
Marshal Slim Carp

Do najmenších detailov prepracovaný prút. Super štíhly a elegantný 
blank z pevného materiálu. Šesť kusov dvojramenných SIC očiek, 
štíhly úchyt navijaka, koniec rúčky potiahnutý penou. Dokonalá 
zdolávacia akcia.
3 m – 3 lb ( dvojdielny)

3 m –    3 lb (2 dielny) 
3,6 m – 3,5 lb (2 dielny) 
3,6 m – 3 lb (2 dielny)
3,9 m – 3,5 lb, 50 mm SIC očko (2 dielny)

Marshal

3736

*ø50 mm butt guide

kód dľžka záťaž transp. 
dľžka váha diely očká

CZ 3253 10’ 3 lb 156 cm 350 g 2 SIC
CZ 3260 12’ 3 lb 186 cm 400 g 2 SIC
CZ 3277 12” 3,5 lb 186 cm 430 g 2 SIC
CZ 3284* 13’ 3,5 lb 199 cm 490 g 2 SIC50*

65 €

89 €
80 €

97 €

MARSHAL



9+19+1 4.3:1

8+18+1

Baranyai Tibor :: Marian Hučko

9+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+19+1 4.3:1

Marshal BBC Carp

Baitrunner navijak vyvinutý na lov kapitálnych 
rýb. Medzi jeho prednosti patrí tiché a ľahké 
navíjanie, precízny antireverzný chod, spevnený 
preklápač  a veľká rukoväť. 

Hliníková cievka
Kovový klip
8+1 ložísk
4,8:1 prevod

Marshal HQ-Carp 7500FD
Marshal HQ kaprársky navijak s prednou brzdou

Tento navijak bol vyvinutý na cielený lov kapitálnych rýb s boilies. 
Napriek svojmu robustnému vzhľadu je to jeden precízny, jemný a 
elegantný stroj, zhotovený z kvalitných materiálov. Má pevné, koró-
zii a nárazom odolné grafi tové telo, na CNC sústruhu zhotovenú 
objemnú hliníkovú cievku na ďaleké hody a drevený úchop kľučky 
je nielen elegantný, ale aj pohodlný na dotyk. Pomalý zdvih cievky 
zaisťuje precízne, ale aj vzhľadné ukladanie vlasca. Brzda je jemne 
nastaviteľná a na rotore umiestnené gumené zábrany zabraňujú ne-
žiaducemu navinutiu vlasca pod cievku navijaka.

38

*náhradná cievka  (možnosť dokúpiť zvlášť )

kód model váha prevod kapacita vlasca(mm/m)
CZ 1556 6000BBC 692 g 4,8:1 (90 cm) 0,33/460; 0,36/390; 0,41/300
CZ 1563 8000BBC 831 g 4,3:1 (98 cm) 0,36/390; 0,41/300; 0,46/240

86,50 €
94 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 9286 7500FD 660 g 4,3:1 (74 cm) 0,30/480; 0,35/350; 0,40/270 105 €

kód model materiál
CZ 5202* 6000BBC kov
CZ 5219*  8000BBC kov

22 €
22 €

kód modell materiál
CZ 1142* 7500FD kov 26,40 €
*náhradná cievka  (možnosť dokúpiť zvlášť )

MARSHALMARSHAL



soft
PVC

CZ 4823
Marshal Flat Bedchair
extra pevné, pohodlné lehátko

Pohodlie na viacdenných rybárskych výpravách je neodmysli-
teľná vec. Pohodlné a pevné Marshal VIP lehátko je na tento 
účel dokonale prispôsobené a svojim extra spevneným vy-
hotovením spĺňa požiadavky aj objemnejších, urastenejších 
rybárov. Štyri páry, čiže 8 sklopných nôh s možnosťou zais-
tenia  zabezpečujú jeho nosnosť a stabilitu. Každá noha je 
samostatne teleskopicky nastaviteľná, čo zaručuje stabilitu 
aj na nerovnom teréne. Veľké, samo nastaviteľné pätky nôh 
zas bránia zabáraniu do mäkkej pôdy. Z trvanlivého materi-
álu zhotovený čalúnený poťah je príjemný na dotyk, okraje sú 
prekryté dodatočnou vrstvou poťahu a aj časť pod hlavou je 
extra čalúnená. Toto všetko je dôležité, aby počas chladných 
nocí nedochádzalo k pocitu chladu od zeme lebo pocit pohod-
lia sa znižuje so zvyšujúcim pocitom chladu.

CZ 0121
Marshal VIP Chair
extra pevné kreslo s opierkami

Pri viacdenných rybárskych výpravách je dôležité mať určité pohodlie. 
Kreslo Marshal VIP nám ho dokonale zaistí. Extra spevnené kreslo spĺ-
ňa náročné požiadavky aj urastenejších rybárov. Široké, pohodlné sedenie 
a vysoká, polohovateľná opierka chrbta sú pre toto kreslo typické. Všetky 
štyri nohy sú výškovo nastaviteľné, čo nám umožňuje stabilne osadiť kreslo 
aj v nerovnom teréne a široké samo nastaviteľné pätky nôh bránia zabore-
niu do mäkkej pôdy. Lakťové opierky sú podobne ako celé kreslo potiahnu-
té pohodlným a trvanlivým, vodu odpudivým poťahom.

CZ 6865
Marshal Soft-PVC Unhooking Mat
Marshal soft – PVC podložka

áto podložka nás už na prvý pohľad zaujme svojou povrchovou úpravou z 
PVC. Vďaka tomu nenasiakne vodou ale zároveň sa veľmi ľahko udržiava 
v čistom stave. Ďalšou dôležitou súčasťou je prikrývka so suchým 
zipsom, s ktorou na pár minút pred fotením prikryjeme rybu aby sa 
upokojila . V záujme šetrného zaobchádzania s rybou sú okraje podložky 
vyvýšené aby nám z nej ryba neskĺzla. Praktickou súčasťou je aj výklopná 
podložka na kľaknutie, ktorú najviac oceníme pri odháčkovaní a fotení 
ryby. Pomocou dvoch praciek  a suchého zipsu ju ľahko dostaneme do 
transportného stavu.
Veľkosť: 110 x 75cm

CZ 0497
Marshal VIP Weigh Sling & Retainer
Marshal vážiaca a prechovávacia sieťka

Vážiaca a prechovávacia sieťka Marshal VIP je vyrobená z husto tka-
ného micro – mesh matriálu, ktorý dobre prepúšťa vodu a zároveň je 
šetrný k rybám. Dve, z dvoch častí zložené,  spevňujúce ramená  za-
sunuté v hornom zosilnenom okraji, zaisťujú potrebnú stabilitu pri 
vážení, ale aj počas prechovávania ryby. Na ramená sú pripevnené 4 
plaváky ( po 2 na každom ramene) a 3,3 m dlhé pevné lano s kovo-
vou koncovkou s unifi kovaným závitom na pripevnenie  ku kotviacej 
tyčke. Sieťka je opatrená pevným zipsom na uzavretie  počas pre-
chovávania úlovku, ale aj počas váženia, aby ryba nemohla vyskočiť. 
Na prenášanie slúžia dva pevné popruhy.
• Rozmery: 97 x 33 x 50 cm 
• transportné rozmery:  ø10 x 50cm 
• hmotnosť: 1 kg

CZ 6070
Marshal Deluxe Net Float 
Marshal Deluxe plavák na podberák

Úspešné podobratie ryby vo veľkej miere 
uľahčí aj kvalitný nadľahčovací plavák 
na podberák. Použiteľný na akúkoľvek 
kaprársku podberákovú rúčku .
Veľkosť: ø6x20 cm.

CZ 7084
Marshal Rod Holdall
Marshal kompaktné puzdro na udice

Všetko na jednom mieste v puzdre prémio-
vej kvality. K našim trom kompletne zos-
trojeným udiciam sa zmestia ešte ďalšie tri 
náhradné prúty. Okrem toho je tam prie-
stor aj na podberák, dáždnik , tyčky a kobry. 
Čalúnené priehradky dobre chránia našu 
výstroj. Udice môžeme fi xovať šnúrkami. 
Zipsy a spony sú v pevnejšom, zosilnen-
om vyhotovení. Komfortný transport za-
bezpečuje nastaviteľný čalúnený popruh a 
neoprénové ucho puzdra. Do priehradok na 
navijaky sa zmestia aj tie najväčšie navi-
jaky. Veľkosť: 205x30 cm.

Marshal Rod Sleeve
Marshal jednokomorové puzdro na udice

Vnútorná výplň stien puzdra je dostatočne 
hrubá aby zabezpečila potrebnú ochranu na-
šej výstroje. Zips je mohutnejší, ľahko ovláda-

CZ 7107
Marshal Insulated Bait Bucket
Marshal – čalúnená taška na nástrahy

Pri rozširovaní ponuky produktov Marshal 
sme si mysleli že by v nej nemala chýbať 
kvalitná taška na nástrahy a návnady. Vďaka 
objemu 25 l sa do nej zmestí veľké množst-
vo návnad ale aj nástrah. Vnútorná termoi-
zolačná vrstva nám ochráni naše návnady 
pred prehriatím za horúcich letných dní. Na 
bokoch tašky sa nachádzajú aj dve vrecká z 
pogumovanej sieťky a jedno veľké vrecko so 
suchým zipsom na odkladanie drobností. Dno 
tašky je pogumované a ľahko sa čistí. Popruh 
na plece je široký, čalúnený s nastaviteľnou 
dĺžkou, alebo ho môžeme aj odopnúť. Uši taš-
ky sa dajú zopnúť suchým zipsom.
Veľkosť: ø31x36 cm.

CZ 7114
Marshal Carry-All
Marshal veľká rybárska taška

V ponuke Marshal je to výrobok prémiovej 
kvality. Vnútorná výplň ochráni naše veci 
pred akýmkoľvek „úrazom“. Do veľkého 
priestoru tašky sa nám pomestia všetky 
objemnejšie súčasti našej výstroje a do 
štyroch bočných vreciek všetky drobnosti. 

• Široké a pohodlné ležanie
• Trvanlivý, vodu odpudivý poťah
• Vyhotovenie s 8 nohami
• Hrubé čalúnenie
• Pohodlné a široké sedenie
• Trvanlivý, vodu odpudivý poťah
• Zvýšená základná výška nôh
• Zvýšená, polohovateľná opierka chrbta
• Veľké, samo nastaviteľné pätky nôh

teľný. Do objemnej priehradky  sa zmestia aj 
tie najväčšie navijaky. Neoprénový poťah rúč-
ky dodáva pocit vyššieho komfortu.

Taška je vystužená takže zachováva svoj 
tvar aj keď ju úplne vyprázdnime. Zips je 
mohutnejší a pevný, čalúnený popruh na 
plece má nastaviteľnú dĺžku, alebo ho 
môžeme pomocou dvoch spôn odopnúť.
Veľkosť: 53x37x27 cm.

4140

156 €

118 €

50 €

47,80 €

43,30 €

39,50 €

31,60 €

5,30 €

kód veľkosť
CZ 7091 205x25cm
CZ 6544 192x25cm

21 €
18,50 €

MARSHALMARSHAL



CZ 0503
Marshal VIP 3+1 Bite Alarm Set
Marshal VIP 3+1 Bite Alarm Set – sada signalizátorov

Sada troch elektronických signalizátorov s diaľkovým príposluchom veľ-
kého dosahu v praktickom, nárazom odolnom kufríku. Signalizátory spĺ-
ňajú všetky  požiadavky moderného kaprára o čom svedčí široká varia-
bilita možností nastavení. Môžeme si vybrať z 5 rôznych tónov, 5 stupňov 
hlasitosti, 5 stupňov citlivosti a led diódy sú nastaviteľné v 7 farebných 
odtieňoch. Diaľkový príposluch je tiež nastaviteľný na 5 stupňov hlasitosti 
+ možnosť vibračnej signalizácie s vypnutým zvukom. Na príposluch sa 
môže pripevniť spona na pripnutie na odev. Závity na signalizátoroch sú 
kompatibilné so všetkými rod – podmi, tyčkami a stojanmi používanými pri 
love kaprov. Signalizátory sú napájané 9 V a príposluch 3 x AAA tužkovými 
batériami. Samozrejmosťou je aj Jack zásuvka na signalizátoroch na pri-
pojenie svietiaceho swingra.

CZ 0633
Marshal Rubber Rod Rest
Gumová vidlička

Zo silikónovej gumy vyrobená vidlič-
ka poskytuje stabilnú podperu pre 
všetky typy Boilies prútov. Vidlička 
sa ľahko prispôsobí rôznej hrúbke 
blanku a pevne uchopí rúčku prúta 
. Trrvanlivý plastový závit je kompa-
tibilný so všetkými stojanmi a vidlič-
kami používanými pri love rýb .

CZ 1159
náhradný 

signalizátor
VIP 3+1 

(žltý LED)

Marshal MX-07 Bite Indicator

Štýlový indikátor záberu  moderného vzhľadu s pevným ramenom. 
Jeho najväčšou prednosťou je magnetický klip na vlasec, ktorého 
stisk je nastaviteľný podľa momentálnych podmienok počas lovu. 
Do jeho vrchnej časti je osadená úsporná, vysoko svietivá led dióda. 
Konektor Jack na napájanie je kompaktibilný s väčšinou na trhu do-
stupných elektronických signalizátorov záberu.

Marshal Snag Ears
Pomocné vidlice

Či fúka silný bočný vietor, alebo do-
staneme razantný záber, prídavné 
vidličky ochránia naše prúty pred 
strhnutím a vyvrátením zo signal-
izátora záberu. Obzvlášť ich oceníme, 
keď máme nahodené do boku pozdĺž 
brehu. Vidličky sú kompatibilné so 
všetkými typmi elektronických sig-
nalizátorov. Dodávané sú vo dvoch 
veľkostiach, balené po dva kusy.

CZ 2485
Marshal 2-Rod Buzz Bar 8”&10”
Hrazda na prúty

Štýlová hrazda na dva prúty so závitom pre náročnejších. Predáva sa v páre, širšia 
verzia pasuje dopredu a užšia verzia dozadu. Vyrobené z tvrdeného  hliníka, má 
práškovaný, matne čierny povrch.
Veľkosť: 8” (20 cm) a 10” (25 cm).

CZ 5875
Marshal 3-Rod Buzz Bar 11”&12”
Marshal hrazda na tri prúty

Štýlová hrazda na tri prúty. Unifi kovaným závitom ho môžeme pripevniť k pevnej tyčke. 
Širšia verzia páru je určená  dopredu a užšia verzia dozadu  čím sa zaistí primeraný 
rozostup udíc a zároveň máme dostatok miesta na pohodlnú obsluhu navijakov. Vyro-
bený je z vysokopevnostného hliníka, zafarbený je matnou čiernou práškovou farbou.
 Veľkosť: 11” (27,5 cm) a 12” (30 cm).

Marshal Bankstick
Marshal držiak 

Masívna racoška s možnosťou nastavenia dĺžky. 
Priemer 15 mm. Vyrobené z tvrdeného  hliníka, 
má práškovaný, matne čierny povrch.

CZ 2508
Marshal Bankstick Stabilizer
Stabilizátor tyčky/ vidličky

Tento praktický doplnok bude naše tyčky a vidličky dokonale fi xovať aj v ľahkej a kyprej 
pôde. Jeho použitie najviac oceníme keď na tyčku pripevníme rameno na umiestnenie 
dvoch udíc, ktoré má tendenciu sa pretáčať do bokov. Na jeho výrobu bol použitý  tvrdený 
hliník, má práškovaný, matne čierny povrch. Veľkosť: 7,7x11 cm.

CZ 2515
Marshal Stage Stand
Adaptér na mólo

Ak nevlastníte stojan na udice, je priam nemožné stabilné uloženie našich udíc na 
móle. Riešením je tento praktický adaptér, ktorý si jednou skrutkou upevníme o mólo 
a potom do neho pohodlne zasunieme naše tyčky pod udice, ktoré si zafi xujeme fi x-
ačnou skrutkou. Vyrobený je z  tvrdeného hliníka, má práškovaný, matne čierny povrch. 
V taške zaberie málo priestoru, ale je to nenahraditeľný doplnok. Veľkosť:  ø3,6x7 cm.

CZ 2478
Marshal Adjustable Buzz Bar 11”&12”
Nastaviteľná hrazda na prúty

Nastaviteľná hrazda so závitom na dva alebo tri prúty . Predáva sa v páre  , širšia verzia 
pasuje dopredu a užšia verzia dozadu.
Vyrobené z tvrdeného  hliníka, má práškovaný, matne čierny povrch.
Veľkosť: 11” (27,5 cm) a 12” (30 cm).

kód farba
CZ 8241 červený
CZ 8258 žltý
CZ 8265 zlený
CZ 8272 modrý

14,20 €

kód veľkosť
CZ 9200 11 cm
CZ 9194 13,5 cm

6 €
6,50 €

kód veľkosť
CZ 2522 40-70 cm
CZ 2539 50-90 cm

7,50 €
8,20 €

163,50 €

42,50 €

19,10 €

15 €

16,30 €

6,50 €

9,10 €

3,90 €

pom

ocné vid
li

ce
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1000 METROV / POMARANČOVÁ 1000 METROV/ RUŽOVÁ

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách 

NE
W

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách 

NEOPRÉNOVÉ
PUZDRO

Marshal Origo Carp Line
Marshal Origo kaprársky vlasec

Výrazné fl uo sfarbenie tohto vlasca je dobre viditeľné aj v  zhoršených viditeľnostných pod-
mienkach . Aj napriek svojej vláčnosti sa vyznačuje vysokou oderu vzdornosťou, preto ho bez 
obáv môžeme používať aj v náročnejších podmienkach počas lovu. Vyznačuje sa vysokou pev-
nosťou v uzle a vďaka modernej povrchovej úprave má vynikajúce hádzacie vlastnosti a vysokú 
odolnosť voči UV žiareniu. 

Marshal Classic Hook

Háčik klasického tvaru z hrubého drôtu určený na lov kapra. Špička je zah-
nutá do vnútra, ramienko strednej veľkosti je rovné, ukončené rovným oč-
kom. Má tefl ónovú povrchovú úpravu a „chytľavú“, ostrú špičku.

Marshal Wide Gape Hook
Wide Gape háčik

Háčik s krátkym rovným ramienkom, so 
širokým oblúkom a dovnútra lomeným očkom. 
V modernej kaprárine stále vyhľadávanejší typ 
háčika s rovnou špičkou a širokým oblúkom. 
Vynikajúco sa zasekáva a počas zdolávania 
pevne drží. Háčik je potiahnutý tefl onovou 
vrstvou, vyzbrojený extra ostrou špičkou.

Marshal Snag Hook
Snag háčik

Všeobecne obľúbený typ háčika s rovnou špičkou, 
dovnútra nahnutým rovným ramienkom a s 
rovným očkom. Vďaka svojmu tvaru a materiálu 
z ktorého je vyrobený je húževnatý a obstojí aj v 
najväčších súbojoch, aj v náročnom teréne. 
Háčik je potiahnutý tefl onovou vrstvou, 
vyzbrojený extra ostrou špičkou.

Marshal Curve Shank T

Háčik s dlhou, rovnou špičkou, s obľúbeným do vnútra zahnutým ra-
mienkom aj očkom, sú garanciou istého záseku a istoty počas zdolá-
vania ryby. Špeciálna, tefl ónová povrchová úprava a extra ostrá špička 
tomu len napomáhajú.

Marshal D-Rig Hook
D-Rig háčik

Typ háčika s dlhým ramienkom, rovnou 
špičkou a mierne dovnútra nahnutým 
očkom. Háčik na viazanie legendárneho 
D – rigu, ale je vynikajúci aj na viazanie 
iných systémov. Určený je prednostne do 
čistých, otvorených vôd. Háčik je potiahnutý 
tefl onovou vrstvou, s extra ostrou špičkou.

Marshal Carbon Throwing Stick
Marshal Carbonová vrhacia tyč 

Ultraľahká kobra zo spletaných uhlíkových 
vlákien s protišmykovou úpravou rúčky. 
Spletané uhlíkové vlákna jej zabezpečujú 
nielen pevnosť, ale aj dlhú životnosť. Vďaka 
svojej dĺžke ( 93 cm) s ňou dokážeme do-

CZ 9309
Marshal Leather Finger Protector
Marshal chránič prsta

Marshal chránič prsta obstojí aj v najnároč-
nejších podmienkach. Kombinácia neoprén 
+ koža zaručujú dlhú životnosť a dokonalú 
ochranu prsta. Suchým zipsom pripevnený 
chránič drží na ruke veľmi pevne a kožená časť 
ochráni náš prst pri nahadzovaní aj obzvlášť 
ťažkých systémov, a pri silných a prudkých ho-
doch sa nemusíme  báť, že by sme si prst po-
rezali. Marshal chránič prsta je neodmysliteľ-
nou súčasťou výbavy kaprára, ktorý nahadzuje 
svoje prúty ďaleko od brehu.CZ 9316

Marshal Neoprene Tip Protector
Marshal neoprénový chránič špičky prúta

Väčšina prútov sa nepoškodí počas rybač-
ky, ale počas transportu. Z hrubého neo-
prénu zhotovený chránič špičky ochráni 
naše udice pred nechcenými „nehodami“ 
spôsobených ťuknutím, alebo zachytením 

CZ 9217
Marshal PVA Bag Loader
Marshal pomôcka na plnenie PVA vreciek

S  Marshal pomôckou  na plnenie PVA 
sáčkov  bude ich plnenie veľmi jednoduché. 
Stačí pár jednoduchých pohybov a za pár 
sekúnd máme naplnené PVA vrecko pri-
pravené na použitie. Sada obsahuje 3 
náradia  rôznych priemerov, takže za pár 
sekúnd dokážeme naplniť akékoľvek PVA 
vrecko.

CZ 9446 Marshal Origo Lead Clip Set
Marshal záves na olovo

Všetkým požiadavkám vyhovujúci záves na 
olovo. V prípade zachytenia záťaže v pre-
kážke sa môže olovo bez problémov uvoľniť 
a odopnúť. Vďaka tejto praktickej pomôcke 
síce prídeme o záťaž, ale nie o zdolávanú 
rybu. V prípade utrhnutia montáže sa ryba 
bez väčších problémov zbaví záťaže e nie je 
nútená ju neustále ťahať za sebou. Gumo-
vá násadka na záves bráni mimovoľnému, 
nechcenému uvoľneniu záťaže. 

CZ 9477
Marshal Origo Swivel
Marshal Origo obratlík

Obratlík na veľké záťaže určený  do ťažkých 
podmienok pri love na boilies 
Veľkosť: #4.

CZ 9491
Marshal Origo Quick Change Swivel
Marshal Origo Quick Change Obratlík

Obratlík na lov s boilies s vysokou nosnosťou, 
je tvarovaný na rýchlu výmenu náväzcov, ale-
bo záťaže. Veľkosť # 4

CZ 9484
Marshal Origo Swivel with Ring
Marshal Origo – obratlík s krúžkom

Obratlík s vysokou nosnosťou, určený vyslo-
vene na lov s boilies. Veľký krúžok zaisťuje 
voľnejší pohyb záťaže po vlasci. 
Veľkosť: #4.

Marshal Origo Rig Aligner
Marshal Origo háčikové rovnátko

Vďaka tomuto malému kúsku ohnutého plas-
tu podstatne lepšie sedia zaseknuté háčiky v 
papuli ryby. Tvarovaný je tak, že sa pri snahe 
ryby vyfúknuť podozrivo vyzerajúcu nástrahu 
háčik bezpečne zachytí  vo vnútri papule ryby. 

CZ 9507
Marshal Origo Anti-Tangle Sleeve
Marshal Origo trubička proti zamotaniu

Používaním tejto malej pomôcky poľahky pre-
dídeme nechcenému motaniu nášho náväzca 
okolo ostatných častí montáže.
Dľžka: 54 mm.

no
vi

nk
a*

krmovať aj lovné miesta vo väčších vzdia-
lenostiach.  Dodávaná vo dvoch rôznych 
priemeroch – 25 a 29 mm. 

špičky počas transportu. Napriek veľké-
mu priemeru dobre chráni nielen špičku a 
spojky, ale aj rúčku udice.

no
vi

nk
a*

4544

kód vnútorný 
priemer dľžka

CZ 0466 23 mm 93 cm
CZ 0473 29 mm 93 cm

52,70 €
57,50 €

kód priemer
CZ 6926 0,23 mm 4,80 kg
CZ 6933 0,26 mm 5,70 kg
CZ 6940 0,28 mm 6,40 kg
CZ 6957 0,30 mm 7,20 kg
CZ 6964 0,33 mm 8,90 kg
CZ 6971 0,37 mm 10,40 kg

kód priemer
CZ 6988 0,23 mm 4,80 kg
CZ 6995 0,26 mm 5,70 kg
CZ 7008 0,28 mm 6,40 kg
CZ 7015 0,30 mm 7,20 kg
CZ 7022 0,33 mm 8,90 kg
CZ 7039 0,37 mm 10,40 kg

kód veľkosť
CZ 4571 #2
CZ 4588 #4
CZ 4595 #6

kód veľkosť
CZ 4519 #2
CZ 4526 #4
CZ 4533 #6

kód veľkosť
CZ 4632 #2
CZ 4649 #4
CZ 4656 #6

kód veľkosť
CZ 4540 #2
CZ 4557 #4
CZ 4564 #6

kód veľkosť
CZ 4601 #2
CZ 4618 #4
CZ 4625 #6

kód veľkosť
CZ 0558 #2
CZ 0565 #4
CZ 0572 #6

kód veľkosť
CZ 0589 #2
CZ 0596 #4
CZ 0602 #6

6 €

7,30 €

6 €

*bez protihrotu*bez protihrotu

kód veľkosť
CZ 9453 M (18 mm)
CZ 9460 L (20 mm)

11 €
11 €

11,80 €
11,80 €
13,90 €
13,90 €

11 €
11 €

11,80 €
11,80 €
13,90 €
13,90 €

2,50€

2 €

3,50€

1,50€ 2 €

2,50€

2,50€2,50€2,50€

2 €

2 €
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2 OZ
1,5 OZ
1 OZ

1,5 OZ
2 OZ

Serie Method

Každý prút tejto rady bol navrhnutý na anglický, method feeder štýl lovu. S ľahkými, mimoriadne pružnými prútmi s B – akciou, je priam 
nemožné stratiť rybu počas zdolávania. Parametre: vzhľadný dizajn, tenký blank, vyrobený z uhlíka vysokej kvality, odľahčené očká novej 
generácie. 

Carp Feeder

Carp feeder je univerzálny prút na ktorom nás na prvý pohľad zaujme moderný dizajn úchytu navijaka. 
Rúčka je  vyhotovená v kombinácii korok – EVA, zabezpečuje pevný a istý úchop prúta. Pevný blank je 
stavaný na dlhé hody, napriek tomu je jeho horná tretina dostatočne jemná a zdolávanie rýb s týmto 
prútom je doslova zážitok. Štíhly blank je osadený jednostopovými SIC očkami.  Prút nie je určený len pre 
pretekárov, ale pre všetkých, čo si chcú vychutnať zdolávanie kapra .

Serie Fine 

Rada prútov Serie Fine pozostáva z udíc na lov veľmi jemnou technikou. Tieto feeder prúty nie sú určené 
len pre pretekárov, ale aj na každodenný rybolov. Parametre: vzhľadný dizajn, tenký blank, vyrobený z 
uhlíka vysokej kvality, odľahčené očká novej generácie. 

River Trend 
Prúty River trend sa vďaka svojej robustnej stavbe s dynamickou akciou môžu použiť v najťažších podmienkach feedrového lovu. Boli vyvinuté na lov s ťažkými 
riečnymi feeder košíkmi, alebo s 80 – 100 gramovými montážami na ďaleké hody. Materiál je z uhlíka vysokej kvality a osadený je dvojstopovými SIC očkami. 
Korkové vyhotovenie rúčky zabezpečuje pevný úchop a dĺžka rúčky umožňuje dosahovať ďaleké hody.

Feeder
Competition

4746

FEEDER COMPETITION

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 4779 330 cm  light 116 cm 160 g 3+3 SIC
CZ 4762 360 cm light 126 cm 182 g 3+3 SIC
CZ 4755 390 cm medium ligth 136 cm 232 g 3+3 SIC

79 €

83 €
81 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 3192 300 cm medium 155 cm 290 g 2+3 SIC
CZ 3208 330 cm medium 170 cm 310 g 2+3 SIC
CZ 3215 360 cm medium 185 cm 330 g 2+3 SIC

55 €

60 €
58 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6742 360 cm 40-120 g  126 cm 200 g  3+3 SIC
CZ 6759 390 cm 60-160 g  126 cm 230 g  3+3 SIC

54 €
60 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6162 360 cm 160 g 127 cm 350 g 3+3 SIC
CZ 6179 390 cm 180 g 135 cm 385 g 3+3 SIC

60 €
66 €
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FeederCast

Feedrový navijak vyvinutý na naše pretekárske prúty. Pri výrobe 
tohto navijaka s  vysokokapacitnou cievkou a  brzdovým systémom 
sme sa sústredili na najdôležitejšie vlastnosti feedrového lovu, t.j. 
dĺžka hodu a tenkosť vlasca. O  ľahký chod navijaka FeederCast 
6000F sa stará 8 kvalitných ložísk, multidisková predná brzda 
nám zabezpečuje bezpečné zdolávanie, veľký priemer cievky 
slúži na presné a  dlhé nahadzovanie. Antireverzný chod, rolnička 
so systémom proti skrúcaniu vlasca. Prevod 4,7:1 a  veľká cievka 
zabezpečuje rýchle navíjanie vlasca.

FeederCast BBC

Baitruner - dvojbrzdová verzia už známeho a obľúbeného navijaka 
Feeder Cast. Dvojbrzdový systém v širokom rozsahu nám umožňuje aj 
to najprecíznejšie nastavenie. Jemná predná brzda nám pomôže unaviť 
a zdolať aj kapitálne ryby. Plytká hliníková cievka je opatrená klipom 
ktorý nám uľahčuje presné nahadzovanie. Tento navijak bude naším 
spoľahlivým sprievodcom nielen na pretekoch ale aj počas bežných 
rybačiek.

CZ 1395
Super Feeder LC5000
Super Feeder LC5000 – navijak na dlhé hody
Často sa dostávame do situácie, kedy potrebujeme hádzať ďaleko, 
aby sme dosiahli do miest, kde sa nám svojimi výskokmi provoka-
tívne predvádzajú veľké kapre. Práve preto sme do našej ponuky 
zaradili tento pevný a robustný navijak, aby sme sa k  nim dostali čo 
najbližšie. Už prvý pohľad na jeho kónickú, hliníkovú cievku napove-
dá, že pred sebou máme ďalekonosné vyhotovenie navijaka. Kónický 
tvar zabezpečuje plynulé odvíjanie vlasca bez trenia o horný okraj 
cievky počas nahadzovania. Na cievke je osadený kovový klip kruho-
vého tvaru s pružinou, akým bývajú osadené navijaky vyššej triedy. 
Ľahké a pevné grafi tové telo oceníme nielen počas nahadzovania, 
ale aj počas dlhšie trvajúceho zdolávania veľkej ryby. Hladký chod 
zabezpečuje 6+1 kvalitných, oceľových ložísk, počítačom vyvážený 
rotor a veľká, ložiskom osadená roľnička . Veľká vrchná brzda z ne-
lepivými segmentami je jedným pohybom nastaviteľná z voľnej na 
úplne dotiahnutú. Sklopnú kľučku moderného vzhľadu môžeme po-
užiť z ľavej  alebo pravej strany podľa potrieb rybára.

Kalená hliníková cievka
Ľahké a pevné grafi tové telo
6+1 oceľové ložiská
Krížové navíjanie
Veľká vodiaca roľnička s ložiskom

CZ 1401
Náhradná cievka k navijáku  

Super Feeder LC5000 

NE
W

2in1 Feeder

Ozajstná pretekárska výbava. Dĺžka prútu je variabilná, v ponuke máme 
dve tuhosti. K prútu patrí aj delička, ktorá sa dá prichytiť medzi dva diely, 
tým pádom môžeme náš 330 cm-ový prút predĺžiť na 390 cm-ový. Me-
dzi ďalšie dôležité vlastnosti prútu (pri základnej sérii) patrí tenší blank 
a ľahkosť, ale kvalita zostáva nezmenená. 

DS Method • DS Method feeder prút  na ďaleké hody

Distance Method feeder je ozajstné delo medzi feeder prútmi. Každý jeho 
detail bol vyvinutý na lov veľkých rýb vo veľkých vzdialenostiach. Mimoriadne 
pevná kostra prúta umožňuje aj vyše 100 m dlhé hody. Tomu bola prispôso-
bená aj delená rúčka s protišmykovou úpravou a sada  spodných 4 veľkých 

Prút je vyrobený z  najkvalitnejších uhlíkových vlákien, očká sú jedno- 
a dvojnohé SIC očká. Rukoväť je korková. Tri grafi tové špičky.

dvoj stopkových, špeciálne naklonených očiek, precízne umiestnených na 
blanku s cieľom dosahovať maximálne ďaleké hody. Vo výbave sú 3 špičky 
(1.5oz, 2oz a 3oz), taktiež osadené pevnými SIC očkami. 
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kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9972 360 cm 150 g+ 125 cm 360 g 3+3 SIC 
CZ 9989 390 cm 180 g+ 137 cm 408 g 3+3 SIC 

70,50 €
75,50 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 8380 10-12’ heavy 107cm 267g 3-4+3 SIC
CZ 8397 11-13’ medium heavy 117cm 298g 3-4+3 SIC

71,90 €
74,30 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 7602 4000BBC 340 g 5,1:1 (76 cm) 0,22/200; 0,28/160;0,35/130
CZ 7596 6000BBC 465 g 5,1:1 (83 cm) 0,22/260; 0,28/220;0,35/180

36,80 €
39,50 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 9226 6000F 402 g 4,7:1 (88 cm) 0,23/220; 0,28/190;0,35/150
CZ 3369 3000F 304 g 5,0:1 (66 cm) 0,18/110; 0,20/90;0,25/65

46 €
43 €

kód modell
CZ 4397 3000F
CZ 4403 6000F

6,50 €
6,50 €

15 €

72 €



CZ 8359
Veľká bočná tácka

Univerzálna, veľká, bočná sklápateľná tácka. Kompatibilná ku 
všetkým boxom a kreslám. Nastaviteľná noha (30-60 cm). Vejárová 
clona uchráni návnadu pred slnkom aj dažďom. 

CZ 2029
Tácka s miskou na návnadu

Vhodná na všetky typy kresiel, tak budeme mať vždy po ruke všetky 
naše návnady, arómy a menšie príslušenstvá. 
rozmer: 23,6 cm x 33,6 cm
pomocou adaptéru ho môžeme premeniť na držiak prútov
pohodlný transport

CZ 3637
Miska s ramenom

Vyrobená z veľmi odolného materiálu, vhodná na všetky typy 
kresiel.

CZ 2005
Univerzálna rúčka

Univerzálna rúčka pre závitové príslušenstvo na všetky typy kresiel 
a lehátok. 

CZ 3644
Držiak na feedrovú udicu

Vhodný na všetky typy kresiel, kompatibilný závit na všetky držiaky. 
Nastaviteľná dĺžka. 
Veľkosť: 100-156 cm.

CZ 2012
Držiak na dáždnik

Veľkosť: 25 cm.

CZ 3095
Návlek na tácku

Ľahko odnímateľný návlek na tácku. Na vrchu so zipsovým otvorom 
proti vysýchaniu krmiva. 

CZ 1970
Dáždnik

Ľahký, nakloniteľný dáždnik s nastaviteľ-
nou výškou, ktorý ochráni naše krmivo 
pred silným slnkom a dažďom.
Veľkosť: 100x100x177cm

CZ 7329
V-Cast Umbrella, 250 cm
V Cast dáždnik  250 cm

Zaujímavosťou pretekárskeho dáždnika  Fe-
eder Competition je že má na jednej strane 
vykrojenie v tvare písmena V čo nám uľahčí 
manipuláciu s prútmi spod dáždnika. Ďalšou 
vychytávkou je možnosť dvoch rozdielnych 
uchytení tyče, čo nám umožňuje jeho stabilné 
nastavenie pod uhlom 45°.

Ideálny na feeder a match.
Silná hliníková konštrukcia
Modrá EVA hlavica
Teleskopické nohy
Miery: 65x12x17cm
Váha: 1,30kg

CZ 1383
FC držiak na prúty

Z penového materiálu (na 
rukoväť ) Veľkosť: 50cm

CZ 1418 
Feeder Competition 
Deep Notch Rod Rest
Podpera s výklopnou hlavou                                                     
Sklopne nastaviteľné hlavy podpier sú medzi 
pretekármi veľmi obľúbené. Vďaka svojej  va-
riabilite ich môžeme nastaviť do akejkoľvek 
polohy, potrebnej počas feedrového lovu a zá-
roveň zabezpečujú stabilné podopretie prúta 
počas čakania na záber. Vyrobená je z pevného 
plastu, uhol sklonu nastavujeme pomocou poistky na kĺbe hlavy. 
Závit je kompatibilný so závitom všetkých tyčiek a adaptérov pou-
žívaných pri feedrovom love .
Rozmer: 9 x 15 cm

CZ 0022
Save-F Rod-Rest
Save - F Rod - Rest - podpera prúta
Penovým materiálom potiahnutá podpera prúta svojim tvarom do L zabraňuje strhnutiu 
udice pri razantných záberoch kaprov. Mäkký, penový povrch je rebrovaný čím je zabez-
pečené protišmykové podopretie prúta a zároveň chráni prút pred nechcenými „úrazmi“. 
Závit na podpere je kompatibilný so všetkými typmi tyčiek a adaptérov. Pomocou prídavnej 
matice na závite si ju môžeme zafi xovať na tyčke podľa potreby. 
Dĺžka:36 cm, Výška: 10 cm, Priemer: 3 cm

CZ 1425
Feeder Competition Crest Rod Rest
Podpera s výklopnou hlavou
Sklopne nastaviteľná podpera prútov – tzv. 
„hrebeň“ je prednostne určená na lov so sklo-
nenou špičkou ku hladine. Podpera s viace-
rými stupňami nám umožňuje dopnúť vlasec 
bez nutnosti manipulácie s navijakom. Stačí 
len posunúť prút o jeden, alebo dva stupne 
na „hrebeni“. Vyrobená je z pevného plastu 
s možnosťou nastavenia uhla sklonu pomo-
cou poistky na kĺbe hlavy. Unifi kovaný závit je 
kompatibilný so všetkými tyčkami a adaptér-
mi. Rozmer: 9 x 23 cm

CZ 1369
FC držiak na prút

Z penového materiálu (na 
špice) Veľkosť: 30cm
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5,20 €

5,20 €

7,20 €

5 €

4,70 €

42 €

60,50 €

24 €

CZ 1345
FC stojan na prúty

13,70€

12€

14,50€

23,90€

38,30€

5 €

55,20 €

Baranyai Tibor :: Samuel Benkovič



CZ 1413
FCR1 Net Head
FCR1 hlavica na podberák

Hlavica na podberák s pogumovanou 
elastickou sieťkou.
Veľkosť očiek 6 mm
Štandardný závit 
Hlavica: 50x40x30 cm

CZ 1420
FCR2 Net Head
FCR2 hlavica na podberák

Hlavica na podberák s pogumovanou 
elastickou sieťkou.
Veľkosť očiek 6 mm
Štandardný závit
Hlavica: 75x65x52cm

CZ 5936
Float Net Head
FC EVA podberáková hlava

8 mm silonová sieťka
Plastový blok
Štandardný  závit
Rozmer hlavy 50x40 cm
Hĺbka sieťky 33 cm

CZ 5912
Affect Landing Net Handle 330
FC Affect delená  rúčka na podberák 330 cm

Pevná a ľahká podberáková rúčka z uhlíkových vlákien. Štandardný závit umožňuje použitie akejkoľvek podberákovej 
hlavy. Správna voľba pre pretekára  ale aj bežného rybára. 3 diely, hmotnosť: 385 g

Tele Landing Net Handle
FC teleskopická  rúčka na podberák

Z kompozitu vyhotovená teleskopická rúčka bola zostrojená tak aby bola pevná ale zároveň ľahká. Štandardný závit 
umožňuje použitie akejkoľvek podberákovej hlavy. Správna voľba pre pretekára, ale aj bežného rybára. 

CZ 3963
MF2 Net Head monofil mesh
MF2 Monofil podberáková hlavica

8mm monofi l sieťka
Plastový blok
Unifi kovaný závit
Rozmery: 46x57cm
Hĺbka: 30cm

CZ 3956
MF1 Net Head monofil mesh
MF1 Monofil podberáková hlavica

15mm monofi l sieťka
Plastový blok
Unifi kovaný závit
Rozmery: 46x57cm
Hĺbka: 30cm

CZ 6889
D-4M Keepnet
D – 4M pretekárska sieťka

Materiál: micro mesh
10 hliníkových obručí v tvare D ( 7 obručí: 
60x40cm, 3 obruče 50x40 cm)
Prvá obruč s nastaviteľným sklonom
Dĺžka: 4 m
Farba: modrá

CZ 8427 Feeder Box
FC Feeder box

Praktický kufrík na všetky príslušenstvá 
feedrového lovu. Nastaviteľné priečinky 
slúžia na usporiadanie rybárskeho náčinia. 
Materiál: silný plast, priehľadné veko
Rozmery: 39x27x12cm 

CZ 4670
Set of 6 tackle boxes for
small accessories
Set plastových krabičiek

Praktický set  krabičiek na prechovávanie 
feedrovej bižutérie. Set  pozostáva zo šiestich 
krabičiek s rôzne delenými priehradkami, z UV 
žiareniu odolného plastu s bezpečnostnými 
zámkami. 1-6 priehradiek, UV odolný plast,
bezpečný uzatvárateľný patent

CZ 1550
Rig Box
Feeder peračník na nadväzce

Na skladovanie 2x7 ks , maximálne 45 cm- 
-ých nadväzcov. Rozmer: 50x9,4x2,3 cm

CZ 6087
EVA Rig Case
FC EVA Feeder zásobník na nadväzce

Najlepšia voľba pre bezpečné uskladnenie 
našich dlhých nadväzcov. Na jednotlivých 
malých kotúčoch z EVA materiálu môžeme 
uskladniť po 2 ks, čiže spolu 20 ks nadväzcov 
v praktickej štýlovej krabičke s magnetickým 
zámkom. 24x12x2,5cm

FEEDER COMPETITION FEEDER COMPETITION
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15 €

11,40 € 13,80 €

9,70 € 10 €

45,50 € 27,50 €

27,60 €

6,70 €

13,20 €

8,80 €

kód dľžka váha diely
CZ 5950 220 cm 160 g 2 10 €

kód dľžka váha diely
CZ 5967 300 cm 250 g 3 11,80 €

Ľudovít Tamáš



POTÁPAVÝ

Extreme Fishing Line
FC Extreme Feeder silón

Silón vyvinutý  na  splnenie extrémnych  požiadaviek  lovu na feeder. 
extrémne odolný proti oderu, vysoká pevnosť v ťahu aj uzle, 200 m

Method Feeder Line
Potápavý vlasec

Potápavý vlasec vyvinutý pre lov na method feeder. Pri tomto spôsobe 
lovu dobrá potápavosť vlasca uľahčuje ponorenie vlasca pod hladinu 
a oveľa ľahšie sa dopína celý systém  . Má malú rozťažnosť, je UV 
žiareniu odolný a vyznačuje sa dobrou oderu vzdornosťou.

Distance Fishing Line
FC Distance silón na feeder

Je veľmi odolný voči mechanickému poškodeniu a ponúka vysokú 
pevnosť v ťahu aj uzle. Špeciálna povrchová úprava.
Ideálna tvrdosť.

Leader Line
FC nadväzcový silón

Vysoká pevnosť v ťahu
Odolná voči UV žiareniu
50 m

Fluorocarbon Leader
Fluorocarbon nadväzcový silon

Kvalitný silon odolný voči oderom a zamotaniu .Vysoká pevnosť 
v ťahu . Vo vode je prakticky neviditeľný. Priehľadný 

Power Gum
Feeder guma

Novo vyvinutá feeder guma. V 0,6 – 0,8 mm prevedení je určená na lov 
karasa a „bielej“ ryby a v 1,0 – 1,25 mm prevedení na lov kapra, amura a 
lov v riekach.  Priehľadný

Feeder Braid Line
FC Feeder spletená šnúra

Vysoká pevnosť v ťahu. Tvarovo stabilná. Vysoká odolnosť voči oderu.
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* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách .

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 0770 0,16 mm 3,50 kg
CZ 0787 0,18 mm 4,10 kg
CZ 0794 0,20 mm 5,20 kg
CZ 0800 0,22 mm 6,40 kg
CZ 0817 0,25 mm 7,50 kg
CZ 0824 0,28 mm 8,70 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 1987 0,17 mm 4,60 kg
CZ 1994 0,19 mm 5,70 kg
CZ 2007 0,21 mm 6,70 kg
CZ 2014 0,23 mm 7,45 kg
CZ 2021 0,25 mm 8,45 kg
CZ 2038 0,28 mm 9,20 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 2045 0,18 mm 4,40 kg
CZ 2052 0,20 mm 5,60 kg
CZ 2069 0,22 mm 6,35 kg
CZ 2076 0,24 mm 7,65 kg
CZ 2083 0,26 mm 8,20 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 0207 0,06 mm 4,24 kg
CZ 0382 0,08 mm 4,50 kg
CZ 0214 0,10 mm 5,93 kg
CZ 0221 0,12 mm 6,30 kg
CZ 0238 0,14 mm 9,43 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 3895 0,60 mm 4 kg
CZ 3901 0,80 mm 6 kg
CZ 3918 1,00 mm 8 kg
CZ 3925 1,25 mm 10 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 2584  0,18 mm 3,18 kg
CZ 2591 0,20 mm 3,54 kg
CZ 2607 0,22 mm 4,36 kg

kód priemer pevnosť v ťahu*

CZ 2090 0,10 mm 1,80 kg
CZ 2106 0,12 mm 2,60 kg
CZ 2113 0,14 mm 3,50 kg
CZ 2120 0,16 mm 4,30 kg
CZ 2137 0,18 mm 5,30 kg
CZ 2144 0,20 mm  6,45 kg
CZ 2151 0,22 mm 7,70 kg

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách .

3,60 €
3,60 €
3,90 €
3,90 €

3,50 €

6,50 €

4 €

3,90€

3,90 €

3 €

200
metrov

150
metrov

250
metrov

50
metrov

25
metrov

100
metrov

10
metrov

Nagy Zoltán



FC-501

Háčik klasického tvaru, so širokým spektrom využitia pri love kaprov, amurov, 
mrien a iných veľkých rýb. Vyznačuje sa výbornou „chytľavosťou“.

FC KO.3 Carp Method Hook
Háčik klasického tvaru s rovným ramienkom s očkom, určený prednostne 
na lov na Method. Vyrobený je z pevného a hrubého drôtu, vďaka čomu veľmi 
dobre zvláda dlhé zdolávanie a navyše v porovnaní s háčikmi z tenšieho 
materiálu podstatne lepšie drží rybu. Špeciálna tefl ónová povrchová úprava 
zaisťuje háčiku trvanlivú ostrosť , ktoré ľahko vniká do tkaniva rybých úst. 
Určený je prednostne na lov so živou nástrahou ( červy, kukly), ale očkové 
prevedenie sa veľmi dobre hodí aj na lov s peletami na vlas. 

FC KO.5 Carp Method Hook
Očkový háčik určený prednostne pre lov s peletami na Method. Na 
výrobu použitý pevný a hrubý materiál veľmi dobre zvláda dlhé zdo-
lávanie veľkých kaprov a na rozdiel od tenších háčikov, pri zapichnu-
tí do mäkkého tkaniva rybých úst v ňom podstatne lepšie drží. Špe-
ciálna tefl ónová povrchová úprava háčiku zaisťuje trvanlivé ostrie, 
ktoré ľahko vniká do rybých úst. Ľahkému vniknutiu do rybých úst 
napomáha aj smerom k ramienku nahnutá dlhá, tenká a ostrá špič-
ka. „Chytľavosť“ tohto háčika sa naplno prejaví pri použití odľahče-
ných Wafters  nástrahách.

FC KO.7 Carp  Method Hook
Háčik s očkom bez protihrotu so širokým oblúkom, špeciálne vyvinu-
tý pre lov na Method. Na výrobu použitý pevný a hrubý materiál veľmi 
dobre zvláda dlhé zdolávanie veľkých kaprov a na rozdiel od tenších 
háčikov, pri zapichnutí do mäkkého tkaniva rybých úst v ňom podstat-
ne lepšie drží. Široký oblúk, v porovnaní s bežne používanými háčikmi, 
obopína väčší kus svaloviny rybej tlamy a to nám umožní zdolať aj väč-
šie, kapitálne ryby. Špeciálna tefl ónová povrchová úprava háčiku zais-
ťuje trvanlivé ostrie, ktoré ľahko vniká do rybých úst. „Chytľavosť“ tohto 
háčika sa naplno prejaví pri použití ľahčených Wafters  nástrahách.

FC KO.9 Carp Method Hook
Háčik s očkom a protihrotom so širokým oblúkom a do vnútra nahnu-
tým očkom, špeciálne vyvinutý pre lov na Method. Na výrobu použitý 
pevný a hrubý materiál veľmi dobre zvláda dlhé zdolávanie veľkých 
kaprov a na rozdiel od tenších háčikov, pri zapichnutí do mäkkého tka-
niva rybých úst v ňom podstatne lepšie drží. Široký oblúk, v porovnaní 
s bežne používanými háčikmi, obopína väčší kus svaloviny rybej tlamy 
a to nám umožní zdolať aj väčšie, kapitálne ryby. Špeciálna tefl ónová 
povrchová úprava háčiku zaisťuje trvanlivé ostrie ktoré ľahko vniká do 
rybých úst. „Chytľavosť“ tohto háčika sa naplno prejaví pri použití ľah-
čených Wafters  nástrahách

FC-545

Zosilnený očkový háčik na lov kapra a veľkých rýb. Vhodný aj na extrémny 
rybolov.

FC-571

Očkový háčik so špičkou vyhnutou do boku ktorý sa dokonale hodí na nastra-
ženie mimo háčik na vlas pri method feedrovom love kaprov .

FC-569

Ľahký háčik tvaru Cristal z tenkého drôtu s mikro protihrotom. Vyznačuje sa 
ľahkým vniknutím do papule ryby, ale zároveň v nej dobre „ drží“.

FC-517

Lopatkový háčik s oblým oblúkom, s mikro protihrotom a ramienkom zo stredne 
hrubého drôtu na všeobecné použitie. 

FC-538

Pevný lopatkový háčik oblého tvaru s mikro protihrotom. Klasický kaprársky 
háčik, ktorý môžeme použiť aj pri love veľkých rýb s tvrdou papuľou ( amur, 
jeseter, mrena, podustva) 

Bait Spike
Tŕň na nástrahy

Kovový tŕň na lov vlasovým prívesom. Použiteľný na lov peletami, s bo-
ilies, rôzne zrná ( kukurica, tigrí orech, atď.), ale aj na nastraženie živej 
nástrahy ( kostné červy , hnojáky)

Bait Spike with silicone ring
FC nástrahový tŕň so silikónovým krúžkom

Pre tých komu robí problém naviazanie nástrahového tŕňa prináša-
me tŕň kombinovaný so silikónovým uškom v už známych veľkostiach 
S,M,L. Stačí len navliecť na háčik a môžeme napichnúť nástrahu .

Method Rig
FC hotové Method feeder nadväzce

Dokonale uviazaný nadväzec na method feeder lov, vyznačujúci sa mimoriadnou 
úspešnosťou záseku. Na kvalitný japonský háčik sme naviazali stredne veľký M 
nástrahový tŕň. Japonský háčik, nástrahový tŕň: 10 mm,
dĺžka nadväzca: 8 cm
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kód veľkosť
CZ 0138 #8
CZ 0145 #10
CZ 0152 #12
CZ 0169 #14

kód veľkosť
CZ 2744 #6
CZ 2737 #8
CZ 2720 #10
CZ 2713 #12
CZ 2706 #14
CZ 2690 #16

kód veľkosť
CZ 2850 #6
CZ 2843 #8
CZ 2836 #10
CZ 2829 #12
CZ 2812 #14
CZ 2805 #16

kód veľkosť
CZ 2911 #6
CZ 2904 #8
CZ 2898 #10
CZ 2881 #12
CZ 2874 #14
CZ 2867 #16

kód veľkosť
CZ 2683 #8
CZ 2676 #10
CZ 2669 #12
CZ 2652 #14
CZ 2645 #16

kód veľkosť
CZ 6698 #4
CZ 6681 #6
CZ 6674 #8
CZ 6667 #10
CZ 6650 #12

kód veľkosť
CZ 2799 #8
CZ 2782 #10
CZ 2775 #12
CZ 2768 #14
CZ 2751 #16

kód veľkosť
CZ 0176 #8
CZ 0183 #10
CZ 0190 #12
CZ 0206 #14

kód veľkosť
CZ 0213 #10
CZ 0220 #12
CZ 0237 #14
CZ 0244 #16

kód veľkosť
CZ 0251 #10
CZ 0268 #12
CZ 0275 #14
CZ 0282 #16

kód tip háčik šnúra
CZ 6704 FC-571 #12 fluorocarbon / 0,18 mm
CZ 6711 FC-571 #10 fluorocarbon / 0,18 mm
CZ 6735 FC-545 #12 spletaná / 0,14 mm
CZ 6728 FC-545 #10 spletaná/ 0,14 mm

kód veľkosť
CZ 3581 S/7mm
CZ 3574 M/10mm
CZ 3567 L/15mm

kód veľkosť
CZ 9149 S/7mm
CZ 9156 M/10mm
CZ 9163 L/15mm

1,90€

1,90€

1,90€

1,70€1,50€

3,20€

1,80€

1,90€

1,80€

1,80€

1,80€

1,80€

1,80€

bez protihrotu

novinka
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Rolling Swivel with Safety SnapRolling Swivel

Feeder Running Rig

Quick Change Beeds
Zarážka s klipom

Gumená zarážka s klipom pre lov na ťažko 
aj na feedrový lov.

CZ 8098
Fine Feeder Anti-Tangle Sleeve
Anti tangle trubička

Táto malá ale dobre premyslená pomôcka proti zamotaniu systému patrí 
medzi tajné zbrane pretekárov. Trubička z fl uorocarbonu je pod vodou 
neviditeľná . Je na nej osadený spoľahlivý obratlík s hladkou sponou ktorá sa 
nezachytáva o prekážky. 5cm

CZ 5402
Adjuster Stop
Zarážka s klipom pre veľkú záťaž

16mm
kombinovateľný s CZ1755, CZ1762, CZ1946

CZ 9736
Flat Method Mould
Forma na plnenie Method košíka

Lov na Method je bez formy na plnenie košíka neodmysliteľný. S pomocou 
formy a silou stlačenia si vieme nastaviť rozpad krmiva v košíku. Vyrobená je 
z trvanlivej gumy, ktorá dokonale prilieha na Method košík. Prehĺbenina vo 
forme zaisťuje presné umiestnenie nástrahy na košíku. 

Flat Method
Flat Method košík

Náš najnovší model Flat Method košíka plne vyhovuje najnovším požiadav-
kám pri love týmto spôsobom. S priebežnými košíkmi v rôznych veľkostiach 
sa vieme prispôsobiť akýmkoľvek podmienkam na mieste lovu. Vďaka tvaru 
slzy dobre „lieta“ a nemáme problém presne nahodiť. Košík je vyhotovený so 
špeciálnym rebrovaním vďaka ktorému sa natlačené krmivo z košíka neuvoľ-
ňuje ani pri razantnejšom nahadzovaní. Krmivo sa z neho uvoľňuje postupne 
a môžeme ho použiť aj do hlbších vôd bez strachu, že sa krmivo rozpadne už 
cestou ku dnu. Z trvanlivého materiálu zhotovené košíky v každom prípade 
dosadnú na dno dole dnom. V strede rebrovania je na vrchu malá plôška na 
umiestnenie nástrahy .

CZ 5440
Tulip Beeds
Tulipánová gumená zarážka

Gumená zarážka pre lov na ťažko a boilie.
9mm

CZ 6186
Triple Rod Holdall
Trojkomorové pevné puzdro na udice

Pevné, tvrdé steny puzdra poskytujú dokonalú 
ochranu našim prútom. Pohodlne do neho  
umiestnime tri kompletne  zostrojené udice 
aj keď na nich máme veľké navijaky na ďaleké 
hody. Jednotlivé priehradky medzi udicami 
sú čalúnené a prúty v nich môžeme zafi xovať 
suchým zipsom. Masívne zipsy sú pevné s 
dlhou životnosťou. Široký, čalúnený popruh 
má nastaviteľnú dĺžku.  
155x23x23cm

CZ 4441
Triple Rodbag
Trojkomorové puzdro na udice

Štýlové puzdro na bezpečnú prepravu troch 
prútov s navijakom. Bočné vrecko na vidlič-
ky, podberák. Na zvýšenie pohodlia čalúnený 
popruh na plecia. 150x20x30cm

CZ 4458
Xtra Large Carryall

Vystužená, odolná , extra veľká taška ktorá pohltí neuveriteľné 
množstvo rybárskeho náčinia . Dve bočné vrecká so zipsom a jedna 
veľká kapsa na pracku. Nastaviteľný , vystužený popruh.
50x45x30cm

CZ 4465
Keepnet Bag

Štýlová taška ( puzdro ) na hranaté pretekárske sieťky 
Taška ochráni sieťky počas prepravy ale aj naše auto ak sme ju ne-
mali čas vysušiť . 60x50x12cm

CZ 9293
Feeder Competition Tip Protector
Feeder vystlaný návlek so suchým zipsom

Rozmer 19,5 cm

CZ 4489
Coolbag
Chladiaca taška

Priestranná chladiaca taška  vhodná pre uchovávanie nástrah alebo 
potravín v chlade .Vystužený popruh. 45x20x25cm
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kód dľžka
CZ 1326 50 mm
CZ 1319 70 mm

kód veľkosť
CZ 5389 veľký
CZ 5396 malý

kód veľkosť
CZ 0749 8
CZ 0756 10
CZ 0763 12

kód veľkosť
CZ 1029 10
CZ 1036 12
CZ 1043 14

kód váha
CZ 9743 20 g
CZ 9750 30 g
CZ 9767 40 g
CZ 9774 50 g

1 €

34 €

17 €

36,50 €

12,50 €

6,50 €

72 €

1,20€

1 €

1,90€ 1,80€ 1,50€

2,50€

2 €
2,10€
2,20€
2,30€

1,20€
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CZ 9354
Feeder Competition EVA Keepnet Bag
Feeder Competition  EVA nepremokavá taška na sieťku

Taška na úlovkovú sieťku z nepremokavého EVA matriálu nám umož-
ňuje prepravu mokrej úlovkovej sieťky bez obáv z toho, že by po nej v 
aute zostala mokrá kaluž alebo, že by sieťka v aute nepríjemne zapá-
chala. Špecifi kácie: Nepremokavý materiál, Zvárané švy, Popruhy na 
prenášanie v rukách a veľký popruh na nosenie cez plece
Rozmery: 60 x 13 x 50 cm

CZ 9361
Feeder Competition EVA Bait Bag
Feeder Competition EVA taška na návnady

Taška EVA Bait je ideálnym riešením na prenášanie vašich návnad a 
krmiva, ale zároveň môže poslúžiť na vodotesné uchovanie suchého 
šatstva a ďalších cenností. Špecifi kácie: Nepremokavý materiál, 
Zvárané švy, Zips a popruhy na prenášanie, Rozmery: 40 x 25 x 26 cm

CZ 4250
EVA Bait Box Set Large

Set z EVA penového  materiálu so zipsom.
1 ks  miska so zipsom (34,0x28,0x9,0cm)
1 ks  miska na krmivo (33,5x10,5x8,5cm)
3 ks miska na návnady  (11,0x15,5x8,5cm)

CZ 4267
EVA Bait Box Set Medium

Set z EVA penového  materiálu so zipsom.
1 ks  miska so zipsom (34x28x8cm)
2 ks miska na návnady  (33x13x8cm)

CZ 4274
EVA Bait Box

Vďaka štyrom  priehradkám v nej vieme 
uskladniť príslušenstvo rôznej veľkosti aj 
tvaru , a  priesvitné veko nám umožní prie-
hľadnosť obsahu .
30x18x10cm

CZ 4281
EVA Bait Bowl Set

Do seba zapadajúci trojdielny set z EVA 
penového materiálu .
1ks (35,0x26,0x15,0cm)
2 ks  (21,5x16,0x10,5cm)

CZ 4229
EVA Bait Bowl

Veľká miska z EVA penového materiálu na 
miešanie krmiva . 
35x25x15cm

CZ 0015
FC Groundbait Mixer

Slúži na miešanie krmív a zeminy. 
V závislosti od pevnosti vŕtačky 
pomieša až 5 až 6 kilogramov 
suroviny naraz .
Maximálny priemer: 14 cm.
Dĺžka: 30 cm.
Nerezový materiál

FC Round Riddle
Sito na krmivo

Jedným z tajomstiev úspešnosti pretekárov, či už v love na plavák, alebo feeder je v prípra-
ve krmiva. Správne pripravené krmivo má rovnomernú štruktúru, ľahko sa formuje do gule 
a zároveň sa dá znovu rozbiť do pôvodného stavu. Toto sa dá dosiahnuť preosiatím krmiva 
( často aj niekoľkonásobnom) cez sitá rôznej veľkosti očiek. Preto sme do našej ponuky 
zahrnuli aj sitá na prípravu krmiva, ktoré pasujú na vedrá z našej ponuky Feeder Com-
petition. Sitá sú pevnej konštrukcie a sú aj dostatočne hlboké, aby sme pohodlne a rýchlo 
dokázali pripraviť naše krmivo. V ponuke sú sitá s priemerom očiek 4,5 mm na krmivá s 
jemnejšou štruktúrou a 6 mm na hrubé, kaprové krmivá. ( pasuje na 17 l  vedro) 

Feeder Competition T-Shirt
Feeder Competition tričko

Feeder Competition 
Long Sleeve T-Shirt
Tričko s dlhým rukávom

Technické, rýchlo schnúce, antibakteriálne 
a veľmi prievzdušné tričko s kapucňou,  
navrhnuté pre rýchle odparovanie vlhkosti a 
potu. Kapucňa na zips

CZ 3673
FC SummerCap
FC Letná čiapka

Pohodlná trucker  baseballová čiapka
Nízkoprofi lový vrch a strieška pre elegantný 
vzhľad
UNI veľkosť , nastavenie pomocou pracky
Chladiaca mriežka kvôli prievzdušnosti 

CZ 8029
Focus Headlamp
FC fokus čelová 
lampa

Do tejto čelovej lampy bola osadená led dióda 
najvyššej svietivosti, aká sa dá na trhu zohnať. 
Výkon má 10W a svietivosť 550 – 600 Lumen. 
S takýmto výkonom má dosvit vyše 100 m 
pri minimálnej spotrebe. Konštruovaná je 
tak aby odolala akýmkoľvek poveternostným 
podmienkam. Je nastaviteľná v uhle 180°, 
funguje na 4 ks AA tužkové batérie ( nie sú 
súčasťou balenia)

CZ 4236
Bait Bucket&Bowl
Vedro rybárske + miska + vrchnák

Praktický set  s vekom z kvalitného plastu,  
vhodné na miešanie krmiva a transport  
živej návnady. vedro: ø41,0x27,0cm
vrchnák: ø37,5x10,5cm, 25 l

CZ 8043
Foldable Bucket
PVC skladacia nádoba na miešanie krmiva

Táto praktická skladacia plastová nádoba 
nám počas prepravy nezaberie takmer ži-
adne miesto. Vďaka masívnym ušiam v nej 
prenesieme aj väčšie množstvo krmiva. 
Vrchná časť je vystužená, takže dobre drží 
tvar aj prázdna. Ľahko sa čistí, umýva a je 
vyrobená z materiálu odolnému UV žiare-
niu. ø36x17cm

CZ 4243
Bait Bucket
Vedro na návnady

Kvalitné vedro s pevnou rukoväťou.
ø41,0x27,0cm
25 l

CZ 9981
Bait Bucket
Vedro

45 liter
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26 € 14,50 €

23,90 €

15 €

18,80 €

28 €

5 €

15,60 €

29 € 13 €

18,50 €

10 €

15 €

kód priemer priemer očiek
CZ 0084 36cm 4,5 mm
CZ 0091 36cm 6 mm

kód veľkosť
CZ/Shirt5 S
CZ/Shirt5 M
CZ/Shirt5 L
CZ/Shirt5 XL
CZ/Shirt5 XXL
CZ/Shirt5 XXXL

kód veľkosť
CZ 4359 M
CZ 4366 L
CZ 4373 XL
CZ 4380 XXL

CZ 4298
EVA Drop Bucket
EVA Praktická nádoba 
na vodu so šnúrkou

Ľahko ňou naberieme vodu na namiešanie 
krmiva  či na umytie rúk.
17,5x17,5x20,0cm

10 €

10,20€

28 €

36,80 €

35 €



MeshPro Carp

Pri sérii MeshPro Carp prútov sme vyvinuli najväčšie úsilie, hodnota využiteľnosti prevýšila tú trhovú. MeshPro Carp kaprové prúty môžeme zaradiť do 
najvyššej skupiny, nielen so svojim vyhotovením z odolných uhlíkových vlákien, ale aj vonkajším zosilnením s krížovými vláknami. Dvojnohé SIC očká 
zaručujú dynamickú elasticitu. Sedlo je vybavené kovovými úchytmi, rúčka je protišmyková a neoddeliteľnou časťou je kovová koncovka. Pre ľahšiu 
manipuláciu a prepravu sú prúty dostupné aj v trojdielnom prevedení, 3 lb (360 cm) a 3,5 lb (390 cm).

CamouPro Carp

Séria CamouPro Carp kaprových prútov nasleduje najnovšiu módu svojim extra tenkým blankom a maskáčovým sfarbením, svojou kvalitou, silou 
a pružnosťou patria do najvyššej triedy kaprových prútov. Dlhou prácou a testovaním sa nám podarilo optimalizovať hrúbku steny blanku, tak sa 
CamouPro Carp zaradil medzi vážené značky kaprových prútov. Sedlo z oboch strán je obložené dizajnovým kovovým upnutím, to dodáva prútu 
elegantný a módny vzhľad. Samozrejme prút má gumenú, protišmykovú rukoväť a kovovú koncovku.
Napriek tenkému blanku, pri nahadzovaní a zdolávaní dominuje sila a pružnosť.

Action Carp

Štíhly blank zaisťuje pôžitok zo zdolávania ryby, popri tom je však dostatočne tuhý na nahadzovanie do veľkých diaľok. Osadený je SIC očkami väčších 
priemerov ako sa bežne používajú na udice podobného typu a  má dlhšiu rúčku. Trojdielne prevedenie uprednostňujú rybári pre ktorých je dôležitý 
pohodlný transport.  

Udice a navijáky
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*ø50 mm butt guide

kód dľžka záťaž transp. 
dľžka váha diely očká

CZ 0191 12’ 2,75 lb 186 cm 320 g 2 SIC
CZ 8656 12’ 3,00 lb 186 cm 320 g 2 SIC
CZ 8663 12’ 3,00 lb 126 cm 360 g 3 SIC
CZ 8670 13’ 3,50 lb 136 cm 350 g 3 CamouPro 50*
CZ 8687 13’ 3,50 lb 195 cm 405 g  2 SIC

64,80 €

71,30 €
67,10  €

76,10 €
83,70 €

*ø50 mm butt guide

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9873 360 cm 3,00 lb 184 cm 340 g 2 SIC
CZ 9880 390 cm 3,50 lb 200 cm 435 g 2 SIC50*

43,50 €
47,40 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6377 360 cm 3,00 lb 127 cm 340 g 3 SIC
CZ 6384 390 cm 3,50 lb 136 cm 380 g 3 SIC

41 €
45 €

*ø50 mm butt guide

kód dľžka záťaž transp. 
dľžka váha diely očká

CZ 8847 12’ 3,00lb 185cm 280g 2 SIC
CZ 8854 12’ 3,00lb 126cm 340g 3 SIC
CZ 8861 13’ 3,50lb 135cm 430g 3 MeshPro 50*
CZ 8878 12’ 3,50lb 185cm  345g 2 SIC
CZ 8885 13’ 3,50lb  200cm 370g 2 SIC

46,20 €

49,80 €
47,40 €

47,40 €
48 €

novinka
novinka



Tempo Carp

Tempo Carp predstavuje vynikajúci pomer ceny a kvality, ktorý si istotne mnohí obľúbia. Tuhý a pevný blank a veľké dvojstopkové očká umožnia 
dosahovať veľmi ďaleké hody. Charakteristika blanku však umožňuje vychutnať si zdolávanú rybu. Masívny držiak navijaka a Eva rúčka zabezpečujú 
pevný úchop.

Cork Action Carp

Tieto prúty predstavujú prechod medzi klasickými kaprovými udicami a modernými Boilies prútmi. Kým stabilný držiak navijaka a korková 
rúčka predstavujú kaprársku klasiku, štíhly a pevný blank z karbón kompozitu spĺňa všetky požiadavky moderného spôsobu lovu kaprov a 
bez najmenších problémov si poradí aj s veľkými rybami. Dvojdielne prevedenie umožňuje naplno využiť prednosti prúta počas zdolávania. Aj 
osadenie očiek s veľkým priemerom zodpovedá stavbe boilies prútov. Obrovské prvé očko  umožní dohodiť aj na 120 – 130 m.  

Action N Tele Carp

Rada prútov Action Carp bola vyvinutá na lov veľkých kaprov a amurov. Teleskopická verzia, Action N Tele Carp, je určená pre milovníkov 
klasiky - lovu kapra na ťažko s teleskopickými prútmi. Podobne ako iné teleskopy, aj tento je vyrobený zo sklolaminátového kompozitu. Spod-
né diely sú spevnené krížovým ovinom. V ponuke je v troch dĺžkach. S dlhšími verziami ( 360 cm a 300 cm) môžeme loviť z brehu a krátku 270 
cm môžeme využiť pri love z člna.

Entrant Carp

Vzhľadný dizajn a výhodná cena upúta každého začínajúceho kaprára . Dvojstopkové očká sú osadené SIC vložkami , ktoré sa vyznačujú veľkou oderu 
vzdornosťou. Blank udice je primerane pružný, vďaka čomu dobre vykryje výpady kaprov a amurov . Masívnejšia rúčka z EVA materiálu zaisťuje pevný 
úchop udice.

SpeC Spod
SpeC Spod zakrmovacia udica

Pri love kapra a amura je základom kŕmenie. Špeciálne pre tento účel vyvinutý SpeC Spod so svojim pevným, zároveň pružným blankom 
doslova vystreľuje ťažké zakrmovacie rakety a môžeme s ním dosahovať až 150 m dlhé hody. Pomocou tohto prúta môžeme za krátku chvíľu 
dopraviť na miesto lovu väčší objem krmiva, a  ani najväčšie zakrmovacie rakety nepredstavujú pre tento prút žiaden problém. Na hrubosten-
ný blank určený na veľkú záťaž boli osadené robustné očká veľkých priemerov. Aj spodné očká majú obzvlášť veľký priemer ( 390cm – 50mm a 
360cm – 40mm) na zaistenie hladkého odvíjania vlasca z cievky bez zbytočného trenia o úzke očká. Delená, pogumovaná rúčka v protišmyko-
vom prevedení zaisťuje pohodlné a bezpečné nahadzovanie.

UDICE A NAVIJÁKY
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kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9859 300 cm 3,00 lb 55 cm  220 g 2 SIC
CZ 9866 360 cm 3,00 lb 55 cm  273 g 2 SIC

42 €
48 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9941 270 cm 50-100 g 92 cm 230 g 4 SIC
CZ 9958 300 cm 60-120 g 93 cm 320 g 5 SIC
CZ 9965 360 cm 80-180 g 93 cm 370 g 5 SIC

28 €
30 €
32 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6353 360 cm 3,00 lb 186 cm 420 g 2 SIC
CZ 6360 390 cm 3,50 lb 200 cm 490 g 2 SIC

28 €
31 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6391 360 cm 3,00 lb 126 cm 385 g 3  SIC
CZ 6407 390 cm 3,50 lb 135 cm 500 g 3  SIC

24 €
26 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6339 300 cm 3,00 lb 157 cm 2 SIC
CZ 6346 360 cm 3,00 lb 185 cm 2 SIC

20 €
24 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6766 360 cm 3,00 lb  125 cm  390 g 3 SIC50*

CZ 6773 390 cm 3,50 lb 135 cm  450 g 3 SIC50*
33 €
35 €

*ø50 mm butt guide

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9668 360 cm 4,50 lb 185 cm 430 g 2 SIC
CZ 9651 390 cm 5,00 lb 199 cm 475 g 2 SIC50*

53 €
60 €

*ø50 mm butt guide

Miňo Gallo :: Johny Perfecto



Tempo Feeder

Tempo Feeder sa vyznačuje svojou pevnosťou , je určený na lov veľkých rýb a predstavuje veľmi priaznivý pomer cena – kvalita. Osadený je odľahčenými 
SIC očkami, rúčka v kombinácii korok – EVA je komfortná a ľahko čistiteľná. Určený je pre kaprárov ktorí sa zameriavajú na veľké ryby a zároveň potre-
bujú svoje nástrahy dostať pomerne ďaleko od brehu.

Entrant Feeder

Entrant Feeder je najlepšou voľbou pre tých ktorí sa len teraz zoznamujú s tajomstvami feedrového lovu. Masívny a robustne konštruovaný feedrový 
prút osadený SIC očkami obstojí v akýchkoľvek podmienkach. Použiteľný je na lov na rieke, ale aj jazere. EVA rúčka zaisťuje pohodlné uchopenie a 
dobre sa čistí.

Entrant Picker

Konštrukcia tejto udičky predstavuje dokonalosť pre každého začiatočníka s Picker lovom. Jeho štíhly ale pevný blank s odolnými SIC očkami 
si poradí s akoukoľvek veľkou rybou . Rúčka v kombinácii EVA  - korok je pohodlná a zároveň aj praktická.

Arcane Picker

Popri Arcane Carp Feeder prútoch rozširujeme rodinu Arcane o Arcane Picker. Tento prút na lov s jemnými systémami je ako stvorený na lov 
kaprov priemernej veľkosti. Pevný karbón kompozitový dvojdielny blank a vyššia odhodvá záťaž ( v dĺžke 270 cm do 25g  a v dĺžke 300 cm do 
30g)  ho zaraďuje o triedu vyššie, medzi Carp picker prúty. S týmto prútom nie je problém dosiahnuť na 30 – 40m vzdialené lovisko a nesklame 
nás ani keď našu nástrahu vezme väčšia ryba.

Entrant Telefeeder & Entrant Telepicker

Teleskopické verzie  Entrant Feeder a Picker prútov . Tieto prúty sú kombináciou praktičnosti teleskopických prútov a charakteristických predností 
delených 2 – 3 dielnych prútov.

Arcane Carp Feeder

Arcane Carp Feeder bol navrhnutý na zdolávanie veľkých kaprov a amurov. Štíhly, ľahký blank je však natoľko pevný, že s ním môžeme bezpečne 
dopravovať objemné košíky aj na väčšie vzdialenosti. Osadený je jednostopkovými SIC očkami. Rúčka v kombinácii korok – EVA je nielen vzhľadný ale 
aj praktický – dobre sa čistí.

Force Telematch

Vyrobený zo silných uhlíkových vlákien, ohybný telematch prút.  Je vhodný na lov aj v plytkých vodách. Dlhé diely zabezpečujú dynamickú 
akciu. Blank  z uhlíkových vlákien. Jednonohé SIC očká. Zosilnený držiak na navijak. Kombinovaná rukoväť  korok- EVA

UDICE A NAVIJÁKY UDICE A NAVIJÁKY
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kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6247 360 cm 70-140 g 127 cm 295 g 3+3  SIC
CZ 6254 390 cm 60-180 g  136 cm 345 g 3+3  SIC

41 €
43 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6223 360 cm 120 g+ 126 cm 380 g 3+3 SIC
CZ 6230 390 cm 150 g+ 136 cm 480 g 3+3 SIC

31 €
32 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6476 360 cm 60-120 g 128 cm 320 g 3+3 S-SIC
CZ 6483 390 cm 70-140 g 133 cm 365 g 3+3 S-SIC

28 €
29 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9927 270 cm 5-25 g 141cm 5-25 g 2+3 SIC
CZ 9934 300 cm 7-30 g 155 cm 7-30 g 2+3 SIC

38 €
41 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6261 300 cm 20-60 g picker 63 cm 270 g 6+3 S-SIC
CZ 6278 330 cm 40-90 g feeeder 66 cm 282 g 6+3 S-SIC

22 €
23 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6193 240 cm 5-15 g 124 cm 190 g 2+3 S-SIC
CZ 6209 270 cm 5-20 g 140 cm 215 g 2+3 S-SIC
CZ 6216 300 cm 10-25 g 155 cm 240 g 2+3 S-SIC

20 €
22,50 €

24 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0450 395 cm 10-80 g 132 cm  280 g 5 SIC
CZ 0467 420 cm 10-80 g 136 cm 350 g 5 SIC

36 €
39 €



Pole Rig • Rebríčky

CZ 2188

CZ 2195 CZ 2201CZ 2195 CZ 2201

MultiFish - Junior combo & Junior Tele Combo 
Detský set. Dvojdielny, alebo teleskopický prút s navijakom, navinutým vlascom a príslušenstvom pre našich najmenších, začínajúcich rybárov.

Tele Allround 
Vďaka univerzálnym a praktickým rozmerom je tento prút použiteľný na akýkoľvek spôsob rybolovu . Parabolická akcia je vhodná na zdolá-
vanie aj väčších rýb . Kvalitné SIC očká umožňujú aj používanie splietaných šnúr. EVA rúčka korkového vzhľadu zabezpečuje isté a pohodlné 
uchopenie udice.

Bombast Surf 
Pri konštruovaní tejto udice bolo našim cieľom aby sme sa s jej pomocou dostali aj na najviac nedosiahnuteľné vzdialenosti . Robustný blank je do-
statočne pevný a tuhý aby vydržal aj to najväčšie zaťaženie . Vyzbrojili sme ho vysoko odolnými SIC očkami s dlhou životnosťou . Rúčka je primerane 
dlhá na isté nahadzovanie a ukončená je kovovou zátkou

Entrant Bigfish 

Prút  bol navrhnutý na zdolávanie kapitálnych rýb . Výnimočne pevný blank a 
masívne dvojstopkové očká vydržia aj najnáročnejšie zdolávanie . 

Arcane Float

Výborne sa hodí na lov z brehu ale aj z člna. SIC očká zväčšeného priemeru uľahčujú lov počas májového kvitnutia topoľov . Rýchlosť a 
pružnosť blanku ho predurčuje na zdolávanie menších a stredne veľkých rýb . Korok – EVA rúčka je pohodlná a zaisťuje istý úchop.

MultiZoom- Pole

Biče CarpZoom sú ľahké, silné a spoľahlivé. Na každodenné použitie. Jedinečný výber dĺžok. Malý krúžok na špici uľahčuje použitie. Rukoväť je 
protišmyková, tým zabezpečuje stabilné držanie aj s mokrými rukami. 
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kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6094 270 cm 40-90 g 92 cm 280 g 5 SIC
CZ 6100 300 cm 50-100 g 93 cm 315 g 5 SIC
CZ 6117 300 cm 80-150 g 94 cm 350 g 5 SIC
CZ 6124 330 cm 50-100 g 95 cm 335 g 5 SIC
CZ 6131 330 cm 80-150 g 99 cm 360 g 5 SIC
CZ 6148 350 cm 50-100 g  97 cm 385 g 5 SIC
CZ 6155 350 cm 80-150 g 99 cm 410 g 5 SIC

19,20 €

23 €

21 €

23,50 €

23 €

23,50 €
24 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6285 360 cm 7-30 g 125 cm  190 g 3 SIC
CZ 6292 390 cm 15-40 g 135 cm 235 g 3 SIC

44 €
48 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha
CZ 3758 160 cm 10-30 g 125 cm 200 g 10,20 €

kód dľžka záťaž t . dľžka váha
CZ 3765 160 cm 10-25 g 140 cm 202 g 10,20 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6414 390cm 100-200g 136cm  590g 3 SIC
CZ 6421 420cm 100-200g  145cm  660g 3 SIC

42,30 €
44,80 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6490 240 cm 200-500 g 125 cm 415 g 2 alu-oxid
CZ 6506 270 cm 200-500 g 140 cm 490 g 2 alu-oxid
CZ 6513 300 cm 200-500 g 156 cm 510 g 2 alu-oxid

20 €
22,50 €
26,30 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely
CZ 1855 200cm 5-25 g 112 cm  70 g 2
CZ 1862 300cm 5-25 g 112 cm 130 g 3
CZ 1879 400cm 5-25 g 115 cm 230 g 4
CZ 1886 500cm 5-25 g 115 cm 357 g 5

4,10 €
6 €
9 €
13 €

kód plavák silón háčik
CZ 2188 1,5 g 8 m/0,16 mm #14
CZ 2195 1,5 g 8 m/0,16 mm #14
CZ 2201 2,0 g 8 m/0,16 mm #14

2,20€

Szabolcs Kárpáty :: Szabolcs Kárpáty
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Jumbo BBC 

V  tejto kategórii je navijak Jumbo BBC 
nielen najlepším spomedzi CarpZoom 
najijakov, ale obstojí aj v  konkurenčnom 
boji. Základ tvorí hliníková cievka s veľkou 

kapacitou, široká možnosť ladenia 
prednej brzdy a  náhradná 

uhlíková cievka.Preklápač so 
systémom One Way Clutch, 

5+1 kvalitných ložísk, prevod 4,1:1 
ponúka dostatočnú silu pri zdolávaní 

a rýchle navíjanie. Kvalita a dlhá životnosť 
použitých materiálov ho robia vhodným aj 
na lov sumcov.

Combat CT8000

Navijak na lov naozaj veľkých rýb. Kaprári 
sa môžu tešiť. Podarilo sa nám vyrobiť 
navijak s výnimočne vysokým zdvihom 
a veľkou kapacitou. Vďaka plytkej cievke 
je prednostne určený pre „ďalekonosné“ 
prúty, ale uplatnenie nájde aj na Heavy 
Feeder prútoch. Kovový klip nám tiež 
dopomôže k presnosti našich hodov. 
7+1 ložisko zabezpečuje hladký chod 
a precízne nastaviteľná predná brzda 
zabezpečuje hladké zdolávanie rýb. 
Prevod 4,6:1 napovedá, že ide o 
vyslovene silový navijak, čo potvrdzujú 
aj mohutné, kovové ozubené kolá vo 
vnútri navijaka. Okamžitý stop systém a 
dobre vyvážený rotor spríjemňujú prácu s 
týmto strojom. 

Contact BF 10000

9+1 ložiskový Surf navijak na ďaleké hody, 
prednostne určený na lov veľkých kaprov, 
amurov. Extra veľká kapacita cievky 
umožňuje jeho použitie pri vyvážaní, ale tvar 
cievky v kombinácii s prútmi s dobrou vrhacou 
charakteristikou nám umožni dosahovať aj 
vyše 100 metrové hody. Kovová kľuka s veľkou 
, v dlani dobre sediacou rukoväťou a prevod 
3,9:1 zabezpečujú bezpečné zdolávanie 
aj v prípade ulovenia veľkej ryby. Kovová 
cievka a kovový klip tiež napovedajú o použití 
komponentov vyššej kvality pri výrobe tohto 
navijaka. Môže sa z neho stať náš dlhoročný a 
spoľahlivý pomocník. 

Atomic BBC

Verným pomocníkom sa môže stať tento 
hliníkový baitrunner navijak. Niet viac ne-
skorým zásekom a stratených rýb. Navijak 
je vybavený precízne nastaviteľnou prednou 
a zadnou brzdou, hliníkovou cievkou, 4+1 
ložiskami. Tento navijak sme tiež vybavi-
li rolničkou proti krúteniu vlasca, takže sa 
ani pri sťahovaní našich systémov z veľkých 
diaľok nebudú na vlasci tvoriť slučky. Kovo-
vá kľučka a okamžitý stop systém zvyšujú 
komfort používania tohto navijaka.
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kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3086 BF10000 754g 3,9:1 (74cm) 0.40/450; 0.45/350; 0.55/240 72 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 2461 CT8000 637g 4,6:1 (108cm) 0,20/390; 0,24/270; 0,26/230 77 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3116 5000BBC 485g 5,1:1 (64cm) 0,35/180; 0,40/140; 0,50/100
CZ 3123 6000BBC 523g 5,1:1 (65cm)  0,40/220; 0,50/140; 0,60/110

43 €
46 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 8588 10000BBC 815g 4,1:1 (85cm) hli.: 0,26/230 I uhlík: 0,33/130 65,90 €

kód model materiál
CZ 5172 BF10000 kov (hlboký) 13,50 €

kód model materiál
CZ 4410 CT8000 kov (hlboký)
CZ 4427 CT8000 kov (shallow)

13,50 €
15,50 €
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MegaBite BBC

Univerzálny navijak pre feedrový, boilie a  aj kaprový rybolov. 
Zosilnená, spoľahlivá stavba, vyrovnaný, jemný chod, precízny 
brzdový systém, tieto slová vystihujú najviac tento navijak. Dizajnéri 
kládli veľký dôraz na detaily, napríklad pohodlná hliníková rukoväť, 
ktorá zapadne do každej dlane. Uhlíková náhradná cievka.

Black Ghost BBC

Baitrunner navijak so silným grafi tovým telom, hliníkovou cievkou a 
uhlíkovou náhradnou cievkou. Vyrába sa v 4 veľkostiach. Je vhodný od 
feedrového lovu až po boiliesový lov. Vďaka použitým materiálom má 
veľmi ľahký chod.

Široká možnosť nastavenia bŕzd
Hliníková a uhlíková cievka
5+1 ložísk
Prevod 5,1:1

Entrant BBC

Entrant batruner je dokonalý doplnok k prútom rady Entrant 
určených na lov v stredných vzdialenostiach. Do masívneho tela 
navijaka sme umiestnili spoľahlivý dvojbrzdový systém, s ktorým 
môžeme rýchlo reagovať  na záber ryby. Prakticky jedným pohybom 
nastaviteľná predná brzda zabezpečuje plynulé vykrývanie prudkých 
výpadov veľkých rýb. Hladký chod zaisťujú 3+1 ložiská. Hliníková 
cievka.

Tempo BBC

Baitruner vyvinutý vyslovene ku kaprárskym prútom Tempo Carp.  
Masívne telo ukrýva pevné súčiastky a spoľahlivý, rýchlo prepína-
teľný dvojbrzdový systém s ktorým máme udicu vždy pripravenú 
na zdolávanie veľkých rýb. Dlhé rameno kľučky uľahčuje navíjanie 
vlasca, vyvýšená do kónusu tvarovaná cievka zaisťuje hladké odvíja-
nie vlasca počas nahadzovania a presnú vzdialenosť nám zabezpe-
čuje kovový klip s pružinou. Precízne nastaviteľná brzda a ergono-
micky tvarovaná rukoväť kľučky nám len spríjemní chvíle zdolávania. 
Hladký chod navijaka zaisťuje 5 + 1 precízne rozmiestnených ložísk.
Vyvýšená hliníková cievka s kovovým klipom s pružinou. Precízne 
nastaviteľná predná brzda. spoľahlivý, rýchlo prepínateľný dvojbrz-
dový systém.
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kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 0313 3000BBC 322 g 5,1:1 (50 cm) 0,25/245; 0,30/170; 0,35/125
CZ 0320 4000BBC 335 g 5,1:1 (51 cm) 0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
CZ 0337 5000BBC 439 g 5,1:1 (52 cm) 0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
CZ 0344 6000BBC 453 g 5,1:1 (60 cm) 0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

42,20 €

45,30 €
44 €

46,50 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 9811 4000BBC 355 g 5,2:1 (65 cm) 0,30/155; 0,35/115; 0,40/90
CZ 9828 5000BBC 420 g 5,2:1 (68 cm)  0,35/180, 0,40/140, 0,50/90
CZ 9835 6000BBC 455 g 5,2:1 (68 cm) 0,45/115, 0,50/95, 0,60/65

32 €

34 €
33 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 9781 4000BBC 395 g 5,2:1 (51cm) 0,30/175, 0,35/130, 0,40/100
CZ 9798 5000BBC 415 g 5,2:1 (55c m) 0,35/195, 0,40/150, 0,50/95
CZ 9804 6000BBC 445 g 5,2:1 (60 cm) 0,45/140, 0,50/115, 0,60/80

22 €

24 €
23 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 2067 6000BBC 488 g 5,2:1 (65 cm) 0,45/115; 0,50/95; 0,60/65 38 €



Black Ghost FD

Na tomto Carp Zoom navijaku sme unikátnym spôsobom odstránili 
chorobu väčšiny navijakov – kývanie a používaním sa zväčšujúcu 
vôľu kľučky. Kľuka bola vybavená malým lemom, ktorý dokonale 
zapadne do drážky uchytenia kľuky a tým je stabilne fi xovaná aj 
počas dlhodobého používania. 5+1 ložisko zabezpečujú hladký chod 
a kovová cievka umožňuje používanie hoci aj tenkej spletanej šnúry 
na lov rýb. Ideálny na prívlač, ale jeho menšie verzie sú vhodné aj 
na lov s Match, alebo Bolo prútmi. Extra jemná predná brzda sa dá 
precízne vyladiť aj k používaniu jemného nanofi lu. Dobre vyvážený 
navijak s hladkým chodom. 

Black Ghost RD

Klasický navijak so zadnou brzdou. Je vhodný na každý spôsob lovu, 
vďaka širokej možnosti nastavenia bŕzd a veľkou zaťažiteľnosťou.
Hliníková cievka a grafi tová náhradná cievka
5+1 ložísk
Prevod 5,1:1

Arcane 6000 Long Cast Feeder

Arcane Long Cast 6000 je ďalekonosný navijak, ktorý bol navrhnutý pre 
Arcane feeder prúty. Precízna, jedným pohybom nastaviteľná predná 
brzda umožňuje rýchlo reagovať na výpady rýb počas zdolávania. 5 
guličkových a jedno ihličkové ložisko zaisťujú hladký chod navijaka. 
Plytká, do kónusu tvarovaná hliníková cievka je garanciou ďalekých 
hodov. Samozrejmosťou je aj kovový klip s pružinou. Hliníková cievka 
s kovovým klipom. Rýchlo a precízne nastaviteľná predná brzda

Arcane Feeder

Vzhľad a vypracovanie tohto navijaka dokonale ladí s prútmi rady Arcane. 
Opatrený je precíznou prednou brzdou , ktorej sme skrátili rozsah , vďaka 
čomu môžeme rýchlejšie reagovať na prípadné prudké výpady rýb. 5 gu-
lôčkových a jedno ihličkové ložisko zabezpečujú hladký chod . Vybavený 
je toho času obľúbenou a praktickou plytkou cievkou opatrenou klipom, 
ktorý dopomáha k precíznej a presnej rybačke.
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kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 0351 4000RD 304 g 5,1:1 (48 cm) 0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
CZ 0368 5000RD 410 g 5,1:1 (53 cm) 0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
CZ 0375 6000RD 425 g 5,1:1 (56 cm) 0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

30,10 €

32,70 €
31,40 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3048 3000FD 278 g 5,1:1 (49 cm) 0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
CZ 3055 4000FD 292 g 5,1:1 (49 cm) 0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
CZ 3062 5000FD 385 g 5,1:1 (50 cm) 0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

29 €

33 €
31 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 7589 3000 290 g 5,1:1 (76 cm) 0,20/210; 0,22/170; 0,28/120
CZ 7572 5000 397 g 5,1:1 (83 cm) 0,22/220; 0,30/190; 0,35/150

34,20 €
36,90 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 9842 6000 398 g 5,2:1 (74 cm) 0,45/115, 0,50/95, 0,60/65 31 €
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Multifish Carp RD

Navijak so zadnou brzdou, určený pre klasické teleskopické prúty. 
Na odľahčenú, grafi tovú cievku sme už pre Vás navinuli 0,30 – 
ku vlasec, aby ste sa nezdržiavali a hneď mohli loviť. Navijak s 
primeraným počtom ložísk s hladkým chodom, s prevodom 4,9:1 
vhodný na klasický lov na ťažko, alebo lov šťúk.

Multifish Junior RD

Multifi sh junior RD je ideálny navijak pre tých, ktorí nechcú, 
alebo si nemôžu dovoliť míňať balík peňazí za jeden navijak. 
Ideálny na prúty do 3m, hoci aj na lov na ťažko. Jemne 
nastaviteľná zadná brzda bude spoľahlivo pracovať aj počas 
zdolávania väčších rýb a nezlepí sa. Ložiskami vybavený navijak 
s prevodom 5,2:1 s grafi tovou cievkou, na ktorú sme už pre Vás 
navinuli vlasec 0,25 mm.

Multifish Carp BBC

Jedno ložiskový  Baitrunner navijak s grafi tovou cievkou s 
navinutým silónom v priemere 0,35 mm.
Jedno ložisko
Prevod 4,9:1

KID 200F
Detský naviják

1 ložisko,5,2:1 prevod
váha 162 g,umelá hmota
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kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 2755 5000BBC 210 g 4,9:1  0,35/200; 0,40/160; 0,45/120 18 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3109 5000 347 g 4,9:1 0,35/220; 0,40/170; 0,50/110

14 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3093 3000 236g 5,2:1 0,20/260; 0,28/135; 0,30/115

12 €

kód model kapacita vlasca (mm/m)
CZ 7680 200F 0,18/245; 0,20/200; 0,25/125

6 €
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Bucko ŠimonBaranyai Tibor :: Pavol Páleš :: Marian Hučko


