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tel.: 0918 188 471     

Rybárske potreby u Jociho,sídlisko Jas 1625,Galanta
Miroslav Fábry-RP RYBKA,Dunajská Lužná
Fischmánia ,Nám. 1.Mája č. 7,Senec
Športové a rybárske potreby,Trnavská 31,Pezinok
Rybárske potreby-Rifo,Súkenícka 26,Modra
Hobby-rybárske potreby,Pezinská 18,Malacky
CarpFamily,Bratislavská 328,Kúty
Rybárske potreby Miroslav Pálka,Hurbanova 2564,Senica
Rybárske potreby Orbis,Spartakovská 22,Trnava
Rybex-Rybárske potreby,SNP 1199,Sereď
Hana Brunovská,rybárske potreby,Šaštín Stráže
Rybárske a chovatelské potreby,Hviezdoslavova 892,Gbely
Klaudia Kárpáty-BIKE,Nová cesta 22,Tvrdošovce
Rybárske potreby Vladimír Bosák,SNP 40,Šaľa
Pelada plus,s.r.o,Priehradná 4,Nitra
Arizóna centrum,Mlynská 8,Zlaté Moravce
Rybárske potreby Jozef Poliak,SV.Michala 24,Levice
Barakuda ,Sládkovičova 43,Piešťany
Rybárske potreby DOD,Lomonosovova 17,Partizánske
Rybárske potreby, Pavol Varhaník,Rokošská 7/7,Bánovce nad Bebravou
Rybárske potreby Baracuda Slovakia s.r.o,Hlohová 27,Hlohovec
Rybárske potreby Mati s.r.o,Električná 17,Trenčín
Szabmix,Jilemnického 32,Fiľakovo
Miloslav Blahút-CHOVO,SNP 104,Hliník nad Hronom
Rybárske potreby Dušan Príkopský,nám.Padlých hrdinov 7,Ivanka pri Dunaji
Fisch-Wood,Petofiho 23,Poddunajské Biskupice
Ivan Kroneraff-Kirp,Miletičová 38,Bratislava
Aster-Rybárske potreby,Mostová 536
Rybárske potreby,Jozef Fuzik,Bratislavská 22,Veľký Meder
RRR plus s.r.o,Velkonecpálska 17,Prievidza
Chovatelské a rybárske potreby,Kaplnská 1226,Veľké Úlany
Rybárske potreby Hobby,Športová 4390,Dunajská Streda
Gold Carp,Námestie Kossutha 5,Komárno
Rybárske potreby Gaston,28.októbra 24,Hurbanovo
Rybárske potreby Decsi,Rákocziho 5,Nové Zámky
Tibor Asztalos-Aszti,Jarková 10,Nesvady
Durch s.r.o,Nábrežná 5,OD-Perec,Levice
Edita Goghová,Široká  427/13,Opatovský Sokolec
Blyskáč-rybárske potreby,Záporožská 1,Bratislava
Fishing Planet s.r.o,Rožňavská 2,Bratislava
ŠVK rybárske potreby,Májová 1581,Čadca
RG-SPORT s.r.o , Kostolné námestie 47 , Kolárovo
Zsolt Hlavička,Nová 24,Nesvady
REMI rybárske potreby, Námestie kapitána Nálepku 450/3 , Vráble 
Ján Záhončík-Jako,M.R.Štefánika 408,Borský Mikuláš
Richard Szabó,Králova nad Váhom
Patrícia Matolová rybárske potreby, nám.Slobody 79 ,Sabinov
Mária Gállová,Závod 65
Slovenský Rybár,Andreja Hlinku 1039,Revúca 1
AWA-S Europe s.r.o.,Galvaniho 2/A,Bratislava
Rybárske potreby PODSPLAVOM , Uralská 3 , Košice
Ľubica Minarovičová,ČSA 613,Bošany
Mastro,mgr.Stanislav Sýkora,Šustekova 21,Bratislava
Heron,Fabíniho 10,Spišská  Nová Ves
Ket-Mat,Horné Saliby 985,pri autobusovej zastávke
Simona Korcová Železiarstvo ,Šoporňa 865
INNOTECH,Masiarska 864/11,Streda nad Bodrogom
Aquacarp s.r.o.,kpt. Nálepku 989/1,Bánov
Rybárske a chovatelské potreby Ryba ,Trstínska 9,Trnava
Rybárske potreby,1.ČSL.Brigády 2343  Vrútky
SAMO PLUS s.r.o,Skladná 1,Čaňa
Predajňa Člny Šport Bazár,Trieda KVP 4,sídlisko KVP,Košice
Alžbeta Pápaiová ,Piesková 1205/29,Veľké Úľany
Michal Lisičan-Viera,Cintorínska 3,Nová Baňa
M&Carp ul, Kpt. Nálepku 1 .Levice
Rybárik, rybárske centrum s.r.o., OC Družba Hliny 8,  Daxnerova 43, Žilina
YELLOWFISH ,Lipový Rad 1344/39, Marcelová
Ján Páleník,P.O.Hviezdoslava 3757,Topoľčany
Marianna Nagyová-ZOMA ,Školský rad 812,Štvrtok na Ostrove
Gazdovské potreby,Železničná 197/30,Tôň
CHOV-EX,Štúrova 1305,Kysucké Nové Mesto
Aquaslužby,Exnarová 1.Prešov
Akvatera.net,Závadská 18,Bratislava
E-Supina,Okružná 1296/46,Michalovce
KVP Twister  Budova  Elektrosvit  Vrakúň
Gula Carp s.r.o Krušovská 40, Topoľčany
M-M Reality s.r.o Bratislavská 21, Šamorín
Kaprár s.r.o  Priemyselná 1, Ladomerská Vieska
Tibor Fazekas Twister , Hlavná 31, Štúrovo 
3Fish  Novozámocká 37, Nitra
Carp Fan s.r.o  Berehovská 2216/19, Trebišov 
Carpparadise  Zemianska Olča
HFISHING, Stará ul.346/36 ,Dolný Štál
Alcarpone Shop ,Železničná 3 , Trenčín
Rybárske potreby Halibut , M.R.Štefánika 244/45 Hlohovec
Úlovok s.r.o  Sládkovičova 78/12 , Podbrezová
Marek Janovič –Aquamax , Kukučínová 571/26 , Giraltovce
Pets-Fish Jesenná 2683/2  Prešov
Saat Sport Nová 9 Moldava nad Bodvou
Jozef Džalai Pyrex  Hurbanova 18 Bardejov
SAM Ján Sámel Bystrická 41 Žarnovica
Henrieta Mlatecová Kozárove 103
Henrieta Mäsiarová Veľká Čalomija 75
Mária Bystrianská Šrobárova 742/27 Rimavská Sobota
Rybárske potreby Stano Haličská cesta 520 Lučenec
Erich Janovič nám. Mieru 1 Holíč
OR- FISH rybárske centrum Hradné nám.15 Kežmarok
Šport Princik M.R.Štefánika 50/A Trebišov
Remeta s.r.o  Štefániková 2  Bardejov
Štefan Duc rybárske potreby nám. Slobody 74 Humenné
Lovšport  Šafáriková 22 Rožňava
Ekol  J.Kráľa 5  Prievidza
Peter Varga rybárske potreby Novojelčanská 1209  Jelka
Jaroslav Hrabovský Železničiarov 38  Trstená
Jaroslav Jánošík Hviezdoslavová 91 Stupava
Relax Park  Dolný Bar

Rybárstvo Slnečnica Dolná 12  Komjatice
Arapaima Galantská cesta 11 Dunajská Streda
Coleus s.r.o Školská Veľký Krtíš
František Németh Rozličný tovar Priekopová 245  Horné Mýto
Leonas s.r.o  Komenského 2653  Snina
ZK Silurus Francisciho 9  Prešov
Martin Karčák Hviezdoslavova 25 Moldava nad Bodvou
RVA Group s.r.o. Podhradská 2 Fiľakovo
Rybárstvo Tomino  J.Hašku 2579/18 Nové Mesto nad Váhom
Rybárske potreby CARP Zábranie 26 Hlohovec
Rybárske potreby - František Vagyovszký Kasárenská 23 Nové Zámky
ADS Slovakia ,Kukučínová 34/20 , Čadca
HappyFisher Hlavná 178 , Královský Chlmec
Attinax s.r.o , Mudroňovská cesta 86/14 , Svätý Peter
Rybársky Svet , SNP 67 , Žiar nad Hronom
František Borsányi - Akva Fish Tešedíkovo 991

E-Shopy 

www.carpzoom.sk
www.aquacarp.sk
www.alcarpone.sk
www.mmrybárstvo.sk
www.carpfish.sk
www.pelada.sk
www.hobbymalacky.sk
www.rybex.sk
www.durch.sk
www.matisro.wbl.sk
www.deltafishing.sk
www.yellowfish.sk
www.okfish.sk
www.rybarskepotreby-trnava.sk
www.fatfish.sk
www.blyskac.sk
www.arizonacarp.sk
www.kirp.sk
www.rrr.sk/shop
www.goldcarp.sk
www.rybarikcentrum.sk
www.arapaima.sk
www.feedershop.sk

Detský rybársky klub Štvrtok na Ostrove



CZ 8791
CZ 8807
CZ 8814
CZ 8821
CZ 8838

3x5ks
3x5ks
3x5ks
3x5ks
3x5ks

n-butyric acid / kyselina maslová
strawberry / jahoda

sweet corn / sladká kukurica
hot spice / korenie

fi sh / ryba
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9mm
CZ 8739
CZ 8746
CZ 8753

9mm
CZ 8678
CZ 8692
CZ 8685
CZ 8708
CZ 8722
CZ 8715

13g

13g

13g
11mm
CZ 8760
CZ 8777
CZ 8784

white / biela
fl uo orange / fl uo pomarančová

fl uo green / fl uo zelená

strawberry / jahoda
honey / med

pineapple / ananás
garlic / cesnak

hot spice / korenie
fi sh-halibut / ryba-halibut

Method Wafters
Wafters - Neutrálne vyvážená nástraha 
( s kaliacim efektom )

Neutrálne vyvážené nástrahy sú vo veľkej 
obľube , veď v kombinácii so správnym háči-
kom môžeme oklamať aj tú najopatrnejšiu 
rybu . Jej podstatou je že disponuje len takým 
vztlakom , že ju už nástrahový tŕň dokáže 
udržať pri dne, ale zároveň sa pohne pri naj-
menšom pohybe vody okolo nej . Takto do-
kážeme uloviť aj ryby ktoré nešli vyslovene 
po našej nástrahe, ale iba ochutnávali krmivo 
. Popri balansovaní pri dne má táto nástraha 
ešte ďalšiu vlastnosť . V procese výroby bola 
obohatená množstvom arómy a farby a po do-
pade do vody zo seba začne vylučovať lákavý 
oblak farby a vône .

Method Wafters NBC
Method Wafters NBC

Špeciálna verzia Feeder Competition neut-
rálne vyváženej nástrahy, aromatizovanej ky-
selinou maslovou , čisto prírodným produk-
tom . Je to úžasný atraktor na lov kaprov a 
jeden z najúčinnejších .

Method Corn
Method umelá kukurica

Väčšina umelej kukurice na trhu je vyrobená 
z tuhého a pomerne tvrdého materiálu . Preto 
sme sa snažili nájsť materiál , ktorý by mal vy-
hovujúce vlastnosti  ale aby bol zároveň dosta-
točne mäkký . Táto mäkká a pružná nástraha je 
vernou kópiou zrnka zaváranej kukurice . Vďaka 
svojim vlastnostiam ju môžeme používať nielen 
ako nástrahu mimo háčik (na vlas, alebo nástra-
hový tŕň), ale aj priamo na háčik . Má tendenciu 
sa vo vode vznášať , ale už nástrahový tŕň alebo 
menší obratlík ju udrží pri dne . Na zvýšenie at-
raktivity ju dodávame aromatizovanú . V jednom 
balení sa nachádzajú zrná umelej kukurice v 
troch rôznych veľkostiach .

JAHODA

JAHODA

FLUO 
POMARANČOVÁ

FLUO ZELENÁ BIELA
6mm8mm10mm

ANANÁS

ANANÁS

CESNAK

CESNAK

KORENIE

KORENIE

RYBA-
HALIBUT

RYBA-
HALIBUT

MED

MED

5.
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POP UP
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CZ 8838

4.

etang big bream big roach super feeder super carp

8mm
CZ 8616
CZ 8630
CZ 8623
CZ 8647
CZ 8661
CZ 8654

10g 40g
12mm
CZ 5486
CZ 5509
CZ 5493
CZ 5516
CZ 5530
CZ 5523

strawberry / jahoda
honey / med
pineapple / ananás
garlic / cesnak
hot spice / štipľavé korenie
fi sh-halibut / ryba-halibut

2,50 €

2,50 €

2,50 €

3,90 €

2,80 €

NA OBJEDNÁVKU

Competition Zoom

Krmivo vyrobené podľa receptúr našich 
testérov na každodenný lov rýb ale aj na 
preteky,aby úspech nebol len otázkou šťastia.

CZ 9929
CZ 9936
CZ 9943
CZ 9950
CZ 9967

etang
big bream / Veľký pleskáč
big roach / Veľká plotica
super feeder / Super Feeder
super carp / Super Kapor

3,50 € /1000g

Klasické krmivo so sladkou 
vôňou na stojatú vodu na lov 
pleskáčov,plotíc a menších rýb.
Zvlášť úspešný v chladnejších 
vodách.V malom množstve obsa-
huje aj plávajúce častice.
Použitie:aj samostatne alebo na 
zatraktívnenie iných krmív.Na 1kg 
krmiva 6-7dcl vody
Farba:tmavohnedá

Kŕmna zmes na lov pleskáčov so 
sladko korenistou arómou.
K zvýšeniu účinnosti odporúčame 
pridať kostné červy,larvy,červy.
Farba:svetlohnedá
Použitie:na 1kg krmiva 2,5-3,5 
dcl vody.

Krmivo na lov plotíc 
s charakteristickou vôňou 
pražených semien.Špeciálne 
atraktívna zmes kvôli olejovým 
semiačkam s rýchlou 
rozpustnosťou.
Použitie:na 1kg krmiva 5,5-6,5 
dcl vody
Farba:hnedá.

Rýchlorozpustné,
stredne mleté krmivo so 
sladkastou príchuťou. 
Účinnosť sa zvýši pridaním 
kukurice a kostných červov.
Farba:hnedá
Použitie:na 1kg krmiva  2,5-3,5 
dcl vody.

Klasické kaprové krmivo 
s citrusovou arómou. Obsahuje 
veľa farebných častíc. Odporúča 
sa namiešať pred rybolovom 
niekoľko hodín.
Farba: bledohnedá
Použitie: na 1kg krmiva 5,5-6,5 
dcl vody

Carp Method
Kŕmna  zmes

Krmivo je výsledok odborného  testovacieho a 
vývojového tímu CarpZoom.
Neodolateľné  zloženie obsahuje zrná , rybiu  
múčku , droždie, rybí premix  a kvalitné arómy. 
Toto univerzálne krmivo je ideálne do method 
feeder košíkov na lov kaprov , amurov , jeseterov 
a pleskáčov .

CZ 5561
CZ 5554
CZ 5547

hot spice-fi sh / štiplavé korenie- ryba
mussel-fi sh / mušla - ryba
strawberry-fi sh /jahoda - ryba

3,90 €/1000g

novinka

Method Boilie
Method Boilies

Vznikom novej generácie method pop -up 
bolies sa feedrová rybačka dostáva do nových 
dimenzií. Vďaka svojej mimoriadnej pružnosti 
sa môže nastražiť aj na háčiky z hrubšieho 
drôtu. Nastražíme ho buď priamo na háčik, 
alebo pomocou hrotu pod háčik. Vo vode 
intenzívne uvoľňuje arómu, ale aj farebný oblak, 
ktoré zo seba postupne uvoľňuje. Intenzita 
uvoľňovania arómy a farby sa neznižuje, čím sa  
stáva pre všetky ryby neodolateľnou nástrahou. 
Úspešne použiteľná je aj na pretekoch a bez 
problémov znesie aj silné, cez 100 m ďaleké 
hody.

novinka

novinka
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FEEDER COMPETITION FEEDER COMPETITION

JAHODA

SYR

RYBACÍ MIXANANÁSKORENENÝ CESNAK

7.6.

CZ 5714
Method Fluo Coctail
Farbiaca prísada

4,20 €/75ml4,20 €/75ml

JAHODA VANILKA ANANÁS

CESNAK

RYBA-HALIBUT

MED

ŠTIPLAVÉ
KORENIE

2,90 €/85g

4,10 €/100g

CZ 1648
CZ 1655
CZ 1662

2,0mm
3,0mm
4,5mm

3 €/80ml

3,20 €/350g

2,90 €/380g

CZ 5608
CZ 5615
CZ 5622
CZ 5639
CZ 5646
CZ 5653

strawberry / jahoda
honey / med
pineapple / ananás
hot spice / štipľavé korenie
garlic / cesnak
fi sh-halibut / ryba-halibut

červené
oranžové
žlté
bordové
zelené
modré

Method Colour Coctail

Method Colour Coctail aróma a farbivo. Vysoko 
koncentrovaná zmes po styku s vodou okamžite uvoľňuje 
intenzívnu vôňu a vytvára farebný oblak v celom vodnom 
stĺpci, ktorý zaujme a láka ryby. Použiteľný je v každom 
ročnom období, či už v otepľujúcej, alebo ochladzujúcej 
sa vody. Kvapkáme na krmivom naplnený košík, alebo 
nástrahu .

4,20 €/75ml

NE
OCHUTENÉ

CZ 0836
CZ 0843
CZ 0850
CZ 0867
CZ 0874
CZ 0898
CZ 0881

strawberry / jahoda
vanilla / vanilka
honey / med
pineapple / ananás
garlic / cesnak
fi sh-halibut / ryba-halibut
hot pepper / štipľavé korenie

Feeder Boilie
Feeder Bojlies

Háčikové boilie určené na feedrový lov, 
sú vyrobené z najkvalitnejších zložiek a 
stimulátorov chuti a majú dlhodobý vábiaci 
účinok. Sú vhodné na silikónové aj obyčajné 
vlascové nadväzce. Ich používaním máme 
väčšiu šancu na úspech.
Ryby: kapor, amur, pleskáč, karas, lieň.

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

CZ 1792
CZ 1808
CZ 1815
CZ 1822
CZ 1839

strawberry / jahoda
cheese / syr
fi sh mix / rybací mix
pineapple / ananás
spicy garlic / korenený cesnak

Feeder Fizz Tablets

Špeciálne ochutená šumivá tabletka, ktorá 
po ponorení do vody takmer za pár minút 
exploduje a rozpráši krmivo , tým sa urýchli 
vábiaca schopnosť.
Dá sa využiť do tradičných kŕmitiek, 
feedrových  kŕmitiek  a aj do PVA sieťok.
Doba rozpustnosti závisí od teploty vody , cca 
3-8 minút.

NA OBJEDNÁVKU
CZ 0683
CZ 0690
CZ 0706
CZ 0713
CZ 0720
CZ 0737
CZ 0744
CZ 0751
CZ 0768

sweet strawberry / sladká jahoda
sweet honey / sladký med
sweet vanilla / sladká vanilka
sweet punch / sladký punč
sweet cinnamon& plum / sladká škorica & slivka
caramel / karamel
sweet spicy / sladké korenie
sweet clove / sladký klinček
sweet fi sh / sladká ryba

Sweet Feeder Dip

Vysoko-koncentrovaný dip pre 
feedrový lov, rýchlorozpustný 
s aminokyselinami. Sú vhodné na 
ochutenie návnad aj prikrmovacích 
zmesí. Plus aróma, plus sladidlo. 
Pozor! Veľmi sladké! Tento dip zvýrazní 
chuť už namiešaného krmiva a tým 
zvyšuje úspešnosť pri love.

Feeder Halibut Pellets

Halibut pelety na feedrový rybolov s 
vysokým obsahom výživových látok zaručia 
primiešaním do krmiva alebo samostatne 
výbornú vnadiacu schopnosť a tým aj vysokú 
úspešnosť lovu. Pre vysoký obsah olejov je 
vhodnejší do teplejších vôd.

Ø 2 mm Ø 3 mm

Ø 4,5 mm

CZ 1679
CZ 1686
CZ 1693
CZ 1709

red strawberry / červená jahoda
yellow pineapple / žltý ananás
spicy cinnamon / korenená škorica
colour mix / mix

Attractor Feeder Pellets

Rýchlo rozpustné pelety s intenzívnou 
príchuťou na feedrový rybolov.
Sú efektívne aj v studenej aj v teplej vode 
primiešaním do krmiva alebo samostatne.

ČERVENÁ JAHODAŽLTÝ ANANÁS

COLOUR MIX

KORENENÁ ŠKORICA

Ø 3 mm

3 €/320g

CZ 1716
CZ 1723
CZ 1730

strawberry / jahoda
pineapple / ananás
spicy / korenie

Magic Method Paste

Ochutený prášok s vysokým obsahom rybacej 
múčky. Pridaním vody vznikne za pár minút 
homogénna pasta s výbornou vnadiacou 
schopnosťou. Podľa množstva pridanej vody 
sa mení čas rozpustnosti. Univerzálne využitie 
do krmítiek, priamo na návnadu alebo ako 
prísada do krmiva.

ANANÁS

KORENIE

JAHODA

ANANÁSANANÁS

Ľudovít Tamáš 
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CZ 1914
CZ 1921
CZ 1938
CZ 1945
CZ 1952
CZ 1969
CZ 1976

strawberry / jahoda
honey / med
pineapple / ananás
sweet fruits / sladké ovocie 
spicy / korenie
garlic / cesnak
fi sh-halibut / ryba-halibut

« 50 ml 
    2-5 kg »

Method Attractor

Tekutá aróma / koncentrát / odporúčaná 
na ochutenie krmív, návnad alebo zŕn, 
postačujúca na 2,5 kg krmiva

CZ 5356
CZ 5363
CZ 5370

CZ 5585
CZ 5592

red / červené
yellow / žlté
green / zelené

red / červené
black / čierne

Method Crush

Vločky používame prednostne pri love s method, 
alebo feeder košíkmi. Ich použitím sa naše krmivo 
stane pre ryby atraktívnejším a príťažlivejším. 
Vločka zostáva pri dne, kde sa postupne rozpúšťa. 
Dávkovanie: krabička Method Crush na 2 kg 
suchej kŕmnej zmesi. 

CZ 5578
Sweetener - sladidlo

Sweetener – sladidlo. Vysoko koncentrované 
sladidlo, ktoré nemá vedľajšiu horkastú pachuť. 
Pridaním veľmi malého množstva sladidla 
môžeme dosť výrazne zvýšiť atraktivitu nášho 
krmiva, ktoré sa tým stáva neodolateľné pre 
kaprov, amurov, ale aj bielu rybu. Použiteľné v 
každom období roku. Dávkovanie: 5 – 10 g /kg 

Colour-Full farbivo

Pri rybačke sa vždy prikladal veľký význam nástrah, 
ale nemalú rolu zohráva aj samotná farba krmiva. 
V určitých prípadoch práve farba krmiva rozhoduje o 
úspechu, alebo neúspechu samotnej rybačky, preto 
sa s ňou oplatí experimentovať. Naše farbivo je v 
práškovej forme, je vysoko koncentrované, preto aj s 
malým množstvom môžeme dosiahnuť požadovaný 
efekt. Môžeme ho použiť na farbenie krmiva, pri výrobe 
boilies, ale môžeme si ňou zafarbiť aj zrnká kukurice. 
V tomto prípade sa odporúča  nechať farbu pôsobiť 
dlhšiu dobu, aby sa farba dostala aj do vnútra zrniek. 
Dávkovanie závisí od štruktúry a zloženia krmiva. Vo 
všeobecnosti sa odporúča 5 - 10 g / kg krmiva.

1,30 €/50ml

3 €/120g

3 €/115g

4,30 €/100g

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Sweet Angler’s Maize

Sweet Angler´s Maize je klasická maďarská 
triedená kukurica s perfektnou kvalitou a 
účinnosťou v sladkom náleve.

CZ 9362
CZ 1338
CZ 1352
CZ 1376
CZ 4469
CZ 7149
CZ 7156

tutti frutti 
natural / natural
vanilla / vanilka
honey / med
anise / aníz
strawberry / jahoda
plum / slivka

1,70 €/125g

Premium Maize

Premium Maize je maďarská triedená a 
farbená kukurica s perfektnou kvalitou 
bez nálevu s príchuťami. Jedná sa o veľmi 
obľúbenú verziu nástrahy.

CZ 3491
CZ 3514
CZ 3521
CZ 9379
CZ 1277
CZ 1291
CZ 3844
CZ 7163

liver / pečeň
spicy sausage / klobása
salty corn / slaná kukurica
vanilla / vanilka
strawberry / jahoda
honey / med
scopex 
garlic / cesnak

2,40 €/125g

XXL Corn

XXL Corn je veľká maďarská triedená 
kukurica s perfektnou kvalitou
a účinnosťou. Je obľúbenou nástrahou 
predovšetkým pre lov veľkých
kaprov a amurov.

CZ 9386
CZ 2335
CZ 2359
CZ 2342

mussel / mušľa
vanilla / vanilka
strawberry / jahoda
honey / med2,50 €/125g

Timea Bugyiová 



NÁVNADA

NÁVNADA 2018WWW.CARPZOOM.SK

NÁVNADA

11.10.

ANANÁS ČILI PAPRIKANATURAL

KONOPE

KUKURICA-MEDOVÁ

KUKURICA-JAHODOVÁ

KUKURICA-NATURAL

3X MIXTIGRÍ ORECH 5X MIX

CZ 2225
CZ 8139
CZ 3134
CZ 8122
CZ 6568

hemp meal / konope mleté
PV1 / lepidlo
crumbs / anglické vločky
TTX / kukuričné pagáče
Universal- bait glue / 
univerzálne lepidlo do krmiva

MAGGOT GLUE

ROBIN RED® MIX BETAINE

GROUNDBAIT
GLUE

Univerzálne lepidlo do krmiva
Vynikajúci komponent ktorý nemôže chýbať vo 
výbave žiadneho kaprára . Používa sa nielen na 
zvýšenie lepivosti a súdržnosti nášho krmiva , ale 
môžeme s ním zlepiť aj pelety , partikel  aj boilies.
Doporučené dávkovanie: 10% objemu na lepenie 
krmiva, 30% objemu na lepenie peliet  , partiklu 
a boilies .

Vynikajúci komponent ktorý nemôže chýbať vo 
výbave žiadneho kaprára . Používa sa nielen na 
zvýšenie lepivosti a súdržnosti nášho krmiva , ale 
môžeme s ním zlepiť aj pelety , partikel  aj boilies.
Doporučené dávkovanie: 10% objemu na lepenie 
krmiva, 30% objemu na lepenie peliet  , partiklu 

Vynikajúci komponent ktorý nemôže chýbať vo Vynikajúci komponent ktorý nemôže chýbať vo 
výbave žiadneho kaprára . Používa sa nielen na 
zvýšenie lepivosti a súdržnosti nášho krmiva , ale 
môžeme s ním zlepiť aj pelety , partikel  aj boilies.
Doporučené dávkovanie: 10% objemu na lepenie 
krmiva, 30% objemu na lepenie peliet  , partiklu 

Tigernuts - Tigrí orech

Má zaujímavú chuť a vyznačuje sa vysokou 
nutričnou hodnotou, preto je vhodnou
návnadou na veľké ryby.

DOSTUPNÉ AJ V OCHUTENEJ VERZII

CZ 7170
CZ 3545
CZ 3583

natural / natural
pineapple / ananás
chili / čili paprika

2,50 €/125g

CZ 7934
Lupin

Tento výrobok sa vyznačuje vysokým obsahom 
bielkovín a pre dobré výživové zloženie je
vynikajúcou a neodolateľnou pochúťkou pre 
kaprov a amurov.

2,50 €/125g

Turbo Seed
Varené,ochutené zrná

Klasická maďarská kukurica s perfektnou
kvalitou a účinnosťou. Turbo Seed špeciálne
upravené semená za pomoci riadenej
fermentácie. Vďaka tomuto procesu majú
svoju osobitnú chuť, sú bez chemickej 
konzervácie a ryby ju milujú.

CZ 5756

CZ 7262

CZ 7279

CZ 5770

CZ 7255

CZ 7231
CZ 7248

corn-natural
(kukurica - natural)
corn-strawberry red
(kukurica - jahodová)
corn-yellow honey
(kukurica - medová)
3x mix-corn+wheat+hemp
(kukurica+pšenica+konope)

5x mix-corn+wheat+hemp
+mammoth maize
+tigernuts
(5x Mix kukurica+pšenica+kono-
pe+XXL kukurica+tigri orech )
hemp (konope)
tigernuts (tigrí orech)

1,50 €/500g

2,30 €/500g

2,30 €/500g

1,70 €/500g

2,70 €/500g

3,50 €/500g
3,60 €/500g

Hard&Dry Tigernuts
Tigrí orech-suchý

Návnada s vysokým obsahom uhlohydrátov je 
pochúťka pre kapre aj amurov.

CZ 1501
CZ 9561

2,5kg
10kg

13,30 €
47,40 € NA OBJEDNÁVKU

novinka

TTX

Sú kukuričné pagáče, vhodné pre všetky kapre, 
je to základ pre návnadové zmesi.
 

PV1

Je v skutočnosti sladké lepidlo do návnadových 
zmesí. 

Crumbs

Sú anglické vločky, ktoré nemôžu chýbať v 
kŕmnych zmesiach určených pre pleskáče. 

Hemp Meal

Konope mleté. Na olej bohaté semená konope 
sú veľmi dobrou prísadou do krmív a boilies 
zmesí.

4,80 €/1000g
2,70 €/1000g
3,90 €/ 800g
2,50 €/800g
2,50 €/800g

Betaine: 
zvyšuje chut do jedla

Groundbait Glue: 
lepidlo do krmiva aby sa pomalšie rozkladalo

Maggot Glue: 
kvalitné prírodné lepidlo na kostné červy

Robin Red®Mix: 
podla pôvodnej receptúry vyrobená zmes 
do krmiva a výrobu boilies

Special Additives

Výnimočné prísady do krmiva, alebo pre 
výrobu boilies.

CZ 5937
CZ 3056
CZ 3094
CZ 3100

robin red® mix
betaine
groundbait glue 
maggot glue 

5,90 €/250g
2,30€/250g
2,40 €/250g
2,50 €/250g
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Pure Pellet Groundbait
Krmivo z 100% mletých peliet

Základom sú na hrubo mleté halibut pelety s vysokým obsahom 
bielkovín , ktoré sa používajú pri intenzívnom chove rýb . Praktické 
využitie tejto zmesi nepozná hranice. Môžeme ju použiť do met-
hod feeder košíkov, alebo do klasických kaprárskych krmítok , ale 
môžeme ju použiť aj ako doplnok do krmív , alebo do mixov na výro-
bu boilies.

CZ 9040
CZ 9033
CZ 9071

800g
brown halibut / hnedý halibut
black halibut /čierny halibut
red halibut / červený halibut

13.12.

MED JAHODA

FEEDER CARP STUDENÁ VODAVANILKA RYBACÍ MIX

XXL CARP RED  (JAHODA)XXL CARP YELLOW (MED)

SLADKÁ RYBA

SLADKÝ MED

SLADKÁ VANILKA

SLADKÝ PUNČ

SLADKÁ JAHODA

Carp Fiesta Groundbaits

Carp Fiesta je rada kŕmenia pre klasické chytanie na feeder a
plávanú. Jedná sa o kvalitný výrobok s veľmi priaznivou cenou.

Vanilla: 
Klasická osvedčená aróma pre pokojné ryby v každom ročnom 
období.
Fish Mix: 
Krmivo s rybacou arómou vďaka pridanej rybacej múke.Vhodné 
do už teplejších vôd na kapre a pleskáčov. 
Feeder Carp: 
Rýchlorozpustné, aktívne krmivo na lov na feeder.
XXL Carp Red: krmivo s jahodovou príchuťou na lov veľkých 
kaprov
XXL Carp Yellow: Krmivo s medovou príchuťou na lov veľkých 
kaprov
Cold Water: Špecialne tmavé krmivo na lov v studenej vode
Strawberry: Najpopulárnejšie krmivo s jahodovou príchuťou.
Honey: Najprirodzenejšia aróma ochutená medom. Zmes sa 
odporúča na otepľujúce vody a vody so stálou teplotou.

CZ 3620
CZ 3613
CZ 3219
CZ 8587
CZ 8594
CZ 8600
CZ 3233
CZ 7187

CZ 3811
CZ 3804
CZ 3264
CZ 8617
CZ 8624

CZ 3288
CZ 7194

vanilla / vanilka
fi sh mix / rybací mix
feeder carp 
xxl carp red / jahoda
xxl carp yellow / med
cold water / studená voda
strawberry / jahoda
honey / med

1000g 3000g

4,90 €2 €

Super Sweet groundbait

Kvalitné,rýchlorozpustné homogénne 
krmivo na sladkej báze,doplnené sladidlami 
a arómami.

CZ 9837
CZ 9844
CZ 9851
CZ 9868
CZ 9875

sweet strawberry / sladká jahoda
sweet fi sh / sladká ryba
sweet honey / sladký med
sweet vanilla / sladká vanilka
sweet punch / sladký punč

2,20 €/1000g

novinka

4,50 €
4,50 €
4,80 €

Fish Magnet

Je úplne nová,kvalitná rada krmiva. Pri 
početnom rybolove na rôznych vodách 
dokázalo že aj pri menšom množstve priťahuje 
ryby.Obsahuje tie prvotriedne zložky, ktoré sa 
nachádzajú v CarpZoom peletách. 

CZ 5906
CZ 5913
CZ 5920

krémová
červená
zelená

2,90 €/1000g

ČERVENÁ

ZELENÁ

ČERVENÁČERVENÁ

ZELENÁZELENÁ

KRÉMOVÁKRÉMOVÁKRÉMOVÁ

NA OBJEDNÁVKU

Alex Szolga
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JAHODA – RYBA
ROBIN RED

BETAINE – RYBA
– GLM

TIGRÍ ORECH – RYBA
– HALIBUT

ČILI – ČIERNE KORENIE
– CESNAK

Ø 3 mm Ø 3 mm

2,50 €/1000g

1,70 €/120g

NATURAL

JAHODA

ŽLTÝ ANANÁS

ČERVENÁJAHODA

Ø 6 mm

3,40 €/800g

4,10 €/800g

Feeder Zoom groundbaits

Špeciálne Feeder krmivo je v prvom rade 
určené na feeder a lov na ťažko. Je to jemná, 
homogénna rada troch príchutí, ktorá rýchlo 
zvyšuje chuť do jedla, priláka veľké ryby a 
drží ich tam dlhú dobu.

CZ 4313
CZ 8860
CZ 8877
CZ 8884

chili-pepper-garlic / čili-čierne korenie-cesnak - červené
strawberry-fi sh-robin red / jahoda-ryba-robin red - bordové
tigernut-fi sh-halibut / tigrí orech-ryba-halibut - hnedé
betaine-fi sh-GLM / betaine-ryba-mušľa - zelené

Method Feeder Groundbait

Už aj malé množstvo tejto kŕmnej zmesi priláka ryby. 
Je možné ju použiť do kŕmnych košíkov alebo pri 
kŕmení pomocou praku.

CZ 9882
CZ 9899
CZ 9905

CZ 9912

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
sweet spicy carp / sladko korenisté
tigernut-chococaramel / 
tigrí orech-čokokaramel
fi sh-halibut / ryba-halibut

2,90 €/1000g

TIGRÍ ORECH – ČOKOKARAMEL

RYBA – HALIBUT

SLADKO KORENISTÉ

JAHODA – RYBA

Method Feeder Pellets

Ochutené Halibut pelety pre lov na feeder 
a method feeder,alebo na obohatenie krmiva.

CZ 9684
CZ 9417

red strawberry / červená jahoda
yellow honey / žltý med

SWEET BABY CORN PELLETS STRAWBERRY

SWEET BABY CORN PELLETS   

Baby Corn Pellets

Sú pelety vyrobené z prvotriednej mladej kukurice, 
ktoré sa môžu používať celoročne, majú dobré 
využitie aj v teplejších vodách. Sú vhodné na 
kaprov.

CZ 7873
CZ 8532

CZ 1459

800g
2500g

800g

2,40 €
5,90 €

2,50 €

Carp Pellets
Kŕmne kaprové pelety

Špičkové anglické pelety s obsahom 35% proteínov 
a 7% olejov.

 DOBA ROZPADU: 15-30 minút

CZ 7286
CZ 3585
CZ 3608

3mm
6mm
10mm

Flavoured Pellets
Ochutené kaprové pelety

Rýchlorozpustné kŕmne pelety s vysokou výživovou 
hodnotou vhodné na kŕmenie samostatne alebo 
pridaním do krmiva.

 DOBA ROZPADU: 15-30 minút

CZ 1525
CZ 1532

red strawberry / červená jahoda
yellow pineapple / žltý ananás

Ingrid Kissová 
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Feeding Red Halibut Pellets
Red halibut pelety ( nevŕtané )
Pelety určené na zakrmovanie . Ich zloženie zvyšuje 
chuť rýb do jedla. Používame ich aj ako doplnok pri 
kŕmení s boilies , aj do doplnkového krmiva . Dobré 
výsledky s nimi dosahujeme pri love kapra , mreny, 
ale aj sumca. Ideálne do vôd nad 15°C

 DOBA ROZPADU: 6-12 hodín

CZ 9088
CZ 9095

800g

10kg
CZ 9101
CZ 9118

16mm
20mm

16mm
20mm

CZ 2119 CZ 6582CZ 6575
800g 10kg2,5kg

28mm 28mm28mm

17.16.

CZ 5951
CZ 7996
CZ 5968
CZ 1120
CZ 8009
CZ 8016
CZ 8023

800g
2mm
3mm

4,5mm
6mm
10mm
16mm
20mm

CZ 4636
CZ 4573
CZ 3639

CZ 1983
CZ 1990
CZ 2003

800g

2,5kg

8mm
15mm
20mm

8mm
15mm
20mm

Big Carp - Catfi sh Pellets

Potápavé pelety s vysokou výživovou 
hodnotou, v prvom rade na kapitálne ryby 
a sumcov. Vysokú účinnosť majú v letnom 
období pri vyššej teplote vody.

 DOBA ROZPADU: 8-12 hodín

Ø 28 mm

3,50 €

4,20 €

45,40 €

35,80 €

55 €

4,80 €

14,30 €

10kg
CZ 5879
CZ 5886

16mm
20mm

CZ 4580
CZ 3912

10kg
15mm
20mm

4,80 €

14,30 €

55 €

4,60 € 13,30 € 51 €

Ø 28 mm
VŔTANÉ

1,70 €/120g

2 €/150g

2,20 €/150g2,20 €/150g

3,90 €/370g

Feeding Halibut Pellet
Nevŕtané kŕmné halibut pelety 

Sú určené vyslovene na kŕmenie. Pri love 
rýb na boilies doporučujeme predkrmovať 
peletami vo veľkosti 10-16 a 20 mm. 3 mm 
pelety sú ideálnym základom kŕmnej zmesi.

 DOBA ROZPADU: 6-12 hodín

novinka

15mm
NA OBJEDNÁVKU

Pre-drilled Halibut Pellets
Vŕtané halibut pelety

Všetky veľkosti sú prevŕtané a ľahko ich
môžete navliecť na háčik. 

 DOBA ROZPADU: 12-20 hodín

novinka
novinka

CZ 5769
Big Carp-Catfi sh Hook Pellet
Sumcové pelety na háčik

Nové  jedinečné pelety pre sumčiarov. Špeciálna 
nová príchuť a vysoký obsah rybieho oleja nám 
zaručí úspešnosť na dobre známych vodách 
ale aj v neprebádaných. Okolo seba  vytvoria 
neodolateľný oblak a zaručia nepretržitý vábivý 
efekt.

 DOBA ROZPADU: 12-20 hodín

Pre-Drilled Black Halibut Pellets
Vŕtané čierne halibut pelety

Chytacie pelety s  vysokým obsahom rybacej 
múčky,proteínov a rybieho oleja. 

 DOBA ROZPADU: 6-8 hodín

CZ 9363
CZ 9370
CZ 9387

8mm
15mm
20mm

Bloody Halibut Hook Pellets

Špičkové anglické prevŕtané pelety s obsahom 
44 % proteínov a 15 % olejov. Majú univerzálne 
využitie vo všetkých vodách. Sú balené v 
modernom obale so zipsom pre jednoduché 
uzavretie po každom použití. Aj v jahodovo-
rybacej verzii.

 DOBA ROZPADU: 6-8 hodín

CZ 4896
CZ 9646
CZ 4926

8mm
15mm
20mm

Strawberry Halibut Hook Pellets
Jahodové halibut pelety 

Obľúbené halibut háčikové pelety s jahodovou 
arómou. Balené sú v modernom obale so 
zipsom pre jednoduché uzavretie po každom 
použití.

 DOBA ROZPADU: 6-8 hodín

CZ 7835
CZ 9653
CZ 7866

8mm
15mm
20mm



Weekend Boilies

Je ideálne, čerstvé, kvalitné kŕmne boilies 
s neprekonateľnou cenou a hospodárnym 
balením 2,5 kg a 10 kg. 

CZ 6296
CZ 6302

2500g

fruit mix / ovocný mix
meat mix / mäsový mix

CZ 7092
CZ 7108

10kg

fruit mix
meat mix
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ANANÁS
SCOPEX

JAHODA-RYBA KORENENÁ 
CHOBOTNICA-KRILL

KORENENÁ 
KLOBÁSA-ČILI-ROBIN 

RED

ČIERNE 
KORENIE-PEČEŇ

KORENENÁ 

JAHODA-RYBA KORENENÁ KORENENÁ 

ANANÁS

JAHODA VANILKA SLIVKA

EXOTICKÉ 
OVOCIE

PEČEŇ MÄKKÝŠ-
SARDINKA

ŠTIPĽAVÉ KORENIE – 
CESNAK

6,40€

4,90 €

12 €

42,80 €

3,60 €/1000g

13 €

3,60 €/1000g

3,70 €/600g

MAXXX Boilies 

Novým členom CarpZoom je homogénne, 
tvrdé boilies na kapitálne ryby ,vyrobené 
podľa receptúr našich pretekárov. Obsahujú 
tie najlepšie suroviny a arómy ,vhodné aj na 
zakrmovanie.

16mm

CZ 2010
CZ 2027
CZ 2034
CZ 2041
CZ 2058

20mm

CZ 2065
CZ 2072
CZ 2089
CZ 2096
CZ 2102

800g

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
pineapple-scopex / ananás-scopex
black pepper-liver / čierne korenie-pečeň
spicy squid-krill / korenená chobotnica-krill
spicy sausage-chili-robin red
                           / korenená klobása-čili-robin red

Act-X Boilies

Boilies z vysokokvalitných surovín,zložený 
s adekvátnym pomerom bielkovým a aminokyselín.

16mm

CZ 9424
CZ 9431
CZ 9448
CZ 9455
CZ 9462
CZ 9479
CZ 9486

20mm

CZ 9493
CZ 9509
CZ 9516
CZ 9523
CZ 9530
CZ 9547
CZ 9554

800g

strawberry / jahoda
vanilla / vanilka
plum / slivka
exotic fruits / exotické ovocie
liver / pečeň
shellfi sh-sardine / mäkkýš-sardinka
hot spice-garlic 
                         / štipľavé korenie – cesnak

OVOCNÝ MIX
16 a 20 mm ovocný mix v 1 balení.

MÄSOVÝ MIX
16 a 20 mm mäsový mix v 1 balení.

KORENENÁ 
CHOBOTNICA 

- KRILL

ANANÁS
SCOPEX

JAHODA
-RYBA

KORENENÁ
KLOBÁSA-ČILI-

ROBIN RED 

ČIERNE 
KORENIE-

PEČEŇ

Boilie Paste 

Rýchlorozpustná (10-30 min) dobre priľnúca pasta na 
boilies a inú návnadu, ktorá vytvorí v okolí návnady z 
menších a väčších zŕn oblak. 

CZ 2126
CZ 2133
CZ 2140
CZ 2157
CZ 2164

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
pineapple-scopex / ananás-scopex
black pepper-liver / čierne korenie-pečeň
spicy squid-krill / korenená chobotnica-krill
spicy sausage-chili-robin red / korenená
klobása-čili-robin red 

CZ 4168
High Protein Boilie Mix

Boilies základný mix s vysokým obsahom 
bielkovín. Mix obsahuje všetky základné zložky 
na nekonečné variácie pri výrobe kŕmnych a 
háčikových boilies. Svojvolné dipovanie.

Fanatic Boilie Mix

Boilie Mix - fruit
Ovocný  boilies  mix

Zmes rastlinnej múčky a vtáčieho zobu. 
Neobsahuje rybiu múčku. Veľmi ľahko 
stráviteľný základný mix je odporúčaný najmä 
do studených vôd.

Boilie Mix – fi sh
Rybací boilies  mix

Zmes rozličných druhov rybacích múčok a 
rastlinnej múčky s vysokým obsahom bielkovín 
je odporúčaný najmä na letný a jesenný rybolov. 
Na dochutenie je vhodná ľubovoľná  aróma ale 
úspešný je aj bez.

Boilie Mix – hot spice
Štiplavý korenený boilies mix 

Zmes rybacích a rastlinných múčok s  
pálivými čili papričkami. Základný mix je 
kombinovateľný s  korenenými a zapáchajúcimi 
arómami. Vábiaca sila zaručí úspech od jari až 
do jesene.

CZ 4830
CZ 4854
CZ 4847

2,5kg

fruit / ovocný
fi sh / rybací
hot spice / štipľavé korenie

NA OBJEDNÁVKU
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24mm
CZ 8906
CZ 8913
CZ 8920
CZ 8937
CZ 8944
CZ 8951

16mm
CZ 8153
CZ 8160
CZ 8177
CZ 8184
CZ 8191
CZ 8207

20mm
CZ 8845
CZ 8852
CZ 8869
CZ 8876
CZ 8883
CZ 8890

CZ 8968
CZ 9026
CZ 8975
CZ 8982
CZ 9002
CZ 8999
CZ 9019

30g 8mm

120g
strawberry / jahoda

honey / med
pineapple / ananás
monster crap / krab

squid-octopus / kalamár-chobotnica
mussel / mušľa

strawberry / jahoda
orange / pomaranč
pineapple / ananás

garlic / cesnak
mussel / mušľa
spice / korenie

chocolate / čokoláda

Soft pellet
Mäkké plávajúce pelety

Mäkké , ľahké pelety určené k priamemu napi-
chovaniu na  nástrahový tŕň , vlascové nadväzce 
ale aj na háčik. Možnosť použitia samostatne ale 
aj v kombinácii s inou peletou .

21.20.

JAHODA

ČOKOLÁDA

CESNAK

POMARANČ

KORENIE

ANANÁS

MUŠĽA

Fire Shot Boilie
Csalizó bojli
A jó minősége és fogóssága lehetővé teszi a hét-
köznapi horgászok számára, hogy felesleges kia-
dás nélkül megfoghassák álmaik halát. Praktikus 
visszazárható csomagolásban kínáljuk ezt a csalit. 
Egynapos rövid túrákra ideális választás. Horgász-
barát, úgy kiszerelésében, mint árában is.

JAHODA

MED

ANANÁSKALAMÁR-CHOBOTNICA

KRAB

MUŠĽA

Ø 16 mm

JAHODAVANILKA ANANÁS-KALAMÁR

MED BANÁN-KONOPEŠTIPLAVÉ 
KORENIE

SCOPEX-
TIGRÍ ORECH

RYBAKRAB SLADKÁ KUKURICA

Ø 16 mm

Ø 16 mm

ŠTIPĽAVÉ 
KORENIE

JAHODA

BANÁN-KONOPE

ANANÁS-
KALAMÁR

MUŠĽASCOPEX-
TIGRÍ ORECH

1,50 € 1,50 € 1,50 €

3,80 €/40g

2,50 €/50g

3,80 €/40g

CZ 4977
CZ 4984
CZ 4991

10mm
12mm
16mm

3,70 €/50g

2,30 €/80g

3,10 €/50g

2,50 €

novinka
novinka

CZ 5004
CZ 5011
CZ 5028
CZ 5035
CZ 5042
CZ 5776

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
banana-hemp / banán-konope
scopex-tigernuts / scopex-tigrí orech
pineapple-squid / ananás-kalamár
hot spice / štipľavé korenie
mussel / mušľa

Superb Pop Up

Naše najnovšie  zdokonalené pop up boilies. 
Po dopade do vody vylučuje intenzívnu aró-
mu a farebný oblak, ktorého intenzita sa nez-
nižuje a tým je pre všetky ryby neodolateľné.
Popri tom sme zvýšili aj jeho vztlak, čím sme 
dosiahli jeho dlhotrvajúcu schopnosť vznášať 
sa. Obzvlášť vhodné na lov systémom ZigRig. 
Konzistenciu má gumovitú ( špongiovitú), dob-
re znáša používanie navliekacej ihly, odoláva 
atakom drobných rýb. Vhodné aj na používanie 
v pretekárskych podmienkach a veľmi dobre 
znáša aj vyše 100 m ďaleké hody.

Pop Up

Sú chvíle kedy sa na dne ležiacou nástrahou je 
nemožné dosiahnuť záber od rýb. Vtedy môže 
byť úspešným riešením použitie Pop Up nástrah, 
ktoré nám nástrahu pridvihnú odo dna a stanú sa 
viditeľnejšími. Vďaka rôznym farbám a rôznemu 
ochuteniu ich môžeme s úspechom používať v 
ktoromkoľvek ročnom období. Novým zložením a 
zvýšením vztlaku sme získali oveľa atraktívnejší 
boilies, ktorý si dlho zachováva svoje vlastnosti a 
vďaka tomu s ním môžeme úspešne loviť aj v stĺpci 
vody, hoci aj systémom ZigRig. Nastražíme jednu, 
alebo aj dve guľky. V prípade dvoch je výhodnejšie 
nastražiť rôzne, kontrastné farby, čím získame 
vzhľadovo atraktívnejšiu nástrahu. Ľahko sa navlieka 
a aj napriek tomu je to odolná nástraha.

CZ 5387
CZ 5394
CZ 5400
CZ 5417
CZ 5424
CZ 5431

CZ 5448

CZ 5455
CZ 5462

CZ 5479

vanilla / vanilka
strawberry / jahoda
sweet corn / sladká kukurica
fi sh / ryba
honey / med
banana-hemp
/ banán- konope
scopex-tigernuts
scopex-tigrí orech
monster crab / krab
pineapple-squid
/ ananás-kalamár
hot spice / štipľavé korenie

NE
OCHUTENÉ Fluo Pop Ups colour mix

Cieľom fl uo pop up boilies je v prvom rade aby 
boli čo najatraktívnejšie a  najpútavejšie. Výhodou 
je že sú neochutené a vďaka tomu si ich môžeme 
ľubovoľne ochutiť. Ľahko sa navlieka a aj napriek 
tomu je to odolná nástraha.

CZ 5080
CZ 5097
CZ 5103
CZ 5110
CZ 5127
CZ 5134
CZ 5141
CZ 5158

vanilla / vanilka
sweet corn / sladká kukurica
scopex-tigernuts / scopex-tigrí orech
pineapple-squid / ananás-kalamár
strawberry / jahoda
honey / med
fi sh / ryba
hot spice / štipľavé korenie

Mini Boilie

Malé boilies nájde uplatnenie v studenom, zimnom 
období, alebo na vodách s neustálym rybárskym 
tlakom, kde sa celý rok loví bez prestávky. V 
takýchto prípadoch ryby prijímajú potravu veľmi 
opatrne. Vďaka rôznemu ochuteniu  môžeme mini 
boilies úspešne používať celoročne. Predkladáme 
ho na vlasovom prívese, alebo ho napichávame na 
nástražovací tŕň. Dobre kombinovateľný s Method 
Pop up, alebo gumovou kukuricou.   

JAHODA

ŠTIPLAVÉ 
KORENIE

RYBAVANILKA ANANÁS-KALAMÁR

MED SLADKÁ KUKURICA

SCOPEX-TIGRÍ ORECH

Ø 10 mm

CZ 5288
CZ 5295
CZ 5301
CZ 5318
CZ 5325
CZ 5332
CZ 5349

vanilla / vanilka
strawberry / jahoda
honey / med
sweet corn / sladká kukurica
scopex
hot spice / štipľavé korenie
fi sh / ryba

Mini Pop Up

Úspešnosť vznášajúceho sa boilies je nesporná, 
preto sme vyvinuli mini variant Pop up boilies. Vďaka 
rôznemu ochuteniu a rôznofarebnému prevedeniu 
ho môžeme úspešne používať v ktoromkoľvek 
období roka. Novým zložením sme dosiahli zvýšenie 
vztlaku a získali sme oveľa atraktívnejšiu nástrahu, 
ktorá si po dlhú dobu uchováva svoje vlastnosti. 
Použijeme jednu, alebo dve guľky, v druhom prípade 
je vhodná rôznofarebná kombinácia, pre získanie 
atraktívnejšieho, farebne kontrastného vzhľadu.

JAHODA

ŠTIPLAVÉ KORENIE RYBA

VANILKA MED

SLADKÁ 
KUKURICA

SCOPEX-TIGRÍ ORECH

Ø 10 mm

novinka



NÁVNADA NÁVNADA

CSALI 2018WWW.CARPZOOM.SK 23.22.

2 €/6ks

4,20 €/75ml

4,20 €/75ml

MED

JAHODA

VANILKA

CESNAK

MED

JAHODA

KLASICKÁ

1,50 €/25g

1,50 €/15g

1,10 €/30g

1,30 €/30g

CZ 1482
CZ 1499

10mm
14mm

• 6ks
• žlté

Foam Pop Up
Penová gulička

CZ 3994
CZ 4007

10mm
14mm

Duo Foam Pop Up 

• 6ks
• dvojfarebné

2 €/6ks

NA OBJEDNÁVKU

Carp Colour Coctail
Aromatický a farbiaci doplnok

Vysoko koncentrovaná tekutina po styku s vodou okamžite 
uvoľňuje intenzívnu vôňu a vytvára farebný oblak v celom 
vodnom stĺpci, ktorý zaujme a láka ryby. Použiteľný je v každom 
ročnom období, či už v otepľujúcej, alebo ochladzujúcej sa 
vody. Je priateľský k PVA výrobkom, takže ho môžeme použiť 
pri príprave stick mixov, alebo ním môžeme zatraktívniť, 
nadipovať naše boilies, pelety, alebo partikel. Vďaka svojej 
koncentrácii sa ľahko vsiakne do rôznych nástrah ako je Foam 
Pop up, alebo iných špongiovitých nástrah.

CZ 5660
CZ 5677
CZ 5684
CZ 5691
CZ 5707
CZ 5783

červený
oranžový
žltý
žlto zelený
bordový
zelený

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
banana-hemp / banán-konope
scopex-tigernuts / scopex-tigrí orech
pineapple-squid / ananás-kalamár
hot spice / štipľavé korenie
mussel / mušľa

NE
OCHUTENÉ

CZ 5721
Carp Fluo Coctail
Farbiaci doplnok

Fluo žlté

NA OBJEDNÁVKU

CZ 6286
CZ 6293
CZ 6309

natural / klasická-biela
honey / med-žltá
vanilla / vanilka-červená Rice

Ryža

Ide o pufovanú ryžu určenú k naozaj jemnému 
chytaniu.

Wheat
Pšenica

Ide o fúkanú pšenicu určenú k naozaj 
jemnému chytaniu.

CZ 6316
CZ 6323
CZ 6330

carpex
med

vanilka

CZ 0536
CZ 0543
CZ 0550

honey / med
strawberry / jahoda
natural / klasická

NCF
Je klasická maďarská fúkaná kukurica 
v uzatvárateľnom balení v troch
najpoužívanejších príchutiach. 

NCF

CZ 2258
CZ 0567
CZ 0574
CZ 0581

CZ 2265
CZ 0598
CZ 0604
CZ 0611

garlic / cesnak
honey / med
strawberry / jahoda
vanilla / vanilka

mini

midi
garlic / cesnak
honey / med
strawberry / jahoda
vanilla / vanilka

NPF

Takzvaná „pufi  ” je celoročne využiteľná nástraha. 
V uzatvárateľnom obale v dvoch veľkostiach nájdeme 
prírodnú návnadu v najpredávanejších príchutiach.

NPF

1,30 €/30g
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CZ 7828
CZ 4960

day/deň
night/noc

CZ 9057
N-Butyric Acid Attractor
N – Butycic acid attractor – gél
( kyselina maslová)
Hitom posledných pár rokov bola práve 
aróma na základe kyseliny maslovej. 
Preto sme sa rozhodli že ju zaradíme 
do našej ponuky pre širokú rybársku 
verejnosť . Po otvorení fľašky nás 
ovanie dosť nepríjemný zápach , ale 
to nech nikoho neodradí . Aj napriek 
svojej vôbec nie vábivej aróme je pre 
ryby veľmi príťažlivá. Tento hustý gél 
je určený na aromatizovanie našej 
nástrahy a krmiva. Tip: na naplnené 
kŕmitko nanesieme jeden až dva prúžky 
gélu, kvapku na nástrahu na háčiku a 
môže letieť do vody. Kombinujeme s 
krmivami na sladkom, ale aj rybacom 
základe. 

CZ 9064
N-Butyric Acid Aroma Liquid
Tekutá aróma - kyselina maslová

Už pár rokov sú veľmi úspešné nástrahy 
s arómou kyseliny maslovej . Ich účin-
nosť je nepopierateľná . Po otvorení fľaše 
nás ovanie nepríjemná vôňa, ktorá nám 
pripomína pár dní neumyté nohy. To nech 
nás ale nemýli. Pre nás je síce neprí-
jemná, ale pre ryby naopak veľmi lákavá 
vôňa. Veľmi dôležité je, aby sme dodržali 
predpísané dávkovanie . Ak to preženie-
me pôsobí ako odpudzovač. Veľmi účinné 
je jej použitie ako aromatický podtón v 
kombinácii so sladkými arómami.  
Dávkovanie: 200 ml / 5 – 10 kg krmiva

« 500 ml 
    5-10 kg »

25.24.

75ml
200ml

+
4 €/50ml
4,20 €/50ml

2,40 €/500ml

4,60 €/500ml

4 €/75ml 4 €/200ml

Fish Aid-Day & Night

Vďaka tomuto výrobku môže každý rybár prispieť k 
liečeniu rán a zranení rýb. Bol vyrobený na ošetrenie rán 
po háčikoch, alebo počas zdolávania získaných odreninách 
kože rýb. Dodávaný je v praktickom balení s pumpičkou. 
Fish Aid Day je bezfarebná tekutina na všeobecné 
použitie. Fish Aid Night je vďaka svojej špeciálnej farbe 
dobre viditeľná aj v noci pri svite nášho osvetlenia. Catch 
and relase, chyť a pusť, aby ho aj naše deti mohli uloviť.

novinka
novinka

CZ 4481
CZ 6514
CZ 8402
CZ 8419
CZ 8426
CZ 8433
CZ 8440
CZ 8564
CZ 8471
CZ 8488
CZ 8495

cheese / syr
pineapple / ananás
strawberry / jahoda
honey / med
vanilla / vanilka
tutti frutti / tutti frutti
caramel / karamel
XXL carp / XXL kapor
spice magic / korenené kúzlo
crab-liver / krab-pečeň
squid-halibut / kalamár- halibut

Aroma Liquid

Tekutá aróma obsahuje viacero prírodných zložiek. 
Intenzívna zmes príchutí je úspešná pri love na feeder 
aj na boilies. Odporúča sa na kaprov, amurov a viacero
bielych rýb.

CZ 4863
CZ 4870
CZ 4887
CZ 4894

strawberry-fi sh / jahoda-ryba
fi sh-meat / ryba-mäso
fruit coctail / ovocný koktail
hot spice / štipľavé korenie

CSL Turbo Sauce

Ochutené CSL s veľmi dobrou vnadiacou 
schopnosťou, s vysokým obsahom bielkovýn, 
aminokyselín a cukru. Hustá tekutina sa 
veľmi dobre drží na zrnách,boilies a peletách 
preto ich netreba predtým namočiť. Vhodné 
aj na obohatenie krmiva. Úspechy má aj pri 
chladnejších vodách(13°C).
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« 50 ml 
    1-3 kg »    1-3 kg 

« 200 ml 
    10-15 kg »

2,50 €/200ml

2,40 €/50ml2,40 €/50ml 1,10 €/50ml

3 €/80ml

3,90 €/130ml

JAHODA

MED

VANILKA

ANANÁS

SYR

KARAMEL

KORENIE

OVOCNÝ MIX

« 100 g 
    1-3 kg »

RYBA-MÄSO

JAHODA

PLESKÁČ - KARAMELMED

VANILKA

SYR PARMEZÁN

KORENIE

« 250 g 
3-5 kg »

1,90 €/250g

1,30 €/100g

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

Aroma Liquid Concentrated

Aroma Liquid je aromatizovaným dipom určeným k 
zatraktívneniu vnadiacich a kŕmítkových zmesí alebo 
boilies.

CZ 4498
CZ 6521
CZ 5305
CZ 5312
CZ 5329
CZ 5336
CZ 6319
CZ 5374
CZ 5381
CZ 5398

cheese / syr
pineapple / ananás
honey / med
strawberry / jahoda
caramel / karamel
sweet corn / sladká kukurica
squid / kalamár
bream / pleskáč
big carp / XXL kapor
spice / korenie

Attractor Spray

Stáva sa, že neochutené návnady nie 
sú vhodné a často sa nedočkáme 
žiadneho efektu, preto nastriekame 
attractor spray na boilies, kukuricu, 
pufi ny, alebo aj kostné červy a 
výsledok je zaručený.

CZ 4412
CZ 4429
CZ 4443
CZ 4450
CZ 4467
CZ 7620
CZ 7682
CZ 7705

garlic / cesnak
plum / slivka
fi sh-halibut / ryba-halibut
liver / pečeň
cheese / syr
worm extract / krvavý červ
strawberry / jahoda
sweet corn / sladká kukurica

Express Attractor

Je rýchlo účinná tekutá aróma. Pri 
styku s vodou sa formou explózie 
rozptýli. Do krmiva sa mieša až po 
navlhčení, aby zostala na povrchu.

CZ 7521
CZ 7538
CZ 7545
CZ 7552
CZ 7569
CZ 7576
CZ 7583
CZ 7590
CZ 7606
CZ 7613

crab-mussel / krab-mušľa
fi sh-meat / ryba-mäso
spicy / korenie
feeder
strawberry / jahoda
honey / med
vanilla / vanilka
tutti frutti
scopex
sweet corn / sladká kukurica

CZ 4861
CZ 4878
CZ 4885
CZ 4892
CZ 4908
CZ 4915
CZ 4922
CZ 4939
CZ 4946
CZ 4953

vanilla / vanilka
pineapple / ananás
banana / banán
plum / slivka
spice mix / korenený mix
strawberry / jahoda
honey / med
monster crab / krab
fi sh-halibut / ryba-halibut
blood-liver / krv-pečeň

Amino Dip
Dip s aminokyselinou 

Amino dip je ideálnym produktom ku kombinovaniu so 
všetkými háčikovými návnadami. Ryby dráždi k neus-
tálej chuti do jedla. Vhodné na dlhé hody. 

CZ 4566
CZ 8938
CZ 8945
CZ 8952
CZ 8969
CZ 8976
CZ 8983

vanilla / vanilka
strawberry / jahoda
pineapple / ananás
scopex-honey / scopex-med
squid-octopus / chobotnica-kalamár
fi sh&meat / ryba-mäso
GLM-liver / mušľa-pečeň

Plasma Dip

Výnimočne hustá namáčacia aróma, ktorá sa po 
vhodení začne postupne rozpúšťať a zaručí na dlhé 
hodiny vábiacu schopnosť. Vhodné na všetky druhy 
návnad.

NA OBJEDNÁVKU

CZ 8556
CZ 5510
CZ 5527
CZ 5534
CZ 5541
CZ 5558
CZ 5596

fi sh-meat / ryba-mäso
honey / med
strawberry / jahoda
vanilla / vanilka
bream-caramel / pleskáč-karamel
cheese / syr
big carp spicy / korenený mix

Aroma Addtive

Aróma Additive je aromatizované práškové 
činidlo určené k zatraktívneniu vnadiacich a 
krmítkových zmesí.

CZ 2356
CZ 2363
CZ 2370
CZ 2387
CZ 2394
CZ 2400
CZ 2424
CZ 2431

strawberry / jahoda
honey / med
vanilla / vanilka
pineapple / ananás
cheese / syr
caramel / karamel
spice / korenie
fruit mix / ovocný mix

Aroma Plus

Garantovane dlhotrvajúce účinné arómy. 
Výrobok je určený pre rybárov, ktorý si chcú 
sami vyrobiť alebo vylepšiť krmivo podľa
svojej fantázie.

Baranyai Tibor :: Pavol Páleš :: Marian Hučko



CZ 9125
Amur Paste
Amur pasta

Homogénna ľahko tvarovateľná pasta do ktorej 
ľahko zabalíme naše olovo, alebo ju jednoducho 
natlačíme do kŕmítka . Obsahuje pre ryby veľ-
mi atraktívne komponenty , ktoré sa z pasty 
uvoľňujú postupne. Použitie prednostne v lete v 
teplej vode.

NÁVNADA 2018WWW.CARPZOOM.SK

NÁVNADA NÁVNADA

Ø 16 mm

29.28.

2,70 €/50ml

3,90 €/600g

CZ 7880
Amur Corn

Triedená, na zeleno farbená kukurica,
bez nálevu so špeciálnou príchuťou.

CZ 8891
Amur XXL Corn

Extra veľká zelená kukurica vyslovene pre 
amurov.

CZ 4849
Amur Pearl Corn

Klasická, fúkaná kukurica s nadštandardne 
silnou arómou. Je to pochúťka pre amure.

CZ 0208
Amur Aroma Liquid

Tekutá aróma na lov amurov.
Pridáva sa do krmiva aj k peletám.

2,40 €/220ml

2,50 €/220ml

2,10 €/185ml

2,70 €/200ml

CZ 5189
Amur Amino Dip

Je to nový člen rady amino dip. Po namočení 
návnady vytvára rýchly účinok. Pre špeciálnu 
príchuť ho milujú amure.

3,30 €/80ml

CZ 4382
Amur Attractor Spray

Dobre priľnúci,ľahko a rýchlo použiteľný sprej 
s intenzívnou arómou.

novinka

CZ 4375
Amur Plasma Dip

Želé špeciálne pre amurov.

3,90 €/130ml

CZ 7927
Amur Pop Ups

Plávajúce boilies, ktoré sa vyznačuje vysokým 
obsahom morských rias.

3,30 €/80g
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Ø 18 mm

CZ 7611 Groundbait Compressor on page 122

CZ 7910
Amur  Boilie

Vysoko kvalitné boilies. Ich účinnosť
je okrem iného podporená obsahom
vodných rastlín.

7,30 €/800g

Amur Pellet

CZ 7903 800g 2,60 €

Jedná sa o pelety ktoré sú vhodné len na 
kŕmenie amurov a vyznačujú sa vysokou 
nutričnou hodnotou, bielkovín, vitamínov a 
morských rias.

CZ 3172
Amur Groundbait

Špeciálne miešané krmivo. Svojim zložením a 
zelenou farbou je určené skôr pre rybárov, ktorí 
sa špecializujú na amurov.

2,40 €/1000g

NA OBJEDNÁVKU

1,30 €/250g

CZ 2455
Amur Spice Mix

Amur korenený mix

CZ 1785
Steam Tablets
Tolstolobik tabletky

Pomaly rozpustná ( 20-50 min.)tabletka, ktorej 
príchuť napomáha pri love na tolstolobika. 
Pridáva sa do krmiva alebo samostatne do 
krmítka. 

4,80 €/130g

CZ 1549
Attractor Groundbait
Tolstolobik krmivo

Špeciálne ,na jemno mleté krmivo sa rýchlo 
rozpúšťa ,malé častice dlho plávajú a vytvárajú 
trvalý oblak.

2,40 €/1000g

CZ 1505
Busa-Silver Carp System
Tolstolobik krmítko

Pre kvalitnú prácu krmítiek  sa do nich  pridáva 
rýchlorozpustné krmivo a  na háčiky plávajúca 
návnada.

4 €/2ks
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ORANŽOVÁŽLTÁZELENÁ

BIELA ŽLTÁ ČERVENÁ

JAHODA

MED

RYBA

PLESKÁČ NA TEČÚCU VODU

PLOTICA

KAPORALLROUND

Ø 6 mm

1,60 €/1000g

Artifi cial Corn

Umelá kukurica s farebnou stálosťou a arómou, 
plávajúca vo vode. Mimoriadne dobre drží na háčiku,
je viackrát použiteľná.

CZ 6576
CZ 6590
CZ 5944

yellow / žltá
orange / oranžová
green /zelená

2 €/15ks

Artifi cial Maggots

Je umelá nástraha určená jak k samotnému
použitiu, tak i k použitiu s inými nástrahami,
prípadne i v kombinácii s dipom.

CZ 6613
CZ 6620
CZ 6637

white / biela
yellow / žltá
red / červená

1,80 €/15ks

CZ 3903
Artifi cial Worm

Živá návnada je úspešná pri každom love ale nie 
vždy je k dispozícii a aj ich skladovanie je niekedy 
náročné,preto sú dobre nahraditeľné umelými 
návnadami.Používajú sa jednotlivo alebo v 
kombinácii s inou nástrahou.

1,90 €/10ks

CZ 3910
Artifi cial Bloodworm

Živá návnada je úspešná pri každom love ale nie 
vždy je k dispozícii a aj ich skladovanie je niekedy 
náročné,preto sú dobre nahraditeľné umelými 
návnadami.Používajú sa jednotlivo alebo v 
kombinácii s inou nástrahou.

1,90 €/10ks

CZ 4061
Korkové guličky

• Ø 10mm

1,80 €/10ks

NA OBJEDNÁVKU

Multifi sh Groundbait
Účinné cenovo prijateľné krmivo 
na rôzne druhy rýb

Príprava je veľmi jednoduchá:zamieša sa s 
trochou vody,aby sa aj väčšie zrná rozmočili 
necháme odstáť 15-20 minút.Potom to znova 
premiešajte trochou vody,dovtedy kým sa 
dá ľahko tvarovať.Účinnosť krmiva zvýšime 
pridaním tekutej arómy už do vody, práškovú 
arómu môžeme pridať kedykoľvek.
Allround - Všeobecné krmivo na samostatné 
chytanie,alebo na zintenzívnenie iných 
kvalitných krmív.
Carp - (kapor)  -krmivo na kapra
Bream - (pleskáč) -krmivo na pleskáčov a 
karasov
Roach - (plotica ) -krmivo na plotice a malé 
ryby 
River – (na tečúcu vodu) - Ťažké  krmivo na 
každý druh rýb

CZ 9677
CZ 6934
CZ 6941
CZ 6958
CZ 6965

allround 
carp / kapor
bream / pleskáč
roach / plotica
river / na tečúcu vodu

Multifi sh Pellets

Rýchlorozpustné ,ochutené pelety s vysokým 
obsahom výživových látok, vhodné do krmiva 
alebo na samostatné zakrmovanie.

CZ 1754
CZ 1761
CZ 1778

strawberry / jahoda
honey / med
fi sh / ryba

2,50 €/1000g

Baranyai Tibor :: carpzoom testér
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Ø 30 mm

Ø 30 mm

Catfi sh Mega Pellet

Stále obľúbenejší a úspešnejší je lov sumca na 
pelety. Na dosiahnutie úspechu sme zliali do-
hromady tri rôzne chute. Vyrobené vyslovene 
podľa sumčej chuti s vysokým obsahom rybacích  
múčok, krvných múčok, mletých rakov, pečeňo-
vým a kuracím koncentrátom. Dodávané v zatvá-
rateľnom, arómu držiacom  balení. Vyznačuje sa 
pomalým, dlhotrvajúcim rozpúšťaním a intenzív-
nym vábiacim efektom. 

CZ 5059
CZ 5066
CZ 5073

fi sh-meat / ryba- mäso
liver-blood / pečeň - krv
crab-chicken /krab – kurča 

4,80 €/340g

CZ 5165
Catfi sh Mega Pop Up

Pop up verzia úspešných Catfi sh (sumcových) 
Mega peliet. Dobré využitie na pridvihnutie 
iných potápavých návnad. Má dobré plávajúce 
schopnosti , dokáže pridvihnúť aj živú návnadu.

8,20 €/210g

Catfi sh Dip

Doplnkom k sumcovým peletám je tento 
hustý,tekutý dip ktorý intenzívnou vôňou 
znásobuje vábiacu schopnosť.

CZ 8693
CZ 6972
CZ 6989

original / originál
liver extract / pečeňový extrakt
fi sh essence / rybacia esencia

4 €/130ml

Soft Lure Spray

Rozpustný sprej na gumové rybičky, woblery a 
neživé návnady

CZ 3835
CZ 3842
CZ 3859
CZ 3866
CZ 3873
CZ 3880
CZ 3897

trout / pstruh
eel/aal / úhor
pike / šťuka
catfi sh / sumec
zander / zubáč
burbot / mieň
sardine / sardinka

2,60 €/50ml2,60 €/50ml

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU
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Dinsmores Scoop Feeders Dinsmores Scoop Feeders 

La Sirène X21 Jaune-Yellow
X21 krmivo - žlté

La Sirène X21 Rouge-Red
X21 krmivo - červené

La Sirène X21
X21 krmivo

V rybolove patrí medzi najstaršie, zaslúžene svetoznáme a 
obľúbené krmivo, ktoré dodnes disponuje neopakovateľným 
zložením a chuťou. Stále aktuálna návnada vyhovuje všetkým 
rybárom a je aj pretekárskym krmivom. Odporúča sa aj na 
zatraktívnenie iných krmív.

RI110001
RI110003

RI110009

RI110005

850g
2500g

850g

850g

4,20 € /850g
9,90 € /2500g

4,30 € /850g

4,30 € /850g

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Náplň

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

7 dielny set
e-d-107

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

6 dielny set
e-d-106

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

4 dielny set
e-d-104

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Mini 4 dielny set
e-d-105

4,70 € 
3,60 € 

1,80 € 

2,10 € 

1,50 € 1,50 € 1,20 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 1,10 € 

Carpzoom preteky Kajal





PONDZOOM BAITS

41.40.

Pond Flakes
Vločkové krmivo

PondZoom Flakes je kvalitné krmivo  ktoré vďaka vyváženému obsahu živín 
neznečisťuje vodu v jazierkach.

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Kŕmte častejšie denne ale len toľko, čo ryby skonzumujú v krátkom čase. 
Vitamíny a stopové prvky : A 12.500NE/kg, D3 500NE/kg, E 80mg/kg, C 200mg/
kg, železo 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, zinok 80mg/kg, selén 
0,3mg/kg.

1 liter (70 g)  PZ 3414 
10 litrov (880 g)  PZ 3421

2,80 €
14,40 €

Pond Sticks
Kvalitné prémiové peletky

Obsahujú   ľahko stráviteľné zložky  a majú  nízku špecifi ckú hmotnosť. Nekalia 
vodu. Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali 
krmivo v priebehu niekoľkých minút.

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Vitamíny a stopové prvky: A 10.000NE/kg, D3 1.000NE/kg, E 200mg/kg, C 
150mg/kg, železo 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, zinok 80mg/kg, 
selén 0,3mg/kg.

1 liter (95 g)  PZ 3377 
10 litrov (1000 g)  PZ 3384
20 litrov (2000 g)  PZ 6599

2,80 €
14,40 €
20 €

VitaSticks
Peletky s extra vitamínmi

Obsahujú cenné živočíšne a rastlinné zložky (spirulina, pšeničné klíčky, 
karotenoid, vitamíny  ) ktoré splňujú nutričné požiadavky všetkých jazierkových 
rýb.  Nespôsobuje zakalenie vody.
Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali krmivo 
v priebehu niekoľkých minút.

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Vitamíny a stopové prvky: A 13.500NE/kg, D3 1.200NE/kg, E 200mg/kg, C 150mg/
kg, železo 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, zinok 80mg/kg, selén 
0,3mg/kg.

1 liter (115 g)  PZ 3391
10 litrov (1200 g)  PZ 3407
20 litrov (2000 g)  PZ 5815

2,90 €
15,60 €
21,50 €

Power Pearl
Prémiové granule do záhradných jazierok

Mnohozložkové krmivo vo forme drobného granulátu určené pre denné kŕmenie. 
Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali krmivo 
v priebehu niekoľkých minút.

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Vitamíny a stopové prvky : A 10.000NE/kg, D3 1.000NE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizovaný) 150mg/kg, železo 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, 
zinok 80mg/kg, selén 0,3mg/kg.

1 liter (400 g)  PZ 3438 3,90 €

Colour Pearl
Prémiové krmivo

Krmivo  pre zdravý rast a vynikajúce zvýraznenie farieb s morskými riasami a 
karotinoidom (fotosyntetické farbivo ).
Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali krmivo 
v priebehu niekoľkých minút.

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Vitamíny a stopové prvky: A 11.000NE/kg, D3 1.450NE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizovaný ) 125mg/kg, železo 66mg/kg, jód 4,4mg/kg, mangán 18mg/kg, 
zinok 70mg/kg, selén 0,3mg/kg.

1 liter (360 g)  PZ 3445 4,60 €

Koi Pearl
Prémiové krmivo pre KOI kaprov

Jarné/jesenné  krmivo pre KOI kaprov na denné kŕmenie. 
Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali krmivo 
v priebehu niekoľkých minút.

Vitamíny a stopové prvky :A 10.000NE/kg, D3 1300NE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizovaný) 150mg/kg,železo 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, 
zinok 80mg/kg, selén 0,3mg/kg.

1 liter (360 g)  PZ 3452
10 litrov (3800 g)  PZ 3469

4,10 €
26,40 €

Koi VitaPearl
Prémiové krmivo pre KOI kaprov s extra vitamínmi

Obsahuje:
• omega-3 mastné kyseliny
• krill múka (Krill je malý antarktický kôrovec podobný miniatúrnym krevetám )
• spirulina, astaxanthin (Astaxanthín: stále viac vedecky skúmaný a s prakticky 

dokázanými vlastnosťami, ktoré dokazujú, že môže prekonať mnoho z 
antioxidačných benefi tov vitamínu C, vitamínu E, beta-karoténu a ďalších 
karotenoidov.)

• pšeničné klíčky
• organické kyseliny

Použitie: od skorej jari až po neskorú jeseň  
Ryby kŕmte 2-4 krát za deň v malých dávkach tak, aby ryby skonzumovali krmivo 
v priebehu niekoľkých minút.
Vitamíny a stopové prvky: A 25.333NE/kg, D3 2.867NE/kg, E 223mg/kg, C 
(stabilizovaný) 337mg/kg, železo 84mg/kg, jód 5,6mg/kg, mangán 22mg/kg, 
zinok 89mg/kg, selén 0,3mg/kg.1 liter (400 g)  PZ 3476 5,80 €

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU

NA OBJEDNÁVKU


