
Na dravce 

Twitch&Cast 1 section prút
Ľahký a veľmi ohybný 1 dielny prút pre všetkých milovníkov multi prívlače. Má skoro totožné 
vlastnosti a materiály ako Twitch&Spin

River Jig prút
1+1 dielny prút  zodpovedá všetkým nárokom jig lovu. Špičku má citlivú a predsa je veľmi 
ohybný, rýchli a silný. Jeho akcia napomáha optimálnej prívlači a dôslednému boju. Blank 
sa zasúva priamo do rúčky, takže spoj nemá vplyv na pevnosť blanku. Nemusíme sa obávať, 
že sa rozpojí pri nahadzovaní, alebo sa zlomí pri skladaní. Odolnosť prútu sa jednoznačne 
zvýši, je totiž z jedného dielu a materiál nie je nikde narušený. Aj pri zdolávaní s ním môžeme 
zachádzať oveľa odvážnejšie.

Vertic Jig Heavy prút
Sumcový prút na čoraz modernejšiu vertikálnu prívlač. Blank sa zasúva priamo do rúčky, takže spoj nemá 
vplyv na pevnosť blanku. Štíhli ale silný prút vyhotovený z kvalitných uhlíkových vlákien .

Stupek Catfish Float prút
Prút pre plávanú či inak na lov za pomoci plaváku z kvalitných uhlíkových vlákien. Presnosť zaručia masívne  
a husto osadené  SIC očká.

Twitch&Spin 1 section prút
Ľahký a ohybný 1 dieny prút ktorý  vďaka presne stanovenej rovnováhy uhlíka predstavuje 
rýchlu akciu špičky a veľkú pevnosť  v blanku.Vhodný skoro na všetky ryby a na všetky typy 
lovu. Jednodielne telo zaručuje nezabudnuteľný zážitok jednak pri zábere a jednak pri boji. 
Stačí raz vyskúšať  a už ho nedáte z ruky.

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0566 195 cm 7-28 g  195 cm 105 g 1 SIC 57,80 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0559 205 cm 7-28 g 205 cm 105 g 1 SIC 60 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0474 195cm 80-250 g 136 cm 312 g 1+1 SIC 53,70 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0481 300 cm 150-300 g 156 cm 445 g 2 SIC 67,50 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 0498  195 cm 8-35 g  161 cm 165 g  1+1  SIC
CZ 0504  210 cm 15-45 g 176 cm 180 g  1+1  SIC

44,90 €
48,70 €
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Drop Shot Rapid prút
Je to neobyčajne rýchla a pružná udica, určená prednostne na lov s „ gumami“ systémom drop 
shot, ale bez obáv s ním môžeme hádzať aj menšie voblery. Dokonale vyvážená delená rúčka z 
EVA materiálu je aj v chladnom počasí príjemná na dotyk. Uhlíkový blank je osadený Sic očkami 
a očkom na háčik.

Zest Jig prút
Ak hľadáte vhodný prút vyslovene len na lov zubáčov práve ste ho našli. Prút je navrhnutý tak, aby spĺňal všetky požiadavky na moderný lov prívlačou . Spájajú 
sa v ňom vlastnosti klasického prívlačového prúta s Jigovým prútom. Jeho prednosti využijeme hlavne pri love s rôzne veľkými Jigmi. Delená rúčka znižuje 
celkovú hmotnosť prúta a jeho pevný blank umožňuje dosahovať presné hody, ale jeho kvalita vynikne hlavne počas záseku. Veľké spodné očko umožňuje 
ďaleké hody a tak dosiahneme aj do vzdialenejších jám a úkrytov zubáča.  
Špecifi kácie: Odľahčená delená rúčka, Kvalitné SIC očká veľkých priemerov, Spevnené koncové očko

Dropshot Intense prút
Dropshot Intense je určený na lov s menšími nástrahami. Pružnosť a rýchlosť blanku dokonale 
indikuje bleskové zábery. Osadený je jedno stopkovými SIC očkami, do delenej EVA – korkovej 
rúčky je zabudovaný držiak navijaka.

Entrant Spin prút
Entrant Spin je vďaka svojmu širokospektrálnemu použitiu univerzálnym prívlačovým prútom. 
Či už sa jedná o lov s rotačkami, voblermi, alebo „gumami“, každý začínajúci prívlačiar ocení 
tento prútik.

Ice Nomad prút
Prút určený na lov pod ľadom pre ktorý nepredstavuje prekážku ani vylovenie veľkej šťuky, 
či zubáča.

Red-Act FD

Z každého hľadiska skutočný prívlačový navijak, plný 
takých vlastnosti ktoré ho posunú na popredné miesto 
medzi ostatných navijakov. Presná štruktúra, masívna 
mechanika ,vynikajúca odolnosť, prevod 5,2:1.
Najdôležitejšie vlastnosti:
6+1 oceľové ložiská 
Hliníkové telo
Grafi tový rotor
Hliníková cievka, grafi tová náhradná cievka
Precízny anti reverzný chod
Maximálne vyvážený  rotor

Flash Drop Shot FD

Počas lovu, kedy držíme celý čas udicu v rukách, je veľmi 
dôležité aby bola hmotnosť a vyváženie udice optimálne 
zosúladená. Tento vyslovene prívlačový navijak svojou 
stavbou a odolnosťou spĺňa všetky požiadavky moderného 
prívlačového navijaka. Hladký chod zabezpečuje 5 + 1 
ložisko, a vďaka hliníkovej cievke a kľuke sa stávame 
majiteľom masívneho a trvanlivého produktu. Rolnička je 
konštruovaná tak, aby sa zamedzilo krúteniu vlasca, čo je 
pri prívlači veľmi dôležité. Okamžitý stop systém rotora a 
prevod 5,1:1 robia tento navijak dokonalým.
Dodávaný s grafi tovou náhradnou cievkou.

Black Flash FD
Black Flash  FD pergető orsó

Pri love na prívlač je veľmi dôležité dobré vyváženie celej 
udice. Navijak Black Flash FD je presne to, čo potre-
bujete. Spĺňa náročné požiadavky na prívlačový navijak 
a zároveň sa v ňom spája dobrý pomer cena: kvalita. 
Počítačom vyvážený rotor a precízne umiestnené 5 + 1 
ložiská zaisťujú plynulý a hladký chod. Veľká rolnička so 
širokou drážkou bráni krúteniu vlasca. Hliníková cievka, 
plynule nastaviteľná predná brzda, prevod 5,1 : 1 a kval-
itná kľučka sú garanciou, že tento navijak Vás bude dlho 
sprevádzať na potulkách za rybami.

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6438 195 cm 3-15 g-žltý 105 cm 120 g 2 SIC
CZ 6445  210 cm 5-20 g-oranžový  110 cm 120 g 2 SIC

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 1111 3000FD 275g 5,2:1 (46cm) 0,25/245; 0,30/170; 0,35/125
CZ 1128 4000FD 286g 5,2:1 (49cm) 0,30/195; 0,35/145; 0,40/110

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6308  240 cm 40-80 g 125 cm 235 g 2  alu-oxid
CZ 6315 270 cm 50-100 g 142 cm 290 g 2  alu-oxid
CZ 6322  300 cm  60-120 g 156 cm 330 g 2  alu-oxid

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 6452  70cm 5-30g  70cm 35g 1 SIC
CZ 6469 90cm 7-45g 90cm 40g 1 SIC

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 0573 2000FD 285 g 5,2:1 (56 cm) 0,18/285; 0,20/230; 0,25/150
CZ 0580 3000FD 310 g 5,2:1 (57 cm) 0,25/215; 0,30/150; 0,35/110
CZ 0597 4000FD 340 g 5,2:1 (57 cm) 0,30/175; 0,35/130; 0,40/100

47,90 €
50,30 €
52,70 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 9897 190 cm 5-15 g 100 cm 110 g 2 SIC
CZ 9903 210 cm 7-25 g 110 cm 128 g 2 SIC
CZ 9910 240 cm 10-35 g 127 cm 135 g 2 SIC

38,50 €
42,70 €
46,80 €

kód dľžka záťaž t. dľžka váha diely očká
CZ 3161 210 cm 3-12 g 108 cm 124 g 2 SIC
CZ 3178 210 cm 5-25 g 108 cm 126 g 2 SIC
CZ 3185 228 cm 10-30 g 110 cm 136 g 2 SIC

34,40€
37,20€
39,90€

28 €
31 €

16 €
17 €
18 €

10 €
11 €

kód model váha prevod kapacita vlasca (mm/m)
CZ 3079 2000FD 252 g 5,1:1 (46 cm) 0,18/240; 0,20/195; 0,25/125 28,90€

34 €
35 €
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Rana Frog

Hladinová nástraha imitujúca žabu ( skokan ). Veľké skryté háčiky 
zabraňujú uviaznutiu. Cielené ryby : šťuka , ostriež
6,5cm/16g

Bufo Frog

Hladinová nástraha imitujúca žabu ( ropucha ). Veľké skryté háčiky 
zabraňujú uviaznutiu. Cielené ryby : šťuka , ostriež
7,0cm/19,0g

SF-Mouse

Plávanie myší je každoročne očakávaná udalosť medzi sumcovými 
rybármi. Táto hladinová návnada dokonale napodobňuje plávanie 
myší medzi oboma brehmi, a tak je  zaručený útok sumca. Plynulým 
ťahaním je vedenie jednoduché, nepotrebuje žiadne trhanie a 
zastavovanie. Berú na ne aj ostrieže a pri myšej invázii aj šťuky.
6,5cm/13,5g

Bombina Frog

Hladinová nástraha imitujúca žabu ( kunka ). Veľké skryté háčiky 
zabraňujú uviaznutiu.
6,5cm/16,5g

Ribbed Killer 

Gumová rybka s rebrovaným telom. Vďaka svojej mäkkosti a pružnosti je 
úspešnou nástrahou na tečúcich ale aj stojatých vodách. Na tele má zárez 
na ukrytie háčika , tým pádom je predurčená aj na lov v zarastených vodách, 
alebo medzi prekážkami kde sa nezachytí vďaka ukrytému háčiku. Vďaka 
rebrovaniu vydáva počas chodu intenzívnejšie vibrácie, ale zároveň si dlhšiu 
dobu uchová pre O plus nástrahy typickú mušľovú arómu.
Cieľová ryba: šťuka, zubáč, sumec

Shad Killer

Klasická napodobenina belice v rôznych veľkostiach. Extra mäkká, 
ale zubom dravcov predsa len odolná gumová rybka určená na lov 
jigom pri dne, ale so záberom môžeme rátať už počas klesania.
Cieľová ryba: zubáč, šťuka, ostračka.

Longtail Killer 

Extra zúžená zadná časť tela ukončená kopytom na zvýšenie vibrácií 
sú typickými znakmi tejto 10 cm veľkej gumovej rybky. Vďaka 
zúženému telu dobre pracuje aj pri pomalom ťahaní aj napriek 
pomerne malému chvostovému kopytu . Veľmi dobre pracuje aj v 
silnom prúde.  Tvar tela ho predurčuje na lov s jigom , ale aj v tele 
ukrytým háčikom. Cieľová ryba: zubáč, zubáč volžský, ale počítať 
môžeme aj so šťukou 10 cm, aromatizovaná arómou kalamár .
10cm

Ducking Killer 

Ducking Killer je sada extra pohyblivých 9 cm gumených nástrah s 
ktorými vďaka chvostu v tvare kačacej nohy  môžeme popri pomalom 
vedení prevádzať aj dráždivé vertikálne impulzy . Používame ich s 
jigmi, alebo offset háčikmi , ale obstojí aj pri Drop shot technike. 
Veľké 3D oči osadené na gumovej rybke pôsobia ako ďalší dráždivý 
efekt na dravce . Cieľová ryba: šťuka, zubáč 
9 cm, aromatizovaná arómou kalamár .
9cm

Prado

Vertikálna nástraha na sumcov (ale môže sa nám zachytiť aj zubáč 
alebo šťuka) vyrobená z prvotriedneho materiálu napodobňuje 
pohyb živej rybky. Relatívne vysoká hmotnosť je ideálna  pri veľmi 
hlbokých vodách.

CZ 7763 CZ 7718

CZ 7770 CZ 7725

CZ 7794 CZ 7749

CZ 7978 CZ 7930

CZ 7985 CZ 7947

CZ 7992 CZ 7954 CZ 8005 CZ 7961

CZ 7787 CZ 7732

CZ 7800 CZ 7756

CZ 7664

CZ 7671

CZ 7688

CZ 7695

CZ 7701

3 €2 €

3,30 € 4 €

CZ 2304

4,80 €
5,7 cm / 20 g

CZ 2311

5,90 €
6,5 cm / 30 g

CZ 2328

6,60 €
7,1 cm / 40 g

CZ 2366

7,50 €
8,1 cm / 60 g

CZ 2373

8,10 €
8,9 cm / 80 g

CZ 2670

4,70 €
6,5 cm / 16 g

CZ 2687

4,70 €
6,5 cm / 16,5 g

CZ 2731

4,70 €
7,0 cm / 19,0 g

4,70 €

4,70 €

4,70 €

CZ 2700

CZ 2717

CZ 2724

CZ 7831CZ 7855CZ 7848

4,30 €

2,30 €

CZ 7817

CZ 7824
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Crawbug

Gumená nymfa určená na jemnú a ultraľahkú prívlač.Nymfa 
verne imituje prirodzenú korisť mnohých druhov rýb. Možné využiť 
na mikro-jig ale aj na drop-shot. Profíci z nej môžu zostaviť aj 
UL-Texas rig. Vďaka zvýšenému množstvu pohyblivých fúzikov  
dokážete často presvedčiť aj opatrné ryby, ktoré dlhodobo ignorujú 
ostatné prívlačové nástrahy. Je to výborná nástraha na lov pstruhov, 
ostriežov, jalcov, ale dokážete oklamať aj mrenu, či iné dravé ryby. 
Sú vyrobené z extrémne poddajného materiálu ktorého pohyblivosť 
vo vode je doslova skvelá. Napriek extrémnej pohyblivosti sú odolné 
a pár súbojov s trofejnými rybami určite zvládnu.
2,5cm

Mini Dancer

Veľmi mäkké a malé (3cm) gumené rybičky. Už aj pri pomalom 
ťahaní pekne hýbu chvostom a tým priťahujú pozornosť všetkých rýb 
.Určené na Drop-shot a mikro-jig.
Cieľové ryby: všetky ktoré sú väčšie od našej gumovej rybky: pstruh, 
ostriež, jalec, šťuka, boleň, atď.
3cm

CZ 4306
Feather hook

Mušky na lov boleňov 

Centipede Killer

Napodobenina vodného živočícha , na ktorom takmer všetky časti tela 
samostatne vibrujú. V 4 cm vyhotovení je dokonalou UL nástrahou , 
ktorá príde na rad v prípade kedy už všetky osvedčené nástrahy 
zlyhali. Je určený na lov s mikro jigmi , ktorý vedieme pri dne 
jemným poskakovaním. Tak ako aj ostané nástrahy O plus aj táto je 
aromatizovaná arómou kalamár . Cieľová ryba: ostriež, zubáč volžský, 
ale zobrať ju môže akákoľvek ryba. 
4 cm

Offspring Tail Killer

5 centimetrová imitácia rybieho poteru so zužujúcim sa vidlicovým 
chvostom. Vďaka svojmu mäkkému telíčku aj napriek tomu, že 
je to v podstate nástraha bez akcie  s ňou s pomocou mikro jigov 
úspešne lovíme v jarných otepľujúcich sa vodách . Najúčinnejšia je 
pri  dropshot love pri brehu na menších , pomalých tokoch. Cieľová 
ryba: zubáč volžský, ostriež, ale v jarnom období akákoľvek dravá 
ryba 5 cm, aromatizovaná arómou kalamár .

Chub

Klasická plávajca nástraha na jalca ale môže byť 
ideálna aj na boleňa. Pohybuje sa veľmi kolísavo. 
Najlepší  pohyb dosiahnete šklbaním v rýchlych 
intervaloch a prerušovaným navíjaním.
4,5cm/3,4g 

Perch Crank

Plávajúci vobler .Pomalím vláčením sa pohybuje pod 
haldinou,šklbaním v rýchlich intervaloch ho vieme 
poslať aj hlbšie. Intenzívnym vyhýbavím pohybom 
neodolá ani jedna dravá ryba.
7cm/8,9g 

Baby Sider

Pomaly sa ponára, pohyb má chaotický, preto je 
neodolateľný. Cieľové ryby: šťuka, zubáč
5,5cm/3,8g 

Sider

Imitácia karasa je perfektná nástraha na zubáčov 
a šťuky. Pomalím vláčením pláva do tvaru “S” ,po 
zastavení vypláva.Šťuka  rada zaútočí vo chvíli, kedy 
vobler začne  pod tlakom  znovu vibrovať.
6,5cm/6g

Boxer Crank

Hladinový  crank vobler  je určený predovšetkým na 
lov šťúk  a čiernych ostriežov  ale môže nás prekvapiť 
aj zubáč.
5,5cm/8g 

Doggy Crank

Podhladinový plávajúci vobler predovšetkým na 
šťuky a čiernych ostriežov.
5,5cm/8,4g 

CZ 2946

CZ 7893

CZ 2915

CZ 7923

CZ 7916

CZ 2939

CZ 7879

CZ 2953

CZ 2977

CZ 2960

CZ 7886

CZ 7862

CZ 2908

CZ 2922

CZ 7909

CZ 1310

CZ 1334

CZ 1204

CZ 1129

CZ 1174

CZ 1044

CZ 1051

CZ 1167

CZ 1136

CZ 1303

CZ 1327

CZ 1181

CZ 1112

CZ 1099

CZ 1297

CZ 1341

CZ 1198

CZ 1082 CZ 1105

CZ 1143 CZ 1150

CZ 1068 CZ 1075

3 €

2 €

4,50 €

1,60 €

1,60 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €
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Wiser Minnow

Výnimočná nástraha na ultraľahkú prívlač. 
Cieľové ryby :zubáč, šťuka, ostriež
8cm/4g

Deep Minnow

Potápavý vobler realisticky napodobňujúci unikajúcu 
malú rybku, ktorý zaručene vzbudí pozornosť zubáča aj 
šťuky, ale v chladnejších vodách neodolá ani boleň.
9,5cm/10,2g 

Bleak Minnow

Napodobňuje beličku obyčajnú. Môžeme ju viesť plynulo, 
ale aj štýlom WTD. Maximálny ponor 1,5 m, ideálna do 
plytkých vôd. Vďaka posuvnej záťaži vo vnútri vobleru sa 
ním dajú dosahovať nadpriemerne dlhé hody. Jeho živá 
akcia prebudí aj lenivých predátorov.
8,5cm/8g 

Hard Minnow

Táto rybka napodobňuje pohyb pred rozmnožovaním. 
Ideálny na všetky dravce, napr. boleň, šťuka, ostriež
8,5cm/4,5g

Asp Minnow

9cm-ový vobler čo najhodnovernejšie napodobňujúci  
unikajúcu rybku tesne pod hladinou pred dravcom. Ľahkej 
koristi neodolá ani jedna dravá ryba, šťuka, pleskáč, 
ostriež, ale môžeme očakávať aj útok sumca.
9cm/5,8g 

Shad

ÍIdeálna voľba pod povrchom na boleňa , do vôd s poras-
tom na šťuky ale môže nás prekvapiť aj zubáč.
9,5cm/9g 

Arrow Minnow

Klasická podhladinová minnow návnada. Ideálna na 
bolene, napodobňuje beličku.
12,5cm/10g

M Shad

Podhladinový vobler napodobňujúci  pohyb malej rybky 
je ideálna voľba po trení rýb v otepľujúcej sa vode , kedy 
je hlavná výživa pre dravé ryby poter.
Cieľové ryby: boleň, šťuka, ostriež, zubáč
7,5cm/6g 

Jointed Shad

Plávajúci vobler je mimoriadne úspešný pri chladnom 
počasí. Cieľové ryby :zubáč, šťuka, ostriež , sumec
10,5cm/12g 

Asp Shad

Ideálna voľba na veľké ryby ( šťuka, ostriež, pleskáč,boleň, 
sumec ) Ponor maximálne do 1,5 m. Jej tvar a pohyb 
dokáže vyselektovať tie najväčšie ryby.
10cm/11g 

Fat Joint

Táto návnada by nemala chýbať ani u jedného prívlačového 
rybára. Má hlboký ponor, potom zas vypláva. Ideálna na 
šťuky, sumce, zubáče, bolene a aj ostrieže.  Pohyb tela je 
veľmi agresívny a výrazný. Veľmi dobre sa s ním nahadzuje 
a drží aj v tom najsilnejšom prúde.
8,8cm/13g 

Grasshopper

Zatiaľ málo známymi, no pre skutočných prívlačiarov už 
takmer nenahraditeľnými nástrahami sú voblery typu 
hooper.  Chrobák je obľúbeným letným pokrmom skoro 
každej ryby. V extrémnych prípadoch môžeme chytiť aj 
kapra. Sú určené na lov ostriežov, jalcov a pstruhov na 
mierne tečúcich vodách alebo pri brehu rybníkov a nádrží 
s maximálnou hĺbkou do 1 metra
4,5cm/2,5g 

Headbanger

Hladinový crank vobler určený predovšetkým na šťuky a 
čiernych ostriežov.
5,5cm/7,4g

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

3,50 €

2,70 €

CZ 0986

CZ 1389

CZ 1365

CZ 1372

CZ 1358

CZ 0788

CZ 1013

CZ 0801

CZ 0818

CZ 0825

CZ 0795

CZ 1426

CZ 1433

CZ 1396

CZ 1228

CZ 1242

CZ 0856

CZ 0832

CZ 0849

CZ 0931

CZ 0757

CZ 1259

CZ 1266 CZ 1273 CZ 1280

CZ 1211

CZ 1235

CZ 1419

CZ 1402

CZ 1006

CZ 1020

CZ 1037

CZ 0771

CZ 0764

CZ 0979

CZ 0993

CZ 0924

CZ 0917

CZ 0900

CZ 0733

CZ 0726 CZ 0719 CZ 0740

CZ 0962

CZ 0948

CZ 0955

3,50 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

3,50 €

2,70 €

SUSPENDING

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1

ks
1
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153.

CZ 7060
OP-Elite Spinning Bag
OP taška cez plece

Oplus taška na nástrahy tvorí dokonalý pár s Oplus púzdrom na udice. Vyrobený 
je z vodu odpudivého materiálu ktorý sa dobre čistí . Okrem toho je čalúnená 
aby spoľahlivo ochránila našu výstroj pred prípadnými „nehodami“. Na boku je 
veľké ploché vrecko uzatvárateľné suchým zipsom . Taška je určená na uloženie 
našich krabičiek s umelými nástrahami , ale aj na ostatnú výstroj. Vo vnútri sa 
našlo miesto aj na jedno vrecko so zipsom  v ktorom nájdu bezpečné miesto 
naše doklady . Prenášanie nám uľahčuje nastaviteľný popruh ktorý jedným 
pohybom môžeme podľa potreby vďaka karabínam  odopnúť. 
40x14x27cm

CZ 7077
OP-Elite Spinning Rod Bag
OP puzdro na udice

Čalúnenie vaku zabezpečuje 
spoľahlivú ochranu jednej komplet 
zostrojenej udici . Vyrobený 
je z vodu odpudivého  ľahko 
čistiteľného materiálu v čiernej 
farbe s červeným lemovaním , 
opatrený kvalitným zipsom s dlhou 
životnosťou . Prepravu zaisťuje 
pohodlné držadlo . 
152x27cm

CZ 3505
OP Spinning Bag
OP taška na prívlač

Dvoj priehradková taška s bočnými vreckami z vodeodolného materiálu . 
Vystužené  popruhy na pohodlné nosenie.
37x18x20cm

CZ 4137
Belt&Shoulder Bag
Taška na opasok a na rameno 

Rôzne možnosti nosenia: krížom, na rameno alebo ako ľadvinka.
Jednokomorová taška na návnady , príslušenstvo a aj doklady. Na bokoch 
tašky sú vačky s prackou a vpredu veľký vačok na zips v ktorom vieme 
oddeliť naše osobné veci od rybárskych.
28x8x17cm

CZ 9729
Air Pump
Okysličovač baterkový

Vzduchovú pumpu využije každý kto loví na živú rybku a rybky 
skladuje pred lovom.  Dokonale okysličuje vodu v nádobe. Motor 
má úplne vodotesný kryt – je ho  možné umiestniť na stranu vedra 
pomocou háku.

CZ 7336
StreetStyle Chest Bag
OP – Streetstyle vak

Praktický k telu priliehavý vak , ktorý nám zabezpečí úplnú mobilitu 
počas nášho rybolovu . Vyrobená je z masívneho vode odolného plátna. 
V 11 –ich vreckách nájdu svoje miesto všetky drobnosti potrebné k 
rybolovu a popri tom je tu ešte možnosť  pripnutia vylovovacích klieští  
, odstraňovačov háčikov a pod. Popruh je široký, nastaviteľný , vďaka 
čomu sa ani po dlhšie trvajúcom nosení nezarezáva do pleca. 
25x25x15cm

Hard Lure Box
Box na nástrahy s priehradkami

Na oboch stranách otvárateľný box v ktorej 
ľahko a prakticky uložíme naše umelé nástrahy . 
Priehradky umožňujú pohodlné uloženie aj väčších 
nástrah . Gumové návnady sa v ňom  neleptajú .

CZ 2380
Soft Lure Box

Box z odolného plastu s priehradkami. Priehradky 
sú nastaviteľné aj stále. Dvojposchodový, dolná 
časť má väčšie a horná časť menšie priehradky. 
Bezpečné uzamykanie.
38x28,5x8cm

Live Bait Bucket
Vedro na živé nástrahy

Chladu odolné , plastové vedro na 
prechovávanie živých nástrahových rybiek . 
• Pevná a spoľahlivá konštrukcia
• Otvory na hadičky okysličovača
• Vyberateľný plastový kôš oceníme pri rýchlej 

a pohodlnej výmene vody vo vedre
• Vhodný na prechovávanie všetkých druhov 

nástrahových rybiek

Worm Bucket
Vedro na červy 

Plastové vedierka malých rozmerov na prechovávanie našich červov 
s perforovaným, dobre tesniacim vekom. Prepravu uľahčuje prak-
tické plastové ucho .

kód veľkosť
CZ 8531 36x23x5 cm
CZ 8524 27x18x4,5 cm

9 €
7,30 €

kód veľkosť
CZ 8340 31,5x20x17cm (7 l) 
CZ 8357 Ø33x22cm (13 l)

10 €
12,50€

kód veľkosť
CZ 8548 Ø10,5x13cm (1 l)
CZ 8555 Ø13,5x18,5cm (2 l)

2 €
3,80 €

13 €

11 €

26 €

28 €

21 €

17 €

22 €
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CZ 2416
Handy Landing Net • Podberák
Podberák s pogumovanou sieťkou  určený pre rybárov v neustálom pohybe, 
prípadne tých čo lovia z člna. Vďaka použitému materiálu sa veľmi dobre udržiava 
čistý, bez zápachu a čo je najdôležitejšie  je šetrný voči rybám. Pevná hliníková 
obruč vajcovitého tvaru s rozmermi: 36x50/64 cm, hĺbka sieťky 35 cm. Krátka 
rúčka je vybavená pogumovaným klipom na ľahké pripevnenie k odevu.

CZ 6605
OP-Foldable Landing Net • OP – skladací podberák
Veľký pevný podberák ktorého hlava sa počas prepravy dá sklopiť na polovicu , čím 
sa jeho transport stáva oveľa pohodlnejším, lebo zaberie menej miesta. Pogumo-
vaná sieťka sa ľahko čistí a nezachytávajú sa do nej háčiky. Obruč je patrične pevná, 
dobre znáša zaťaženie . Adaptér je zo spevneného plastu ktorý jedným pohybom 
dokážeme nasadiť na rúčku . Koniec rúčky je pogumovaný pre pevný úchop pri po-
doberaní rýb .
60x70x180cm

CZ 3864
Tele Landing Net • Teleskopický podberák
Podberák s pogumovanou sieťkou určený pre rybárov v neustálom pohybe, 
prípadne tých čo lovia z člna. Vďaka použitému materiálu  sa veľmi dobre udržiava 
čistý, bez zápachu a čo je najdôležitejšie je šetrný voči rybám. Vajcovitá, pevná 
hliníková obruč s rozmermi: 40x50/134 cm, hĺbka sieťky: 35 cm. Rúčka je vybavená 
pogumovaným klipom na ľahké pripevnenie k odevu. Vďaka teleskopickej rúčke 
ho môžeme používať na strmších brehoch, ale dobrým riešením je jeho použitie v 
člnoch s vyššími bočnými stenami.

CZ 1796
Handy Grip

Antikorózne vylovovacie kliešte.
Rozmer: 37cm

CZ 9279
Digital Grip Scales • Vylovovacie kliešte s digitálnou váhou

Šetrný pomocník pre jednoduché a bezproblémové vytiahnutie rýb z vody. 
Maximálne zaťaženie váhy je 25 kg s modrým podsvietením, ktoré je mož-
né používať aj v noci. 

CZ 9538
Pocket Grip 
Predator-Z vylovovacie kliešte 

CZ 2393
Unhooking Mat
Oplus podložka pod ryby

Vďaka v kaprárine udomácnenej a stále viac rozširovanej idei 
Chyť a Pusť sa  zvyšuje dôraz aj na ochranu dravých rýb. Pre-
to sme vyvinuli túto podložku. Na dlhšej strane ( 100 cm) náj-
deme znázornený meter, ktorým si vieme náš úlovok zmerať 
a zároveň si ho môžeme na podložke vkusne vyfotiť. Podlož-
ku môžeme smelo použiť pri love z brehu, alebo aj z člna. 
100x40

CZ 0350
Pocket Scales • Digitálna váha   

Malá digitálna váha ktorá sa zmestí aj do 
vrecka .Napriek svojej malej veľkosti má 
ľahko čitateľný veľký LCD displej s modrým 
podsvietením na používanie aj v noci. LCD 
displej s modrým podsvietením funkcia au-
tomatického zachovania hodnoty
tara
automatické vypnutie
jednotky merania: kg, lb, oz
merná hranica: 40 kg
presnosť: 10 g
batérie : 2 ks AAA (nie je súčasťou balenia)

Kevlar Gloves 
Oplus kevlarová rukavica

Väčšina sumčiarov rieši problém ako si ochrá-
niť ruky pred zranením pri vylovovaní veľkého 
sumca z vody. Riešením je táto pohodlná, pro-
tišmyková rukavica s kevlarovým vystužením, 
s ktorou môžeme smelo siahnuť do fúzatej 
papule, s istotou ju v tejto rukavici uchopíme.

Fishing Gloves
Bezprsté rukavice na prívlač

Štýlové a obzvlášť pohodlné rukavice pre 
vyznávačov prívlače. Poskytuje ochranu 
rukám, ale vďaka voľným prstom môžeme 
spoľahlivo a s istotou viazať systémy, vy-
mieňať nástrahy, atď. 

CZ 2423
N-Light 1+4 Headlamp
Oplus N – light 1+4 čelová lampa

Čelovka s tromi funkciami svietenia. Svietenie 
zabezpečuje vysoko svietivá LED dióda nasta-
viteľná na dva módy svietenia. Okolo stredovej 
LED diódy sú umiestnené 4 na zeleno svietiace 
LED diódy, ktoré sa veľmi dobre osvedčili pri 
love sumcov. Nastaviteľné gumené popruhy 
umožňujú pohodlné nosenie a každý si ich môže 
prispôsobiť.  
Batérie 3 ks AAA ( nie sú súčasťou balenia )

CZ 1666
N-Light 1+3 Headlamp
N-Light 1+3 čelová lampa

3W LED ( 90/45 lumen )
3 červené LED svetlá
4 polohový vypínač (silný-slabý-červený-
vypnúť)
3 ks AAA batérie ( nie sú súčasťou balenia )

CZ 1471
5 LED Fishing Cap
5 LED Baseball čiapka

So suchým zipsom
5 vstavaných LED svetiel
2 ks CR2032 baterka (súčasť balenia)kód veľkosť

CZ 3734 M
CZ 3741 L

kód veľkosť
CZ 3703 M
CZ 3710 L

24 €

16 €

26 €

23,90 €

21 €

10 €

10 €

7,80 €9,10 €

11 €

10,50 €

8,50 €

8,60 €
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PREDATOR-Z

Oplus long sleeve T-shirt
Oplus tričko 

Technické, rýchlo schnúce, antibakteriálne a veľmi priedušné tričko s dlhým 
rukávom , navrhnuté pre rýchle odparovanie vlhkosti a potu . 

Sunglasses
Plávajúce slnečné okuliare

Polarizačné “plávajúce” okuliare s UV-A a UV-B fi ltrom. Odráža 
nepriaznivé slnečné lúče, tým zlepšuje viditeľnosť.

CZ 1617

front back

CZ 1624

CZ 1631

CZ 3932
Live Bait Net
Podberák 

Veľkosť: 17x14,5+30 cm.

CZ 9521
Mouth Spreader
Otvárač papule 

Pri dravých rybách, predovšetkým z tlám šťúk, vieme pomocou ot-
várača  tlamy ľahko uvoľniť aj hlboko zakliesnený háčik. Pri uvoľňo-
vaní háčika pomocou otvárača držíme rybiu tlamu otvorenú, takto 
budeme mať dostatok miesta, aby sme sa dostali k rane a vyslobo-
dili háčik.

CZ 3361
Pocket Hook Sharpener 

Zatváratelný brúsny kameň na háčiky
Veľkosť: 7,8x2x1 cm.

CZ 0107
Hook Sharpener

Brúsny kameň na háčiky 
Dľžka: 10cm

kód sklo
CZ 1617 šedé
CZ 1624 hnedé
CZ 1631 žlté

kód veľkosť
CZ 4311 M
CZ 4328 L
CZ 4335 XL
CZ 4342 XXL

2 €

2 €

28 €

22 €

4 €

6,70 €

400

PREDATOR-Z
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Catfish Monoline

Mäkký ale odolný monofi lný vlasec na sumce.
Odolný materiál
Neuzlí sa
Odolný voči UV lúčom

Silent UL Braided Line

Špeciálne tichá šnúra pre UL prívlač. Extra tenké 
rozmery.
Odolná voči nečistotám
Odolná voči roztrhnutiu

Fluorocarbon Leader
Fluorocarbónový vlasec

vlasec na výrobu systémov
vyrobený z kvalitného fl uorocarbónu
s vysokou oderuvzdornosťou
vo vode neviditeľný
s vysokou pevnosťou v uzle
vhodný na zalisovanie do kovových dutiniek ( napr. výroba slučky a 
pod.)

Classic Kevlar Leader Line
Classic Kevlar nadväzcová šnúra

Šnúra je vyrobená z kvalitného kevlaru , vďaka čomu odoláva aj šťučím 
zubom. Je rýchlo potápavá , vláčna. Optimálna pevnosť v uzle len minimálne 
znižuje jej pevnosť v ťahu .

Classic Catfish Braided Line
Classic šnúra na sumcov

Vďaka precíznej výrobe a požitiu kvalitných materiálov na 
výrobu sa môžeme s touto šnúrou pustiť do zdolávania 
aj tých najväčších sumcov za akýchkoľvek podmienok na 
lovnom mieste. Má výbornú pevnosť v uzle a vysokú oderu 
vzdornosť , čo umožňuje jej použitie pri akomkoľvek spô-
sobe lovu: na ťažko, vábením, s bójkou atď.

Classic ZRX Braided Line
Classic ZRX spletaná šnúra

Prívlačová šnúra s vysokou pevnosťou spletená z 8 
vlákien. Vďaka povrchovej úprave nezbiera z vody 
nečistoty a má tichý chod . Pevnosť v uzle a oderu 
vzdornosť je pozoruhodná.

Classic Catfish Leader Line
Classic nadväzcová šnúra na sumcov

Nadväzcová šnúra s vysokou pevnosťou a oderu vzdor-
nosťou dokonale odolá zubom sumca, ale aj na dne 
sa nachádzajúcim prekážkam ako sú ostré kamene, 
mušľe a pod.

Classic Braid Line
Predator – Z Classic spletaná šnúra – fluo žltá

Vďaka použitým materiálom a modernej technológie 
výroby sa táto spletaná šnúra vyznačuje týmito 
vlastnosťami: vysoká pevnosť, citlivosť a výkon. Ojedinelým 
spôsobom výroby získala výnimočne hladký povrch, vďaka 
ktorému sa znižuje trenie a zvyšuje oderuvzdornosť šnúry. 
Unikátny spôsob farbenia zaisťuje farebnú stálosť a žiarivú 
farbu.  

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 2168 0,50 mm 27,10 kg
CZ 2175 0,60 mm 30,20 kg
CZ 2182 0,70 mm 37,40 kg
CZ 2199 0,80 mm 46,20 kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 4700 0,08 mm 3,9 kg
CZ 4717 0,10 mm 4,5 kg
CZ 4724 0,12 mm 5,6 kg
CZ 4731 0,14 mm 8,1 kg
CZ 4748 0,16 mm 9,4 kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 7435 0,40 mm 35,00 kg
CZ 7442 0,60 mm 60,00 kg
CZ 7459 0,80 mm 70,00 kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 7374 0,16 mm 11,20 kg
CZ 7381 0,18 mm 14,80 kg
CZ 7398 0,20 mm 19,70 kg
CZ 7404 0,22 mm 21,80 kg
CZ 7411 0,25 mm 23,90 kg
CZ 7428 0,30 mm 28,00 kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 2236 0,04 mm 4,00 lb
CZ 2243 0,06 mm 6,00 lb
CZ 2250 0,08 mm 8,00 lb
CZ 2267 0,10 mm 10,00 lb
CZ 2274 0,12 mm 12,00 lb

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 2614 0,20mm 3,67kg
CZ 2621 0,25mm 5,78kg
CZ 2638 0,30mm 6,62kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 7343 0,18 mm 7,90 kg
CZ 7350 0,24 mm 15,00 kg
CZ 7367 0,30 mm 22,00 kg

3,30 €
3,60 €
4,10 €
4,70 €

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 7466 1,20 mm 120 kg
4 €

10,50€

4,50 €

7,80 €

11,80€

9,10 €
9,10 €
7,80 €
7,80 €
7,80 €

3,60 €
4 €
5,10 €

* Testované priamo v teréne,nie v laboratóriách. * Testované priamo v teréne,nie v laboratóriách. 

X4

X4

X8

X8

100
metrov

100
metrov

120
metrov

120
metrov

15
metrov

100
metrov

25
metrov

20
metrov

CO N N E C T E D

5x
100m

CO N N E C T E D

5x
100m
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Knotless Connector
Rýchloklip

Mimoriadne silný rýchloklip, na bezuzlové 
uchytenie návnad. Jeho používaním 
zvyšujeme svoje šance na úspech

CZ 3248
Wire Leader (1x7)
Sada oceľových laniek
Zelené
10 ks - 15 cm, 12 kg
30 ks - 20 cm, 12 kg
10 ks - 25 cm, 12 kg Black Nickel Barrel 

swivel #8
Black Nickel Interlock 
snap #2

Titanium Wire Leader
Titanový nadväzec

Ohybné,pružné a predsa mimoriadne silné 
nadväzce s obratlíkom a spojkou.

Drop Shot Swivel
Drop Shot obratlík CZ 4115

T-Shape Triple 
Swivel

T-Shape obratlík
Veľkosť: #6.

SwimBait Hook

Je to  zaťažený háčik, na ktorý keď sa pripne 
plávajúca nástraha, musí to byť neutrálne 
vyvážené. Veľmi pomaly klesá ku dnu a keď 
ryba prepláva okolo  sa to spôsobeným zvírením 
zdvihne  odo dna a zas to začne pomaly klesať, 
týmto pohybom upúta rybu. Veľkosť nástrahy 
treba prispôsobiť záťaži na háčiku, čiže z 
plávajúcej gule sa dovtedy odrezávajú malé 
kúsky, kým nedosiahneme to veľmi pomalé 
klesanie.

Treble Hook
Trojhák 

Vysoko kvalitný trojhák  ktorý vďaka 
priestrannému háku dokáže udržať aj naj-
väčšie sumce.

B-Round Jig head
Jigová hlava

Worm Hook
Háčik na červy

Tvrdá oceľ, s malými hrotmi na lepšie 
uchytenie červa. Široký výber veľkostí, aj 
pre kapitálne ryby a aj na sumce.

Drop Shot Hook • Drop Shot háčiky

Špeciálne tvarovanie slúži na uchytenie 
umelej návnady pri technike drop 
shot. Oceľový háčik s  protihrotom. 
Neodmysliteľná súčasť techniky Texas 
a Carolina.

Soft Lure Wire

Doplnkový nadväzec na gumené rybičky s troj 
háčikom.

Cross-Line
Rolling Balance
Cross-Line obratlík

Zander Hook
Háčik na zubáča

Oceľový háčik s protihrotom na uchytenie 
malých rýb alebo rybacích kúskov.

CZ 3987
Hook&Lure Holder 
Očko na zavesenie háčika

Praktický doplnok ku všetkým udiciam 
ktoré neboli továrensky vybavené očkom na 
zavesenie háčika. Tri rozdielne veľké gumičky 
nám umožnia jeho pripevnenie na väčšinu 
predávaných prútov.
5ks držiak
3ks 15 mm očko
3ks 20 mm očko
3ks 25 mm očko

CZ 8519
Float Stopper
plávajúci stoper

Ø15mm

CZ 9682
Tweezers

Štipec na uchytenie 
hlavného vlasca    

Pike float
Plavák na šťuky

Klasické plaváky na šťuky .

CZ 3826CZ 3833 CZ 3840CZ 3857

kód Ø pevnosť 
v ťahu*

CZ 5586 20 cm 15 kg
CZ 5593 30 cm 7 kg
CZ 5609 30 cm 11 kg
CZ 5616 30 cm 15 kg

kód priemer pevnosť 
v ťahu*

CZ 9660 15 mm 20 kg
CZ 3415 26 mm 30 kg

kód méret dľžka pevnosť 
v ťahu*

CZ 1253  #10 5,5 cm 5,5 kg
CZ 1260 #8 7,5 cm 5,5 kg
CZ 1284 #6 8,5 cm 5,5 kg

kód veľkosť
CZ 5234 5/0
CZ 5241 4/0
CZ 5258 3/0
CZ 5265 2/0
CZ 5272 1/0
CZ 5289 1

kód veľkosť
CZ 2232 2 g
CZ 2249 4 g 4,20 €

2,90 €

kód veľkosť
CZ 2270 10 g
CZ 2287 14 g 3,30 €

2,80 €

kód veľkosť ks
CZ 1432 #12 10
CZ 1449 #10 10
CZ 1456 #8 10
CZ 1463 #6 10
CZ 1470 #4 10
CZ 1487 #2 8
CZ 1494 #1 6
CZ 1500 #1/0 5

kód veľkosť
CZ 5296 3/0
CZ 5302 2/0
CZ 5319 1/0
CZ 5326 1
CZ 5333 2
CZ 5340 4
CZ 5357 6 1,90 €

3,50 €

2,50 €

1,90 €

kód veľkosť
CZ 4177 3/0
CZ 4184 2/0
CZ 4191 2

kód veľkosť
CZ 5388 3/0
CZ 5395 2/0
CZ 5401 1/0
CZ 0092 1
CZ 0108 2
CZ 0115 4

kód veľkosť
CZ 5500 3x4
CZ 5517 6x7
CZ 5524 8x10

kód veľkosť
CZ 3826 18g
CZ 3833 13g
CZ 3840 13g
*CZ 3857 18g
*držiak na chemické svetlo

1 €

1,30 €

1,20 €

2,20 €

3,70 €

4,50 €

3 €

2,30 €

1,40 €

2,20 €

1,50 €

2,30 €

5,40 €

* Testované priamo v teréne,nie v laboratóriách. 

* Testované priamo v teréne,nie v laboratóriách. 

1,80 €
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Články neprešli jazykovou úpravou preto za prípadné chyby nezodpovedáme.


