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CZ 0702
Carp Expedition Bivvy 1

480 €

Masívny, jednomiestny rybársky stan. Postavenie celého
bivaku je otázkou pár minút.

CZ 6810
Adventure 3+1 Bivvy

180cm

Hliníková konštrukcia.
Odolnosť voči vode 5000 mm
Silné,nastaviteľné tyče konštrukcie
Zrolovateľné okná a dvere pomocou postranných pások
Extra silné kotviace kolíky so závitom
Držiak na prúty
Prepravné miery 95×26×26cm,6,8 kg
Miery 215x280x135 cm

135cm

203,80€

95×26×26cm

28

0c

m

kotviace
kolíky

m

5c

21

5000
mm

180cm

6.8kg

17kg
155×37×37cm

CZ 6780
Adventure 2 Bivvy

336

32

0c

8000
mm

m

kotviace
kolíky

0c

m

35

€

CZ 6827
Adventure 3+1 Overwrap

150cm

Je to ideálna voľba pre každého, (skvelý pomer ceny
a kvality) kto hľadá dvojmiestny stan. Vďaka silným
nastaviteľným tyčiam a harmonikovému systému sme
dostali veľmi robustný a stabilný stan ktorý dokonale
odolá poveternostným podmienkam . Cirkuláciu vzduchu
zabezpečuje 5 dostatočne veľkých okien so sieťkou proti
komárom . Praktickou časťou je aj predná strieška ktorá
chráni celú plochu predných dverí pred dažďom a na ktorej
sa nachádzajú 2 popruhy na upevnenie prútov . So silnými
závitovými kolíkmi ho postavíme hoci aj na tvrdú kamenistú
zem . Súčasť stanu je aj odnímateľná podlaha ale môžeme
ho používať aj bez nej .Vďaka harmonikovému systému doba
inštalácie trvá iba niekoľko minút . Pri extrémnej zime je
možnosť dokúpiť si zimný prehoz ktorý nám znásobí teplotu
a ochráni aj pred kondenzáciou pary .
Miery 300 x 270 x 150 cm
Prepravné miery 116 x 30 x 30 , 10,65 kg
Odolnosť voči vode 8000 mm

116×30×30cm

30

0c

m

CZ 6797
Adventure 2 Overwrap

m

0c

27

Odolný zimný prehoz na skoré jarné , jesenné a
zimné výpravy .Je to dokonalá tepelná izolácia .
3,8 kg

kotviace
kolíky

CZ 6803
Frontier Bivvy & Overwrap

303 €

Frontier 2 miestny bivak + zimný prehoz

Tento bivak charakterizuje skvelý pomer ceny a
kvality . Súčasťou stanu je zimný prehoz ktorý nám
znásobí teplotu a ochráni aj pred kondenzáciou
pary . Cirkuláciu vzduchu zabezpečuje 5 dostatočne
veľkých okien so sieťkou proti komárom . Obstojí aj
v nepriaznivom počasí .
Miery 290 x 290 x 163 cm
Prepravné miery 185 x 20 x 22, 12,50 kg
Odolnosť voči vode 5000 mm

8000
mm
kotviace
kolíky

+

135 €

Zimný prehoz Adventure 2

Odolný zimný prehoz na skoré jarné , jesenné a zimné výpravy.
Je to dokonalá tepelná izolácia . 2,9 kg

2.9kg
kotviace
kolíky

12.5kg
185×20×22cm
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168 €

Zimný prehoz Adventure 3+1

3.8kg

163cm

10,65 kg

Stan s gigantickými mierami ocení každý kto
hľadá pohodlie . Vďaka výške 180 cm a veľkému
vnútornému priestoru sa v ňom zmestia pohodlne
tri osoby aj s výbavou . Cirkuláciu vzduchu zabezpečí
5 dostatočne veľkých okien ( vpredu 3 , vzadu 2 )
so sieťkou proti komárom . Napriek gigantickej
veľkosti sa postaví za pár minút .
Pri extrémnej zime je možnosť dokúpiť si zimný
prehoz ktorý nám znásobí teplotu a ochráni aj pred
kondenzáciou pary .
Miery 320 x 350 x 180 cm
Prepravné miery 155 x 37 x 37, 17 kg
Odolnosť voči vode 8000 mm

29

0c

m

m

0c

29

5000
mm
kotviace
kolíky
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CZ 3499
Expedition Shelter

130 €

CZ 0008
Expedition Brolly

Polostan

Dáždnikový prístrešok

Praktický polostan na kratšie túry a nočný rybolov.Odolnosť voči
vode je do 5000 mm., odoláva silnému dažďu a vetru . Konštrukcia je
hliníková , ľahká a stabilná. Rýchla a jednoduchá montáž.
K stanu patrí aj odnímateľná podlaha a kotviace kolíky.

26

kotviace
kolíky

0c

CZ 5196
InstaQuick Fishing Tent

m

5.7kg

0c

m

17

13×158cm

18

kotviace
kolíky

0c

CZ 2546
Pop Up Shelter

24

0c

CZ 5975
Umbrella Shelter, camou - 250cm

kotviace
kolíky

m

0c

m

18

Pop Up stan

Už žiadne stresy pri outdoorových aktivitách .Sekundový stan Pop
UP ktorý sa sám postaví je dokonalá ochrana pred slnkom , vetrom
a dažďom .
silná kovová konštrukcia
2,5 kg
miery : 150x150x180 cm
Prepravné miery : 67 x 9 cm

57,90 €

Dáždnik s priemerom 250 cm s odnímateľnou bočnicou nás
bezpečne ochráni pred slnkom alebo nepriaznivým počasím.

250 cm

180cm

2.5kg

3.2kg
ø10×135cm

m

0c
15

150-300 cm

„CADDAS” stan na čln

CZ 7641
Umbrella - 220cm

Jedinečné riešenie na rybolov plánovaný na člne. Odolnosť voči
vode 5000 mm.
Pružná konštrukcia.
Priesvitné PVC okná.
Nastaviteľný podľa šírky a dĺžky člna.
Dĺžka:150-300 cm
Šírka 120-130 cm

108×15×10cm

kotviace
kolíky

150cm

60 €

4.0kg

62,30 €

3.0kg

CZ 7634
Umbrella Shelter - 250cm

CZ 6910
CADDAS Boat Tent

m

0c

15

ø10×138cm

40 €

kotviace
kolíky

m

Dáždnik s odnímatelnou bočnicou s voduodpudivého materiálu.
Priemer 250 cm.

205cm

3000
mm

8.8kg
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kotviace
kolíky

166 €

Rýchlo zostavený, ľahký rybársky stan. Vystuženie stanu je zabezpečené silnými sklenými vláknami, ktoré poskytujú dostatočnú oporu
pre stany na každej strane. Poskytuje dobrú ochranu proti vetru a
slnečnému žiareniu, ale aj proti dažďu. Je to ideálna voľba pre tých,
ktorí by radi využili všestranný stan na jednodňové letné výpravy
.Predná plachta sa sá jedným pohybom sklopiť a tým získame z každej strany uzavretý stan ,
silná konštrukcia zo sklenených vlákien
Odolnosť voči vode 3000 mm
hmotnosť: 8,8 kg
miery : 180x180x205 cm
prepravné miery : ø67x9cm

ø67x9cm

140cm

140×18×18cm

Poskytuje dobrú ochranu proti vetru a slnečnému žiareniu, ale aj
proti dažďu , Hlavnou výhodou je jednoduché a rýchle rozloženie , je
to polostan a dáždnik v jednom .
miery : 240x150x140 cm
prepravné miery : 13x158 cm
hmotnosť: 5,7 kg

135cm

5000
mm

7.4kg

ø67×9cm

90 €

30

€

Dáždnik s priemerom 220 cm nakloniteľný, vodeodolný aj počas
najväčších dážďov.
220 cm

5000
mm

m

30 c

-1
120

2.3kg
ø9×122cm
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4€

7,20 €
CZ 1628
Umbrella Holder 1.

CZ 1635
Umbrella Holder 2.

Držiak na dáždnik jednoducho zapichnete
do zeme a zatlačíte na vystupujúcu časť
nohou. Dáždnik zapichnete do vyčnievajúcej
rúrky a zaistite skrutkou. Vhodný na všetky
bežné druhy dáždnikov. 22 mm priemer
rúrky. Dĺžka 30 cm

Pevný držiak na dáždnik so závitom na
hrote pre ľahšie umiestnenie do zeme aj pri
tvrdšom podklade s kolíkom.
18 mm priemer rúrky
Dĺžka 40 cm

12,50 €
12 €

CZ 3383
Spare Bedchair Leg

CZ 7672
Peg Set
10 kusová sada kovových kolíkov so
závitom. Uchytenie je z umelej hmoty.

CZ 5790
Easy Comfort Armchair

9,20 €

Keby chcel trochu objemnejší človek používať
lehátko, často sa stáva že nosnosť lehátka
to jednoducho neumožní. Riešením je táto
náhradná noha, ktorá je kompatibilná s väčšinou
predávaných lehátok a zaisťuje im vyššiu
nosnosť. V prípade nutnosti je ich možné použiť
viac. Je teleskopicky nastaviteľná, zložená má
26 cm, roztiahnutá 38 cm. Dodávame ju s extra
veľkou pätkou proti zaboreniu.

51 €

Easy Komfortná rybárska stolička s opierkami

CZ 3406
Bivvy Rod Holder
Ku stanu pripojiteľný stojan na udice so suchým
zipsom Praktický a často „zachraňujúci“ doplnok
ku stanom. Túto teleskopicky nastaviteľnú tyč
môžeme pripevniť ku stanu, čím zabezpečíme
extra stabilitu našim prútom. Stabilné uchytenie
udíc zabezpečujú 3 extra silné suché zipsy.
Čalúnené vyhotovenie je šetrné k udiciam. Vďaka
svojim úchytom a teleskopicky nastaviteľnému
systému je kompatibilný s väčšinou stanov.
Nastaviteľnosť 60 – 100cm.

Kompaktná stolička, vyznačujúca sa minimálnymi prepravnými rozmermi, ktorá je
jedným pohybom postaviteľná na požadované miesto. Kostru má masívnu a pevnú,
napriek tomu však ľahkú. Pohodlné sedenie
je vyššie položené a ľahko sa z neho vstáva. Chrbtová opierka je fixne uchytená a
dokonale drží tvar chrbtice. Všetky nohy sú
vybavené rýchlo uzáverom a pätkami , ktoré
sa dobre osadzujú v teréne. ( vďaka svojim
vynikajúcim vlastnostiam si ho rýchlo zamilujete) 49x38x40/82cm, 4,8kg

CZ 6537
MAXX Comfort Armchair

CZ 2317
Comfort N2 Armchair

84

€

CZ 9606
Recliner Comfort Armchair

€

Extra ľahká ale spevnená rybárska stolička
s opierkami na ruky. Vystlaná sedacia časť
zabezpečí pohodlné sedenie aj počas dlhších
výprav za rybolovom. Opierka je nastaviteľná
skoro až do vodorovnej polohy . Nastaviteľné
teleskopické nohy so širokými pätkami si
poradia aj s 15 cm výškovým rozdielom na
povrchu. Nie je taký nerovný povrch kde by
si táto stolička neporadila.
50x50x35/88cm
5,7kg

Polstrované rybárske kreslo s umelými
lakťovými opierkami . Vďaka ergonomickej
výplni je ideálny pre viacdenné rybárske
výlety, kde si môžete vychutnať komfortné
pohodlie. Veľká opierka na ruky poskytuje
dokonalú podporu pre predlaktie a operadlo možno nastaviť podľa potreby. Zosilnená a zvýšená rámová štruktúra spĺňa
potreby aj veľkých rybárov. Vďaka teleskopickým nohám so širokými pätkami proti
zabáraniu do mäkkého povrchu ju využijeme prakticky všade.
miery: 56x46x42/98cm
prepravné miery: 19x96x14 cm
váha: 5,2kg

75 €

Popri spevnenej konštrukcii je to jedno
veľmi ľahké a pohodlné kreslo s lakťovými
opierkami . Vystlaná sedacia časť zabezpečí
pohodlné sedenie aj počas dlhších
výprav za rybolovom . Chrbtová opierka
je viacstupňovo polohovateľná . Vďaka
teleskopickým nohám so širokými pätkami
proti zabáraniu do mäkkého povrchu ju
využijeme prakticky všade.
rozmery: 53x51x37/90cm
váha: 6,30kg
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Recliner Komfort rybárske kreslo

N2 Komfortná rybárska stolička

100,70€

MAXXX Komfort rybárske kreslo

Maros Silling

68

89 €

CZ 4726
Heavy Duty 150+ Armchair

CZ 7986
Full Comfort Boilie Armchair

150+extra silná rybárska stolička

Komfortná rybárska stolička s veľkými
rozmermi a opierkami na ruky.

60x57X49/110 cm

Komfortná rybárska stolička

Zpevnená rybárska stolička s opierkou na
ruky.Zaťaženie nad 150kg.Viacstupňová
nastavitelná opierka.

60x64x32/107 cm
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CZ 9620
Quick-X Bedchair

37 €

Quick-X lehátko

29 €
CZ 0666
ECO Chair „Adjustable legs”

5.2kg

CZ 9613
Light Comfort Armchair
Ľahké skladacie kreslo

47x40x23/71cm
oceľová konštrukcia
nastaviteľné nohy
pevný poťah

Rybárske lôžko, ktoré pripomína táborové postele, je ideálnou voľbou pre tých, ktorí nechcú prepravovať veľké a ťažké
rybárske lehátka . Najvhodnejšia voľba na jedno a dvojdňové
výpravy .
• miery: 188x62x44 cm
• prepravné miery: 19x96x14 cm
• ľahká konštrukcia (5,2 kg)

Ľahká ale silná rybárska stolička na kratšie
výpravy. Má hliníkovú konštrukciu a je skladné
a ľahká pre transport.
• miery: 47x45x69/84 cm
• prepravné miery: 56x79x8 cm
• ľahká konštrukcia (2,9 kg)

19x96x14cm

CZ 1390
Foldable Armchair

66 €

24 €
120 €

CZ 0727
Full Comfort Bedchair

Praktická, ľahká ale silná stolička v opierke
s otvorom na nápoje.

Komfortné rybárske lehátko

53x43x41/94 cm
2,5 kg

Šesťnohé, vystlané, pohodlné lehátko s vreckami.
210x83x35 cm
9,5kg
9.5 kg

49 €

85x83x21cm

ODNÍMALEĽNÝ VANKÚŠ

CZ 6834
Flat Giant Bedchair

16 €

145 €

Ploché extra veľké rybárske lehátko

CZ 3789
Folding Alu Armchair
Veľmi ľahká hliníková stolička. Vďaka veľkej
sedacej časti sa do nej pohodlne zmestí aj
objemnejší človek. Nosnosť 120 kg
Miery sedacej časti : 50 x 40 cm
Výška opierky : 36 cm
V prvom rade odporúčame do stanov, na móla
a iné rovné povrchy ale vhodné sú aj na rodinné
kempovanie. Stolička váži len 2, 7 kg. Nohy sú
ukončené protišmykovou gumou.
51x40x47/80cm
2,7kg

CZ 6551
Classic Camp Chair
Skladacia kempingová stolička s kovovými
nohami a polyesterovým sedátkom
.Vynikajúca voľba na menšie rybárske
výpravy .
rozmery: 38x39x40/71cm
váha: 3,00kg

11kg

Foldable Chair

Ak chcete zažiť domáce pohodlie aj na brehu , potom sa na
prvom mieste v zozname nachádza plochá posteľ navrhnutá
pre najväčších rybárov . Kvalitný a rozmerný matrac vám bude
držať v ideálnej polohe vašu chrbticu. Osem teleskopických nôh
osadených veľkými pätkami sa nezaboria ani do premočenej
zeme nech je na nej akákoľvek váha .
rozmery: 215x100x30cm
váha: 11kg

100x76x29cm

Ľahko prenosná rybárska stolička v dvoch
veľkostiach.

kód

CZ 0710
Comfort Bedchair

veľkosť

CZ 3170 M 40x40x36/69 cm
CZ 3187 L 45x45x41/74 cm

12 €
13 €

110,30€

Komfortné rybárske lehátko so šiestimi nastaviteľnými
nohami.
210x79x35 cm
9,6kg

10,50 €

9.6kg
85x66x14cm

Bedchair Bag&Chair Bag
Taška na stoličku a lehátko

15,20 €
CZ 0160
Chair Rain Cover

Ochranný návlek na stoličku

Povrch odpudzujúci vodu. Prúžky, mašle
na upevnenie.
62x130x21cm
86

CZ 0177
Bedchair Rain Cover

Ochranný návlek na lehátko

Povrch odpudzujúci vodu. Prúžky, mašle
na upevnenie. 86x215x21cm

Dokonalé riešenie na prepravu nášho rybárskeho nábytku pretože
ich ochráni pred vlhkom aj drobným nečistotám. Vystužený a
spevnený popruh napomáha ľahkej preprave. Vodeodolný materiál.

kód

veľkosť

CZ 3437 taška na stoličku
80x65x18 cm
17 €
CZ 3420 taška na lehátko & stoličku 80x80x20 cm 19,20 €
CZ 3444 extra veľká taška na lehátko 100x85x24 cm 22 €
87
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CZ 9639
Extreme Sleeping bag

PRÍSLUŠENSTVO
65 €

Spací vak

Veľký,komfortný spacák,zaručujúci maximálne pohodlie,teplo a sucho.
Po oboch stranách so zipsom, popruh na uchytenie o lehátko.
210x84cm
3,80 kg

CZ 3888
Comfort Sleeping Bag

50

CZ 2324
Roll-Top Bivvy Table

€

37,50

€

Roll-top skladací stôl

Spací vak s kapucňou v tvare múmie vyslovene na zvýšenie komfortu
počas studených nocí. Úniku tepla bráni najviac sťahovacia kapucňa
na suchý zips a krycia légia zipsu. Do 5 stupňov ho môžeme bezpečne
používať.
80x225cm
2,2kg

36

€

Stôl do stanu

Praktický, v porovnaní s inými vyšší stolík na
nástrahy alebo aj na kempovanie. Každý, kto
chodieva na viacdňové boilies túry presne vie
aké nepohodlné je vypiť svoju kávičku, alebo
nebodaj sa najesť z klasického stolíka na
nástrahy. Riešením je tento harmonikovite
sa skladajúci stôl, ktorý v zahraničí už roky s
obľubou používajú boiliesári, ale aj na bežné
kempovanie. Jedným pohybom rozložiteľný, je
masívny a relatívne dobre zaťažiteľný.

Komfortný spací vak

CZ 3376
Bivvy Table

29

19

€

Multifunkčná digitálna váha

Veľký, kovový stolík na nástrahy so štyrmi
teleskopicky nastaviteľnými nohami. Pohodlne
sa na ňom pomestí množstvo našich dipov,
aróm a nástrah. Tácka je veľká s takmer 2 cm
vysokým okrajom, z ktorej sa v nestabilnom
teréne, veternom počasí neskotúľajú naše veci.
Stolík dodávame v praktickej prepravnej taške.
37x47x23/32cm
2,40kg

53x51x49cm
transp. veľkosť: 12x54x20cm
2,90kg

CZ 5820
Easy Camp Sleeping Bag

CZ 0367
Multi Scales

Digitálna váha na veľké ryby . Má ľahko čitateľný, veľký LCD displej s modrým podsvietením pre dobrú viditeľnosť aj za slabšieho svetla a v noci .
LCD displej s modrým podsvietením
funkcia automatického zachovania hodnoty
funkcia Tara - pre ľahšie odpočítanie vážiaceho saku
1 metrová meracia páska
Magneticky hák na upevnenie
možnosť váženia: kg, lb, oz
meranie teploty (° C, F)
merací rozsah: 50 kg
batérie 2ks AAA (súčasť balenia )

€

Easy Camp spací vak

Riešenie kvalitného spacieho vaku za dostupnú cenu. Použité
materiáli, správna veľkosť a kapucňa zaručí ideálny komfort.
75x220cm
0,93kg

CZ 8081
Tackle Trolley

46

Prepravný vozík – rudla

CZ 0184
Double Wheel Trolley

96

€

Dvojkolesový prepravný vozík

Dokonale variabilný systém na prepravu kompletnej výbavy na
lovné miesto.
Oceľová konštrukcia
Sklápateľné bočnice
Nastaviteľné nohy
Otvorený 63x118x30 cm
Zatvorený 58x72cm

88

Neoceniteľný pomocník na
prepravu našej výbavy na
lovné miesto. Konštrukcia je
volená tak, aby pomery síl pri
naklonení vozíka s bremenom
boli čo najvyrovnanejšie a tým
aj bezpečné.
Je skladný a
ľahký. Skladací rám, hliníková
konštrukcia, ľahko vyberateľné
kolieska
preto
zaberie
minimálne miesto v aute .
Rozmery nákladovej plošiny:
40x30cm
prepravné rozmery: 72x52cm
váha 4,7kg

11,80 €

€

5

€

CZ 8281
Practic Scales, 50 kg

CZ 7565
Round N2 Mechanical Scales, 32 kg

Digitálna váha do 50kg
Zobrazenie váhy v kg,lb,OZ
Batérie 2xAAA sú súčasťou balenia

Klasická, cenovo dostupná, rybárska
mechanická váha . Veľkou výhodou je aj
samonavíjací meter v spodnej časti váhy o
dĺžke 1m.

Digitálna váha

N2 mechanická váha 32 kg

Max.: 32 kg

23,90€
CZ 7970
Foldable Handle
Digital Scales, 50 kg
Digitálna váha

6,60 €
CZ 7949
Scales Pouch

Puzdro na rybársku váhu

Digitálna váha do 50kg s presnosťou
20g,LCD displejom (modré podsvietenie)a
zabudovaným teplomerom.
Zobrazenie váhy v kg,lb,OZ
Batérie 2xAAA (nie sú súčasťou balenia)

Puzdro bezpečne ochrani váhu pri preprave, transporte a pri skladovaní.
14x25x5 cm
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€

23,90 €

CZ 3064
Bigfish Floating & Foldable Weigh Sling
Vážiaci a prechovávací vak

Vak s očkami na stranách na rýchli a ľahký prietok vody na kapitálne ryby,amurov ale aj sumcov.

CZ 9996
Practic-X Carp Cradle

Boilie Drying Bag

Podložka pod ryby – vanička

Taška na sušenie boilies

Stabilná veľká polstrovaná vanička pod kapra s pevným a odolným
rámom. Vlastnosti:
Ľahká, odolná konštrukcia
Odolný polstrovaný materiál
Uzáver na suchý zips
Miery: 125x75x45 cm
Prepravné miery : 75x64x15 cm

Praktická silná sieťová taška na sušenie boilies

130x50 cm

kód

72 €

veľkosť

CZ 1444 5 kg; 30x45 cm 6,50 €
CZ 1451 10 kg; 45x60 cm 8 €

CZ 1925
2in1 Unhooking Mat & Weigh Sling
Podložka a vak na váženie

10,70 €

CZ 7833 • nastaviteľná noha

Trnasportná veľkosť: 120x24x15 cm.
Veľkosť: 120x69x43 cm.

Podložka a vak na váženie v jednom so zipsom.
Rozmer (otvorený): 105x124 cm

CZ 0956
Easy Weigh Sling

69

€

Štandardný vážiaci vak

Štandardný vážiaci vak so sieťkou na odkvapkávanie vody.
100x65 cm

22,70 €

12,30 €

CZ 1963
Deluxe Weigh Sling
Sieťka na váženie rýb
Veľkorozmerná zosilnená sieťka s hliníkovým rámom.
64x51x60 cm

CZ 0634
Oval Carp Cradle

49 €
Adjustable & Fix 4 Leg Carp Cradle
Nastaviteľná štvornohá „kolíska“ pod ryby

Podložka pod ryby – vanička

CZ 3057
BigFish Weigh Sling

Nastaviteľná štvornohá „kolíska“ pod ryby
120x69x43 cm

Hrubá, vystlaná, oválna podložka s prikrívkou na suchý zips.
Rozmer: 115x55x25 cm

Vak na váženie

Závesný vak na váženie veľkých rýb so zipsom.
130x50 cm

22 €

9,50 €

28 €

Massive Carp Sack
Kaprový vak

CZ 0888
Easy Unhooking Mat
Podložka pod ryby

Podložka pod ryby trojdielna.
prepravný rozmer: 34x60 cm
rozmer: 100x60 cm
90

Kaprové vaky v dvoch veľkostiach.

kód

veľkosť

CZ 3507 100x80 cm
CZ 3828 50x100 cm*
*so zipsom

8€
11 €

CZ 0658
Practic-N Unhooking Mat

CZ 0641
BigCarp-N Unhooking Mat

Hrubá , ľahko čistiteľná podložka pod ryby, z vodeodolného materiálu

Hrubá, ľahko čistiteľná podložka pod ryby, z vodeodolného materiálu.
Rozmer: 110x70 cm

Practic-N podložka pod ryby

Rozmer: 90x60 cm

BigCarp-N podložka pod ryby
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CZ 1703
Boilie Fan Carryall

40,20 €

Rybárska taška

Veľkoplošná, extra silná taška pre rybárov na boilies. Veľká stredná priehradka
Bočné vrecká
Dno odolné voči vode a škrabancom
Vystlané popruhy a uško
Rozmer: 62x32x33 cm

Transparent Top Soft Box

Taška na drobnosti s priehľadným vrchom
Taška na drobnosti s priehľadným vrchom

kód
CZ 3453

S 14x11x6cm

11,40 €

Taška na olovká

15 €

Taška so šiestimi priehradkami na uchovanie
a na bezpečnú prepravu dipov. Vpredu s vačkami na zips pre menšie príslušenstvo ( ihly ,
PVA, atď. )
29x17x8cm

24x16x7,5 cm24x16x7,5 cm

4,20 €
4,50 €

CZ 3475
Dip Bag

Taška na dipy

Vystlaná taška so zipsom s
variabiteľnými prepážkami.

veľkosť

CZ 3460 M 16x11,5x7cm

CZ 3446
Lead & Accessory Box

4€

CZ 1772
Carry-All Fishing Bag

33,90 €

Carry All Extra veľká rybárska taška
Rybárska taška z pevného materiálu.
Veľká stredná priehradka
Bočné vrecká a vonkajšie sieťované vrecká
Vystlané popruhy a uško
Rozmer: 70x28x29 cm

CZ 3451
Multi Bag

38 €

Multi Bag - Multi rybárska taška

6,50 €

nie je súčasťou

CZ 3422
Rig Wallet

12,10 €

Peračník

Peračník pre priehľadné usporiadanie
nadväzcov.
36x14x4 cm

CZ 3482
Reel Pouch

CZ 2379
Marker & Accessory Bag
Taška na bójky a plaváky

Taška na navijáky

Silná, odolná taška so zosilnenými švami .Vonkajšia vodeodolná a vnútorná vodotesná taška
nám zabezpečí nielen estetickú ale aj mechanickú ochranu . 24,5x30,0cm

Taška so silného plátna vhodná na veľké
a stredne veľké boiliesové navijáky a
náhradné cievky.
18x20x9cm

Vo veľkom hlavnom úložnom priestore zaručene nájdeme miesto pre všetky naše
krabičky s drobnosťami. Dve bočné vrecká sú ideálnym miestom na uloženie
našich náväzcov a krabičiek s rybárskou bižutériou. Každé vrecko je ešte doplnené
vreckom zo sieťky. Pri navrhovaní sme dbali na použitie kvalitných materiálov,
preto sme použili veľký zips a viacvrstvový voduodpudivý materiál. Na zvýšenie
komfortu sme vybavili popruh na plece prídavným vankúšikom proti zarezávaniu.
Prenášať môžeme v rukách, alebo prevesené cez plece.
57x25x30cm

CZ 1765
Practic-All Fishing Bag

27,60 €

Practic-All rybárska taška

Univerzálna rybárska taška z pevného materiálu.

3,50 €

CZ 7009
Neoprene Reel Bag
Puzdro na navijáky

6€

Mäkký neoprénový obal na ochranu poskladaných prútov pri preprave. Univerzálny rozmer.

CZ 6996
Rod Band

2

ks

Veľká stredná priehradka
Bočné vrecká
Vystlané popruhy a uško
Rozmer: 58x23x29 cm

CZ 2331
Universal N2 Bag

2,90 €

19,70 €

Universal N2 bag - N2 univerzálna rybárska taška

Jednokomorová rybárska taška s dvomi bočnými vreckami. Ideálne na uloženie
rybárskej výstroje, nech sa jedná o krmivá, nástrahy, alebo inú drobnú výstroj.
Vybavená je obojstranným zipsom a fixačnými úchytmi so suchým zipsom. Taška
je doplnená zosilneným popruhom na plece, takže ju môžeme nosiť prehodenú cez
plece. Vďaka do dna zabudovanej výstuži v nej môžeme prepravovať aj ťažšie veci.

Neoprénové sťahovacie pásiky
Neoprénové sťahovacie pásiky
2,2x20,5cm

50x28x28cm

CZ 3390
Neoprene Rod Band

4,70 €

Neoprénové sťahovacie pásiky XL

XL verzia klasických pások na väčšiu ochranu
našich udíc. Balenie obsahuje 2 ks , dodáva sa
v sťahovacej taške .
2ks
26x4cm
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CZ 3484
Tip Protector
Návlek na udicu

Vystlaný návlek so suchým zipsom.
35x11,5 cm

CZ 3468
Messenger Bag

Messenger taška cez plece

14,50 €

Jedna z najpraktickejších častí výbavy, nech sa jedná o prívlač, alebo len prenášanie
časti rybárskej výstroje. Jednokomorová, dobre baliteľná taška s dvomi čelnými
vreckami. Ideálna pre prívlačiarov.
36x26x15cm
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CZ 4144
Camou Bag
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27 €

Maskáčová taška

CZ 7046
Camou Practic Fishing Bag

30 €

Maskáčová Practic taška

Obľúbená odolná nepremokavá maskáčová taška. Vonkajšie
vrecká sú zabezpečené silným zipsom doplneným aj suchým
zipsom. Na zadnej časti dostalo miesto aj väčšie vrecko zo sieťky.
Vo vnútri tašky sa nachádzajú tri vystužené priehradky so suchým
zipsom na ľubovoľné usporiadanie.

Hlavným cieľom tejto tašky je praktickosť . Jednodielna hlavná čalúnená
úložná komora ponúka miesto na objemnejšie boxy a príslušenstvo .
Taška je doplnená tromi veľkými bočnými vreckami na zips .
Veľkosť: 50x23x30cm

53x22x27cm

CZ 4793
Collapsible Bait Bucket, insulated

16 €

Skladacia nádoba na nástrahy / termo. Skladacia chladiaca taška,
vhodná aj na miešanie krmiva, ktorej vnútorná strana je pokrytá termo
a vodotesnou vrstvou. Ideálna na prechovávanie už namiešaného krmiva,
partiklu, atd., ale zároveň si v nej môžeme uskladniť aj chladené nápoje
počas horúcich dní. Dno je extra zosilnené, vyrobená je z látky s dobrou
vodoodpudivosťou, s prepravnými popruhmi.
Ø31x25cm

CZ 4786
Collapsible Bait Bucket

13 €

Skladacie vedro na nástrahy. Počas prepravy zložiteľné na hrúbku
pivnej tácky, pri vode sa jedným pohybom zmení na vodotesné vedro.
Dno je zosilnené a ani na kameňoch s ostrými hranami sa neroztrhne.
Pomocou prepravných popruhov ho ľahko premiestňujeme. Vyrobené z
látky s dobrou vodoodpudivosťou.
Ø31x25cm

NS Double Rod Bag

NS dvojkomorové puzdro / vak na
udice

CZ 7053
Camou Multi Fishing Bag

Camou Rucksack 35 & Camou Rucksack 75
43 €

Maskáčová Multi taška

Maskáčová viacúčelová taška ponúka dostatok úložného priestoru. Je
dostatočne vystužená z vode odolného materiálu . Na vonkajšej strane
sú umiestnené 4 vrecká na zips a 2 sieťované vrecká . Hlavná komora
s variabilnými ( od 1 do 6 ) priehradkami na suchý zips. Na oddeliteľnej
hornej časti dostali miesta ešte 3 vrecká rôznych veľkostí . Široký ramenný
popruh je vystužený s nastaviteľnou dĺžkou , ktorý sa dá odopnúť pomocou
karabínky.
Veľkosť: 57x27x31cm

Camou ruksak

Nepremokavý 35 a 75 litrový maskáčový batoh s vynikajúcim pomerom
ceny a kvality. Tri ( 35 l ) a štyri ( 75 l ) vonkajšie vrecká nám umožnia logické
prehľadné usporiadanie . Vystužené popruhy pre pohodlné nosenie .

kód

veľkosť

CZ 9170

35 l

CZ 9187

75 l

Kvalitný, z vodoodpudivej látky
vyrobený vak na prúty so zosilnenými
stehmi. Vypracovanie, kvalita šitia, ako
aj použité materiály napovedajú, že
ide o výrobok vyššej kvality. Prepravná
kapacita je dva prúty s navijakom,
alebo 5 prútov bez navijaka. V
bočnom vrecku môžeme prepravovať
podberák, vidličky, atď. Prenášať
môžeme v rukách, alebo prevesené
cez plece.

kód

veľkosť

CZ 4083 120x23x12 cm 14,50 €
CZ 4090 140x23x12 cm 15,70 €
CZ 4106 160x23x12 cm

18 €

NS Triple Rod Bag

35x20x50cm 26 €
50x25x60cm 31 €

8€

CZ 0442
Foldable Water Bucket
Skladacie vedro

PVC skladacie vedro na prenos vody alebo prípravu kŕmenia .
miery : ø24x28cm
objem: 12 l

NS trojkomorové puzdro / vak na
udice

Kvalitný, z vodoodpudivej látky
vyrobený vak na prúty so zosilnenými
stehmi. Vypracovanie, kvalita šitia, ako
aj použité materiály napovedajú, že
ide o výrobok vyššej kvality. Prepravná
kapacita je tri prúty s navijakom. V
bočnom vrecku môžeme prepravovať
podberák, vidličky, atď. Prenášať
môžeme v rukách, alebo prevesené
cez plece.

kód

10 €

veľkosť

CZ 4113 140x24x20 cm 18,50 €
CZ 4120 160x24x20cm 21 €

CZ 0435
Foldable Square Bucket
Skladacia PVC misa

Zosilnená PVC misa s vystuženými švami , zosilneným okrajom a 2
držadlami Praktický skladací dizajn nízkej hmotnosti vám poskytne
kompaktnú veľkosť, ktorá vám umožní vziať ho kdekoľvek s vami.
Zsolt Hlavička
94
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Rod Sleeve

Fanatic N3 a N4 rod pod

Pri vývoji tohto puzdra sa veľký dôraz
kládol na možnosť pohodlnej prepravy
navijakov väčších rozmerov, preto
sme navrhli 25 cm veľkú priehradku
na navijak. Vyrobené je zo zosilnenej
vodoodpudivej látky s prepravným
popruhom na plecia. Technika šitia
a extra zosilnenie zabezpečuje
mechanickú ochranu našej výstroje, a
aj špičiek udíc.

Fanatic Rodpod je naozaj dokonale premyslený stojan, pri ktorom sa
kladie dôraz na rýchlu a jednoduchú manipuláciu. Za pár sekúnd ho
dokážeme rozostaviť v akomkoľvek teréne. Kostru tvoria zosilnené,
práškovou farbou farbené hliníkové tyče vybavené rýchlospojkami.
Dostupné sú v prevedení na tri, alebo štyri udice, tak si každý môže
vybrať stojan, ktorý mu bude najviac vyhovovať.

Fanatic N3 a N4 Rod Pod

Jednokomorové puzdro na udice.

kód

€

CZ 2362
Fanatic N3 Rod Pod

Fanatic N3 Rod Pod
dĺžka: 73-115cm
nastaviteľný uhol: 0-55°
nastaviteľné nohy a hrazda
prenosná taška
prepravné miery : 80x23x7cm
váha: 3,33kg
94 €

veľkosť

CZ 3536 12’(193x26 cm) 19 €
CZ 3543 13’(206x26 cm) 21 €

Double Rod Sleeve

Dvojkomorové puzdro na udice

Pri vývoji tohto puzdra sa veľký dôraz
kládol na možnosť pohodlnej prepravy
navijakov väčších rozmerov, preto
sme navrhli 25 cm veľkú priehradku
na navijak. Vyrobené je zo zosilnenej
vodoodpudivej látky s prepravným
popruhom na plecia. Technika šitia
a extra zosilnenie zabezpečuje
mechanickú ochranu našej výstroje, a
aj špičiek udíc.

kód

138

CZ 8298
KATIUSHA rod pod
KATIUSHA rod pod

Mimoriadne stabilný hliníkový stojan na štyri prúty s nastaviteľnými
nohami.
Dľžka: 87cm-137cm

65 €

veľkosť

N2 puzdro na boiliesové udice

56 €

Puzdro na ochranu a prenos kompletných boiliesových udíc. K našim
trom kompletne zostrojeným udiciam sa zmestia ešte ďalšie tri
náhradné prúty. Udice môžeme fixovať suchým zipsom čo nám zaručí
bezpečný transport . Vďaka šiestim bočným vreckám v ňom vieme
skladovať aj vidličky , podberáky . Zipsy a spony sú v pevnejšom,
zosilnenom vyhotovení. Praktický čalúnený popruh je ľahko nastaviteľný.
Do priehradok na navijaky sa zmestia aj tie najväčšie navijaky.

veľkosť

CZ 5974 192x30 cm (12’)
CZ 5981 205x30 cm (13’)

Fanatic N4 Rod Pod
dĺžka: 73-115cm
nastaviteľný uhol: 0-55°
nastaviteľné nohy a hrazda
prenosná taška
prepravné miery: 80x23x7cm
váha: 3,50kg
96,50 €

CZ 3512 12’(193x26 cm) 24 €
CZ 3529 13’(206x26 cm) 25 €

N2 Rod Holdal

kód

CZ 3796
Fanatic N4 Rod Pod

33 €
35,50 €

CZ 2928
CrossPod Rod Pod
Double-N Stiff Rod Bag
Dvojité puzdro na prúty

Vystužené ,tvrdé dvojité puzdro ktoré zabezpečí maximálnu ochranu aj
pri nešetrnom zaobchádzaní v dvoch
veľkostiach.

kód

Tento stojan bol doplnený dodatočným kĺbom, v ktorom pohybom
krížových vzpier môžeme nastaviť vzdialenosť medzi signalizátormi
záberov. Každý si môže nastaviť vzdialenosti, ako mu vyhovujú. Stojan
je na tri udice. Ďalšou jeho prednosťou je variabilita nastavenia vďaka
nastaviteľnosti jednotlivých častí. Takto si môžeme nastaviť jednotlivé
nohy, výšku postavenia signalizátorov a rozpätie krížových vzpier. Či ho
rozložíme na rovnom pontóne, alebo v krivoľakom teréne, naša výbava
bude stáť vždy stabilne.

CZ 6025
Double Bar Rod Pod
Double Bar Rod Pod

Zaoblený dizajn tohto stojana na tri prúty sa stane pre viacerých favoritom.
Hliníková konštrukcia je zafarbená zelenou práškovou farbou. Dvojitá nastaviteľná stredová os a výškovo nastaviteľné nohy zaručia stabilitu aj na nerovnom povrchu .
prepravné miery: 75x29x6cm
váha: 1,50kg

veľkosť

CZ 0664 140 cm

12 €

CrossPod Rod Pod

CZ 0657 160 cm

34 €
38 €

CZ 7948
Keepnet Bag
Prenosná taška na rybársku sieť

Kvalitná prenosná taška ktorá neprepúšťa pachy ani vlhkosť.
priemer: 55 cm
96
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55

CZ 8074
Weighing TriPod

€

Stojan na váženie

39
CZ 6032
Standard N3 Rod Pod
Štandardný N3 Rod Pod. Klasický štýl, ktorý zodpovedá všetkým potrebám
v matnej čiernej farbe . Stojan na tri prúty s rýchlou a jednoduchou
manipuláciou . Výhodou je rýchle rozloženie i zloženie. Nastaviteľná
dĺžka stredovej osi , hrázd a teleskopických nôh pomocou rýchlo klipov .
Hmotnosť hliníkového rámu je minimálna.
prepravné miery: 77x23x10cm
Hmotnosť: 1,90 kg

Trojnožka určená k jednoduchému váženiu
úlovku.
Hliníkové,
práškovou
farbou
zafarbené teleskopické nohy sú nastaviteľné
v rozmedzí 133 – 159 cm . Pre spoľahlivé
uchytenie váhy a vážiaceho saku slúži veľká
retiazková karabína .
zaťaženie: 40kg
prepravné miery: 158cm

€

CZ 2355
Practic Rod Pod

31,50 €

Verný svojmu menu Praktic sa vyznačuje minimálnym objemom a
prepravnými rozmermi, ľahkou rozložiteľnosťou a manipuláciou.
Hliníková kostra s nastaviteľnou dĺžkou 77 – 120 cm
Nastaviteľné nohy
Prepravný vak
Transportné rozmery: 79x9x9 cm
Hmotnosť: 1,55 kg

21,50 €

30

€

CZ 9132
Easy-N2 Rod Pod
Stojan na tri prúty sa vyznačuje minimálnym objemom a prepravnými
rozmermi , ľahkou rozložiteľnosťou a manipuláciou. Nastaviteľná dĺžka ,
výška a vzdialenosť medzi udicami .
Súčasť stojanu : 3 ks signalizátorov a 3 ks držiakov na udice
prepravné miery: 75x18x8cm
váha: 1,26kg

98

CZ 9323
Feeder&Match Rod Holder

9,50 €

18,50 €

Feeder a Match držiak na udice

CZ 0568
Tripod

CZ 7558
Tripod STR

Teleskopický držiak na špeciálne situácie , určený pre tých rybárov
ktorý sa nechcú naťahovať s množstvom vybavenia . Tento praktický
doplnok bude naše udice dokonale fixovať aj v ľahkej a kyprej pôde.
Nastaviteľná veľkosť 80-230 cm . Podpora udice v dvoch bodoch .

Ľahká hliníková trojnožka,stabilná na akomkoľvek povrchu.

Trojnožka vyrobená v kombinácii hliníka a kovu .
Nastaviteľné teleskopické nohy s hrotmi na konci nám umožnia ľahké
zapichnutie do zeme. Univerzálny závit na signalizátory a držiaky na
udice.
nastaviteľná výška: 55-114cm
prepravné miery: 59x8x8cm
váha: 1,18kg

Stredná tyč aj nohy sú nastaviteľné.

Závit na signalizátory a vidličky
Nastaviteľná výška 55-159 cm
Prepravné miery 60x7x7 cm

Double Rod Buzz Bar

Easy Alu Buzz Bar

Strong Buzz Bar

Tradičná hrazda na 2 prúty so zelenou povrchovou úpravou.

Hliníková hrazda na prúty.

Silná hrazda na prúty.

kód

kód

kód

veľkosť

CZ 3802

20 cm

CZ 3819

30 cm

7€
8€

veľkosť

CZ 1215 30 cm (2 prúty) 4,50 €
CZ 1222 40 cm (3 prúty) 4,90 €

veľkosť

CZ 1239 30 cm (2 prúty) 7,70 €
CZ 1246 40 cm (3 prúty)
9€
99
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Tele Bank Stick

Držiak na prút

TDržiak na prút
teleskopický

Tele Electric Bite
Indicator Holder
Držiak teleskopický
so závitom

Tele Bank Stick

Teleskopický
rýchloupínací držiak

Tele Alarm Holder
Teleskopický držiak na
signalizátory so závitom

úzke
prevedenie
CZ 8627
Dĺžka: 50 cm.

CZ 8641
Dĺžka: 55 cm.

CZ 8665
Dĺžka: 55 cm.

CZ 4205
45-85 cm.

CZ 4175
55-90 cm.

1,50 €

3,70 €

4,30 €

1,80 €

3,40 €

CZ 8634
Dĺžka: 70 cm.

CZ 8658
Dĺžka: 75 cm.

CZ 8672
Dĺžka: 75 cm.

CZ 4199
65-120 cm.

CZ 4182
65-120 cm.

1,80 €

4€

4,90 €

2€

3,90 €

klasické
prevedenie

Quick Release Adaptor
Rýchlospojka

Čierny adaptér v úzkom aj v
klasickom prevedení.

4,70 €

3,70 €

CZ 0480
Beach-N Rod Holder
Kovový držiak prútov

kód

veľkosť

CZ 2043

malý

CZ 2050

veľký

4€
4,70 €

CZ 9385
BASIC Beach Rod Holder

CZ 1517
Boat Rod Holder

Ľahký,
prakticky
skladací
držiak na prúty , ktorý sa dá
použiť na piesočnatých, ílových
a štrkových plážach.

Rybársky držiak prútov a
možnosťou uchytenia o čln,
alebo loď.

BASIC skladací držiak na prúty

4
Screw Bankstick
Držiak v dvoch veľkostiach s
kompatibilným závitom na všetky
druhy signalizátorov a držiakov na
udice .
Farba : matná zelená

kód

veľkosť

CZ 8050 40-70 cm 4,90 €
CZ 8067 50-90 cm 6 €

7,10 €

Black Power Bankstick
Držiak v 4 veľkostiach s
kompatibilným závitom na všetky
tipy signalizátorov.

kód

CZ 3002 38-71 cm

1,70 €
CZ 7740
V-Head Rod Rest

1,90 €
CZ 9408
Plastic Rod Rest

Univerzálna rýchlospojka

Držiak na udice

Závit držiaka je kompatibilný
na všetky druhy tyčí a stojanov
na prúty . Vďaka svojmu dizajnu
udržuje rybársky prút stabilný.

45°

Držiak na prúty s úchytom na čln

ks

CZ 7719
Alarm Tilt Adaptor
Rýchlospojka na signalizátory
pre rýchlu montáž a demontáž.

veľkosť

6,20 €

Plastový držiak na prúty

4,40 €

CZ 3019 61-114 cm 4,90 €
CZ 3026 76-145 cm 5,90 €
CZ 3033 122-234 cm 7,60 €

6,20 €

1,70 €

100

1,70 €

4,20 €

CZ 7733
U-Head Rod Rest

CZ 7726
Rubber Head Rod Rest

CZ 1175
Anti Draw Back Rest

CZ 1524
Sand Spike Rod Holder

Držiak na udice

Držiak na udice

Držiak na udice

Praktický nastaviteľný držiak na
prúty
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CZ 6520
Satellite 301 bite alarm set 3+1

snag bar

Satellite 301 set rádiových signalizátorov 3+1

105 €
CZ 0603
Messenger 2+1 Bite Alarm Set

Štýlový dizajn nie je len elegantný ale vďaka ABS plastu ( ABS plast
sa vyznačuje mimoriadnou pevnosťou , vykazuje vysokú odolnosť voči
nárazom a oderom )nám chráni signalizátory voči mechanickému
poškodeniu . Nastaviteľná hlasitosť , tón , citlivosť . Výstup pre pripojenie
svietiaceho swingra .Prijímač umožňuje nastavenie hlasitosti, vrátane
tichého vibračného režimu . Dosah prijímača je 200 m . Osvetlenie
signalizátora je zabezpečené pomocou LED diódy , k jej rozsvieteniu
dochádza pri zábere blikaním rôznych farieb . Súčasťou signalizátorov
je aj senzor okolitého svetla, ktorý zapína úspornú pozičnú LED diódu (
nočné pozičné osvetlenie) a sada “Snag Bar“-ov (zabezpečenie prútov
proti vypadnutiu). Keď je prístroj zapnutý, automaticky sa ladí . Dodávaný
je v praktickom plastovom kufríku . *Batérie : 9V ( signalizátory ) 3ks AAA (
prijímač ) ktoré nie sú súčasťou balenia
CZ 8227

18 €

55 €

Sada dvoch signalizátorov a jedného
prijímača.
Dosah v závislosti od počasia 100-200 m
Tichý režim
Nastaviteľný zvuk
LED kontrolka
Batérie 1+1 9 V (signalizátory) , 3 ks AAA
(prijímač )

Spare alarm for the CZ 6520
Satellite 301 bite alarm, yellow
Náhradný signalizátor
na rozšírenie súpravy CZ6520 ( žltý )

CZ 6902
V-Sat K-470 Bite Alarm Set 3+1

95 €

V-Sat K-470 set rádiových signalizátorov 3+1

V-Sat estetický set s ABS plastu ( ABS plast sa vyznačuje mimoriadnou
pevnosťou , vykazuje vysokú odolnosť voči nárazom a oderom ) Funkcie :
nastavenie hlasitosti , citlivosti , tónu vrátane tichého vibračného režimu
. Výstup pre pripojenie svietiaceho swingra . Popri tom odlišným tónom
signalizuje záber . Súčasťou signalizátorov je aj senzor okolitého svetla,
ktorý zapína úspornú pozičnú LED diódu ( nočné pozičné osvetlenie)
Napájanie signalizátorov aj prijímača je s 3ks AAA 1,5 V batériou ktoré
nie sú súčasťou balenia .

CZ 6919

18 €

Spare alarm for the CZ 6902
V-Sat K-470 Bite Alarm, yellow
Náhradný signalizátor na rozšírenie
súpravy CZ6902 ( žltý )

CZ 3666
Bite Alarm PFX

15 €

Elektronický signalizátor extravagantného
vzhľadu. Ovládanie nastavenia nie je na
čelnom paneli, ale na boku, tak si môžeme
pohodlne signalizátor nastavovať, aj keď v
ňom už máme položenú udicu. Hlasitosť, tón,
aj citlivosť sú nastaviteľné v ôsmych stupňoch
nastavenia. Nočné svetlo, elektronické
ovládanie swingra a 9V napájanie sú ďalšími
funkciami tohto prístroja. Zapínanie /
vypínanie mechanickým vypínačom tiež nie je
bežný jav.

CZ 7826
Bite Alarm FSI

9,30 €

Vodeodolný elektronický signalizátor
s modrou a bielou LED.Nastaviteľný zvuk
a tón.
Batéria 9V

CZ 9392
Bite Alarm MRX

11,20 €

MRX elektronický signalizátor

Spoľahlivý signalizátor
s jednoduchým
používaním . Vďaka nastaviteľnej hlasitosti
a citlivosti môžeme ľahko riadiť signalizáciu
úlovku podľa okolností.
Nastaviteľná hlasitosť a tón
Nastaviteľná citlivosť
Jasný indikátor LED
Ručné zapnutie / vypnutie
Výstupný konektor
Batéria 1 x 9V (nie je súčasťou balenia )

6,50 €
CZ 8159
Topex K-370 Bite Alarm Set, 3+1

CZ 3635
Bite Alarm Clip-On

80 €

Topex K-370 set rádiových signalizátorov 3+1

Topex K-370 set za veľmi priaznivú cenu so všetkými nevyhnutnými
funkciami: nastaviteľná hlasitosť , tón a tichý vibračný režim . Popri tom
odlišným tónom signalizuje záber . Výstup pre pripojenie svietiaceho
swingra . Napájanie signalizátorov aj prijímača je s 1ks 9V batériou
ktoré nie sú súčasťou balenia .

CZ 8166

15,50 €
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Spare alarm for the CZ 8159
Topex K-370 Bite Alarm, yellow
Náhradný signalizátor na rozšírenie
súpravy CZ8159 ( žltý )

CZ 3642
Bite Alarm Mini

10,50 €

Mini signalizátor. Signalizátor v kompaktnom prevedení. Podržaním tlačidla hlasitosti ( V) zapíname
prístroj. Nastaviteľných je 6 tónov a 4 stupne citlivosti, ktoré nám umožnia nastavenie do všetkých
podmienok počas nášho lovu. Napr. v noci nie je
nutné najhlasnejšie a počas búrky najcitlivejšie
nastavenie. Elektronické ovládanie swingra, napájanie 12 V batériou ( súčasť balenia). Vďaka pogumovaniu sa na ňom naše udice nepoškodia. Odporúčame aj na nočné lovy s feedrom.

Clip – on elektronický signalizátor na
udicu. Dorazila nová generácia na udicu
pripínateľných
signalizátorov.
Cenovo
dostupný produkt nemusí mať zákonite nízku
kvalitu. Na tento fakt sa zamerali inžinieri z
dielne Carp Zoom a vznikol tento produkt.
Okrem toho že bol vybavený pevnejším
remienkom pomocou ktorého ho môžeme
pripnúť prakticky na akokoľvek hrubý blank
udice, zabudovali doň aj tlačidlo na nastavenie
hlasitosti a tónu zvuku. Tak sa odstránilo
neustále nočné, rušivé pípanie. Obsluha je
veľmi jednoduchá. Vlasec vedieme medzi
dvomi výstupkami, napínaný je zabudovanou
pružinou. V prípade záberu je zvuková, aj
svetelná signalizácia s dosvitom svetla na
20 m, takže hneď vieme na ktorú udicu sme
dostali záber. Napájanie tromi gombíkovými
batériami ( súčasť balenia).

CZ 6896
Bite Alarm Q1-X

7,30 €

Klasický tvar signalizátora s nastavením hlasitosti
a tónu . Záber signalizuje aj červená LED kontrolka. Konektor Jack umožní pripojenie akéhokoľvek
svietiaceho swingra .
Napájanie : 1 ks 12V batéria ktorá je súčasťou balenia
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ALAR M

kód
CZ 1567

7,80 €
CZ 1680

17 €

Anti-theft Alarm
Detektor pohybu

Alarmové čidlo je určené na detekciu pohybu osôb v monitorovanom
priestore (napríklad pre rybárov v lovnom mieste, pri výbave, v
zaparkovanom aute, bivaku, člne...)

farba
červené

CZ 1574

žlté

CZ 1581

zelené

CZ1598

modré

5,30 €
Bite Indicator 2in1, S05

Illuminated Snag Bar

kód

S5 LED indikátor záberu

Pomocné vidlice s osvetlením

Bite Indicator S06-Slim
S6-Slim
záberu

Kompatibilné na všetky stojany a signalizátory.
Kovové vidlice
LED kontrolka
4 farby

retiazkový

4,50 €

indikátor

Napriek svojej mini veľkosti
má všetky praktické funkcie.
Swinger je použiteľný aj v
noci, zasunutím 3 mm tyčinky
chemického svetla do jeho tela.
Dodávaný v 4 farbách: červený,
modrý, zelený a žltý.

3-5 m rozsah
snímaný uhol 100 stupňov
30 sek.oneskorenie
infraLED senzor – aj nočné použitie
3 ks AAA batérie (nie sú súčasťou balenia )

kód

kód

farba

CZ 1086 červené

hrubá/úzka hlavica
LED osvetlenie
pripojiteľný k väčšine
elektronických signalizátorov
4 farby

CZ 1093

žlté

CZ 1109

zelené

CZ 1116

modré

farba

CZ 8111

červené

CZ 8128

zelené

CZ 8135

žlté

CZ 8142

modré

farba

CZ 3506 červené

CZ 8021

Pomocné vidlice

Kompatibilné so všetkými typmi signalizátorov,stojanmi.

žlté

CZ 3520

zelené

CZ 3537

modré

Heavy Chain Bite Indicator
Heavy retiazkový indikátor záberu. Swinger s pravou ohýbanou retiazkou,
ktorá sa vyznačuje výraznou odolnosťou voči bočným vplyvom, takmer
sa rovnajúcou swingrom s pevným ramenom, ale zároveň si uchoval
voľnosť pohybu tak význačný pre retiazkové swingre. Vďaka tomu je
dobre nastaviteľný aj v náročných poveternostných podmienkach aby sa
minimalizoval počet falošných záberov. Pri záseku sa dobre uvoľňuje z
vlasca, ale zároveň veľmi dobre na ňom drží počas čakania na záber.
Dĺžka retiazky: 18 cm, hmotnosť: 85 g

Bite Indicator

3,90 €

Snag Bar

CZ 3513

Bite Indicator S01

9,60 €

3ks/balenie

kód

Indikátor záberu

CZ 8137

kód

veľkosť
S

0,70 €

7,80 €

veľkosť

CZ 4076 fluo zelený
CZ 4069 fluo červený

CZ 9224

36 €

PROF Bite Indicator Set
Sada indikátorov záberu

Ľahké, ale pevné a odolné sú najnovšie indikátory s pevným ramenom
z dielne Carp Zoom. Precízne vypracovanou, po ramene posuvnou
záťažou dokážeme dokonale napnúť vlasec smerujúci k záťaži a pružinou
vybavená spona sa bezpečne odopne pri záseku. Sada obsahuje 4
indikátory s led diódami rozličnej farby ( červená, zelená, modrá a
žltá) pre ľahkú identifikáciu prúta na ktorom prišiel záber. Napájanie
je cez elektronický signalizátor záberu pomocou štandardného Jack
pripojenia. Sadu prepravujeme v praktickom kufríku s molitanovou
výstielkou, takže naše indikátory sú ako v bavlnke.
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CZ 0381
Practic-ZN COB LED Lamp

3,90 €

COB LED klúčenka

ZOOM

Výkonná, ľahká kľúčenka s COB LED diódou , ktorá je k dispozícii v
každej situácii.

CZ 8229
Handy Power Lamp

7,80 €

Akumulátorová ručná lampa. Regulácia svetelného výkonu žiarovky.
Zabudovaný konektor (220V)v tele lampy.
500mAh akumulátor

3,80 €
CZ 2447
Light-A-Beer 3 in1
Klúčenka

Užitočná pomôcka s viacerými funkciami, lampa, otvárač na pivo,
klúčenka, 3x1,5V LR44 batérie (súčasť )

90°

14,50 €
CZ 3354
ZOOM Headlamp

CZ 0640
VIVID COB LED Headlamp

3W silné ledky ktoré majú dosah až 150m vďaka zabudovanej zoom
funkcií.Naklápanie hlavice 90°.
Barérie 3xAAA(nie sú súčasťou balenia)

3 W COB LED (130 lúmenov)
Silná, slabá a blikajúca funkcia.
Sklopná hlava, nastaviteľný popruh.
Odolná voči vplyvom počasia
Ľahká, kompaktná veľkosť.
Batérie: 3 x AAA (súčasť balenia )

Vivid COB Led čelová lampa

ZOOM čelovka

9,50 €

7,60 €

6,30 €

CZ 0459
Practic-ZN COB LED Lamp
Praktická COB LED lampa

CZ 2454
Fold-A-Lamp Bivvy Lantern
Skladacia lampa. Lampa vyrobená výlučne z praktického hľadiska .
Mimo používania sa zmestí do hociktorej malej priehradky v rybárskej taške a keď ju potrebujeme otvoríme jedným pohybom. Výkon
1W. Super jasné LED dokonale osvieti naše okolie. Na spodnej časti
sa nachádza praktický vešiak na zavesenie lampy v stane alebo tam
kde ju akurát potrebujeme. Napájanie : 3 ks AA batérie
Miery : zložená 8,5 cm x 5cm , otvorená 8,5 cm x 13 cm.Váha bez
batérií 132 g

Viacúčelová LED lampa pre všetky druhy osvetlenia .Väčšia lampa
pre veľké plochy má špeciálne svietidlo COB LED, ktoré je oveľa
odolnejšie ako bežné LED a poskytuje silnejšie a homogénnejšie
svetlo. Menšie LED svietidlo sa používa na osvetlenie menších
plôch . Výkonné, ale ľahké zariadenie je možné zavesiť pomocou
háčika . Svietidlo sa môže upevniť na akýkoľvek magnetizovateľný
povrch pomocou silného magnetu na spodku lampy (vozidlo, nosné
stĺpiky atď. ) Dá sa otočiť o 180 stupňov v akejkoľvek polohe .
COB LED (170-190 lum.) a tradičné LED (30-40 lum.) osvetlenie
ľahká, silná, protišmykový kryt, magnetická podložka
Otočné svietidlo o 180 °, Háčik na zavesenie
Pracuje s 3 batériami typu AA (nie sú súčasťou balenia )

31,50 €

90°

CZ 1659
Night Guide 1+4 Headlamp

90°

11,90 €

Night Guide 1+4 LEDdiódová čelovka

CZ 1642
Night Guide 1+1 Headlamp

Night Guide 1+1 LEDdiódová čelovka

7,10 €

1 W LED (40-50 lumen)
Červená LED dióda
4 polohový vypínač (slabo-silno-červená-vypnúť)
3 ks AAA batérie (nie sú súčasťou balenia )

3 W LED (120 lumen)
2x červená LED dióda
2x biela LED dióda
4 polohový vypínač (slabo-silno-červená-vypnúť)
3 ks AAA batérie (nie sú súčasťou balenia )

10 €
CZ 2430
Mega-Lite Headlamp
Mega-Lite čelová lampa

2ks 1200mAh akumulátor zabezpečí ,aby sme ju bezpečne na dlhú dobu
mohli používať .Nabíjačkou ju vieme kedykoľvek znova dobiť. Inováciou je
že okrem zvyčajnej bielej LED dostala aj zelené LED svetlo ktoré je známe
tým že je najmenej rušivé pre ryby. Dokonca sa sumčiarom odporúča v
noci používať len zelené LED svetlo. Lampa obsahuje aj funkciu zoom
vďaka čomu ju vieme použiť aj ako spot reflektor ( riešenie pre nasvietenie
originálneho pozadia ) ale aj ako rozptýlené svetlo.
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CZ 8036
Utility Lamp

Lampa s otočnou hlavou

90°

CZ 8012
COB Headlamp

3W COB LED čelovka
Univerzálna lampa nielen pre rybárov .
Vďaka otočnej hlave ( otáčanie 360 stupňov , naklopenie 180 stupňov ) si ju nastavíte
tak, aby vám poskytovala osvetlenie aké potrebujete. Do lampy je zabudovaná
3W COB LED dióda (určitý počet diód je umiestnených na spoločnom spoji ) čím
vieme osvetliť väčší priestor a s 2x 0,5W LED diódami osvetlíme zamerané miesto .
Odolná lampa s magnetom na zadnej strane a háčikom na zavesenie .
Napájanie : 4 ks AAA batérie ( nie sú súčasťou balenia )

3W COB LED (120-130 lumen)
naklápanie hlavice do 90°
kompaktná , ľahká
nastaviteľné popruhy
3 ks AAA batérie (nie sú súčasťou)

4,90 €
5,80 €

CZ 0758
2+1 LED Headlamp
2+1 Leddiodová čelovka

Dve biele a jedna červená ledka.
Vodeodolná
Batérie 3xAAA (nie sú súčasťou balenia)
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Rig Bin

Chod&ZigRig zásobník na nadväzce

Na väčšom valci vieme bezpečne uskladniť 10 ks a na menšom
6 ks nadväzcov . Vďaka priesvitnému obalu vždy vidíme koľko a
aké nadväzce máme k dispozícii.

Tackle Box

Tackle Box
Rybársky box

Nové boxy na príslušenstvo v 4 veľkostiach.Po otvorení sú zásuvky
priehľadné.

kód

kód

Standard CarpZoom plastový kufrík

Dokonalá voľba pre tých začínajúcich rybárov ktorý chcú mať bezpečne
na jednom mieste uložené všetky drobnosti v dvoj alebo trojposchodovom prevedení .

veľkosť

kód

CZ 0469 46x28,2x22,1 cm (4 zásuvkový) 35,90 €

CZ 0476 46x28,2x25,3 cm (6 zásuvkový)

veľkosť

CZ 5905

Ø10x12,5 cm (malý)

CZ 5899

Ø7x8 cm (veľký)

4,90 €
3,90 €

6,20 €

EVA zásobník na nadväzce

Zásobník na nadväzce obsahuje 10 ks Eva cievok . Krabičku viete bezpečne zavrieť a zabrániť tak vniknutiu vody a vlhkosti.
Použitie:
jednoducho zasuňte háčik do EVA cievky a namotajte okolo nej nadväzec . Na tú istú cievku vieme namotať aj viac nadväzcov .

veľkosť

CZ 8500 34x15,5x16 cm (2 zásuvkový) 15,80 €
CZ 8517 39x18,5x19 cm (3 zásuvkový) 21 €

43,10 €

CZ 9712
Chod/Zig Rig Box

5,50 €
7,50 €
CZ 2608
Rig box

Peračník na nadväzce

4,10 €

6 dielna krabička na nadväzce

5,80 €
Tackle Box w. 2-3 drawers

Praktické plastové kufríky 2- 3 poschodové

Boxy na uskladnenie nepostrádateľných drobností.

kód

veľkosť

CZ 7849 36,8x21,4x20 cm (3 zásuvkový) 18 €
CZ 7467 29,4x18,7x15 cm (2 zásuvkový) 12 €

CZ 5998
KIDS’ Tackle Box

Detský rybársky kufrík

Praktický kufrík s malými rozmermi určený na prepravu rôznych
doplnkov .Vrchná časť je určená na menšie drobnosti a spodný úložný
priestor na väčšie vybavenie .
30x15x12cm

CZ 9705
Plastic Stiff Rig Wallet

CZ 1543
Double Rig Box

Obojstranný peračník na nadväzce

Na skladovanie 2x28 ks, maximálne 21 cm–ých nadväzcov.

Ak chcete na malom mieste uložiť pomerne veľké množstvo kaprárskych
nadväzcov je to pravé riešenie. Vieme v nej uložiť až 72 kusov.
3 priehradky , 6 listov
Na skladovanie 72 nadväzcov
odolný plast
Veľkosť: 24,5x9x4,3 cm

Rozmer: 23,7x7x2,8 cm

11,20 €

CZ 1985
Hookling Box • Feeder előketartó

6,60 €

A Feeder előketartó használatával az előre elkészített végszerelék, és
felkötött horgok biztonságosan tarthatók. Veľkosťe: 34,3x6x2 cm.

14,40 €
29 €
CZ 0840
Stark Seat Box
Kufrík so sedákom

Praktický kufrík so špongiovou sedacou časťou . Pozostáva z dvoch
hlavných priehradiek. V hornej časti sa nachádzajú 4 ks jedno
priehradkové boxy a jeden box s ľubovoľne variabilnými priehradkami (
2-7 ) a v dolnej časti je jedna veľká hlavná komora. Medzi jeho prednosti
patrí aj nastaviteľný ramenný popruh ktorý uľahčí prepravu .
34x24x38cm
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CZ 9699
Tackle Safe Box

Magnetická krabička na drobnosti

36 €
CZ 7856
MultiCarp Tackle Box
Praktický box, ktorý možno použiť aj ako sedák (max. 85 kg)
46x24x32 cm

CZ 8434
Carp Accessories Box
Box na kaprársku bižutériu

Obsah:1 ks 2 priehradková krabička, 1ks 4 priehradková krabička

1ks 6 priehradková krabička, 1ks 8 priehradková krabička
1ks 2 priehradková krabička malá, 1ks 4 priehradková krabička malá
Miery: 29x23x5 cm

Vďaka dobre uzatvárateľným krytom priehradiek magnetického
kufra vám táto krabička ušetrí veľa nepríjemností. Prakticky navrhnuté a individuálne uzamykateľné priehradky môžu byť použité
na uloženie mnohých položiek, ktoré potrebujete na rybolov, od sponiek až po háčiky. Vo veľkom priestore bez krytu môžeme umiestniť nožnice, kliešte, atď . Kompaktný dizajn a magnetický zámok
je prospešní pre všetkých rybárov, pretože sa nemusíme obávať,
že sa malé veci v bezstarostnom okamihu vysypú . Vďaka kvalitným
materiálom očakávame dlhú životnosť
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kód

2,30 €

CZ 4283
Plastová krabička

8,40

€

CZ 4290
Plastová krabička

Veľkosť: 35,8×23,5×5 cm.

7€

Veľkosť: 27,9×18,7×4 cm.

CZ 4276
Plastová krabička
Set troch plastových
krabičiek.

11X9.5X2.5cm
výška troch krabičiek spolu je 7,5 cm

CZ 4252
Plastová krabička

CZ 4245
Plastová krabička

Veľkosť: 17,8x9,4x3 cm.

Veľkosť: 17,3x7,2x2,9 cm.

1,90 €

1,30 €

veľkosť

CZ 1227

8 mm

CZ 1234

14 mm

CZ 1241

18 mm

CZ 1258

20 mm

CZ 1265

24 mm

CZ 1272

30 mm

26,50 €
CZ 7832
Bait Crusher
Drvič návnad

Professional Boilie Rolling Table
25,50€

Praktické náradie, ktoré rozdrvý boilies a
pelety.

Profesionálny roller na boilies

5 veľkostí
veľkosť dosky je rovnomerná: 50x25 cm
priemer otvoru (veľkosť boilies): 14 mm, 18 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
odolný plast
protišmykové podrážky
presný dizajn
ergonomické rukoväte

kód

CZ 0695
Stack-Up Tackle Box

veľkosť

CZ 0599

16 mm

CZ 7481

20 mm

CZ 2098

24 mm

19,10 €

Dvojdielny stohovateľný box na drobnosti

Boilie Rolling Table

Praktická plastová krabička na úsporné
uloženie potrebného rybárskeho náčinia s
variabiteľnými priehradkami .

CZ 7611
Groundbait Compressor

5,40 €

Pomocník pri domácej výrobe boilies. Veľkosť: 41x24 cm.

Lis

12,80 €

Lis na krmivo a mäkké pelety. Vytvára malé
valce. Jednoduché použitie.

Glug-G Pot

Dipovacia dóza

2,40 €
CZ 4269
Plastic box

1,30 €

Krabička na rôznu kaprársku
bižutériu
12,2x10,5x3,4 cm

1,40 €

1,40 €

CZ 2578
Štvordielna krabička

CZ 2592
Šesťdielna krabička

CZ 2585
Osemdielna krabička

Veľkosť: 10x7x2 cm

Veľkosť: 10x7x2 cm

Veľkosť: 10x7x2 cm

1,40 €
CZ 0789
Nozzle for boilie gun
Špička do výtlačnej pištole na cesto s možnosťou zrezania až na priemer 32 mm.

Nádobka na dipovanie. Dipovanie patrí k neodmysliteľnej súčasti moderného rybolovu. Či už
používate dip, booster alebo inú tekutinu ako
napr. oleje, tekuté potravy, musíte takto zatraktívnené nástrahy niekde uskladniť. Umožní jednoduché vybratie nadipovanej nástrahy a naopak
pri jej zatvorení budú Vaše nástrahy ideálne dipované aj z malým množstvom dipu.

kód

veľkosť

CZ 0671

veľká

CZ 0688

malá

3,90 €
4,10 €

8,10 €
CZ 8441
Magnetic Box
Magnetický box

Float Box
5

€

Priehľadný
,obojstranný
magnetický
box na háčiky a iné drobnosti s 25-timi
priehradkami.
Obsahuje
magnetickú
paličku na vyberanie háčikov. 12x8x1,6 cm
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Krabica na plaváky

kód
CZ 9257

veľkosť
32x11x4 cm (L)

4,20 €
CZ 9240 39,5x11x4 cm (XL) 4,70 €

CZ 0627
Float Tube

Tuba na plaváky
Teleskopická priehľadná tuba.Tuba má
špeciálny závit a dá sa predĺžiť v prípade
dlhších plavákov tak aby vyhovovala ich
dĺžkam.

CZ 0772
Boilie Gun – Heavy Duty
Ručná výtlačná pištol na výrobu boilies.

16,80€

CZ 8243
Bait Sprayer

3,80 €

Ručný postrekovač
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7,40

CZ 0374
Bait Scoop

€

2,90 €

Lopatka na zakrmovanie

Pomocou lopatky môžeme ľahko vyriešiť kŕmenie z člna alebo z
brehu, ale poslúži aj na zamiešanie boilies , peliet , a krmiva bez
toho, aby sme boli po lakte lepkavý .
Hlboká lyžica
veľkosť: 27 cm

5,60

kód
CZ 3972
CZ 3989

veľkosť
47 cm 13,80€
41 cm
12 €

Baiting Spoon
Lopatka na pohodlné zakrmovanie peletami,boilies a partiklom.
Odšrobovatelná hlavica je z tvrdeného plastu,rúčka ľahký a silný
carbón.

€

CZ 9439
Spare Baiting Spoon

Náhradná lopatka na zakrmovanie

kód

CZ 9330
Casting Protector

CZ 3727
Casting Glove

4

€

Neoprénový chránič prsta

Nahadzovacia rukavica

Neoprénové, ergonomické rukavice na zápästí
so suchým zipsom. Na úspešný hod nad 100 m
je to nevyhnutná pomôcka. Univerzálna veľkosť.
mechanikai védelemről is gondoskodik.

Chránič prsta

Ochrana prsta proti porezaniu vlascom alebo šnúrou počas nahadzovania. Univerzálna
veľkosť. Vyrobené z odolného neoprénového
materiálu ktorý rýchlo schne.

veľkosť

2,90 €

CZ 9347
Finger Protector

Obľúbená pomôcka pre kaprárov pri
ďalekom silovom nahadzovaní . Vďaka
protišmykovej vložke môžete zabrániť
posunutiu vlasca z prsta .

7,10 €

CZ 1901 Ø4,8x15 cm 2,40 €
CZ 1918 Ø5x20 cm 2,60 €

Floating Marker Light
Svietiaca bójka

Svietiaca bójka s LED svetlom s vysokou
viditeľnosťou.

CZ 1014
Marker Float

Plastic Throwing Stick
Profi Plastic vrhacia tyč

Špeciálny dizajn dlhej trubice nám umožní tiché zakrmovanie do
vzdialených rybárskych miest.
• dĺžka 86cm
• dva priemery: 25 a 28 mm
kód
veľkosť
• protišmyková rukoväť
CZ 1296 25 mm 8,60 €
• vákuové redukčné otvory
CZ 1302 28 mm 8,90 €

3,30 €

kód

veľkosť

CZ 0398

červené

CZ 0404

zelené

CZ 0411

žlté

Plavák na označenie lovného miesta

Spod

Raketa na zakrmovanie

Bait Sling
990 €

Prak

kód
Throwing Stick
Ľahká, pevná plastová vrhacia tyč.

kód
CZ 8038
CZ 8045

veľkosť
20 mm 7,80 €
24 mm 8,30 €

CZ 3970
Reflector Foil

veľkosť

CZ 0122 Ø57 mm (M)

3€

CZ 0139 Ø68 mm (L) 3,40 €

CZ 1007
Marker Float with Light

8,30

Svietiací plavák

Svietiaci plavák na označenie lovného
miesta. Balenie obsahuje aj baterku.

3,50 €

Reflektor fólia
€

H-Marker
H-bójka

kód

veľkosť / silón

CZ 8502 60x55x15 mm (S) / 10 m

2,70 €

Veľa rybárov už dávno hľadalo riešenie na to ako
zviditeľniť svoje náčinie v noci . Možno postrihať
na potrebný rozmer a označiť si stoličku , stojan
na prúty , stan , tašky , atď..
15x20cm
biela/žltá/červená
3ks

CZ 8496 121x108x36 mm (L) / 12 m 4,40 €

Bait Thrower

kód

Extra ľahká hliníková vrhacia tyč.

CZ 8472 22 mm 14,50€
CZ 8489 25 mm
15 €

veľkosť

123.
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11,90€

5

mm

CZ 6841
Camout Net Head

12

€

Camou podberáková hlava

Podberáková hlavica určená na väčšie ryby . Pohodlne sa do nej
zmestia aj 7-8 kg ryby . Odľahčené hliníkové rámy,
husto tkaná jemná sieťka, univerzálny závit.
66x53x45cm

3,50€

CZ 1747
Boilie Catapult
Prak 4 (boilies)

CZ 8609
Versatile Bait Catapult, large

2,70 €
CZ 8593
Versatile Bait Catapult, small

Univerzálny prak veľký

Univerzálny prak malý

Masívny , veľký prak na stredné a veľké
vzdialenosti .

Masívny prak s malými rozmermi na menšie a
stredné vzdialenosti .

Net Head “BASIC”
Podberáková hlavica“Basic“ (základná)

kód

5
mm

6,40

€

CZ 1734
Catapult BaitBall
Prak 3 (krmivo)

6

6,40

€

CZ 1727
Catapult Particles
Prak 2 (partikel)

veľkosť

CZ 2951 55x45 cm 6,60 €
CZ 2968 65x55 cm 7,20 €

€

kód

CZ 1536
Catapult Worm

veľkosť

Smart Handle

CZ 2492 2 m (2 dielna) 8,80 €
CZ 4045 3 m (3 dielna) 12,50 €

Prak 1 (červy)

18,40€

Rúčka na podberák

Silná a odolná rúčka so závitom kompatibilná na všetky druhy hlavíc.

CZ 5943 • Allround Landing Net Handle 180
Allround pobberáková rúčka 180

10

€

Podberáková rúčka vyrobená zo sklolaminátového kompozitu , s EVA
penovou rukoväťou . Univerzálny závit.
prepravné miery: 184cm
váha: 725g

8,90 €

CZ 8326
Bait Bucket Set

Set vedro & miska & vrchnák

Praktický trojdielny set s vekom z
kvalitného plastu , vhodné na miešanie
krmiva a transport živej návnady.
vedro: o42,0x26,5cm
vrchnák: o38,0x11,0cm
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Worm Box
Bait Bucket

Boxy na kostné červy

Kvalitné vedrá na miešanie krmiva.

Boxy na uchovanie kostných červov , živých
lariev a červov s perforovaným vrchnákom s
dierkami v troch veľkostiach .

kód
CZ 0483
CZ 0490

veľkosť
12 liter 7,50€
18 liter 8,70 €

kód

veľkosť

CZ 8562 0,5 liter 1,40€
CZ 8579 0,75 liter 1,60 €
CZ 8586

1 liter 1,80 €

kód

3,30 €

veľkosť

CZ 3088 Ø9x20 cm (XL) 4,30 €
CZ 3071 Ø5x16 cm (L) 3,10 €

Net Float
Plavák s reflexnou páskou na všetky tipy
podberákov.

CZ 5738
Carp Landing Net Spreader
Náhradný adaptér na podberák
liaty hliník
medený závit

CZ 1819
Spare Net
Náhradná sieťka na podberák

Veľkosť: 107x107x90 cm.
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42,80 €

THETA Landing Net
THETA podberák

CZ 6858
Camou Boilie
Landing Net, 2 sections

Carp Landing Net
Kaprový podberák

Camou – veľký boiliesový podberák

S veľkým podberákom s metrovými ramenami v obľúbenej camou
farbe nie je žiaden problém podobrať aj kapitálnych kaprov a amurov
. Hustá , jemne tkaná sieťka je šetrná k rybám. Dvojdielna teleskopická tyč je vyrobená z carbon – kompozitu . Je veľmi pevná a odolná a
zároveň primerane ľahká . Univerzálny závit umožňuje použitie tejto
rúčky aj pre iné typy podberákov. Súčasťou je praktická plátená taška
čiernej farby. 107x107x100x180cm

veľkosť očiek 6 mm
zelená sieťka
Hlavica: 107x107x90 cm
Rúčka: 188 cm

29

kód
CZ 1604
CZ 1611

veľkosť
188 cm (jednodielny) 35,80 €

110 cm (teleskopický) 34,40 €

5,70 €

Čierny matný skladací podberák na bežný rybolov . Teleskopický nastaviteľná
rúčka s pogumovaným úchytom pre pohodlné a pevné uchopenie . Krk hlavy
je z viacnásobne zosilneného plastu, ktorý dokážeme veľmi rýchlo pripevniť
k rúčke.

kód

veľkosť

CZ 6612
CZ 6629

60x60x180 cm (2 dielny)

15,70€
60x60x220 cm (2 dielny) 17,50€

CZ 9514
Square Pond Landing Net
Podberák na záhradné jazierka

Podberák s kovovou rúčkou a husto tkanou sieťkou .
miery : 25x20x120 cm

€

33,50 €

CZ 5929
Foldable Compact Landing Net
Kompaktný skladací podberák

CZ 0438
Foldable Landing Net
Ľahký teleskopický podberák dymovej farby s pogumovanou sieťkou. Prepravné miery:28x107 cm

Už na prvý pohľad je vidno že sa jedná o robustný, odolný a objemný podberák, ktorého hlavu môžeme počas prepravy preložiť na polovicu čím získava komfortné transportné rozmery . Sieťka je pogumovaná , nenasiakavá ,
ľahko sa udržiava, rýchlo schne a ani po viacnásobnom použití nepáchne
po rybách . Obruč podberáka je nesmierne pevná , konštruovaná na veľkú
záťaž. Krk hlavy je z viacnásobne zosilneného plastu, ktorý dokážeme veľmi
rýchlo pripevniť k rúčke. Dĺžka pevnej , odolnej teleskopickej rúčky je nastaviteľná pomocou plastových závitových svoriek. Koniec rúčky je pogumovaný pre pohodlné a pevné uchopenie . 58x72x220cm/ 60cm hĺbka
CZ 6001

60x60x180 cm
2 dielny

18,80€

BETA-N 2 section landing net
Podberák s teleskopickou rúčkou a skladacou karbónovou
hlavicou. Silná umelá spojka, Veľkosť očiek 8 mm, Zelená sieťka

kód
CZ 0061
CZ 0054
CZ 0078

veľkosť
50x50x150 cm 10,50€
50x50x180 cm 11,90€

ALPHA-Eco Landing Net
Ľahký , odolný podberák na sezónne rybačky . Hliníková, teleskopická
rúčka sa ľahko ovláda. Kovový krk s oceľovými ramenami, zelená
sieťka s 10 mm okami.

kód

50x50x220 cm 13,50€

kód

veľkosť

CZ 6636

40x40x130 cm (2 dielny)

CZ 6643

55x55x150 cm (2 dielny)

6,50€
7,60 €

veľkosť

CZ 3682

70x70x180 cm

CZ 3699

70x70x250 cm

20,50€
23,50€
CZ 1406 100x100x280 cm* 30 €
*XXL Gamma

CZ 6018

70x70x250 cm
3 dielny

DELTA-N 2 section landing net
Hranatý podberák na veľké ryby. Veľkosť očiek 10mm. Čierna
sieťka,nevsiakne vodu.

kód
CZ 3705
CZ 3712
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veľkosť
60x50x200 cm 16,70 €
70x60x250 cm 19,10 €

22,80€
ZETA Rubber Landing Net

9,30

Zeta – podberák s pogumovanou sieťkou

Skladací podberák strednej veľkosti s pogumovanou sieťkou , ktorá
nesaje vlhkosť , rýchlo schne a nezapácha po rybách . Obruč podberáka
je z hrubého , spevneného hliníka. Krk je celokovový , konštruovaný
na dlhú životnosť . Rúčka je stavaná na veľké zaťaženie , teleskopicky
nastaviteľná. Koniec rúčky je pogumovaný pre pohodlné a pevné
uchopenie.

Gamma-N 2 section landing net
Hliníkový, hranatý, skladací podberák na každodenný rybolov.
Kovová spojka, veľkosť očiek 10 mm, čierna jemná sieťka

€

CZ 3949
Catfish trap
Pasca na ryby

Použitie je obmedzené len na povolenie! ø40x80cm
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CZ 8832
PVA sieťka

9,20

€

CZ 8175
PVA sieťka

7,50

€

5m

1,90 €

CZ 4740
Tĺk pre PVA pančuchu
22/31x214mm
obojstranný

5m

Klasická úlovková sieťka s plastovými obručmi .

kód

CZ 8182
PVA sieťka

11,20€

Pomaly rozpustná
sieťka,vhodná do
hlbokých vôd.

23mmx5m

37 mm x 5 m

Sieťka s kruhmi

CZ 8863
PVA sieťka

€

úzka

široká

Practic Keepnet with
PLASTIC rings

7,90

veľkosť

CZ 0329 40x150 cm

15 €
17 €
CZ 0343 40x250 cm 19 €
CZ 0336 40x200 cm

1,60 €
CZ 8979
PVA Tape
Páska

7,10
CZ 8849
PVA Wide Mesh
refill

10 metrov

Náplň

37 mm x 5 m

23 mm x 5 m

veľkosť

CZ 0299 45x200 cm

20 €
CZ 0305 45x250 cm 23 €
CZ 0312 45x300 cm 25 €
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2,60 €
CZ 8986
PVA String strong
Šnúra

Kvalitná sieťka za dostupnú
cenu.

kód

veľkosť

CZ 0023 35x140 cm 6,80 €
CZ 0030 40x160 cm 7,90 €
CZ 0047 45x180 cm 9,90 €

34
CZ 0428
Camou Competition
Keepnet

€

20 metrov

PVA Bullet Bag
w. String&Holes

PVA sáčok

Competition Keepnet

CZ 8993
PVA String Extra
Strong

ks

PVA Bags
Eco-N Keepnet

3,30 €

Extra silná šnúra

20 metrov

5

METAL rings Pretekárska sieťka
s kruhmi

kód

6,40 €
CZ 8870
PVA Narrow Mesh
Refill

Náplň

Stark-N Keepnet with
METAL rings

Husto tkaný, pevný sak na
prechovávanie rýb . Adaptérová
hlava sa nakláňa do akéhokoľvek
požadovaného uhla a môže byť
upevnená v požadovanom uhle.
Hliníkový rám
nastaviteľná hlavica adaptéra
rozmery: ø45x200cm, 45x250cm
a ø45x300cm

€

PVA sáčok + šnúra

Hranatá,hustá rýchloschnúca
sieťka.

Camou hranatá pretekárska sieťka na ryby

kód

50x40x300 cm

CZ 3040 50x40x300 cm

10

veľkosť

30 €
CZ 6872 50x40x250 cm 25 €

ks

kód

veľkosť

CZ 8894 70x200 mm 1,80 €
CZ 8900 100x125 mm 1,90 €

kód

veľkosť

CZ 8917 55x140 mm

2€

CZ 8924 65x190 mm 2,10 €
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3

Light Stick

Chemické svetlo

ks

Nevyhnuteľný pri nočnom rybolove . Balenie obsahuje 3ks chemického svetla s príslušenstvom.

kód

1

Svietiaca tyčinka
12-25x150mm

3

Viazač slučiek

veľkosť

CZ 2721 3,0x25 mm 0,40€
CZ 2714 4,5x39 mm 0,50€

Light Stick 6”

CZ 4221
Loop Tier

CZ 9262
Retractable Knot Tyer

€

Pomôcka na rýchle viazanie slučiek.V balení 2ks v rôznych
veľkostiach.

0,30 €
CZ 1166
Light Stick Holder
ks

Držiak na chemické svetlo

kód

veľkosť

CZ 4214
Knot Opener

10

CZ 8113 12-25x150 mm 0,80€

ks

3,80

€

viazač spojovacích uzlov

Malá pomôcka na viazanie pevných a vzhľadných spojovacích uzlov
pri spájaní dvoch vlascov, alebo vlasca a šnúry. S trochou cviku s
ním dokážete spojiť dva vlasce aj za tmy a uzol bude pevne držať.
Veľkosť: 11 cm

2,80 €

Odstraňovač podobný peru má pod vrchnákom ostrý hrot na
rozuzlenie motaníc,a na druhej strane je odstraňovač háčikov.

13,5cm

CZ 0114
Boilie Hook Sharpener

8,80

€

Ostrič háčikov

Dľžka: 13 cm.
9,5cm

12cm

CZ 0902
Skinline Stripper

9,5cm

2,40 €
2,30 €

Odstranovač vrstvy z potiahnutej nadväzcovej šnúry
a zároveň aj pomôcka na doťahovanie uzlov

5cm

7,5cm

CZ 1135
Baiting Needle & Scissors Set

Pomôcka na doťahovanie uzlov

Sada ihiel

Set na prípravu montáží

Súprava obsahuje veľmi ostré nožnice, 3 rôzne ihly na prípravu montáží , 1 ihlu na
boilies , 1 vrták na boilies a pelety a doťahovač uzlov ,

CZ 1203
Boilie Needle

CZ 1197
Mini Latch Needle

ø1,00 mm x 6 cm

ø1,55 mm x 6 cm

Ihla na boilies

3,30 €

3,60 €

CZ 1176
Carp Tool Set

3,90 €

Malá ihla na boilies

CZ 1180
Latch Needle

Stredná ihla na boilies

ø2,35 mm x 6 cm

CZ 8333
Knot/Hook Tester

Trojdielna sada obsahuje vrták na boilies,ihlu na
boilies a ihlu na pelety.

CZ 1173
Stinger Needle

Veľká ihla na boilies
ø2,80 mm x 11 cm

CZ 2219
Boilie Drill

Vrták na boilies

CZ 8236
Magnifying Glass
Praktická lupa s dvoma rôznymi šošovkami.
Zväčšenie: 5-15x

CZ 3996
Bait Bander

3,80

€

Navliekacie kliešte na pelety

6,90

€

19,10€

1,80 €
2,90 €
1,80 €
2,50 €

2,10 €

CZ 3200
Hair Rigga

Viazač nadväzcov

Dľžka: 10,3 cm.

120

CZ 4207
Electronic Hook Tier
Elektronický viazač háčikov

Viazač háčikov už od mini veľkostí. Batérie 2xAAA
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CZ 1357
Lead Split Shot

CZ 1371
Styl Lead

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sada oloviek

0,15 g,
0,25 g,
0,45 g,
0,70 g,
0,90 g.

10

2,50 €

ks

Sada oloviek

2,50 €

10

ks

0,70 g,
1,00 g,
1,50 g,
2,10 g,
3,00 g.

2,30 €
CZ 4496
Elements Pop Up Pegs with Oval Ring
Skrutky na uchytenie Pop Up s oválnym krúžkom

Boilie Stopper

1,30 €

Stopper na pelety

sk

Sú priesvitné silikónové krúžky,
ktoré sa používajú na jednoduché
pripevnenie pelety na háčik.

veľkosť

kód

veľkosť

CZ 8771 malý / 14 mm

CZ 8801

malý

CZ 8788 veľký / 24 mm

CZ 8818

stredný

CZ 8795 dvojitý / 36 mm

CZ 8825

veľký

3,60

2,30 €

€

2,20 €
kód
CZ 8526
Elements Pop Up Pegs

10

Set PVC hadičiek

O 0,8; 1,0; 1,2; 1,5;
8mm

ks

12 mm ,čierne

25

ks

€

CZ 1694

veľký

CZ 1700

malý

Skrutky na uchytenie Pop Up

farba

CZ 3927

červené

CZ 3934

žlté

CZ 3941

fehér

10

ks

CZ 5211
Silicon Tube Set

2,20 €
Round Rig Rings

3,60

veľkosť

1,90 €

Pop Up Peg
kód

Set silikónových hadičiek.
transparentná 4cm-á krabička
0,5 mm – 25 ks
0,7 mm – 25 ks
0,9 mm – 20 ks
1,2 mm – 15 ks
1,5 mm – 15 ks

CZ 4694
Super Soft Float Sleeves

CZ 5204
Silicon Tube Set
Set silikónových hadičiek.
transparentná 4cm-á krabička
0,3 mm – 25 ks
0,5 mm – 25 ks
0,8 mm – 25 ks
1,0 mm – 15 ks
1,2 mm – 15 ks

Krúžky na výrobu D-nadväzcov, alebo na
rôzne spôsoby uchytenia boilies.

CZ 5433
Contour Hair Extended

kód
1,30 €

Špeciálne vyvinutý stoper pre vlascové
nadväzce, na mäkké návnady a pelety. Pre
dlhé nahadzovanie
3mm, 3 listy (60 ks)

veľkosť

CZ 1717 priesvitné
CZ 1724

hnedé

1,50 €
Hair Extender Stops

kód

Stopper na boilies a pelety. Výhodou je, že
balenie obsahuje tri rôzne veľkosti.

veľkosť

CZ 1731 Ø2,0 mm
CZ 1748 Ø3,1 mm

€

CZ 8458
Feeder Competition Set
Set zostavený pre feedrový a method feedrový rybolov. Obsahuje
všetky dôležité drobnosti na montáže. Obsah:
5ks hadičiek na ochranu uzlov, 54 mm, tmavozelené, mäkké
8ks tulipánových zarážok, zelené
8ks obratlíkov, veľkosť: 12, čierne
8ks rýchloklipov s obratlíkom, veľkosť: 7
8ks zarážky, 9mm
16ks stoper, 4x3mm, sivé
8ks zarážkových guličiek, 0,3 mm, zelené
8ks zarážkových guličiek, 0,4 mm, zelené
122

Pellet Holders

18

Skrutky na uchytenie Pop Up

9

1,45 €

Bait Band

Pomôcka na rýchle a jednoduché
prichytenie návnady na háčik.

kód

2,50 €

Micro skrutky na uchytenie boilies

čierne, 12mm

1,30 €

CZ 0626
Micro Ring Bait Screw

10

ks

CZ 8364
Rubber Band

Gumičky (silikónové)

Gumičky na uzatváranie
otvorených sáčkov .
15g

Boilies stopper

CZ 4434
Oval Rig Rings

Oválne nadväzcové krúžky

1,50 €

1,20 €

Boilie Stops

kód
1,30 €

Pre výrobu rôznych koncových rybárskych
montáží
čierne matné,4,5mm

typ

CZ 1656

priesvitné

CZ 1670

priesvitné

CZ 5419
Hair Stops

2

ks

1,40 €

Klasický stoper pre mäkkú aj tvrdú
návnadu. 240 ks
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kód

10

ks

10

ks

CZ 1755
Bullet Beads

1,40 €

CZ 4472
Knot Protector

1,90 €

CZ 1779

Ø4 mm

CZ 1786

Ø6 mm

CZ 1793

Ø8 mm

CZ 1809

Ø10 mm

1,20 €
Soft Beads

Chránič uzla kuželový
zelený
17 mm

Chránič uzla

veľkosť

10

15

ks

ks

Rig Aligner F-Shape
CZ 1468
Rig Aligner Sleeves
N-Shape

2,40 €

Rig Aligner Sleeves

kód

5

S

CZ 6378

L

ks

Multifunkčné gumové koráliky

15

CZ 1830
Back Lead Clips + Lock Tube

Running rig set na boilies

Rýchloklipy s gumičkami na zavesenie olova.

0,90 €

zelené
5 ks/balenie

ks

Safety Lead Clips
Bezpečnostné klipy na zavesenie olova.

Klipy s gumičkami na zavesenie olova.

kód

zelené

CZ 1878

hnedé

ks

1,40 €
Camou Anti Tangle Sleeve

Stick Rubber Stopper

Hadička proti zamotaniu

Camou hadička proti zamotaniu

Stopper

veľkosť

kód

veľkosť

CZ 3958

54 mm

CZ 1333

54 mm

CZ 3965

40 mm

CZ 1340

30 mm

10

1

ks

15

kód
1,50 €
1,40 €

M

CZ 6453

L

ks

1

0,80 €

Shrink Tube

0,70 €

PVC Tube

Silicone tube

ks

1,10 €

Silikonová hadička

PVC hadička
1m

Zmršťovacia hadička
Dľžka: 5 cm

Dľžka: 1m

kód

3,80 €

farba veľkosť

CZ 2059

6

ks

Speed link

1,20 €
CZ 1946 Tail Rubbers

kód

Rýchloklipy

Gumová krytka

Bezpečnostné klipy. Matné zelené.

20

ks

vnútorné rozmery Ø 3,0 mm
vonkajšie rozmery Ø 6,0 mm

kód

farba veľkosť

CZ 2134 zelené Ø1,6/1,8mm

veľkosť

CZ 2141 zelené Ø2,4/2,6mm

CZ 1960 8,6x4,2 mm

kód

farba

CZ 2110 matná zelená
CZ 2127

CZ 1977 13,5x5 mm

2,90 €

hnedá

10

ks

CZ 9552
PVA Bag Swivel
Je to klasický obratlík, na ktorom je záves
na PVA sáčky.

2,60 €
CZ 8302
PVA Link Clip

10

ks

PVA Clip pomocou ktorého rýchle pripevníme PVA sáčiky , sieťky .
16mm

3,50 €
Maggot Clips
Klipy na živú nástrahu

Ø0,8/1,8 mm
matné Ø1,0/2,0 mm
CZ 2066 zelené
CZ 2073
Ø1,0/2,0 mm
CZ 2080

Ø0,8/1,8 mm

CZ 2097 hnedá Ø1,0/2,0 mm
CZ 2103

Ø1,5/2,3 mm

10

20

ks

ks
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CZ 6460

ks

3,50 €
CZ 7795
Gated Safety Lead Clip

veľkosť

Bezpečnostné rýchloklipy na zavesenie
olova so zarážkou. Zelené

veľkosť

CZ 1861

CZ 1885
Safety Lead Clips + Pin

L

Anti-tangle sleeves

2,20 €

CZ 1915
Heavy Duty Lead Clips

S

CZ 9583

2,70 €

kód

6

CZ 9576

12

ks

ks

CZ 9569
Running Rig Set

2,40 €

10

ks

1,50 €

10

CZ 9590
Heli Beads

2,40 €

12mm

ks

10
2,50 €

Aj k menším háčikom.
Vyrobené zo silnej gumy,
špeciálny maskovací červ.

2,40 €

veľkosť

CZ 6361

Toto rovnátko na háčik so špeciálnym
tvarom je určené na lov s tzv. D rigom
s pop – up nástrahami, kedy sa naša
nástraha pohybuje po pevnom vodiacom vlasci v tvare D, priviazanom na
ramienku háčika. Vďaka tejto pomôcke
sa náš háčik ľahšie zapichne do papule
ryby.
kód
veľkosť

Maskovací červ na háčik

Maskovací červ na háčik 21 mm

Zarážkové guličky.

2,20 €

CZ 5426
Line Aligner

Vlascové rovnátko

2,90 €

rovnátko v tvare F

kód

veľkosť

CZ 1984

6 mm

CZ 1991

10 mm

CZ 4502
Lead Insert

In-line vložka do olova
materiál: tvrdý plast, zelená

10

ks

2,20 €

Soft Lead Insert

kód

zelená

CZ 8289 72 mm (Ø5-3 mm) 2,90 €
CZ 8296 56 mm (Ø4-3 mm) 2,10 €

In-line vložka do olova Soft PVC

veľkosť
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7,80

€

3

€

3

CZ 9637 • Anti-Tangle Lead Clip Rig
3,10 €

20

ks

Anti tangle Lead Clip Rig - nadväzec

gramm

1

Back Lead

Back Lead záťaž

váha

CZ 9415

2€
CZ 9422 15 g 1,90€
Rolling Swivel

10

ks

1,40€
kód

veľkosť

CZ 2011

#4

CZ 8533

#7

9

Tungsten Sinker

váha

Tungsten záťaž náväzca

CZ 8371

veľký (0,45 g)

CZ 8388

stredný (0,3 g) 2,80 €

ks

Spinner Rig

2,90 €
Špeciálnou technológiou vyhotovená zarážka, ktorá sa
dokonale hodí na zaťaženie nášho náväzca pri love s
boilies. Použitie je veľmi jednoduché: pri zhotovovaní
náväzca zarážku navlečieme na šnúru a nastavíme
potrebnú vzdialenosť.

kód

Ťažká zarážka v tvare kvapky , ktorá sa navlieka
priamo na háčik . S jej pomocou fixujeme
náväzcový krúžok, alebo malý obratlík priamo na
ramienko háčika . Dokonale k nej pasuje skrutka
na Pop up s oválnym krúžkom.

veľkosť

ks

CZ 8401 4 mm (normál) 2,40 €
CZ 8494 2,8 mm (mini) 2,30 €

Dľžka: 20 cm.

Blow Back Rig

váha

Dľžka 22 cm.

CZ 8418 6 mm (medium) 2,30 €
CZ 8425 9 mm (large) 2,40 €

Quick Change Swivel

10

Pop Up Rig

Dľžka: 17,5 cm.

2

2

2

3,10 €
ks

3,10 €
ks

3,10 €
ks

ks

Rýchloklip

ks

kód
kód

Leadcore Helicopter Rig - nadväzec

matná zelená
75cm

Slúži na zaťaženie Pop up boilies , alebo na
zaťaženie náväzca . Vďaka svojmu tvaru sa
ľahko nasúva a zvlieka , môže sa použiť aj
viackrát.

10

10

Rýchloklip s obratlíkom

veľkosť

CZ 2042

#4

CZ 8564

#8

Rolling Swivel+Ring

ks

Kombinovaný obratlík s krúžkom

kód
CZ 6415
CZ 8557

novinka CZ 0619

Classic Boilie Rig

veľkosť

CZ 2004

#4

CZ 8540

#8

Dľžka: 20 cm.

CZ 2028
Big Eye Swivel with Diamond Eye
Obratlík s veľkým očkom

Veľkosť: #4.

2,40 €
#7 2,40 €
#14* 2,40 €

Anti Eject Rig
Dľžka: 20 cm.

CZ 2035
Heli/Chod Swivel

10

ks

1,10€

3,10 €
ks

2

3,10 €
ks

Rýchloklip s veľkým očkom
Veľkosť: #4

veľkosť
#4

2

3€
2,80 €

4,50€
3,80€
10

ks

Tungsten záťaž na náväzec

kód
Quick Lock Swivel

€

CZ 9644 •Leadcore Helicopter Rig

Tungsten Quick Change Sinker

Tungsten zarážka na háčik

ks

3
4,70

Rig Stops

10

Obratlík

matná zelená
50cm

ks

Jeden dobrý Chod rig systém nás môže zachrániť a
zaistiť nám záber v období kedy ryby neberú. K tomu
tu máme pomôcku v podobe pred pripraveného
systému. Stačí ho len navliecť na šnúru , potom naň
umiestnime náväzec na obratlíku s veľkým krúžkom.
40mm

kód

30 g

3

Tungsten Heli Chod systém

Olovená pasta

Často sa stáva, že náš pod vodou napnutý vlasec kapre z ďaleka obchádzajú a my
márne čakáme na záber, alebo počas silného vetra, kedy sú na hladine unášané rôzne
nečistoty, ktoré sa zachytia na náš vlasec
a nám neostáva iné, len systém vytiahnuť
a čistiť a čistiť... Jedinou pomocou je, že
vlasec pritlačíme ku dnu, kde ho ryby podstatne menej registrujú a ani nečistoty sa
oň nazachytávajú. Najlepšou pomôckou na
to je Back Lead záťaž, ktorú ľahko pripneme na napnutý vlasec a pustíme ho po ňom
na dno a tým dosiahneme jeho pritlačenie
ku dnu. Veľké očko na olove zaisťuje hladké
kĺzanie po vlasci a istiaca hadička zas bráni
strate olova počas zdolávania ryby

kód

CZ 8395
Tungsten Heli Chod

CZ 1922
Tungsten Putty

ks

3,50€

Combi Rig

Dľžka: 20 cm.

2

3,10 €
ks

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 1050

#2

25 lb

CZ 1067

#4

20 lb

CZ 1074

#6

15 lb

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 1081

#2

25 lb

CZ 1098

#4

20 lb

CZ 1104

#6

15 lb

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 4014

#2

25 lb

CZ 4021

#4

20 lb

CZ 4038

#6

15 lb

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 0919

#2

25 lb

CZ 0926

#4

20 lb

CZ 0933

#6

15 lb

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 1008

#2

25 lb

CZ 1015

#4

20 lb

CZ 1022

#6

15 lb

kód

veľkosť pevnosť
v ťahu*

CZ 1039

#2

25 lb

CZ 1046

#4

20 lb

CZ 1053

#6

15 lb

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách
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Anti-tangle tub with swivel

Rolling Pole Swivel

Trubička proti zamotaniu
vlasca s karabínkou

kód

2

CZ 4153

90 mm

CZ 4160

70 mm

1,60€

Big head swivel
with interlock snap

M

CZ 4085

S

5

#6

CZ 4146

#8

M

1,20 €

veľkosť

CZ 0701

#2

CZ 0718

#4

CZ 0725

#6

10

ks

#8

#2

CZ 0978

#4

CZ 0985

#6

CZ 0992

#8

CZ 1005

#10

CZ 1012

#12

5

CZ 6484

#10

CZ 5203

L

CZ 6491

#12

1,40 €
10

ks

veľkosť

kód

CZ 0862

#2

CZ 0916

#4

CZ 0879

#4

CZ 0923

#6

CZ 0886

#6

CZ 0930

#8

CZ 0893

#8

CZ 0947

#10

CZ 0909

#10

CZ 0954

#12

10

ks

1,50 €

kód

CZ 2950 0,40 mm 19,35 kg

CZ 6049 0,22 mm

6,90 kg

CZ 3483 0,25 mm

8,80 kg

#8
#10

6,90 kg

CZ 0582 0,25 mm

8,80 kg

CZ 3001 0,31 mm 12,65 kg
CZ 3018 0,35 mm 15,45 kg

#6

CZ 0855

CZ 6056 0,22 mm

CZ 2998 0,28 mm 10,75 kg

veľkosť

CZ 0848

priemer pevnosť
v ťahu*

Kaprový monofil fluo silón

10

ks

Bull-Dog Carp Line fluo

Feeder Classic Hook

Feeder Maggot Hook

Feeder Hard Pellet Hook

Feeder Soft Pellet Hook

Klasický feedrový háčik

Háčik na kostné červy

Háčik na tvrdé pelety

Háčik na mäkké pelety

11 €
Bull-Dog Fluo Carp Line, 1000m
kód
priemer pevnosť
v ťahu*
CZ 6063 0,22 mm

6,90 kg

kód

kód

kód

kód

CZ 3490 0,25 mm

8,80 kg

veľkosť

1,30 €

veľkosť 1,30 €

veľkosť 1,30 €

veľkosť 1,30 €

CZ 4435

#6

CZ 4480

#4

CZ 4534

#4

CZ 4442

#8

CZ 4497

#6

CZ 4589

#6

CZ 4541

#6

CZ 4459

#10

CZ 4503

#8

CZ 4596

#8

CZ 4558

#8

CZ 4466

#12

CZ 4510

#10

CZ 4602

#10

CZ 4565

#10

CZ 4473

#14

CZ 4527

#12

CZ 4619

#12

CZ 4572

#12

CZ 4626

#14

10

ks

10

ks

10

ks

CZ 3049 0,35 mm 15,45 kg

10

ks

Carp Classic Barbless Hook

Amur-Grass Carp Hook

Slim Killer Hook

Špeciálné kaprové háčiky

Kaprové háčiky bez protihrotu

Háčik na amura

Slim killer háčik

veľkosť 1,30 €

CZ 4633 #1/0

veľkosť

1,30 €

kód

veľkosť 1,30 €

CZ 4640

#1

kód

CZ 4756 #2/0

CZ 4886

#1

CZ 4657

#2

CZ 4701

#1

CZ 4763 #1/0

CZ 4893

#2

CZ 4664

#4

CZ 4718

#2

CZ 4770

#1

CZ 4909

#4

CZ 4725

#4

CZ 4787

#2

CZ 4916

#6

CZ 4732

#6

CZ 4794

#4

CZ 4749

#8

CZ 4800

#6

CZ 4671

#6

CZ 4688

#8

CZ 4695

#10

10

ks

veľkosť 1,30 €

kód

10

ks

10

ks

CZ 3025 0,28 mm 10,75 kg
CZ 3032 0,31 mm 12,65 kg

Carp Classic Hook
kód

€

CZ 2974 0,31 mm 12,65 kg

kód

CZ 0831
ks

CZ 2943 0,35 mm 15,45 kg

4,90 €
Bull-Dog Fluo Carp Line, 300m

obratlík

10

Monofil silón kaprový

CZ 1457 0,40 mm 19,35 kg

Diamond Eye Swivel
with Hooked Snap

veľkosť

Bull-Dog Carp Line dark green

CZ 2936 0,31 mm 12,65 kg

CZ 2981 0,35 mm 15,45 kg

M

obratlík

8,80 kg

veľkosť 3,60 €

CZ 5210

obratlík

CZ 2912 0,25 mm

ks

kód

1,50 €
Rolling Swivel with
Nice Snap

6,90 kg

CZ 2967 0,28 mm 10,75 kg

S

Crane Swivel
with Interlock Snap
kód

Feeder&Match Quick
Change Swivel
10
Rýchlospojka na feeder
a match

CZ 1440 0,22 mm

4,60 €

Bull-Dog Carp Line, 1000m tmavozelené 9,70
kód
priemer pevnosť
v ťahu*

ks

veľkosť 2,50 €

1,50 €

veľkosť

CZ 0961

kód
CZ 5227

obratlík

kód

1,20€

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 2929 0,28 mm 10,75 kg

Set navrhnutý na lov s feedrom , ktorý môže voľne
kĺzať na vlasci , alebo ho môžeme zafixovať. Súčasťou
setu sú 4 rýchlospojky pomocou ktorých môžeme
podľa potreby veľmi rýchlo vymeniť náväzce . Dokonale
pasuje ku košíkom rady Max Feeder.

Pohyblivý obratlík s karabínou
ks

ks

Feeder systém proti zamotaniu

Moving Swivel

3

Rolling Swivel
with X-Pattern

obratlík

128

CZ 4139

veľkosť

CZ 4092

ks

Crane Swivel

CZ 0732

ks

kód

1,40 €

kód

2

#4

kód

CZ 8432
Feeder Anti Tangle System

veľkosť

CZ 4122

Pohyblivý obratlík s
karabínkou

veľkosť

CZ 4078

1,30 €

ks

Moving head swivel
with interlock snap

obratlík s veľkou plastovou
hlavičkou
1,20 €

kód

2

kód

veľkosť

Bull-Dog Carp Line, 300 m tmavozelené

CZ 4923

#8

CZ 4930

#10

10

ks

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách

Erik Bazsó
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Serie Extreme Line
Všetci snívame o veľkých rybách, zdolaním ktorých by sme pokorili
všetky naše doterajšie rekordy. Celú našu výstroj tomu prispôsobujeme, tak prečo by sme mali vynechať vlasec, veď ten je v priamom
kontakte s rybou a od jeho kvality hádam najviac závisí naše víťazstvo, alebo prehra. Vlasce Extreme boli vyvinuté na lov kapitálnych
rýb, takže v tejto rodinke nenájdeme vlasce tenkých priemerov. Dis-

ponujú veľkou pevnosťou a zároveň ich dobrá pružnosť a rozťažnosť
nám dopomôžu k úspešnému zdolaniu kapitálnej ryby. V ponuke ho
máme v troch farebných prevedeniach – zelený, hnedý a číry.

250

HNEDÝ

250

metrov

4,80 €

250

metrov

metrov

HookLink 3x3
Nadväzcová šnúra - 3x3

kód

HNEDÝ

ZELENÝ

PRIESVITNÝ

dľžka pevnosť
v ťahu*

CZ 6804

20m

15 lb

CZ 6811

20m

25 lb

CZ 6828

20m

35 lb

Extreme Leader Line

3,90 €

Extreme nadväzcový silón

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 2255 0,25 mm

2,70 €

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

2,70 €

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

8,60 kg

CZ 2118 0,30 mm 12,00 kg

CZ 2149 0,30 mm 12,00 kg

CZ 2262 0,28 mm 10,30 kg

CZ 2125 0,35 mm 15,10 kg

CZ 2156 0,35 mm 15,10 kg

CZ 2279 0,31 mm 12,20 kg

CZ 2132 0,40 mm 18,90 kg

CZ 2163 0,40 mm 18,90 kg

2,70 €

6,60

€

HNEDÝ

CZ 2286 0,35 mm 15,10 kg
CZ 2293 0,40 mm 18,90 kg

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 2205 0,49 mm 21,20 kg

150

CZ 2212 0,54 mm 24,10 kg

metrov

Feeder Zoom Fishing Line

Odolná aj ostrím povrchom , mušlám.
veľká nosnosť
vysoká odolnosť voči oderu
50 m

CZ 2229 0,59 mm 28,20 kg

Lead Core
Olovená nadväzcová šnúra

Dokonalá voľba pri love na feeder.

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 2868 0,16 mm

3,75 kg

CZ 2875 0,18 mm

4,45 kg

CZ 4832 0,20 mm

5,40 kg

CZ 2882 0,22 mm

6,25 kg

CZ 2899 0,25 mm

8,45 kg

CZ 2905 0,28 mm

9,75 kg

kód

2,90 €

dľžka pevnosť
v ťahu*

CZ 6750

10 m

25 lb

CZ 6767

10 m

35 lb

CZ 6774

7m

45 lb

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách

11,90€

HNEDÝ

SkinLine 4x4
Potiahnutá nadväzcová šnúra - 4x4

kód
Baranyai Tibor :: Carpzoom testér
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CZ 6842

dľžka pevnosť
v ťahu*
20m

25 lb

Fanny Hlavička
131

PRÍSLUŠENSTVO

PRÍSLUŠENSTVO
Flat Pear Lead

11,30€

Flat Pear – In Line Lead

Heavy – In Line Lead

Heavy Lead

Fluorocarbon Leader Line
Fluorocarbon nadväzcový silon

Kvalitný silon odolný voči oderom a zamotaniu . Vo vode je prakticky
neviditeľný . Výborná voľba pri ťažkých podmienkach ako napríklad
kamenisté a mušľami pokryté dno.

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

1

25

metrov

ks

1

CZ 2935 0,60 mm 19,68 kg

Allround Braided Fishing Line

CZ 1206

Kvalitná spletaná šnúra kruhového prierezu, pre všetky spôsoby lovu,
hoci aj na mori.

CZ 1213
CZ 1220

Tvarovo stabilná
Vysoká odolnosť voči oderu
110 m

7,80

€

kód

40 g 1,20 €
60 g 1,50 €
80 g 1,70 €

CZ 1237 100 g 1,80 €
CZ 1244 120 g 2,20 €

1

ks

CZ 1350
CZ 1251
CZ 1268

60 g 1,50 €
80 g 1,70 €

CZ 1367

ks

CZ 1374 100 g 1,80 €
CZ 1381 120 g 2,20 €

CZ 1275 100 g 1,80 €
CZ 1282 120 g 2,20 €

CZ 1398 140 g 2,40 €

6,30 kg

CZ 0252 0,14 mm

9,43 kg

CZ 0269 0,16 mm 10,87 kg
CZ 0276 0,18 mm 13,76 kg

CZ 1299
CZ 1305

ks

60 g 1,50 €
80 g 1,70 €

CZ 1312 100 g 1,80 €
CZ 1329 120 g 2,20 €

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 0245 0,12 mm

1

60 g 1,50 €
80 g 1,70 €

CZ 1336 140 g 2,40 €
CZ 1343 160 g 2,90 €

110

metrov

CZ 0283 0,20 mm 19,02 kg
CZ 0290 0,22 mm 20,92 kg
CZ 0306 0,25 mm 22,92 kg
CZ 7534 0,30 mm 25,50 kg

Long Cast Lead

CZ 7541 0,35 mm 31,90 kg

Allround Leader Line

MAX Feeder

CZ 5228

Plastové krmítka na feeder.

CZ 5242

CZ 5235
CZ 9264

Klasická , mäkká náväzcová šnúra zelenej farby , ktorá predstavuje vynikajúci
pomer ceny a kvality . Vyznačuje sa dobrou pevnosťou v uzle. Je to dobrá
voľba pre rybárov loviacich na ťažko , alebo feeder.

1,90 €

kód

priemer pevnosť
v ťahu*

CZ 7473 0,10 mm

2,90 kg

CZ 7480 0,14 mm

5,40 kg

CZ 7497 0,18 mm

6,90 kg

CZ 7503 0,20 mm

8,40 kg

20

40 g 1,80 €
60 g 2,30 €

6,50 €

CZ 1114
Fanatic Method Feeder Set
metrov

20 g 1,40 €
30 g 1,60 €

Set obsahuje 3ks krmítok, obratlíky a 1 ks plniacej misky.

SI

CZ 7510 0,22 mm 11,20 kg

N
LÓ

GUMOVÁ KRYTKA

CZ 7527 0,25 mm 13,80 kg

1
11,90€
CZ 4238
Line Counter

OBRATLÍK

CZ 1411

40 g 1,20 €
60 g 1,50 €

CZ 1428

80 g 1,70 €

CZ 1404

Počítadlo odvinutej šnúry,silonu

Merač odvíjaného vlasca, či šnúry. Meria odvinutú dĺžku v metroch.
Výhodou je i podsvietenie, merač sa upevňuje na prút. Bateria 2xLR1130

ks

NADVÄZEC

CZ 1435 100 g 2,80 €
CZ 1442 120 g 2,20 €

* Testované priamo v teréne , nie v laboratóriách
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2,50 €

ks

CZ 8456
CZ 8463
CZ 8470
CZ 8487

Fanatic Method Feeder EX-Cast

30 g 1,60 €
40 g 1,70 €
50 g 2,30 €
60 g 2,40 €

Method feeder košík s trubičkou proti zamotaniu

Dlhšia pevná trubička proti zamotaniu stabilizuje let košíka a ten sa nekýva
z boku na bok počas letu. V strede košíka sa nachádza malá tácka, ktorá
vždy zabezpečí presné umiestnenie nástrahy a zaistí nám dokonalý zásek.

1

1

CZ 9255
Scissors for Braided Line

ks

6,50

€

Kliešte z nehrdzavejúcej ocele.
Dĺžka 13cm.

CZ 5844
Fanatic Method Feeder

CZ 9231
Handy Scissors

2,40 €

2,40 €

CZ 9248
Pocket Scissors
Nožnice

Nožničky

Ergonomicky tvarované nožničky z nehrdzavejúcej ocele prerežú aj tú najsilnejšiu šnúru.

27,60€

1,40 €

• Dľžka: 11,8 cm.

CZ 6446
Worm Scissors

ks

CZ 1121
CZ 1138
CZ 1145
CZ 1152
CZ 2171

Fanatic Method Feeder

CZ 4818
CZ 4825

20 g 1,20 €
25 g 1,30 €
30 g 1,40 €
35 g 1,50€
40 g 1,60 €
50 g 2,20 €
60 g 2,20 €

1

CZ 1169
Fanatic Method
Feeder Mould

Nožnice na červy

Viacčepelové nožnice rozrežú za pár sekúnd
červy aj mäkšie zrná. Dľžka: 12cm

ks

Method plniaca miska

CZ 8335
MFA-1 Pliers

1,60 €

7,80 €
5,20

Špeciálne vytvorené kliešte na šnúry.
Dĺžka :16,5 cm

1

4,90 €

€

1,60 €

ks

CZ 8173

80 g 2,60 €

CZ 8180 100 g 2,80 €
CZ 8197 120 g 3,10 €
CZ 8203 140 g 3,60 €

Fanatic Method Feeder XL

1
CZ 8210
Fanatic Method
Feeder XL mould

CZ 3728
Fishing Pliers Crocodile

ks

CZ 1212
Lead Plier

Method Feeder plniaca miska XL

CZ 8571
Scraper-Knife

Masívne silné kliešte pre väčšie nároky pri
stanovačke,túrach a rybolove. Nehrdzavejúca oceľ
Dĺžka: 15 cm

Kliešte na olovká

Škrabka+nôž

2v1 nôž na čistenie a filetovanie rýb
z nehrdzavejúcej ocele.
Dĺžka čepele:10,5 cm,
Dĺžka rukoväte:12,5cm

10

ks

5,50
6
1,50 €

CZ 4663
Fanatic Method Connector
Method rýchlospojka

ks

4,90

€

€

10

ks

1,30 €

CZ 4687
Spare Swivel for Method Basket
Method náhradný obratlík

1,30 €

CZ 8449
Standard Quick Change Beads
Chránič uzla

CZ 3636
Fillet Knife
Filetovací nôž

Tento mimoriadne ostrý nož slúži k finálnej úprave nielen rýb. Nehrdzavejúca oceľ.
Dĺžka čepele 16 cm
úchytky 12 cm
134

4,90

€

CZ 3629
Floating Knife
Plávajúci nôž

Pláva na hladine, neponorí sa. Nehrdzavejúca oceľ. Pripevniteľný na opasok.
Dĺžka čepele 13,5 cm
úchytky 14,5 cm

CZ 8328
Dragon Knife
Dragon nôž

Nôž z nehrdzavejúcej ocele s teflónovou povrchovou úpravou čepele.
Dĺžka čepele:9,8 cm
Dĺžka rukoväte:11,5 cm.
135
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Long Casting Spiral
Feeding Basket

Long Casting Spiral
Feeding Basket
with Winged Lead

Špirálové krmítko - dlhé

5,80

€

CZ 4320
Cut Resistant Glove • Rezu odolné rukavice

Univerzálne(pravá aj ľavá zároveň)rukavice nás chránia pred poranením pri filetovaní,čistení rýb.

15,70€

Long Casting Ribbed
Feeding Basket-Coated

Rebríkové krmítko - dlhé

Rebríkové krmítko dlhé - čierne

Olovené špirálové krmítko - dlhé

0,50 €

CZ 8234
Fillet Knife Set

CZ 9259 6 cm

Filetovací set

CZ 9266 7 cm

Kvalitný set s nehrdzavejúcej ocele v praktickej taške so zipsom .
Obsah setu : 3 ks nožov , 1 ks ostrič nožov

CZ 9563 20 g 0,90 €
CZ 9570 30 g 0,90 €

CZ 9884 20 g 0,70 €
CZ 9891 30 g 0,70 €

CZ 9921 20 g 0,90 €
CZ 9938 30 g 0,90 €

10

10

10

CZ 9587 40 g 1 €
CZ 9594 60 g 1,10 €

CZ 9273 8 cm

10

ks

9,40

Long Casting
Ribbed Feeding Basket

CZ 9907 40 g 0,80 €
CZ 9914 50 g 0,90 €

ks

CZ 9945 40 g 0,90 €
CZ 9952 50 g 1 €

ks

ks

€

CZ 2348
Folding Spade 3in1
Skladací rýľ

20

€

CZ 4304
ThermoBottle & Mug Set • Set termoska a poháre
Termoska z nehrdzavejúcej ocele s dvomi pohármi .
Termoska : 0,5 l, Poháre : 0,45 l

Kempingový rýľ s viacerými užitočnými funkciami .
rýľ (48x12cm)
motyka (36x18x12cm)
pílka (8cm dĺžka čepele )
dĺžka v uzavretom stave: 12x20x7cm
váha: 0,62kg

Ribbed Feeding Basket
Rebrové krmítko

Spiral Feeding Basket
with Winged Lead

Ribbed Feeding
Basket-coated

Drop Lead
with Swivel

Olovené špirálové krmítko

Rebrové krmítko - čierné

Olovo slzičkové

10

10

10

ks

ks

ks

CZ 9808
CZ 9815
CZ 9822
CZ 9839

20 g 0,70 €
30 g 0,70€

CZ 9846
CZ 9853

40 g 0,80 €
50 g 0,80 €

CZ 9860
CZ 9877

Spiral Feeding Basket
špirálové krmítko

20 g 0,80 €
30 g 0,80 €

CZ 9488
CZ 9495

40 g 0,90 €
50 g
1€

CZ 9501
CZ 9518

Feeder Drop
Feeding Basket-coated
krmítko slzičkové - čierne

20 g 0,80 €
30 g 0,90€
40 g

1€

50 g 1,10 €

10

ks

Feeder Drop
Feeding Basket
Krmítko slzičkové

CZ 9648
CZ 9655

0,40 €
10

CZ 9662

10

10

ks

ks

Baranyai Tibor :: Carpzoom testér
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6 cm

CZ 9204

7 cm

CZ 9211

8 cm

CZ 9686
CZ 9693

ks

CZ 9198

CZ 9679

CZ 9457 10 g 0,90 €
CZ 9464 20 g 0,90 €
CZ 9471 30 g 0,90 €

CZ 9426
CZ 9433
CZ 9440

10 g 0,80 €
20 g 0,80 €
30 g 0,80 €

CZ 9709

10 g 0,40€
20 g 0,50 €
30 g 0,60 €
40 g 0,70 €
50 g 0,80 €
60 g 0,90 €

80 g 1,20 €
CZ 9716 100 g 1,40 €
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ThermoProf Suit

Professional Thermo komplet

27 €
Nepremokavý dvojdielny termo
komplet aj do najchladnejšieho
počasia . Veľmi hrejivá a na telo
príjemná flísová podšívka. Päť
vonkajších a dve vnútorné vrecká
sú tiež vode odolné .
odopínateľná kapucňa v tvare
baseball čiapky
nastaviteľná manžeta so suchým
zipsom
nastaviteľné uťahovanie nohavíc
okolo členkov pomocou suchého
zipsu
vysoký golier

Oblečenie

kód
CZ 7121

L

Polar mikina

XL

CZ 7152

XXL

Flísová mikina, hrejivá a príjemná
na nosenie, klasický strih, hlavné
zapínanie je na zips .

CZ 7169

XXXL

kód

kód

veľkosť

CZ/shirt2 M

M

CZ/shirt2 L

L

CZ/shirt2 XL

XL

CZ/shirt2 XXL

XXL

CZ/shirt2 XXXL

XXXL

M

CZ 7145

96

15,60 €

veľkosť

CZ 7138

Full Zip Polar Jacket

CarpZoom T-Shirt

21,50 €

33,50 €

€

veľkosť

CZ 7220

M

CZ 7237

L

CZ 7244

XL

CZ 7251

XXL

CZ 7268

XXXL

4,80 €

X-Rain Coat

X-Rain pršiplášť

HIGH-Q Rain Suit

Nepremokavá súprava

Dvojdielna súprava s kapucňou
v piatich veľkostiach.

kód
CZ 3668
EAZI Rain Poncho
Pončo

Pončo z PVC s kapucňou.

veľkosť

Dlhý pršiplášť pod kolená so sťahovacou kapucňou, dvoma prednými vreckami prekrytými légiou
proti prieniku vody a zatavenými
spojovacími švami . Dvojradové zapínanie na patentky.

kód

veľkosť

CZ 3774

M

CZ 7176

CZ 3781

L

CZ 7183

M
L

CZ 5860

XL

CZ 7190

XL

CZ 5877

XXL

CZ 7206

XXL

CZ 5884

XXXL

CZ 7213

XXXL
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CZ 8083
Fleece Winter Hood
51
DuraStep Boots

kód

Nepremokavé DuraStep baganče
Kvalitná , vode odolná obuv aj do extrémnych
podmienok s vyberateľnou vložkou .

32

€

veľkosť

CZ 7619

41

CZ 7626

42

CZ 7633

43

CZ 7640
CZ 7657

WinterWalk Boots

41

CZ 7282

42

CZ 7299

43

44

CZ 7305

44

45

CZ 7312

45

podrážka.

CZ 1826
Beanie Hat

TOP

7,80

8,90

1,40 €
Shoe insoles
Vložka do topánok.

6

CZ 4665

41

CZ 4672

42

CZ 4689

43

CZ 4696

44

CZ 4702

45

CZ 8250
Rigging Gloves
Rukavice z hrejivého polar fleece materiálu udržujú vaše ruky v teple pri rybárčení .
Univerzálne rukavice s odnímateľnou prstovou časťou na suchý zips pre väčší cit pri
práci.

9,10

€

8,30

€

čiapka s LED lampou

Suchý zips na nastavenie
veľkosti
Priedušný materiál
2 + 1 LED

CZ 3262
Winter Cap with LED Light

Zimná čiapka

kvalitná a hrejivá fleece čiapka
zošitá spevneným švom
veľmi príjemný, hrejivý, ale zároveň priedušný
materiál

Zimná čiapka s LED lampou.

€

CZ 8267
Warm Gloves

5

5,80

€

€

Polár rukavice

Podšité jesenno-zimné rukavice.

CZ 3697
Neck Flap Cap

CZ 3255
Summer Cap

Neck Flap legionárska čiapka

Vojenská čiapka.

kód
CZ 8052

Táto sieťovaná vzdušná čiapka nám zaručí perfektnú ochranu proti úpalu a spáleniu krku.

XL
XXL

Nepremokavé a teplé. Ideálne na rybačku
v studených dňoch. Vnútorná strana
rukavíc má protišmykovú úpravu pre lepšie
uchopenie prútu. Na zápästí so suchým
zipsom.

Klobúk s ochrannou sieťkou proti komárom
Jedna veľkosť

Slnečné okuliare

L

CZ 8076

CZ 1512
Mosquito Hat

Sunglasses

veľkosť

CZ 8069

12 €
Neoprene Gloves

154.

€

€

CZ 4816
Earflap Fleece Fishing Cap

Praktické riešenie pre tých rybárov ktorí plánujú byť pri vode aj v noci. V šilte sa nachádza
5 vysoko svietivých LED diód .Súčasťou balenia sú aj dva kusy gombíkovej batérie.

veľkosť

5

€

€

Camou 5 diódová čiapka

kód

CZ 1488
Fishing Cap
Suchý zips na nastavenie
veľkosti
Priedušný materiál

Polar podšívka
Jedna veľkosť
Mladistvý štýl

CZ 3680 • 5 LED Camou Cap

€

BOTTOM

€

Pletená teplá čiapka

5 mm

7

8

8

CZ 1495
1+2 LED Fishing Cap

veľkosť

CZ 7275

Vysoká gumová protišmyková
Dvakrát zatavené švy

€

Kapucňa Vás dokonale ochráni
v chladnom počasí.
*UNI veľkosť

€

kód

Snehule na suchý zips

7,80

kód

sklo

20 €

kód

sklo

CZ 1594

šedé

CZ 1570

šedé

CZ 1600

hnedé

CZ 1587

hnedé

čiastočný rám

17 €

Všetky naše okuliare sú vyrobené z ergonomického plastového
rámu. Majú polarizované šošovky, ktoré sú navrhnuté tak, aby znižovali rušivé oslnenie a odrazy spôsobené svetlom odrážaným od
vody, piesku alebo snehových plôch.

400

plný rám
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