto vnadící trubku, 
okamžitě pozná rozdíl. mixu.  

Kotvička 
Perfektní pomocník pro čištění 
lovných míst od starých vlasců, 
montáží a větví. Slouží také pro 
vyprošťování kaprů uvázlých ve 
vázkách při zdolávání ze člunu. 
Jednoduše navlečte na kmenový 
vlasec a spusťte ji přesně do vázky, 
odkud trhavým pohybem vázku 
snadno uvolníte. 

Vypínací klip 
Neocenitelná pomůcka pro 
kapraře, kteří chtějí lovit v méně 
přístupných oblastech – 
například na druhé straně řeky 
takzvaně „přes kolíček“ nebo 
v jiných místech, kde je nutné 
vést vlasec vzduchem.
Díky unikátní konstrukci můžete 
do klipu zapnout váš vlasec, 
který se z něj při záběru 
uvolní. Přítlak na vlasec je 
možné regulovat otočným 
mechanismem – což Vám 
dovoluje tento klip použít pro 
jakkoliv tlustý vlasec nebo 
pletenou šňůru a následně 
dobře vyšponovat.

Výtlačná 
pistole na těsto 
Osvědčená výtlačná pistole na 
boilies těsto, která vám značně ušetří 
práci s přípravou boilies hadů. 

Vzduchová výtlačná pistole 
Nabízíme profesionální výtlačnou pistoli na těsto. Tuto pistoli 
ocení všichni kapraři, kteří si sami vaří své boilies ve větším 
množství. Místo vysilujícího ručního vytlačování těsta jednoduše 
napojíte naši pneumatickou pistoli na vhodný kompresor a těsto 
bude vytlačováno pod tlakem vzduchu. Špičkový pomocník, 
který značně ulehčí výrobu vašich návnad. Kapacita pistole je 
cca 1kg těsta.
Dávkování 5 – 15%. 
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PoMŮCKY PRo VÝRobu boilies/ KaPRaŘsKé doPlŇKY 

PoMŮCKY PRo VÝRobu boilies, KaPRaŘsKé doPlŇKY

Bodec na 
prut
Praktická pomůcka pro všechny 
rybáře sloužící pro odložení 
prutu. 

Kyblíky  
Nově jsme do nabídky 
zařadili také velmi praktické 
a stylové černé kyblíky 
s víčkem. Nabízíme ve 
dvou velikostech - 19,6 x 
19,6 x 12,7 cm s objemem 
3,1litru a 29 x 20 x 15 cm 
s objemem 5,8litru. 

Pomůcky pro výrobu boilies 

2000204 Malý rollball 14 mm  375 Kč 

2000211 Malý rollball 16 mm  375 Kč 

2000228 Malý rollball 18 mm  375 Kč 

2000235 Malý rollball 20 mm  375 Kč 

2000242 Malý rollball 24 mm  375 Kč 

2000006 Velký rollball 8 mm - 1 ks  755 Kč 

2000013 Velký rollball 11 mm - 1 ks  755 Kč 

2000020 Velký rollball 14 mm - 1 ks  755 Kč 

2000037 Velký rollball 16 mm - 1 ks  755 Kč 

2000044 Velký rollball 18 mm - 1 ks  755 Kč 

2000051 Velký rollball 20 mm - 1 ks  755 Kč 

2000068 Velký rollball 24 mm - 1 ks  755 Kč 

2000105 Velký rollball 30 mm - 1 ks  755 Kč 

2090307 Výtlačná špička - žlutá  53 Kč 

2090000 Výtlačná pistole na boilie těsto  999 Kč 

2090109 Výtlačná pistole na 1 kg boilie těsta 
vzduchová

 4 250 Kč 

2077843 Plastová bedýnka na sušení boilies. 
40 x 60  x 7,5 cm

 359 Kč 

Kaprařské doplňky 

2020004 Sak na 2 kg boilies  290 Kč 

2020103 Sak na 5 kg boilies  310 Kč 

2020158 Sak na 18 kg boilies  490 Kč 

2010005 Bumerang 16-20mm  529 Kč 

2010012 Bumerang 20-26mm  529 Kč 

2083868 Bumerang mini 20-26mm 519 Kč

2020721 Kotvička - vyprošťovač montáží a uvázlých 
kaprů

 690 Kč 

2020738 Kotvička - vyprošťovač montáží a uvázlých 
kaprů + pouzdro

 745 Kč 

2011002 Vypínací klip  260 Kč 

2090383 Držák, bodec na prut 35 mm  449 Kč 

2020752 Plovák na podběrák NIKL  240 Kč 

2021100 Thermo polštářek  460 Kč 

2087467 "Kbelík s víčkem logo NIKL 3,1 litru 
vel. 19,6 x 19,6 x 12,7 cm

99 Kč

2087474 "Kbelík s víčkem logo CRU 3,1 litru 
vel. 19,6 x 19,6 x 12,7 cm

99 Kč

2087481 Kbelík s víčkem logo NIKL 5,8  litru 
vel.  29 x 20 x 15 cm

130 Kč

2087498 Kbelík s víčkem logo CRU 5,8  litru 
vel. 29 x 20 x 15 cm

130 Kč

nově jsme do nabídky zařadili také velmi praktické a stylové černé kyblíky s víčkem.N
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bÓJKY/ Péče o KaPRY/ Pletené ŠŇŮRY 

Multifunkční 
podložka KN 
Perfektně propracovaná a šetrná podložka 
pod kapry. Díky unikátní konstrukci lze 
podložku použít standardně, jako populární 
bazének (zapínaný na zip) a také jako velice 
praktickou přenášecí a vážící tašku.
Naše podložka je vyrobena z nenasákavého 
materiálu. Po sbalení je extrémně malá 
a skladná: válec o průměru 15cm a délce 
60cm.
Podložku můžete používat také jako 
přenášecí tašku na drobnosti – například 
krmení, vidličky atd.
Rozměry vnitřní vložky: 105×60cm, celkové 
rozměry rozložené podložky: 135×125cm

Světélko 
s nočním 
senzorem
Unikátní vysoce kvalitní světélko 
určené pro zašroubování do 
horního dílu naší tyčové bójky.
Světélko je napájeno dvěma 
AA (tužkovými) bateriemi, které 
v něm vydrží fantastických 
1000 hodin svícení. Navíc je 
tento světelný modul opatřen 
nočním senzorem, díky kterému 
se automaticky rozsvítí až při 
setmění.
Tento fakt ještě velmi výrazně 
prodlužuje výdrž světélka, které 
svítí jen tehdy, kdy je to opravdu 
třeba. V praxi to znamená, že 
tyčovku můžete mít na rybách 
klidně měsíc a půl aniž by 
bylo třeba měnit ve světélku 
monočlánky.
Při normálních klimatických 
podmínkách je světélko vidět až 
na vzálenost 500 metrů.
Výrobek vysoké kvality, který 
nemá konkurenci. Nabízíme 
v barvách červená, žlutá (extra 
svítivé), zelená a modrá (nižší 
svítivost pro „inkognito“ použití). 

Carp Doctor 
Antiseptický přípravek určený 
k ošetření všech druhů 
poranění ulovených kaprů. 
Účinný dezinfekční prostředek, 
který zabrání infekci poranění 
a usnadňuje hojení.
Dodáván v lahvičce 30ml 
s praktickým rozprašovačem.

Majáková 
bójka 
Unikátní bójka vhodná pro použití 
na revírech, kde kulminuje hladina 
vody. Ideální na řeky či přehrady. 
Díky unikátnímu systému uchycení 
dokáže bójka reagovat na vzestup 
vodní hladiny a nehrozí tak její 
utopení. 

H-bójky
Dokonale zpracované H – bójky, 
které jsou – jak je naším dobrým 
zvykem – propracovány do detailů.
Jsou vyrobeny z tvrzené pěny, která 
je naprosto nenasákavá a zaručuje 
prakticky neomezenou životnost.
H-bójku dodáváme včetně kvalitního 
provázku s praktickým kvalitní klipem 
sloužícím pro zafixování provázku. 
Díky tomuto praktickému detailu 
zabráníte snadno nechtěnému 
odmotávání H -bójky i v silném větru 
a vlnách.
Nabízíme ve verzi mini v černé barvě 
nebo ve verzi standard ve žluté nebo 
oranžové barvě. 

Obal na mokré 
kaprové saky 
Každý, kdo používá kaprové saky nám dá jistě 
za pravdu, že jejich skladování (obzvláště když 
jsou použité a mokré) není zrovna příjemnou 
záležitostí. Například v horkém létě v zavřeném 
autě dokáže použitý sak vyhnat jeho blízkosti 
všechno živé. Proto jsme vyvinuli speciální 
obal na kaprové saky, který jakýkoliv problém 
minimalizuje.dobře vyšponovat.

Tyčová bójka 
KN
Nabízíme dokonale zpracovanou 
tyčovou bójku, která je bez jakýchkoliv 
pochyb tou nejlepší bójkou, kterou 
můžete koupit.
Tento fantastický produkt si rychle 
získává oblibu nejen u nás, ale i u 
evropských specialistů.
Dodávána jako komplet 

s kamuflovanou zátěží a špičkou 
s reflexní fólií – to vše v kvalitním 
transportním pouzdře.
Jednotlivé díly se spojují pomocí 
precizně propracovaných závitů. 
Zátěž je ke konci bóje připevněna tak, 
že při najetí zdolávané ryby do tyčovky 
se vlasec po jejím povrchu dokonale 
sklouzne a nikde se nezachytí. Horní 
díl je pro lepší vzplývání o něco 

silnější.
Základní délka tyčové bóje je 6,5 
metrů. V případě zájmu je možné 
dokoupit další 0,5m nebo 1m díly 
i samostatnou zátěž. Jako volitelné 
příslušenství nabízíme také unikátní 
světélko s nočním senzorem, které lze 
velmi snadno našroubovat do špičky 
bójky. 
18, 20, 24 a 30mm. 
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bÓJKY/ Péče o KaPRY/ Pletené ŠŇŮRY 

bÓJKY, Péče o KaPRY, Pletené ŠŇŮRY

Shock-
braid

Velice oděruvzdorná hustě 
splétaná pletená šňůra vhodná 

do všech těžkých podmínek jako 
jsou ostré kameny, lavice či vázky 
porostlé škeblemi. Ideální jako 
šoková šňůra při nahazování nebo 
jako perfektní materiál pro lov 
v hustých travinách.
Díky kulatému průměru je Shock 
braid obzvláště vhodný pro daleké 
nahazování, kde také oceníte 
snadné spojení s kmenovým 
vlascem (doporučujeme „kravský 
uzel“).
Nabízíme v tmavě zelené barvě 
pro maximální kamufláž. Průměr 
0,40mm, nosnost 30kg.
Šňůra je dodávána na 100m 
cívkách. Cívky jsou spojeny po 6ti 
kusech.

Sak na 
kapry 
Sakování je pro kapra 
vždy stresující, ale v některých 
situacích se mu nevyhneme. Proto klademe 
velký důraz na používání skutečně kvalitních 
přechovávacích vaků. Vyvinuli jsme carpsak, 
který splňuje všechny podmínky bezpečného 
a šetrného přechovávání úlovku. Zvolili jsme 
velmi kvalitní materiál, který nepoškozuje 
úlovek a přitom je dostatečně pevný. 
Sak je zapínán ze tří stran vysoce kvalitním 
a odolným zipem zajištěným speciální 
karabinou, která zabraňuje jeho rozepnutí 
a uniknutí kapra. Pro snadnější pohyb ryby 
v saku, jsou rohy šité do kulata. Je opatřen 
silnými uchy pro pohodlné přenášení, případně 
i vážení úlovku. Součástí saku je i kotvící 
provaz a karabina, takže není potřeba již nic 
přikupovat. Rozměry saku 115 délka x 80 cm.

Total Contact
Špičková pletená šňůra na naviják, se kterou dostává lov na 
velkou vzdálenost nový rozměr! Nová generace pletených 
šňůr optimalizovaných speciálně pro kaprařské podmínky. 
Nízký průměr a vysoká pevnost dělají z této šňůry jedničku 
pro dlouhé zavážky. 
Svítivě žlutá barva usnadní orientaci ve tmě nebo při lovu 
v travinách či vyprošťování z vázek. Na nejběžněji používané 
kaprové navijáky (modely Ultegra nebo Daiwa) o velikosti 
10 000 se vejde přibližně 600m této šňůry.
Dle testů vydrží tento materiál na Vašich navijácích 
v závislosti na intenzitě používání a stylu používání 
v rozmezí 2 – 4 let.
Parametry šňůry:
průměr: 0,165mm
nosnost: 14,9kg
průtažnost: 1%
Šňůra je dodávána na 300m cívkách. Cívky jsou 
spojeny po 6ti kusech.

Péče o kapry

2020745 Multifunkční podložka pod kapry  1 390 Kč 

2013118 Carp Doctor 30ml  150 Kč 

2020202 Sak na kapry  790 Kč 

2020301 Obal na mokré kaprové saky  320 Kč 

Pletené šňůry 

2008124 Pletená šňůra Shock Braid tmavě zelená 
0,40 mm 100 m

 369 Kč 

2010103 Pletená šňůra TOTAL CONTACT - 0,165 
mm, 14,9 kg, 300 m

 950 Kč 

Bójky 

2020509 Tyčová bojka šroubovací 6.5 m se zátěží 
a obalem

 1 990 Kč 

2022534 Náhradní olovo k tyčové bójce  490 Kč 

2020615 Náhradní tyčka k bójce - 0,5 m  190 Kč 

2020608 Náhradní tyčka k bójce - 1 m  230 Kč 

2022527 Náhradní tyčovka horní zesílená 1 m  440 Kč 

2020714 Světýlko k tyčové bójce s nočním senzorem 
červená

 590 Kč 

2089294 Světýlko k tyčové bójce s nočním senzorem 
modrá

 590 Kč 

2087931 Světýlko k tyčové bójce s nočním senzorem 
zelená

 590 Kč 

2020707 Světýlko k tyčové bójce s nočním senzorem 
žlutá

 590 Kč 

2083578 H bojka mini černá s pojistkou, provázkem  310 Kč 

2083875 H bojka standart oranžová s pojistkou, 
provázkem

 330 Kč 

2083882 H bojka standart žlutá s pojistkou, 
provázkem

 330 Kč 

2004850 Majáková bójka s pouzdrem  1 250 Kč 

Shock-
braid

Velice oděruvzdorná hustě 
splétaná pletená šňůra vhodná vždy stresující, ale v některých 



CaRP´R´us 38 

světelné roky 
napřed díky 
inovacím... 

Tight Lines 

Ray Dale-Smith

to je od samotného vzniku 
společnosti Carp´R´us 
jejím slogan, který se 
nesmazatelně vryl do 
paměti tisícům rybářů 
z celého světa
Po loňském uvedení revoluční série háčků ATS, 
která si našla obrovské množství spokojených 
zákazníků po celé Evropě, přinášíme v tomto 
roce další velice inovativní produkt. Po dlouho 
dobu v naší nabídce chyběla kvalitní potahovaná 
šňůrka. To jsme si uvědomovali a začali jsme 
tvrdě pracovat na tom, aby jsme byli schopní na 
trh přinést opět inovativní produkt, který by se 
rovnal těm nejvyšším standardům kvality, které 
při uvedení produktu na trh požadujeme. 
A po více než dvou letech vývoje Vám můžeme 
hrdě představit naši novou potahovanou šňůrku 
Strip-X, na kterou jsme právem velice pyšní. 
Pevně věříme, že se stane hitem nadcházejících 
let a že si najde nespočet spokojených uživatelů. 
A to není vše, v tomto roce do nabídky přibylo 
několik zajímavých nových produktů, jako 
například plastické olovo a další produkty, které 
naleznete na dalších stranách…  

Přejeme Vám mnoho úspěchů a spokojenosti 
s našimi produkty. 
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Tight Lines 

Ray Dale-Smith

HáčKY
Po dlouhodobém testování jsme si jisti, že nová řada háčků ats 
technology je tím nejlepším, co je v nynější době na trhu. 
Je vyrobena tím nejlepším a nejrespektovanějším výrobcem 
háčků v Japonsku za použití té nejkvalitnější Japonské oceli. 
Háčky prochází patentovaným procesem temperace, která jim 
dodává perfektní pevnost a dlouhodobou ostrost.
nová matná povrchová úprava, která není teflon, zaručuje 
dlouhodobou ochranu proti korozi a nesnižuje pevnost háčků 
jako je tomu u klasických teflonových háčků.
Vyzkoušejte je a nikdy nebudete chtít nic jiného!

Longshank Nailer
Vývoj tohoto háčku trval celé 3 roky a následně 
byl po 2 roky tajně testován, dokud jeho tvar 
nebyl dotažen do naprosté dokonalosti.  
Je považován za jeden z nejlepších háčků 
současné kaprařiny a používán mnoha 
světoznámými rybáři jako Tim Paisley, Kevin 
Maddocks, Steve Briggs, Dave Moore 
a mnoha dalšími.
Mnoho společností se pokusilo tento háček 
zkopírovat, ale originál je a vždy bude jen 
jeden!

Cranked Hook
Nadesignován Frankem Warwickem začátkem 
90.let a vyroben exkluzivně naší společností. 
Testy mnoha špičkových rybářů potvrdily, že 
se jedná o jeden z nejvražednějších háčků na 
kaprařské scéně.
Zalomená část na raménku způsobuje 
bleskové otáčení a navíc výrazně snižuje tlak 
působený na oblouček háčku působený při 
silovém zdolávání.
Jedná se bezpochyby o jeden z nejlepších 
háčků pro použití do vázek, který kdy spatřil 
světlo světa.
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špičkový kaprový 
univerzál, který obstojí 

takřka v každé situaci

Perfektní tvar, který sedí 
v kapří tlamce bez pohnutí 

i při těch nejsilovějších 
soubojích.

Gladiator LS
Perfektní háček pro chytání na volné vodě. 
Jeho konstrukce – delší raménko, širší 
oblouček, perfektně ostrý rovný hrot a očko 
lehce zahnuté dovnitř – zabezpečuje perfektní 
přetáčení v kapří tlamce. Opravdu špičkový 
kaprový univerzál, který obstojí takřka v každé 
situaci.  

Centurion 2000
Stvořen pro chytání v těžkých podmínkách. 
Perfektní tvar, který sedí v kapří tlamce bez 
pohnutí i při těch nejsilovějších soubojích.
Jeden z nejoblíbenějších tvarů kontinentálních 
lovců velkých ryb, který je prověřen mnoha lety 
a nespočtem obrovských úlovků. 

Continental Snag 
Hook
Novinka v naší nabídce háčků. Vylepšená 
verze našeho Centurionu 2000. 
Má prodloužené ramínko a extra dlouhý hrot. 
Perfektně se přetáčí a zasekává v kapří tlamě. 
Přitom vydrží i opravdu extrémní zatížení. 
Ideální zbraň pro chytání těch největších ryb 
kdekoliv a kdykoliv!

Háčky

CRU101504 Longshank Nailer - ATS vel. 4 156 Kč

CRU101506 Longshank Nailer - ATS vel. 6 156 Kč

CRU101508 Longshank Nailer - ATS vel. 8 156 Kč

CRU101304 Cranked Hook - ATS vel. 4 156 Kč

CRU101306 Cranked Hook - ATS vel. 6 156 Kč

CRU101308 Cranked Hook - ATS vel. 8 156 Kč

CRU101102 Gladiator LS - ATS vel. 2 156 Kč

CRU101104 Gladiator LS - ATS vel. 4 156 Kč

CRU101106 Gladiator LS - ATS vel. 6 156 Kč

CRU101202 Centurion 2000 - ATS vel. 2 156 Kč

CRU101204 Centurion 2000 - ATS vel. 4 156 Kč

CRU101206 Centurion 2000 - ATS vel. 6 156 Kč

CRU101208 Centurion 2000 - ATS vel. 8 156 Kč

CRU101402 Continental Snag Hook - ATS vel. 2 156 Kč

CRU101404 Continental Snag Hook - ATS vel. 4 156 Kč

CRU101406 Continental Snag Hook - ATS vel. 6 156 Kč

Centurion 2000



MoutHsnaggeRY
Mouthsnaggery vlétly 
na trh jako tornádo. 
Jsou velmi snadno 
použitelnou náhradou 
za smršťovací hadičku. 
Vylepšují rotaci háčku 
v momentě, když kapr 
zkouší vyplivnout 
pozřenou nástrahu.
Nabízíme je ve dvou verzích – patentka 
(Dragon Fly Larvae) nebo jako červ (Maggot) 
– tedy oboje jako potrava, kterou kapři milují.
Snadno je navlečete na jakýkoliv háček 
s rovným nebo dovnitř zahnutým očkem ve 
všech velikostech mezi 2 – 12.
Na rozdíl od smršťovací hadičky se 
nenarovnají a ani se neroztrhnou. Není 
potřeba je zahřívat nad parou, abyste je 
vytvarovali. Pokud se váš háček ztupí, 
můžete je snadno sundat a použít znovu.
Háček s navlečeným Mouthsnaggerem 
dramaticky zvýší účinnost vašeho návazce 
a přivede do vašeho podběráku mnohem 
více ryb.

Mouthsnagger 
Shorty
Nová verze naši velepopulárních vlasových 
rovnátek Mouthsnagger. Na žádost 
testerského teamu a zákazníků jsme dlouho 
a pečlivě vyvíjeli kratší a zahnutější rovnátka 
s větším a lépe řešeným vnitřním otvorem.
Tyto Mouthsnaggery doporučujeme 
používat s menšími háčky či háčky 
s dlouhým raménkem. Větší otvor v hlavě 
červa usnadní navlékání na háčky s tlustším 
drátem či větším očkem.
Stejně jako původní Mouthsnaggery jsou 
i nové Mouthsnagger Shorty vyrobeny 
z extrémně lehkého a pevného materiálu, 
který je schopen absorbovat vůně (např. 
z dipu, esence atd.).

Mouthsnaggery

CRU200102 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
- hnědá

8 ks 125 Kč

CRU200103 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
- zelená

8 ks 125 Kč

CRU200104 Mouthsnagger Dragonfly Larvae - čirá 8 ks 125 Kč

CRU200101  Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
- černá 

8ks 125 Kč

CRU200205 Maggot Mouthsnagger – červená 8 ks 125 Kč

CRU200301 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
SHORTY - černá

8 ks 125 Kč

CRU200302 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
SHORTY - hnědá

8 ks 125 Kč

CRU200303 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
SHORTY - zelená

8 ks 125 Kč

CRU200304 Mouthsnagger Dragonfly Larvae 
SHORTY - čirá

8 ks 125 Kč

41 MoutHsnaggeRY
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Jsme hrdí na to, že Vám můžeme představit 
po více než dvou letech vývoje naši novou 

potahovanou šňůrku strip-X. 
N
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Strip-X 
Jejím jádrem je šňůrka ze 100% Dyneema vláken, která 
dodává tomuto návazcovému materiálu velkou pevnost v uzlu 
a špičkovou  odolnost. Vnější potah je tvořen velmi odolným 
materiálem, který je velmi pevný a nedochází k jeho porušení 
při dotahování uzlů. Stejně tak je velmi odolný proti oděru.
Pro co nejlepší maskování jsme docílili toho, že povrch šňůrky 
je matný. Tím jsou odbourány možné odlesky a šňůrka se tak 
stává pro kapry takřka neodhalitelnou. 
Tento materiál je vhodný pro tvorbu jak kombinovaných 
návazců, tak tuhých. 
Věříme, že tento produkt je tím nejlepším, co Vám můžeme za 
pomoci nejnovějších technologií nabídnout. 

Věříme, že tento produkt je tím nejlepším, 
co Vám můžeme za pomoci nejnovějších 

technologií nabídnout. 
Návazcové materiály a Fluorocarbony

CRU300415 Strip-X Matt Brown - 15lb, 20m 460 Kč

CRU300425 Strip-X Matt Brown - 25lb, 20m 460 Kč

CRU300439 Strip-X Matt Brown - 39lb, 20m 460 Kč

CRU300315 Strip-X Matt Green - 15lb, 20m 460 Kč

CRU300325 Strip-X Matt Green - 25lb, 20m 460 Kč

CRU300339 Strip-X Matt Green - 39lb, 20m 460 Kč

N

N

N

N

N

N

Doporučený uzel pro Strip-X

Kritickým místem návazce je vždy uzel. Při navázání uzlu palomar 
lze využít takřka lineární pevnosti šňůrky. Při použití Strip-X 25lb 
a uzlu palomar získáte šňůrku s nosností až 32lb! 

1

3

2

4



CaRP´R´us 44 

návazcové materiály a fluorocarbony
Smooth Braid
Na trhu je k dostání tolik různých pletených 
návazcových šňůrek. Jak ale vybrat tu správnou? 
Je to složité. Jako společnosti, která se pohybuje 
v oblasti koncových udic a návazců nám bylo nabízeno 
doslova stovky různých materiálů, abychom je 
vyzkoušeli a případně 
je zařadili do sortimentu. Tuto šňůrku jsme používali už 
před 10ti lety a nikdy jsme nezaznamenali stížnost nebo 
reklamaci kvůli jejímu praskání nebo slabosti v uzlu. 
PROSTĚ NEMÁME DŮVOD JI MĚNIT. Začaly se 
množit žádosti, zda bychom nemohli prodávat. A tady je. 
Je zbarvená do šeda, protože tato barva je dobrá pro 
většinu typů dna. Je splétaná velmi precizně a vysoce 
oděruvzdorná s obrovskou uzlovou pevností. 

Clearwater 
Fluorocarbon
Potápí se jako kámen. Extra poddajný 
návazcový materiál bez tvarové paměti. 
Nejméně viditelný ze všech kdy vyrobených 
fluorocarbonů. Perfektní pro tuhé návazce, 
které se nezamotávají. Nejlepší uzly pro něj jsou 
Palomar, Grinner s 5ti otočkami nebo bezuzlový 
vázání. Doporučuji ho před dotažením v místě 
uzlu namazat lojem na rty místo obvyklého 
naslinění. Zkuste to a podívejte se na ten rozdíl 
v hotovém uzlu – ÚŽASNÉ!!! 

Clearwater 
Shockleader
Fantastický, super-odolný 50lb fluorocarbon 
vhodný pro výrobu vodičů jako náhradu olověné 
šňůrky. Vyzkoušejte nahradit ve Vaší sestavě 
olověnou šňůrku tímto jedinečným produktem 
a uvidíte jasný rozdíl! Tento materiál je 4× těžší 
než vlasce ve stejné libráři. Potápí se jako 
kámen a dokonale kopíruje dno. Nemá tvarovou 
paměť, takže jej stačí po uvázání natáhnout 
a máte v rukou perfektně rovný fluorocarbonový 
nástavec. Možno využít také na kombinované 
návazce a podobně.
Vhodný uzel pro tento materiál je Palomar 
a Grinner s 5ti otočkami.
Vyzkoušejte a jistě nám dáte za pravdu, že se 
jedná o absolutně prvotřídní produkt. 

Vyzkoušejte nahradit ve Vaší sestavě 
olověnou šňůrku tímto jedinečným 
produktem a uvidíte jasný rozdíl! 

PRostĚ 
neMáMe 
dŮVod Ji 
MĚnit! doPoRučenÝ 

uZel PRo 
FluoRoCaRbonY CRu

Návazcové materiály 

CRU300115 Smooth Braid - 15lb, 20 m 342 Kč

CRU300125 Smooth Braid - 25lb, 20m 342 Kč

CRU300145 Smooth Braid - 45lb, 20 m 342 Kč

CRU300215 Clearwater Fluorocarbon - 15lb 329 Kč

CRU300225 Clearwater Fluorocarbon - 25lb 349 Kč

CRU300250 Clearwater Shock Leader - 50lb, 20m 640 Kč
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360° Stiff Link
Tyto návazce jsou nápadem Lee Jacksona, který je využívá pro 
prezentaci 360 rig, 
která je v současnosti úspěšně používána na Rainbow lake ve 
Francii s velkými úspěchy. Je to skvělý návazec také pro lov na 
řekách a kanálech, protože se zkrátka nemůže zamotat.
Očkem obratlíku provlečte hrot háčku Long shank Nailer , 
následně zajistěte gumovým stoperem, navlečte oválný kroužek 
a pak další zarážku. Nabízíme soupravu stoperů a kroužků Bead 
& Rig kit, která je určena pro tuhle potřebu.
Představuje perfektní návazec pro předkládání plovoucích 
i potápivých nástrah. Smrtelně účinný a snadno zhotovitelný 
návazec.

Stiff Link
Tyto tuhé fluorocarbonové návazce jsou určeny pro sestavení 
kombinovaného návazce. Tuhá část návazce odtlačuje nástrahu 
od olova když sestava dopadá na dno. Když leží flourocarbon 
na dně jezera, stává se neviditelným a ve srovnání se svlékacími 
šňůrkami představuje excelentní prezentaci nástrahy.
Zatavená očka na koncích návazce jsou exkluzivitou společnosti 
Carp´R´Us – je to spoj pevnější než jakýkoliv uzel. Kroužek na 
jednom konci návazce slouží pro rychlé navlečení do obratlíku 
Quick change swivel. Zatavené očko na druhém konci umožňuje 
snadné připojení měkké části kombinovaného návazce.

během terénních testů překonal 
Clearwater Mainline

 všechny klasické monofilní vlasce 
a díky své neviditelnosti přinášel 

mnohem více záběrů

Návazcové materiály a Fluorocarbony

CRU700112 Clearwater Fluorocarbon Mainline 12lb, 400m 1 490 Kč

CRU700116 Clearwater Fluorocarbon Mainline 16lb, 400m 1 590 Kč

CRU403650 360° Stiff Link 16,5cm 50lb 2 ks 149 Kč

CRU401630 Stiff Link 16,5cm 30lb 3 ks 159 Kč

CRU401650 Stiff Link 16,5cm 50lb 3 ks 159 Kč

CRU401730 Stiff Link 9,5cm 30lb 3 ks 159 Kč

CRU401750 Stiff Link 9,5cm 50lb 3 ks 159 Kč

CRU402590 Superstiff Link 16,5cm 90lb 2 ks 149 Kč

CRU402690 Superstiff Link  9,5cm 90lb 2 ks 149 Kč

CRU402790 Superstiff Link  6,5cm 90lb 2 ks 149 Kč

Clearwater Mainline
Tento vlasec prosím nesrovnávejte s vlasci X-line nebo 
Krystonite. To jsou totiž pouze co-polymerem potažené 
vlasce. Clearwater Xtra je vysoce oděruvzdorný čistý 
monofilní kmenový fluocarbon s nulovou tvarovou 
pamětí. Na rozdíl od všech dosud nabízených prochází 
Clearwater Xtra skrz očka prutu snadno a je odolný vůči 
zkroucení. Během terénních testů překonal všechny 
klasické monofilní vlasce a díky své neviditelnosti přinášel 
mnohem více záběrů. Není to levná záležitost. Je to ale to 
bezesporu to nejlepší.
Na cívce je označen na hranici 200metrů, díky čemuž 
víte, kolik jste ho navinul. Nebudete věřit jeho výsledkům!! 



MontážoVé doPlŇKY
obRatlÍKY 
Gizmo Quick Change 
Swivel
Revoluční obratlíky!
Vyzkoušejte je a oblíbíte si je natolik, 
že nebudete chtít používat nic jiného!
Rychlovýměnné obratlíky Gizmo dovolují 
jednoduché a rychlé navlečení a vyvlečení 
návazce bez nutnosti použití jakéhokoliv uzlu. Tělo 
obratlíku ve velikosti č.8 přesně pasuje do všech 
standardních závěsek nebo in-line olov.
Uchopte Gizmo obratlík do levé ruky. Volný konec 
směřuje dolu. Nyní jednoduše nasaďte očko 
návazce nebo kroužek na volný konec a nasuňte 
jej dovnitř. 
Vždy držte obratlík při nasazování za očko s volným 
koncem. Při nasazování návazce na obratlík ho 
uchopte za navlékací smyčku. Pokud ho budete 
držet za tělo nebo druhé očko, bude se vám při 
navlékání protáčet. 

360° Ring Swivel
Obratlík s kroužkem sloužící pro výrobu koncových 
montáží – např. pro populární 360° rig. 

Rig Rings 3mm 
Oblíbené kroužky na návazce v průměru 

3mm. Kulaté, se zbroušenými 
hranami, matné. Ideální na 
všechny velikosti háčků.

Swivel size 8 
Klasické obratlíky velikosti 8. 
Velmi pevné a matné. 

Ring Swivel 
size 8 
Obratlíky s kroužkem velikosti 
8. Ideální pro použití u tuhých 
montáží a podobně. Velmi 
pevné a matné. 

Anti-Tangle Sleeves
Nepostradatelná pomůcka pro všechny, kteří 
chtějí mít 100%tní jistotu, že se montáž během 
náhozu nezamotá. Chytrá a elegantní pomůcka, 
která efektivně zabraňuje zamotání návazce během 
náhozu.

Plastické olovo – 
Tungsten Putty  
Zbrusu nové plastické olovo z produkce 
Carp´R´Us. Má ideální konzistenci, skvělou 
přilnavost a nenápadnou temně šedou barvu. 
Perfektní pro zatížení návazcových šňůrek nebo 
dovážení plovoucích nástrah. 

sMRŠŤoVaCÍ HadičKY
Shrinktube Clear
Pro příznivce smršťovacích trubiček jsme vyvinuli 
tuto skvělou lahůdku. Naše čiré teplem smrštitelné 
trubičky jsou jediné na trhu s tak výraznou 
smršťovací schopností.
Základní průměr naší smršťovačky je 2,4mm. Po 
smrštění nad parou však úžasných 0,8mm! Žádná 
jiná trubička na trhu nenabízí tak rapidní smršťovací 
schopnost, pevnost a houževnatost.
Vyzkoušejte a už nikdy nebudete chtít používat 
klasické hadičky. 

Shrinktube Multicolor
Klasická smršťovací trubička v barevné verzi. 
Základní průměr 2 mm, po smrštění nad parou 1 
mm. Velice odolná a praktická.
V balení jsou tři kusy khaki a tři kusy černé 
smršťovací hadičky. 

boilies 
VlasY a PŘÍsluŠenstVÍ
Ready Hairs
Už se Vám někdy stalo, že se Váš klasický vlas 
na boilie vlivem sumečků amerických, raků 
a podobných nepřátel, zamotal a celá koncová 
montáž ztratila na funkčnosti?
Nebo při dlouhých náhozech Váš vlas vyrobený 
z měkké návazcové šňůrky obtočil několikrát 
háček? Už nikdy více!
Tyto dokonale zpracované hotové boilie vlasy 
zaručují, že Vaše nástraha bude na dně ležet vždy 
nezamotaná. Vyrobeny z našeho extra jemného 
fluorocarbonu a vybaveny našimi exkluzivními 
zatavenými očky (na jedné straně s jezdícím 
kroužkem a na druhé straně s očkem pro zarážku).
Nabízíme ve třech délkách – 42mm, 57mm 
a 74mm.

Quick Hair Stops – 
permanentní zarážky
Nejhorší věcí u každé vlasové montáže je používání 
tradičních zarážek na boilies. Už jste někdy 
zkoušeli navléci ji ve tmě do smyčky z roztřepené 
pletenky? Nebo když je nástraha větší než ta minulá 
a váš vlas není dostatečně dlouhý, aby šla zarážka 
provléct smyčkou. Nebojte se, 
už nikdy více! Zarážky Quick Hair Stops jsou 
geniální způsob, jak zajistit vaši nástrahu na vlasu. 
Jsou permanentně připevněny k vlasové smyčce. 
Jednoduše navlečte nástrahu a stočte zarážku 
Quick Stop, aby byla napříč nástrahou a vtáhněte ji 
dovnitř nástrahy. Už nikdy nebudete chtít používat 
klasické boilies zarážky. 

Shrinktube Multicolor
Ring Swivel size 8

N

N

N

dovnitř nástrahy. Už nikdy nebudete chtít používat 
klasické boilies zarážky. klasické boilies zarážky. 

Shrinktube Multicolor
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Tungsten putty
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skvělé pro krytí halibut 
pelet, u kterých je 

nežádoucí jejich rozpad

Obratlíky

CRU501008 Gizmo Swivel vel. 8 8ks 135 Kč

CRU501011 Gizmo Swivel vel. 11  8ks 135 Kč

CRU502011 360° Ring Swivel vel. 11 8ks 125 Kč

CRU505010 Anti Tangle Sleeves Long 15ks 119 Kč

CRU504101 Rig Rings 3mm 15ks 99 Kč

CRU501108 Swivel size 8 10ks 75 Kč

CRU502008 Ring Swivel size 8 8ks 125 Kč

CRU508010 Plastické olovo – Tungsten Putty  20g 249 Kč

Smršťovací hadičky

CRU505510 Shrinktube Clear 8ks 99 Kč

CRU505511 Shrinktube Multi Colour 8ks 109 Kč

Boilies vlasy a příslušenství

CRU407001 Clearwater Ready Hairs - Small 3 ks 119 Kč

CRU407002 Clearwater Ready Hairs - Medium 3 ks 119 Kč

CRU407003 Clearwater Ready Hairs - Large 3 ks 119 Kč

CRU503550 Quick Hair Stops - Large 10ks 89 Kč

Ochrana proti rakům

CRU750102 Rapit Protection Wrap - medium 159 Kč

CRU750103 Rapit Protection Wrap – large 159 Kč

Maskovací řasa

CRU507102 Weed Wrap  hnědá, 2 m 125 Kč

CRU507103 Weed Wrap  zelená, 2 m 125 Kč

Zarážky na háček

CRU504010 Bead & Ring Kit 129 Kč

CRU504011 Bead & Ring Kit - Long Distance 129 Kč

N

N

N

N

oCHRana PRoti RaKŮM
Rap-It
Rap-it je velká smršťovací trubička, kterou 
můžete použít na nástrahy nebo pelety 
od průměru 14mm až do zhruba 28mm. 
Používá se jako ochrana proti rakům nebo 
nechtěným drobným rybám, aby nemohly 
ukusovat drobné části vaši nástrahy. 
Přesto, že je nástraha zabalena, esence 
a aminokyseliny se z ní mohou stále 
uvolňovat. Skvělé pro krytí halibut pelet, 
u kterých je nežádoucí jejich rozpad. 
Vydrží takto nastražené výrazně déle. 

MasKoVaCÍ Řasa
Weedy Wrap
Učiňte svojí koncovou sestavu naprosto 
neviditelnou a na dotyk totožnou s podvodní 
florou!
Představujeme Vám úžasný inovativní 
produkt – Weedy cover – maskovací řasu, 
s jejíž pomocí přelstíte i ty nejobtížněji 
polapitelné kapry.
Unikátní umělá řasa Vám dovoluje dokonale 
zamaskovat celou koncovou udici.
Navlečte maskovací řasu na svůj návazec 
nebo nástavec nad olovem a celá Vaše 
koncová sestava ve vteřině splyne 
v rostlinami na dně.
Jemná struktura řasy dokonale imituje 
skutečné vodní rostliny a brání tak kaprovi  
rozpoznat samotný materiál návazce.
Naší řasu připevníte na jakýkoliv typ návazce 
jednoduchým zafixováním smršťovací 
hadičkou a následným obmotáním okolo 
návazce.
Neuvěřitelně flexibilní pomůcka, s jejíž 
pomocí zmatete i ty nejmazanější kapry.

Bead&Ring Kit
Tyto zarážky byly vyvinuty cíleně pro použití 
s kroužkem klouzajícím po raménku háčku 
nebo pro návazec 360°. Jsou vyrobeny 
ze speciálního materiálu, který nesjíždí 
po raménku háčku. Jsou použitelné pro 
vytvoření nastavitelného vlasového návazce 
nebo fixaci vlasu k obloučku háčku. 
Doporučujeme jejich použití především 
v kombinaci s háčky F. Cranked Hooks 
a Longshank Nailer.
Oválné kroužky využijete pro velkou spoustu 
různých typů návazců.

Bead&Ring Kit 
Long Distance

Inovovaná 
verze 
Bead&Ring 
kitu pro ty 
nejprudší 
náhozy. 
Nový, delší 
tvar zarážek 

zajistí ještě lepší adhezi na háčku, díky které 
se zarážka neposune ani při velmi silových 
hodech. 
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Snag Clip
Jsou to jediné závěsky na světě, které mají 
následující výhody:
1/ Dovolují rybáři uvolnit olovo tahem za 
vlasec prutem díky třem různým přítlakům 
patentního zámkového mechanismu. Jemný 
– střední a tuhý. Všechny ostatní závěsky 
jsou vyrobeny tak, že se u nich olovo uvolní 
pouze tahem za konec s háčkem (rybou). 
Proč by měla vypnutí olova ovlivňovat jen 
ryba? Také vy máte tu možnost!!
2/ Jako jediná závěska dovoluje rybě 
vyvléct se z kmenového vlasce a zbavit se 
olova pokud se vlasec přetrhne.
3/ Mohou být bezpečně používány 
s olověnkou, oděruvzdornými 
fluorocarbonovými nástavci nebo 
silným monofilem. Ideální také pro 
rybaření v extrémních vzdálenostech 
s odpadávacím kamenem (připevněným 
pomocí elektrikářské spojky, gumičky nebo 
tenkého vlasce a následně zacvaknutého 
do ramínka bezpečnostní závěsky…).
Pro správnou funkci této závěsky je nutné 
její použití společně s 5mm kroužky Safety 
Rig 5mm rings. Pro maximální funkčnost 
použijte také originální Carp ´R´ Us 
převleky a jedinečné Gizmo obratlíky.
S touto naprosto fantastickou sestavou si 
můžete být 100% jisti unikátní bezpečností 

Vaší montáže a také její bezchybnou 
funkčností ve všech situacích.

Tail Rubbers
Speciálně designované 
převleky v barvách 
přesně odpovídajících 
našim bezpečnostním 
závěskám, na které 
dokonale pasují. 

Snag Clip 5mm 
Rings
Princip funkce našich bezpečnostních 
závěsek je založen na prostém uvázání 
5mm kroužku na konec nástavce nebo 
kmenového vlasce. Pro správnou funkci 
závěsky jsou však nezbytné. Bez nich 
prostě fungovat nebudou. 

Snag Clip System
Hotová sestavená montáž s naší 
bezpečnostní závěskou s převlekem 
na fluocarbonovém nástavci. Obsahuje 
i rychlobratlík Quickchange. Nástavec je 
dlouhý 92cm a jeho konce jsou zatavené – 
na jednom konci je nerezový 5mm kroužek, 
na druhém smyčka pro snadné připevnění 
ke kmenovému vlasci. 

Safety running 
Helicopter Kit
Umožňuje sestavit 5 kompletních 
bezpečných helikoptérových montáží na 
jakémkoliv druhu vlasce nebo nástavce. 

Safety Helicopter 
System
Tento systém je ideální pro rybaření 
v naplaveninách nebo porostech. 
Umožňuje předložit návazec s nástrahou 
na povrchu naplaveniny nebo rostlin – ne 
zapadnutý do nich. Systém můžete nastavit 
tak, že návazec bude daleko od olova, 
což je ideální při rybaření na blátivém 
dně. Podobně jako naše bezpečnostní 
závěsky, nemusí ani u tohoto systému ryba 
tahat za sebou montáž, pokud ji utrhnete. 
Je to jediný helikoptérový systém, který 
poskytuje dvojitou indikaci záběru.
Dodávány kompletně sestavené na 
metrovém fluorocarbonovém nástavci 
s obratlíkem Gizmo Quick change swivel.

MontážoVé sYstéMY
Safety running Safety running 
Helicopter KitHelicopter Kit

 touto naprosto 
fantastickou sestavou 

si můžete být 100% jisti 
unikátní bezpečností 

Vaší montáže a také její 
bezchybnou funkčností 

ve všech situacích

systém můžete nastavit 
tak, že návazec bude 

daleko od olova, což je 
ideální při rybaření na 

blátivém dně.

Montážové systémy

CRU600108 Snag Clip - černá 6 ks 149 Kč

CRU600109 Snag Clip - zelená 6 ks 149 Kč

CRU600208 Tail Rubbers - černá 10 ks 99 Kč

CRU600209 Tail Rubbers - zelená 10 ks 99 Kč

CRU600301 Snag Clip Rings - 5mm 10 ks 109 Kč

CRU404530 Snag Clip System černá, 92cm 
30lb

1ks 125 Kč

CRU404550 Snag Clip System černá, 92cm 
50lb

1 ks 125 Kč

CRU404630 Snag Clip System zelená, 92cm 
30lb

1 ks 125 Kč

CRU404650 Snag Clip System zelená, 92cm 
50lb

1 ks 125 Kč

CRU600401 Running Helicopter Rig Kit 159 Kč

CRU409050 Helicopter Leader Ready - 90cm 
50lb

1ks 119 Kč
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Bait Sling

Dlouho očekávaná 
pomůcka pro vnadění 
koulemi z method mixů. 
Bezkonkurenčně rychlý 
a přesný způsob jak dopravit 
i velké množství vnadících 
koulí desítky metrů od 
břehu. Jednoduše navážte 
košíček na Váš kmenový 
vlasec a nahoďte. I když 
methodmixová koule může 
letět až za horizont, košíček 
dopadne pouze pár metrů 
od Vás!
Vyzkoušejte a budete 
nadšeni – je to tak rychlé, 
přesné a jednoduché! 

Titanium Scissors 
Představujeme ultra ostré titanové nůžky od 
Carp‚R‘Us. Naše nové nůžky jsou s jistotou 
ty nejlepší na trhu. Speciální titanový povrch 
zajistí jejich dlouhotrvající ostrost. Jejich 
super ostré čepele jsou ideální pro stříhání 
všech typů návazcových materiálů. Konečně 
budete schopni z jakékoliv pletené šňůrky, 
monofilu či šňůrky s olověným jádrem 
odstřihnout doslova milimetrové kousky! 

Vnadící tyč – 
Horizon 
Skvělá kobra pro vnadění boilies. Perfektně 
lehká a ideálně profilovaná pro maximální 
možnou vzdálenost dohozu a minimální 
bolest při krmení větším množstvím návnad. 
Nabízíme ve dvou průměrech v klasické 
dlouhé verzi a také verzi SHORTY pro 
krmení na kratší vzdálenosti. 

H-Marker  
Skvěle zpracované H-bojky pro označení 
krmného místa. Bojky jsou vybaveny 
praktickým klipem pro zafixování hloubky. 
Nabízíme v černém a oranžovém provedení 
s pevným černým provázkem.  

Carp Doctor  
Pro maximální možnou ochranu kaprů jsme 
vyvinuli tento desinfekční přípravek, kterým 
můžete u ryb ošetřovat jak vpich po háčku, 
tak zanícené šupiny nebo jakékoliv jiné 
zranění. Po aplikaci doporučujeme nechat 
pár vteřin působit. 

Skvělá kobra pro vnadění boilies. Perfektně 
lehká a ideálně profilovaná pro maximální 
možnou vzdálenost dohozu a minimální 
bolest při krmení větším množstvím návnad. 
Nabízíme ve dvou průměrech v klasické 
dlouhé verzi a také verzi SHORTY pro 

N

Doplňky

CRU900101 Bait Sling, 1ks 265 Kč

CRU506008 Titanium Scissors 349 Kč

CRU920001 Carp Doctor 175 Kč

Vnadící tyče

CRU900225 HORIZON Plus do 25 mm 659 Kč

CRU900325 HORIZON Shorty do 25 mm 590 Kč

H-bojky

CRU900410 H-Marker 420 Kč

CRU900420 H-Marker Stealthy 420 Kč

N

ultra ostré 
titanové nůžky

budete schopni z jakékoliv pletené šňůrky, 
monofilu či šňůrky s olověným jádrem 
odstřihnout doslova milimetrové kousky! 

H-Marker  
Skvěle zpracované H-bojky pro označení 
krmného místa. Bojky jsou vybaveny 
praktickým klipem pro zafixování hloubky. 
Nabízíme v černém a oranžovém provedení 
s pevným černým provázkem.  

Carp Doctor  
Pro maximální možnou ochranu kaprů jsme 

ultra ostré 
titanové nůžky

MontážoVé sYstéMY,  doPlŇKY

N

H-Marker
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Tričko Carp´R´Us – 
logo Mouthsnagger 
Stylové bavlněné triko Carp´R´Us v černé barvě. 
Logo Mouthsnagger na prsou a tradiční kapr 
Carp´R´Us na zádech. 

Mikina Carp´R´Us – 
logo Mouthsnagger 
Velmi povedená bavlněná mikina Carp´R´Us 
s kapucou v černé barvě. Logo Mouthsnagger na 
prsou a tradiční kapr Carp´R´Us na zádech. 

Oblečení 

CRU953112 Tričko Carp´R´Us Mouthsnagger, 
vel. M černá

540 Kč

CRU953113 Tričko Carp´R´Us Mouthsnagger, 
vel. L černá

540 Kč

CRU953114 Tričko Carp´R´Us Mouthsnagger, 
vel. XL černá

540 Kč

CRU953115 Tričko Carp´R´Us Mouthsnagger, 
vel. XXL černá

540 Kč

CRU953116 Tričko Carp´R´Us Mouthsnagger, 
vel. XXXL černá

540 Kč

CRU951102 Mikina Carp´R´Us Mouthsnagger - 
vel. M černá

1 150 Kč

CRU951103 Mikina Carp´R´Us Mouthsnagger - 
veL. L černá

1 150 Kč

CRU951104 Mikina Carp´R´Us Mouthsnagger - 
veL. XL černá

1 150 Kč

CRU951105 Mikina Carp´R´Us Mouthsnagger - 
veL. XXL černá

1 150 Kč

CRU951106 Mikina Carp´R´Us Mouthsnagger - 
veL. XXXL černá

1 150 Kč

CRU959001 Kšiltovka černá, logo CRU fluoro niť 390 Kč

CRU959003 Kšiltovka olivová, logo CRU fluoro niť 390 Kč

N N

N N

N N

N N

N N

N N
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Bond Girl Power
Luxusní prut pro fajnšmekry. Prvotřídní 
rychlejší blank s větší silou pro snadné 
nahazování je osazený 6ti očky, z nichž první 
naváděcí je velikosti 50mm. To z tohoto 
prutu dělá opravdu excelentní prut skvělý 
pro daleké nahazování, se kterým si ale stále 
dokonale vychutnáte i souboj s kaprem. 
Jedná se o bravurní kaprový univerzál pro 
každou situaci. Samozřejmostí je špičkové 
zpracování, nejlepší použité materiály 
a kompletní osazení komponenty Fuji.
Zbrusu nová série ručně stavěných prutů 
Bond Girl je skutečným klenotem mezi 
kaprovými pruty. Už při prvním pohledu 
na Bond Girl se podlomí kolena každému 
fajnšmekrovi!

Nádherný štíhlý blank Bond Girl je přímým 
nástupce legendární Enigmy, kterou Alastair 
stavěl před lety pro Roda Hutchinsona.
Leon Hoogendijk společně s Alastairem 
Bondem oprášili úspěšný koncept a s 
využitím nejmodernějšího osazení doplňky 
Fuji vytvořili dokonalý kaprový prut.

Dostupná jak v klasickém provedení 
s dělenou duplonovou rukojetí, tak 
v provedení De-Luxe s celokorkovou rukojetí.

leon HoogendiJK

leon HoogendiJK52 

luxusní prut pro 
fajnšmekry. Prvotřídní 
rychlejší blank s větší 
silou pro snadné 
nahazování je osazený 
6ti očky. samozřejmostí 
je špičkové zpracování, 
nejlepší použité 
materiály a kompletní 
osazení komponenty 
Fuji.

PRutYPRutY

Pruty

1595076 Bond Girl Power 12´ 3lb duplon handle 11 990 Kč

1594857 Bond Girl Power 12´ 3lb cork handle 12 990 Kč



53

Bivak Specimen 
Hunter
tento skvělý bivak skýtá 
prostor až pro dva rybáře 
s kompletní výbavou. 
Prostorný, stabilní 
a jednoduchý na sestavení 
(méně než 5 minut) 
z pevného materiálu 
(6 oz nylon) můžete 
postavit vždy tak, jak 
se Vám to zrovna hodí 
– umožňuje to jeho multi-
variabilní koncepce. 
Je vybaven několika okny, moskytiérami 
a dvířky upravitelnými díky suchým zipům 
s nepropustným uzavíráním. Dodávaný 
kompletně s Winterskinem (zimním 
přehozem), ultra – odolnou podlážkou 
a luxusními zavrtávacími kolíky ve velkém 
transportním vaku. 

53 PRutY, biVaK

biVaK
vybaven několika okny, 
moskytiérami a dvířky 
upravitelnými díky suchým 
zipům s nepropustným 
uzavíráním

Bivak

1570003 BIWY LEON 2/3 MAN + druhý plášť 13 999 Kč
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VlasCe
Black Power 
Nylon
Vlasec Black Power je vyráběn firmou 
Toray v Japonsku – jedničkou na světě 
mezi výrobci vlasců. Pro evropské kapraře 
je veliké privilegium moci si nechat vyrobit 
svůj vlasec u Toraye. Světový věhlas téhle 
firmy je tak veliký, že jí nedovoluje uspokojit 
obrovskou poptávku a musí si zákazníky 
pečlivě vybírat. Pro odvětví lovu kaprů je 
toto privilegium rezervováno pro Leona 
Hoogendjika. Speciální směs co-polymerů, 
mnohovrstevná struktura a speciální 
povrchová úprava dávají tomuto vlasci 
vlastnosti překračující všechny hranice:

•  Vysoká reálná odolnost
•  Odolnost proti UV záření
•  Bez tvarové paměti
•  Povrchová úprava zvyšuje hladkost a tedy 

a nahazovanou vzdálenost
•  Povrchová úprava zvyšuje odolnost proti 

oděru
•  Zesílená struktura jádra pro zvýšenou 

odolnost proti oděru

Millenium Tete 
Ligne – šokový 
vlasec
Náš nejoblíbenější vlasec pro tvorbu 
šokových návazců. Nylon s ultra vysokou 
odolností proti oděru. Unikátní jemnost, 
tvarová výdrž a skvělá pevnost v uzlu. 
Nabízíme v průměrech 0,50mm a 0,60mm.  

Millenium tete ligne náš 
nejoblíbenější šokový vlasec
nylon s ultra vysokou 
odolností proti oděru Vlasce

1545918 BLACK POWER 1000m 0,26mm 1 290 Kč

1530752 BLACK POWER 1000m 0.28mm 1 290 Kč

1533319 BLACK POWER 1000m 0.31mm 1 290 Kč

1535870 BLACK POWER 1000m 0,33mm 1 290 Kč

1538437 BLACK POWER 1000m 0,36mm 1 290 Kč

MILLENIUM TETE LIGNE 100m 
0,50mm

239 Kč

1556332 MILLENIUM TETE LIGNE 100m 
0,60mm

239 Kč
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Čluny

1419731 Člun s dřevěnou podlahou Furtif 270  21 999 Kč 

Furtif 270
Prvotřídní nafukovací 
člun s pevnou dřevěnou 
podlahou  a nafukovacím 
kýlem, používaný také 
Francouzskou armádou. 
držitel certifikátu 
kvality iso9001.

Trup je vyroben z vyztuženého PVC 0,9mm 
s přídavkem polyesteru 1000 a s dalším 
ochranným pláštěm z PVC pokrývajícím 
a zesilujícím člun z obou stran. Tato 
konstrukce přispívá k výjimečné síle 
a odolnosti člunu. 
Zaručujeme vysokou odolnost vůči 
opotřebení, stálost i v extrémních 
podmínkách (bez problémů odolává 
teplotám od –30°C do +70°C), chemickou 
odolnost (trup odolává agresivním 
uhlovodíkům, slunci, slané vodě, oleji, 
ropným produktům a dalším), mechanickou 
odolnost – trup vydrží tlak až 250kg na m2! 

Praktická zelená barva. 

Dodáván s hliníkovými vesly, pumpou, 
sedátkem, zesíleným motorovým zrdcadlem, 
sadou na opravy a praktickým transportním 
vakem.
Dřevěná podlaha s V profilem zajišťuje 
maximální rychlost a stabilitu. Čtyři 
vzduchové komory. 

Délka 270cm, šířka 152cm, váha 48kg, 
max. výkon motoru 10hp, maximální nosnost 
484kg (3.5 osoby).



Čluny

1419748 Člun s lamelovou podlahou 
KOMANDO 280

 18 989 Kč 

1480881 Člun s lamelovou podlážkou 
CAIMAN 230

 13 600 Kč 

1419830 Sada na opravu - KIT DE REPARATION  249 Kč 

MaCK 256 

Komando 280
Velmi oblíbený model člunů mnoha kaprařů. Trup z vyztuženého 
PVC 0,9mm s přídavkem polyesteru 1000 a s dalším ochranným 
pláštěm z PVC pokrývajícím a zesilujícím člun z obou stran. Tato 
konstrukce přispívá k výjimečné síle a odolnosti člunu.

Dodáváno s hliníkovými vesly, pumpou, sedátkem, zesíleným 
motorovým zrdcadlem, sadou na opravy a velmi praktickým 
transportním vakem.

Lamelová podlaha (umožňuje rychlé a jednoduché složení). 
Tři vzduchové komory. Praktická zelená barva. 

Délka 280cm, šířka 152cm, váha 36kg, max. výkon motoru 
10hp, maximální nosnost 500kg (4 osoby). Rozměr plováků: 
40cm. Vnitřní rozměry lodě: 170cm x 72 cm

Sbalený člun má rozměry 100cm x 55cm x 35cm. 

trup z vyztuženého 
PVC 0,9mm s přídavkem 
polyesteru 1000 a s dalším 
ochranným pláštěm z PVC 
pokrývajícím a zesilujícím 
člun z obou stran. tato 
konstrukce přispívá 
k výjimečné síle a odolnosti 
člunu. člunYčlunYčlunYčlunYčlunYčlunYčlunYčlunYčlunY



Caiman 230
Menší verze člunu určená pro jednoho rybáře. Malý, 
praktický člun, který snadno přenese i méně fyzicky 
zdatný jedinec. Ideální pro lov na menších vodách. 

Dodáváno s hliníkovými vesly, pumpou, sedátkem, 
zesíleným motorovým zrdcadlem, sadou na opravy 
a transportním vakem.

Lamelová podlaha (umožňuje rychlé a jednoduché 
složení). Tři vzduchové komory. Praktická zelená barva. 

Délka 230cm, šířka 130cm, váha 32kg, max. výkon 
motoru 4hp, maximální nosnost 350kg (2 osoby).

Rozměr plováků: 40cm 

Sbalený člun má rozměry 90cm x 50cm x 30cm.

Sada na opravu – 
Kit de reparation 
Praktická pomůcka do terénu. Sada záplat 
s lepidlem, se kterou bez problémů opravíte 
poničený člun během okamžiku. 

57 člunY

Menší verze člunu určená 
pro jednoho rybáře. Malý, 
praktický člun, který 
snadno přenese i méně 
fyzicky zdatný jedinec.
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PŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a Vidle

Přístřešky

1495915 ACCURATE BROLLY  4 490 Kč 

1481766 Bivvy FULLY  3 999 Kč 

1438435 Sada kolíků TROUSSE 
SARDINE

 336 Kč 

Accurate Brolly
Nový deštníkový přístřešek za skvělou 
cenu. Ideální pro mobilní rybáře. Je vyroben 
z nepromokavého a pevného materiálu. 
Brolly je dodáváno s odnímatelným předním 
panelem a sadou čtyř stabilizačních tyčí. 
Součástí balení je také průhledné okno, 
pevná podlážka, sada kolíků a praktický 
transportní obal. 

Rozměry: šířka 260cm, délka 160cm, výška 
145cm. 

Bivvy Fully
Dobře zpracovaný bivak garážové 
konstrukce, kterou tvoří tři výztuže z pevného 
a lehkého duralaluminia 6061 aero grade. 
Plášť tohoto bivaku je vyroben ze 100% 
nepromokavého materiálu. Samozřejmostí 
jsou podlepené švy. Je velmi rychle a snadno 
postavitelný a díky stabilní konstrukci odolá 
všem povětrnostním vlivům. Přední okna lze 
srolovat nahoru a zajistit pomocí gumových 
popruhů. Pod nimi se skrývají okna 
z moskytiéry, která zajistí proudění vzduchu 
a ochrání Vás před dotěrným hmyzem. Celou 
přední stěnu je možné v případě potřeby 
odepnout pomocí silného zipu.

Bivak je dodáván společně s podlahou, 
rozpěrnými tyčemi a zavrtávacími kolíky. 
Samozřejmostí je prostorný transportní obal.

Rozměr: šířka 280cm, hloubka 230cm, 
výška 145cm, váha 9kg.

Sada kolíků 
TROUSSE 
SARDINE
Sada 10ti kvalitních kolíků v praktickém 
pouzdře. Velmi pevné s dlouhou životností.

PŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a VidlePŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a VidlePŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a VidlePŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a VidlePŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYstoJanY na PRutY a VidlePŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKYPŘÍstŘeŠKY
konstrukce, kterou tvoří tři výztuže z pevného 

jsou podlepené švy. Je velmi rychle a snadno 
postavitelný a díky stabilní konstrukci odolá 
všem povětrnostním vlivům. Přední okna lze 
srolovat nahoru a zajistit pomocí gumových 

z moskytiéry, která zajistí proudění vzduchu 
a ochrání Vás před dotěrným hmyzem. Celou 

Bivvy Fully

Accurate Brolly 

nový deštníkový přístřešek 
za skvělou cenu. ideální pro 
mobilní rybáře.

N

N

N
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stoJanY na PRutY a Vidle
Rod Pod 3 Pieds 4 
Cannes
Velice povedená trojnožka uzpůsobená 
až na čtyři pruty za výbornou cenu. Velká 
variabilita a perfektní stabilita. Polohovatelné 
nohy a celé tělo stojanu.
Dodáván v praktické tašce.

Rod Pod Carp ALU 
Čtyři nohy pro větší stabilitu, každá 
nastavitelná podle Vašich potřeb, na konci 
každé nohy protiskluzový bodec.
Nastavitelná délka hrazd. Carp Alu je 
nastavitelný i co do sklonu a otočný 
v rozmezí 360°. Díky mnoha nastavením si 
tento stojan můžete přizpůsobit přesně svým 
potřebám. Dodávaný v luxusním přepravním 
obalu a dvěmi hrazdami pro 4 udice.
Carp´alu je nejpřizpůsobivější čtyřnohý rod 
pod na trhu. Výjimečný poměr kvalita/ cena.

Stojany na pruty a vidle

1425688 Rod Pod 3 Pieds 4 Cannes  1 999 Kč 

1400159 Rod Pod Carp ALU  2 490 Kč 

1419571 Zavrtávací vidle PIQUE VRILLE 60/100  369 Kč 

1419588 Zavrtávací vidle PIQUE VRILLE 80/150  419 Kč 

1419540 Vidle PIQUE LUXE 60/100  369 Kč 

1419557 Vidle PIQUE LUXE 80/150  439 Kč 

1419564 Vidle PIQUE LUXE 100/180  459 Kč 

Rod Pod 3 Pieds 4 Cannes

Carp alu je nastavitelný i co do 
sklonu a otočný v rozmezí 360°. 
díky mnoha nastavením si tento 
stojan můžete přizpůsobit 
přesně svým potřebám. 

Rod Pod Carp ALU 
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Bazénová podložka 
NEW COCOON 
STANDARD
Nová verze velmi oblíbeného „bazénku“. Tato nová 
podložka má všechny perfektní vlastnosti jako 
klasický „bazén“, ale disponuje velmi promyšleným 
systémem skládání, který oproti klasickým 
bazénovým podložkám nabízí možnost úplného 
složení podložky.

Tuto podložku velmi lehce složíte i rozložíte. 
Samozřejmostí je perfektní zpracování a vysoká 
kvalita použitých materiálů. 

Rozměry: 90×45×20cm.

Vážící taška NEW 
COCOON WEIGHT 
SLING
Nové provedení vážící tašky, která nyní slouží také 
jako taška pro krátkodobé přechování úlovku. 
Pevné zipy, plováky, popruhy pro přenášení i extra 
těžkých úlovků. Součástí je i provaz s plovákem. 

Digitální váha PESON 
DIGITAL  
Kvalitní přesná digitální váha do 35kg doplněná 
o praktický teploměr a metr na měření úlovků. 
Dlouhá životnost baterií a celková odolnost. 

Mincíř PESON 50kg  
Klasický mincíř do 50kg. Přesný a s dlouhou 
životností.  

N

N

vážící tašky, která nyní slouží 
také jako taška pro krátkodobé 
přechování úlovku

N

Péče o kapry a váhy

1481763 Podložka pod kapry - NEW COCOON 
STD

 1 690 Kč 

14101139 Vážící taška COCOON WEIGHT SLING  1 190 Kč 

1425794 Digitální váha PESON DIGITAL 35kg   665 Kč 

1400142 Mincíř PESON 50kg  359 Kč 
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VlasCe 
a ŠoKoVé VlasCe

Vlasce a šokové vlasce

1443473 C-MAX LINE 1000M 0,28mm 5,27Kg  569 Kč 

1408155 C-MAX LINE 1000M 0,30mm 6,83Kg  569 Kč 

1408162 C-MAX LINE 1000M 0,35mm 9,48Kg  569 Kč 

1408179 C-MAX LINE 1000M 0,38mm 11,35Kg  569 Kč 

1489270/50 PROTECTOR LEADER 0,50mm  149 Kč 

1489270/55 PROTECTOR LEADER 0,55mm  149 Kč 

1489270/60 PROTECTOR LEADER 0,60mm  149 Kč 

C-MAX 
Tento prvotřídní nylonový vlasec nabízí díky 
speciální technologii C-MAX optimální poměr 
mezi pevností, odolností a vysokou pevnost 
v uzlu. 
Díky unikátní povrchové úpravě je vlasec až 
neuvěřitelně hladký a jemný, což zaručuje 
ty nejideálnější vlastnosti pro daleké 
nahazování i u silnějších průměrů. 

Cívka 1000m
0,28mm – 5,27kg
0,30mm – 5,93kg
0,35mm – 8,25kg
0,38mm – 9,77kg

Šokový vlasec – 
Protektor leader  
Pevný a odolný monofilní vlasec vhodný pro 
vázání šokových návazců. Tmavě zelená 
barva. 

C-MaX = optimální poměr 
mezi pevností, odolností 
a vysokou pevnost v uzlu. 
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Přídavná noha 
pod lehátko PIED 
BEDCHAIR 
Přídavná noha k lehátku. Zlepšete stabilitu svého 
lehátka. Svoji maximální délkou ve vysunutém stavu 
– 61cm je ideální i pro použití v prudkých svazích.

Délka v zasunutém stavu 41cm, průměr podstavce 
8,5cm.

Vrták DRILL 
NEEDLE
Klasický pevný vrták na tvrdé nástrahy. 

Jehla BOILIE 
NEEDLE  
Jehla na boilies nebo jiné nástrahy bez západky.  

Jehla STICK NEEDLE  
Dlouhá jehla určená především pro přípravu PVA 
stringerů nebo navlékání PVA punčoch.   

Jehla AIGUILLE 
COLOR PM  
Klasická silná jehla na boilies se západkou.  

Doplňky

1425664 Přídavná noha PIED BEDCHAIR  249 Kč 

1485688 Vrták DRILL NEEDLE  69 Kč 

1485687 Jehla BOILIE NEEDLE  69 Kč 

1485686 Jehla STICK NEEDLE  69 Kč 

1416990 Jehla AIGUILLE COLOR PM  59 Kč 

vrták na tvrdé 
nástrahy

jehla na boilies 
nebo  jiné nástrahy 
bez západky
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stoJanY

Stojany

CY601100 Quicklock D/L Pod 26"-45"              2 990 Kč 

CY602001 Grand Sniper Std Pod                       4 400 Kč 

CY601101 Grand Sniper D/L Pod                       6 450 Kč 

Quicklock D/L Pod 
26 – 45“ 
Velmi lehký, subtilní ale robustní. Ideální volba pro 
UK-style rybáře. 
Práškově lakovaná tubulární konstrukce z hliníku 
dává stojanu dlouhou životnost a odolnost,  široká 
základna velkou stabilitu. 

•  Hrazda na 3 pruty součástí balení, hrazdy na 2 
pruty možno 

•  Hrazdy uchycené ve dvou bodech dodávají 
maximální stabilitu

•  Plně nastavitelné přední a zadní nohy
•  Quicklock systém, který zajišťuje rychlé složení 

nohou
•  Plně nastavitelná středová tyč, která Vám 

dovolí mít hlásiče v požadované vzdálenosti od 
navijáků

•  Dodáván s přepravní taškou
•  Celková váha 2,5kg

Grand Sniper 
Standard Pod  
Odolný, univerzální a praktický stojan pro jakékoli 
použití. Nohy jsou samostatně nastavitelné pro 
perfektně pevné postavení v každém terénu. 
„Dog-Leg“ upevnění hrazd zcela eliminuje 
kontakt sojanu s Vašimi swingery a jejich možné 
poškození. A jakmile jsou pruty ve stojanu, úhel 
hrazd může být nezávisle nastaven tak, aby pruty 
s hlásiči vždy svíraly úhel 90°. 

Dodáván s 2x10“ a 2x12“ plně nastavitelnými 
nohami, jedním párem hrazd pro 3 pruty, 3x 
Quicklock Butt Rests a polstrovaným pouzdrem. 

Vlastnosti: 
•  Dodáván s hrazdami na 3 pruty, hrazda na 4 

pruty možno dokoupit (standard a deluxe) 
•  Unikátní systém fixace nohou, který je 

umožňuje nastavit nezávisle pro maximální 
stabilitu a snadnost použití 

•  Pruty je možné mít velmi nízko, ale i velmi 
vysoko jen nastavením nohou

•  Quick release systém sundávání hrazd a rychlé 
nastavení úhlu nohou znamenají extrémně 
rychlé sestavení a složení 

•  Celková váha 3,3kg

Grand Sniper D/L 
Pod 
Odolný, univerzální a praktický stojan pro jakékoli 
použití. Nohy jsou samostatně nastavitelné pro 
perfektně pevné postavení v každém terénu. 
„Dog-Leg“ upevnění hrazd zcela eliminuje 
kontakt sojanu s Vašimi swingery a jejich možné 
poškození. A jakmile jsou pruty ve stojanu, úhel 
hrazd může být nezávisle nastaven tak, aby pruty 
s hlásiči vždy svíraly úhel 90°. 

Dodáván s 2x10“ a 2x12“ nohami, které jsou 
upevněny na stojanu jako standartní. Navíc se 
stojanem dostanete i 2x24“ nohy a 2x36“ nohy, 
díky kterým můžete se stojanem chytat v mnoha 
různých pozicích. Součástí balení je dále jeden 
pár hrazd na 3 pruty, Quicklock Butt rests 
a polstrované pouzdro. 

Vlastnosti: 
•  Dodáván s hrazdami na 3 pruty, hrazda na 4 

pruty možno dokoupit (standard a deluxe) 
•  Unikátní systém fixace nohou, který je 

umožňuje nastavit nezávisle pro maximální 
stabilitu a snadnost použití 

•  Pruty je možné mít velmi nízko, ale i velmi 
vysoko jen vyměněním noh ze standartní za 
dlouhé (součástí balení)

•  Quick release systém sundávání hrazd a rychlé 
nastavení úhlu nohou znamenají extrémně 
rychlé sestavení a složení 

•  Celková váha 4,7kg

Grand Sniper Standard Pod

Grand Sniper 
D/L Pod
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Grand Sniper Supreme S pod

Grand Sniper 
Extreme Pod

s tímto stojanem 
můžete mít své pruty 
vodorovně a nízko nad 
zemí, zároveň však 
také téměř vertikálně. 
náš nejuniverzálnější 
stojan. 

Grand Sniper 
Extreme Pod
Odolný, univerzální a praktický stojan pro jakékoli 
použití. Nohy jsou samostatně nastavitelné pro 
perfektně pevné postavení v každém terénu. 
„Dog-Leg“ upevnění hrazd zcela eliminuje 
kontakt sojanu s Vašimi swingery a jejich možné 
poškození. A jakmile jsou pruty ve stojanu, úhel 
hrazd může být nezávisle nastaven tak, aby pruty 
s hlásiči vždy svíraly úhel 90°. 

Dodáván s 2x10“ a 2x12“ nohami, které jsou 
upevněny na stojanu jako standartní. Navíc se 
stojanem dostanete i 2x24“ nohy a 2x36“ nohy, 
díky kterým můžete se stojanem chytat v mnoha 
různých pozicích. Součástí balení je dále jeden 
pár hrazd na 3 pruty a jeden pár hrazd na 4 pruty, 
Quicklock Butt rests a polstrované pouzdro. 

Vlastnosti: 
• Dodáván s hrazdami na 3 pruty i s hrazdami na 4 

pruty pro maximální univerzálnost
• Unikátní systém fixace nohou, který je umožňuje 

nastavit nezávisle pro maximální stabilitu 
a snadnost použití 

• Pruty je možné mít velmi nízko, ale i velmi vysoko 
jen vyměněním noh ze standartní za dlouhé 
(součástí balení)

• Quick release systém sundávání hrazd a rychlé 
nastavení úhlu nohou znamenají extrémně rychlé 
sestavení a složení 

• Celková váha 5,2kg

Grand Sniper 
Supreme S pod  
S tímto stojanem můžete mít své pruty vodorovně 
a nízko nad zemí, zároveň však také téměř 
vertikálně. Náš nejuniverzálnější stojan. 

Výměnné nohy mají jejich vlastní nezávisle 
nastavitelný mechanismus pro rychlé přizpůsobení 
každému terénu. Upevnění hrazd je za pomoci 
stejného systému jako na ostatních Sniper 
podech pro rychlé nastavení jejich úhlu

Vlastnosti: 
• Dodáván s párem hrazd na 3 pruty, hrazdy na 4 

pruty možno dokoupit
• 2 x 10”  a 2 x 12” nohy, 2 x 24” a 2 x 36” nohy 

součástí balení pro maximální adaptabilitu 
• Plně roztažitelná středová část pro 

bezproblémové použití s 13´ pruty
• Unikátní systém nastavení nohou a hrazd
• Všechny nohy mají dvojité utahovací šrouby 

a silné aluminiové hroty pro maximální pevnost 
a odolnost 

• Dodáván s přepravním pouzdrem
• Celková váha 5,2kg

Grand Sniper 
Supreme E Pod 
S tímto stojanem můžete mít své pruty vodorovně 
a nízko nad zemí, zároveň však také téměř 
vertikálně. Náš nejuniverzálnější stojan. 
Výměnné nohy mají jejich vlastní nezávisle 
nastavitelný mechanismus pro rychlé přizpůsobení 
každému terénu. Upevnění hrazd je za pomoci 
stejného systému jako na ostatních Sniper 
podech pro rychlé nastavení jejich úhlu. 

Vlastnosti: 
•  Dodáván s párem hrazd na 3 pruty a párem 

hrazd pro 4 pruty 
•  2 x 10”  a 2 x 12” nohy, 2 x 24” a 2 x 36” nohy 

součástí balení pro maximální adaptabilitu 
•  Plně roztažitelná středová část pro 

bezproblémové použití s 13´ pruty
•  Unikátní systém nastavení nohou a hrazd
•  Všechny nohy mají dvojité utahovací šrouby 

a silné aluminiové hroty pro maximální pevnost 
a odolnost 

•  Dodáván s přepravním pouzdrem
•  Celková váha 5,7kg

Specialist tripod 
3 plně nastavitelné nohy s pevnou středovou 
částí pro výbornou stabilitu a rozličné použití. 
Nastavitelné mezi 30-58cm. Navíc můžete 
použít vnější část našich bouřkových tyčí pro 
ještě výraznější zvýšení.  Středová část je plně 
kompatibilní s našimi �“ vidličkami. A navíc jen 
400gr váhy. 

Stojany

CY602003 Grand Sniper Extreme Pod               6 990 Kč 

CY602004 Grand Sniper Supreme "S" Pod         6 750 Kč 

CY602005 Grand Sniper Supreme "E" Pod         7 800 Kč 

CY603100 Specialist Tripod                               670 Kč 

CY605200 Hrazda na 4 pruty pro stojany Grand 
Sniper - Grand Sniper Fixed 4 Rod 
Buzzer   

 1 190 Kč 

CY605201 Hrazda na 3 pruty pro stojany Grand 
Sniper - Grand Sniper Fixed 3 Rod 
Buzzer   

 999 Kč 
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Euro Sniper Weigh tripod

Sniper Weigh tripod  
Sniper Weigh Tripod je perfektní jak pro UK 
tak pro kontinentální použití. Pevný aluminiový 
středový kříž dodává  maximální stabilitu  pro 
přesné vážení. Plně 
nastavitelné nohy mezi 
40“ - 80“ znamenají, 
že můžete použít velké 
vážící tašky. Celá 
trojnožka se ale rychle 
sbalí do malého rozměru 
pro snadnou přepravu. 

Euro Sniper Weigh 
tripod
Trojnožka pro velké ryby. Celková stabilita 
je zaručena díky pevnému aluminiovému 
středovému kříži. Plně nastavitelné nohy, 
roztažitelné 48“ – 90“ umožňují použití těch 
největších vážících tašek pro přesné vážení. Je 
dodáván s třemi upevňujícími „botičkami“ a kolíky 
pro maximální stabilitu. 
Obal součástí balení. 

Easylift weigh hook 
Jednoduše tuto vážící pomůcku našroubujte na 
tyč od podběráku nebo na Easylift Weigh Pole. 
Tyč následně zapřete o svoji botu nebo nějakou 
pevnou věc na zemi a bez námahy přesně zvažte 
váš velký úlovek. 

Easylift weigh staff 
Vážící hák našroubujte do tyče a máte kompletní 
řešení. Tyč následně zapřete o svoji botu nebo 
nějakou pevnou věc na zemi a bez námahy přesně 
zvažte váš velký úlovek.  

Easylift weigh bar 
Tato pomůcka umožňuje držení váhy dvěma 
rukama pro přesné vážení všech důležitých 
úlovků. I přes svoji pevnost je tato pomůcka 
velmi lehká. Pro pohodlný úchop má rukojeti 
z příjemného duplonu. 

Easylift weigh hook 

Easylift weigh hook 

Vážící trojnožky a pomůcky pro vážení

CY603101 Vážící trojnožka Sniper Weigh Tripod                           1 390 Kč 

CY603102 Vážící trojnožka Euro Sniper Weigh Tripod                         1 690 Kč 

CY608100 Hák na vážení samostatný Easylift weigh 
hook

 270 Kč 

CY608101 Kompletní tyč na vážení Easylift weigh 
staff complete

 890 Kč 

CY608102 Madlo na vážení Easylift weigh bar  299 Kč 

VážÍCÍ tRoJnožKY 
a PoMŮCKY PRo 
VáženÍ
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Hrazda na 2 pruty 
- 2 Rod Sniper 
Buzzer Bars  
Vyrobeny pro použití s Quicklock stojany, mže 
být použita i jako hrazda pro upevnění na 2 
vidličky, když nepotřebujete stojan.  Aluminiová 
konstrukce s mosaznými šrouby pro pevnost 
a trvanlivost. Tyto hrazdy jsou ideálně široké 
tak, aby byly pruty ve správné vzdálenosti od 
sebe.  Dodávány v páru. 

Grand Sniper 
Fixed Rod Bars  
Tyto hranaté aluminiové hrazdy jsou určeny 
jako náhrada za ty, které jsou dodávány se 
stojany Grand Sniper. Dostupné ve verzi pro 3 
a 4 pruty, mají speciální nastavovací upevnění, 
díky kterému vždy nastavíte hlásiče do 
správného úhlu s pruty. Dodávány v páru. 

Hrazda na 3 pruty - 
3 Rod Buzzer Bars  
Pevné a odolné. Nabízejí kompletní škálu 
nastavení pro love na 3 pruty. Vnitřní výsuvné 
části mají zploštělou hranu proti otáčení. 
Jednoduchým použitím dodávaných adaptérů 
je přeměníte na hrazdy pro použití při lovu ve 
vázkách. 

2 Rod Buzzer Bars 
(Fixed)  
Lehké, ultra odolné a hezké. Tyto hrazdy 
nabízí naprosto účelné použití spolu s našimi 
vidličkami. Jejich rozměry umožňují použití se 
všemi velikostmi navijáků.

HRaZdY snugs
super úzké a skladné hrazdy od 
Cygnetu. obě verze pro 2 i 3 pruty 
nabízí to stejné – ultra malou 
vzdálenost mezi pruty, takže velké 
navijáky budou „bok po boku“, 
udržujíc celou sestavu funkční 
a velmi dobře vypadající.

Hrazdy

CY604200 Hrazda na 2 pruty (pár) 2 Rod Buzzer Bar                  680 Kč 

CY604100 Hrazda na 3 pruty zadní 3 Rod Buzzer 
Bar (rear) 8"-14", 20 - 35cm        

 499 Kč 

CY604101 Hrazda na 3 pruty přední 3 Rod Buzzer 
Bar (front) 9"-16", 23 - 40cm         

 499 Kč 

CY604102 Hrazda na 3 pruty zadní 3 Rod Buzzer 
Bar (rear) 11"-16", 27,5 - 40cm      

 499 Kč 

CY604103 Hrazda na 3 pruty přední 3 Rod Buzzer 
Bar (front) 11"-17", 27,5 - 42,5cm      

 499 Kč 

CY605100 Hrazda na 2 pruty pevná 2 Rod Fixed 
Buzzer Bar - 8", 20,3cm              

 230 Kč 

CY605101 Hrazda na 2 pruty pevná 2 Rod Fixed 
Buzzer Bar - 10", 25,5cm            

 230 Kč 

Snugs

CY604299 Snugs 2 Rod 4", 10,2cm  270 Kč 

CY604300 Snugs 2 rod 4.5", 11,5cm  270 Kč 

CY604301 Snugs 2 rod 5", 12,7cm  270 Kč 

CY604302 Snugs 2 rod 5.5", 14cm  270 Kč 

CY604303 Snugs 2 rod 6", 15,2cm  270 Kč 

CY604309 Snugs 3 Rod 7.5", 19cm  339 Kč 

CY604310 Snugs 3 rod 8.5", 21,6cm  339 Kč 

CY604311 Snugs 3 rod 9.5", 24cm  339 Kč 

CY604312 Snugs 3 rod 10.5", 26,6cm  339 Kč 

CY604313 Snugs 3 rod 11.5", 29,2cm  339 Kč 

Snugs
Snugs

Snugs
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Short & 
Stumpy 
Banksticks 

Slimline Storm 
Poles 

Sniper Banksticks 

‘T’ Bar Banksticks 

‘T’ Bar Banksticks   
Lehké, ultra odolné  a velmi hezké. Jsou vyrobeny 
z “ aluminia, mají odolnou aluminiovou špičku 
a nerezový závit. Tyto vlastnosti jim dávají velkou 
odolnost a dlouhou životnost.  

Sniper Banksticks 
Tyto vidličky jsou vyrobeny z “ aluminia, s pevným 
aluminiovým hrotem a robustním fixačním 
mechanismem. Díky tomu Vám řada Sniper 
vidliček od Cygnetu nabízí dlouhou životnost, 
odolnost a výbornou cenu. 
 
Short & Stumpy 
Banksticks  
Ideální pro mobilní rybáře. Mají velmi pevný 
aluminiový hrot a fixační mechanismus. Jsou 
velice skladné a nabízejí univerzální použití. 

Slimline Storm 
Poles  
Tyto pevné a tenké bouřkové tyče poslouží 
perfektně i jako dlouhé vidličky. Mají velmi silný 
fixační mechanismus na dva šroubky a pevný 
aluminiový hrot pro maximální odolnost a životnost.

Specialist Storm 
Poles  
Vyrobeny z aluminia. Tyto bouřkové stabilizační 
tyče jsou ideální pro použití i jako velmi odolné 
vidličky. Mají velmi silný fixační mechanismus na 
dva šroubky a pevný aluminiový hrot pro maximální 
odolnost a životnost.   

VidličKY &
stabiliZačnÍ tYče

Vidličky a stabilizační tyče

CY606100 Vidlička - "T" Bar Bankstick 12"-22"; 30 - 56cm  270 Kč 

CY606101 Vidlička - "T" Bar Bankstick 18"-34"; 46 - 86cm  289 Kč 

CY606102 Vidlička - "T" Bar Bankstick 24"-46"; 60 - 116cm  299 Kč 

CY606103 Vidlička - "T" Bar Bankstick 30"-58"; 76 - 147cm  320 Kč 

CY606200 Vidlička - Sniper Bank Stick 12"-22"; 30 - 56cm  199 Kč 

CY606201 Vidlička - Sniper Bank Stick 18"-34"; 46 - 86cm  220 Kč 

CY606202 Vidlička - Sniper Bank Stick 24"-46"; 60 - 116cm  239 Kč 

CY606203 Vidlička - Sniper Bank Stick 30"-58"; 76 - 147cm  250 Kč 

CY606300 Vidlička - Short and Stumpy Bank Stick 10"-18";
25 - 45cm

 240 Kč 

CY606301 Vidlička - Short and Stumpy Bank Stick 12"-22"; 
30 - 56cm

 250 Kč 

CY606302 Vidlička - Short and Stumpy Bank Stick 14"-26"; 
36 - 66cm

 270 Kč 

CY607200 Specialist Storm pole 42"-82"; 106 - 208cm  470 Kč 

CY607201 Specialist Storm Pole 36"-70"; 90 - 177cm  440 Kč 

CY607202 Specialist Storm Pole 24"-46"; 60 - 116cm  399 Kč 

CY607100 Slimline Storm Pole 42"-82"; 106 - 208cm  399 Kč 

CY607101 Slimline Storm Pole 36"-70"; 90 - 177cm  370 Kč 

CY607102 Slimline Storm Pole 30"-58"; 76 - 147cm  340 Kč 

CY607103 Slimline Storm Pole 24"-46"; 60 - 116cm  299 Kč 

CY607104 Slimline Storm Pole 18"-34"; 46 - 86cm  270 Kč 

Velmi pevný aluminiový hrot 
a fixační mechanismus
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Torque Screws 
Tyto nerezové šroubky jsou přímou 
náhradou za šroubky na hrazdách, 
vidličkách a stojanech. Jsou velice odolné 
a umožňují ještě silnější dotažení. Navíc 
vypadají perfektně. 

Torque Rings
Tyto širší dotahovací matičky umožní 
přesné nastavení  rohatinek, hlásičů atd. 
Drážkování na vější straně umožňuje 
perfektní úchop. Jsou extrémně lehké. 
Byly designovány pro produtky Cygnet, ale 
pasují na všechny ostatní 3/8 závity. 
Dodávány v balení po 3ks. 

Quicklock Butt 
Rest
Další inovativní produkt firmy Cygnet. 

Předpětí rohatinky pružinou udrží pruty 
vždy bezpečně na svém místě. Jsou 
dodávány se dvěma rozměry „paciček“ 
pro použití jak s tenkými rukojeťmi, tak 
se silnějšími korkovými a duplonovými. 
Jednoduše vyměníte pacičky po vyndání 
čepů. Jsou dodávány včetně dotahovacích 
matiček pro přesné nastavení. 

Quicklock Storm 
Caps 
Většina adaptérů na trhu je vyrobena 
z kovu, který ale velmi často klouže 
a potřebuje stále dotahovat. Tyto adaptéry 
jsou vyrobeny z kombinace extra silného 
plastu spolu s torque rings a gumovými 
kroužky tak, aby maximálním možným 
způsobem držely na žebrech brolly pro co 
nejpevnější sestavu. 
Dodávány v balení po 2ks. 

Butt Cup 
Vyrobeny pro použití, když chytáte se 
špičkami prutů k nebi ve chvílích, 
kdy potřebujete udržet co nejvíce vlasce 
či šňůry nad hladinou. Jednoduše do 
něj uložte  koncovku prutu a ten se ani 
nepohne. 

Pivotting Anchor 
Feet
Tyto upevňovací „botičky“ dodávají vašemu 
stojanu nebo vážící trojnožce maximální 
stabilitu. Mají kloub pro nastavení v každém 
terénu a otvor pro kolík pro maximální fixaci 
a stabilitu. 
Dodávány v balení po 4ks. 

Poznámka: Tyto botičky pasují jen na 
Grand Sniper řadu stojanů a vážící 
trojnožky. Není možné je použít 

s Quicklock stojany a Specialist tripod. 

Spod 
Bucket 
Adaptors 
Tyto adaptéry na kbelík činí 
zakrmovaní jednoduchým, 
bezbolestným a rychlým. 
Jednoduše upevněte 
adaptéry na vámi vybraný 
kbelík, našroubujte na ně 
vidličky a nastavte potřebnou 
výšku. Již žádné ohýbání se 
aby jste naplnili svoji raketu, 
prak nebo kobru. 

Pro upevnění budete 
potřebovat 8mm vrták 
a základní nářadí k upevnění 
adaptérů. Instruktážní manuál 
je součástí dodávky. 

Butt Cup

Spod 
Bucked 
Adaptors

Pivotting Anchor 
Feet

Torque 
Rings

Torque 
Screws 

Doplňky

CY610100 Náhradní šrouby pro silové dotahování 
Torque Screws

 120 Kč 

CY610101 Rohatinka Quicklock Butt Rest - Single             199 Kč 

CY610102 Sada tří rohatinek Quicklock Butt Rest 
- pack of 3           

 499 Kč 

CY610103 Distanční utahovací kroužky Torque 
Rings 5/8" x 3                      

 99 Kč 

CY610104 Koncovka Quicklock Storm Caps (pair)             240 Kč 

CY610105 Kotvy pro nohy stojanů Pivotting Anchor 
Feet x 4                 

 499 Kč 

CY610106 Miska Butt Cup x 1                                      170 Kč 

CY610108 Adaptéry na kyblík Spod bucket 
adaptors                      

 499 Kč 
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Sniper Banksticks 

‘T’ Bar Banksticks 

Doplňky

CY610300 Adaptér na foťák Camera Adaptor   340 Kč 

CY610107 Tyč na zkoumání dna Prodding Stick  1 999 Kč 

CY610200 Tyče na měření vzdálenosti Distance Sticks  440 Kč 

CY610205 Tyče na měření vzdálenosti větší Distance 
Sticks XL 

 640 Kč 

Prak a příslušenství 

CY610110 Prak Wide Frame Catapult  340 Kč 

CY610113 Náhradní košík Wide Frame Catapult Pouch Medium  120 Kč 

CY610114 Náhradní košík větší Wide Frame Catapult Pouch 
Large 

 140 Kč 

CY610115 Náhradní guma k praku Wide Frame Catapult 
Elastic Kit 

 150 Kč 

Pokud používáte při svém chytání loď, 
jednoduše si nemůžete dovolit být bez naší 

examinační tyče

Distance 
Sticks

Adaptér na foťák – 
Camera Adaptor    
Pokud nepoužíváte klasický stativ nebo chodíte 
k vodě na lehko, nemůže si dovolit být bez 
této užitečné vychytávky. Tento adaptér udělá 
z jakékoli vidličky nebo stojánku držák na 
fotoaparát a to ať pro fotky na výšku nebo na 
šířku. Nepostradatelné pro ostré fotografie, 
hlavně při focení samospouští.  

Tyč na zkoumání 
dna – Prodding 
Stick  
Pokud používáte při svém chytání loď, 
jednoduše si nemůžete dovolit být bez 
naší examinační tyče. Jednoduše její části 
sešroubujte do sebe podle požadované 
hloubky (až do 4,5 metru) s dobře čitelnými 
značkami. Následně již velice lehce a naprosto 
přesně za pomocí oklepání si místa tyčí zjistíte, 
co se na dně přesně nachází – písek, štěrk, 
bláto, jíl a najdete místa, kde se ryby krmí.

Prodding stick má ergonomickou rukojeť a dvě 
koncovky pro ohledávání dna – jednu plochou 
a jednu špičatou, díky níž může být ohledávací 
tyč použita pohotovostně I k označení místa. 
Součástí je I přepravní pouzdro. 

Tyče na měření 
vzdálenosti – 
Distance Sticks 
Tyto distanční tyče Vám dopomohou s malým 
úsilím trefit své lovné místa naprosto přeně 
při každém hodu. Žádné další přehazování 
a trefování se, jednoduše tyče zabodněte do 
země, odměřte si na nich potřebné množství 
vlasce, zaklipujte a nahoďte. Jednoduché 
snadné a extrémně přesné chytání bez 
zbytečného rozruchu. 

Prak – Wide 
Frame Catapult 
a příslušenství  
Neuvěřitelně silný a ultra lehký prak. Má široký 
rám, nezamotávací design znamená velmi 
jednoduché a přesné krmení s boilie nebo 
partiklem. Navíc jsou k dostání náhradní gumy 
a košíčky. 

Slimline Storm 
Poles  
Tyto pevné a tenké bouřkové tyče poslouží 
perfektně i jako dlouhé vidličky. Mají velmi 
silný fixační mechanismus na dva šroubky 
a pevný aluminiový hrot pro maximální odolnost 
a životnost.

Wide Frame 
Catapult Pouch 
Medium 
Středně velký košíček pro náš prak, ale I pro 
praky jiných výrobců. Ideální pro přesné 
krmení s boilie nebo jako pomoc při krmení 
s partiklem

Wide Frame 
Catapult Pouch 
Large
Velký košíček pro náš prak, ale i pro 
praky jiných výrobců. Ideální pro přesné 
krmení s boilie nebo pro masivnější krmení 
s partiklem.

Wide Frame 
Catapult Spare 
Elastic Kit
Naše náhradní sada gum pro náš prak 
obsahuje vše potřebné pro snadnou výměnu. 
Jedná se o stejně kvalitní gumu, jako ta 
originální. Možno použít I na praky jiných 
výrobců. 

Obsahuje: 2× gumy a kuličky, 2× popruhy pro 
košíček, 2× univerzální zip-pásky
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Adaptér 
na foťák 
– Camera 
Adaptor



KaRel niKl, 
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