Katalog 2022

www.zfish.cz

KOMPLETNÍ RYBÁŘSKÁ BIŽUTERIE
NA WWW.ZFISH.CZ

Máme velkou radost, že Vám můžeme představit naše rybářské produkty,
které vždy najdete na www.zfish.cz za ty nejlepší ceny a vždy skladem.
Jsme prodejci a výhradní distributoři značek:
Zfish, Extracarp, NGT, Filfising, Mapso, ASSO a dalších značek.
V našem eshopu klademe důraz na tyto klíčové body:
- veškeré položky držíme skladem
- objednané zboží odesíláme do 2 hodin
- doručení balíčku vždy následující den
- možnost osobního odběru v Praze
- poštovné nad 1000 Kč ZDARMA
- okamžité řešení reklamací
- možnost vrácení zboží do 20 dnů
Věříme, že budete spokojení a že splníme Vaše očekávání.
Staňte se našimi přáteli a podělte se o Vaše příběhy se #Zfish.
Dejte follow a napište nám, Váš příběh nebo úlovky rádi nasdílíme.
@ZfishCZ

@zfish_official

Pokud při další objednávce použijete v košíku kód 6802-5788-3913-9082,
získáte 10 % SLEVU pro další nákup.
Vyhrazujeme si právo na změnu malobchodních cen v průběhu roku 2022.

PRUTY

KAPROVÉ DĚLIČKY

PRUT BLACK STALKER
10 FT/3 LB

Prut je vyroben z prvotřídního
karbonu 30T, je osazen vysoce
kvalitními očky a má extrémně
štíhlou celo-duplonovou rukojeť.
Testovací křivka 3,00 lb. Počet
dílů: 2. Počet oček: 6. Velikost
špičkového očka 12 mm. Velikost
naváděcího očka: 40 mm. Transportní délka: 157 cm.
kód: ZF-4594

1890 Kč

PRUT SIGNUM LD CARP 12 FT/3,25 LB

Jedná se o dvoudílný prut o délce 3,60 m a testovací křivce 3,25 lb.
Prut je určen především pro náročné rybáře, kteří chtějí lovit ve větších
vzdálenostech od břehu a dopravit svou montáž dále než ostatní. S tímto
prutem bude pro vás i zdolávání maximálním zážitkem díky jeho parabolické testovací křivce.
Počet dílů: 2. Počet oček: 6
Velikost špičkového očka 16 mm. Velikost naváděcího očka: 50 mm.
Transportní délka: 186 cm.

4 490 Kč

kód: ZF-2579

PRUT SUNFIRE STALKER
10 FT/3 LB - II EDICE

PRUT PHAETON
12 FT/3,25 LB

PRUT BLACK JACK
12 FT/3 LB

Třímetrový, dvoudílný, lehký
a velice atraktivní prut pro
příznivce rybolovu na malých
vodách a nebo lovu ze člunu.
Délka: 10 ft (3,00 m). Testovací
křivka 3,00 lb. Počet dílů: 2.
Počet oček: 6. Transportní délka:
157 cm.

Phaeton je naprostý vrchol na
technologie. Dvoupatková Fuji
Alconite očka. Sedlo od japonského výrobce Fuji. Délka: 12 ft
(3,60 m). Testovací křivka 3,25 lb.
Počet dílů: 2. Počet oček: 6. Velikost špičkového očka: 12 mm.
Velikost naváděcího očka: 40 mm.
Transportní délka: 186 cm.

Jedná se o 12 stop dlouhý 3 lb
prut pod názvem Black Jack.
Designu dominuje černý elegantní
blank a štíhlá duplonová rukojeť.
Délka: 12 ft (3,60 m). Testovací
křivka 3,00 lb. Počet dílů: 2. Počet
oček: 6. Velikost špičkového očka:
12 mm. Velikost naváděcího očka:
40 mm. Transportní délka: 186 cm.

kód: ZF-4139

1499 Kč

kód: ZF-7017

3390 Kč

kód: ZF-6999

2190 Kč
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KAPROVÉ DĚLIČKY

PRUT BLACK STORM
12 FT/2,75 LB

PRUT BLIZZARD
12 FT/3 LB - 3 SEC.

NGT PRUT PROFILER
EXTENDER CARP ROD
12 FT/3 LB

Prut je vyrobený z karbonu IM8, je
osazen dvoustopovými SIC očky
a elegantním sedlem v chromovaném designu. Délka: 12 ft (3,60 m).
Testovací křivka 2,75 lb. Počet
dílů: 2. Počet oček: 6. Velikost
špičkového očka 16 mm. Velikost
naváděcího očka: 50 mm. Transportní délka: 188 cm.

Blizzard je moderní trojdílný
kaprový prut s klasickou dělenou
rukojetí v délce 12 ft a vrhací
zátěží 3 lb.
Délka: 12 ft (3,60 m). Testovací
křivka 3,00 lb. Počet dílů: 3. Počet oček: 6. Velikost špičkového
očka 12 mm. Velikost naváděcího
očka: 40 mm.

NGT Profiler Extender Carp Rod
12 ft je perfektní prut pro rybáře na
cestách nebo tam, kde je omezený
prostor k manipulaci.
Délka: 12 ft (3,60 m). Testovací
křivka 3,00 lb. Počet dílů: 2. Počet
oček: 6. Velikost špičkového očka
12 mm. Velikost naváděcího očka:
50 mm.

kód: ZF-9749

1369 Kč

kód: ZF-7707

1699 Kč

kód: FR-C-PROFILER-EXT-3.00

1749 Kč

COMBO 2x PRUT SUNFIRE STALKER 3 m/3 LB + POUZDRO
SLEVA 9 %

NGT PRUT PROFILER
EXTENDER CARP ROD
10 FT/3,5 LB

Akční combo 2x Sunfire Stalker 3 m/3lb + pevné přepravní pouzdro za
zvýhodněnou cenu!
Prut Sunfire Stalker je třímetrový, dvoudílný a velice atraktivní prut pro
příznivce rybolovu na malých vodách a nebo lovu ze člunu. Nedílnou
součástí je taktéž prvotřídní špičkové očko proti zamotání.
Pouzdro je navrženo především pro přepravu a dokonalou ochranu stalkrových prutů v délce 10 ft/3m a navijáků při přepravě. Vyniká především
svou lehkostí, praktičností a pevností.

Perfektní prut pro rybáře na
cestách nebo tam, kde je omezený prostor k manipulaci. Díky
teleskopickému spodnímu dílu se
transportní délka prutu značně
zkrátí a to bez negativního vlivu
na akci prutu. Může se také
pochlubit super tenkým a velmi
citlivým blankem.

kód: ZF-2478
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3990 Kč

kód: FR-C-PROFILER-EXT-3.50

1699 Kč

PRUTY KAPROVÉ TELESKOPICKÉ

PRUT KINGSTONE
TELECARP 3,60 m/3 LB

Prut byl vyroben z kvalitního
karbonu IM8.
Délka: 12 ft (3,60 m)
Vrhací zátěž: 60-100 g
Počet oček: 5
Transportní délka: 105 cm

kód: ZF-6916

1090 Kč

PRUT KINGSTONE
TELECARP 3,60 m - 3,5 LB

COMBO 2x PRUT
KINGSTONE 3,60 m/3 LB
+ POUZDRO ZDARMA!

Je vhodný především pro rybáře,
kteří potřebují dopravit i těžší
zátěž do větších vzdáleností.
Délka: 12 ft (3,60 m)
Testovací křivka 3,50 lb/ 80-150 g
Počet oček: 5
Transportní délka: 105 cm

Jedná se o perfektní teleskopický,
kaprový prut pro vyznavače camo
stylu.
Délka: 12 ft (3,60 m)
Testovací křivka 3,50 lb/ 80-150 g
Počet oček: 5
Transportní délka: 105 cm

kód: ZF-1422

1149 Kč

kód: ZF-9582

2099 Kč

COMBO 2x PRUT
KINGSTONE 3,60 m/3,5 LB
+ POUZDRO ZDARMA!

Prut byl vyroben z kvalitního
karbonu IM8.
Délka: 12 ft (3,60 m)
Testovací křivka: 3,50 lb/ 80-150 g
Počet oček: 5
Transportní délka: 105 cm

kód: ZF-3188

2199 Kč
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FEEDEROVÉ PRUTY

PRUT MYSTIC HEAVY
FEEDER 3,60 m/150 g

PRUT KENNET FEEDER
3,60 m/20-80 g

Je vhodný především pro lov na
tekoucích vodách, kde potřebujete
použít těžké feeder krmítko.
Délka: 3,60 m
Vrhací zátěž: 80-150 g
Počet dílů: 3 + 3 špičky
Transportní délka: 128 cm
Počet oček: 8+5
Hmotnost: 275 g

Prut má elegantní rukojeť kombinovanou z duplonu a korku. Akce
prutu je Mid tip, takže v pohodě
nahodíte 70g krmítko.
Vrhací zátěž: 20-80 g
Počet dílů: 3 + 3 špičky
Transportní délka: 109 cm
Počet oček: 13

kód: ZF-1419

1599 Kč

PRUT PHOENIX FEEDER
3,60 m/80 g

Feedrový prut se štíhlou
korkovou rukojetí a taktéž
štíhlým blankem. Akce prutu je
parabolická. Počet dílů: 3 + 3
špičky. Transportní délka: 126 cm.
Počet oček: 14. Hmotnost: 220 g.
Průměr blanku nad sedlem navijáků: 10 mm. Průměr blanku pod
sedlem navijáku: 12 mm.
kód: ZF-2658
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1269 Kč

kód: ZF-6859

1429 Kč

PRUT PEGAS FEEDER
3,60 m/60-80 g

Karbonový prut s korkovou
rukojetí určených pro příznivce
dvoudílných feeder prutů.
Délka: 3,60 m/ 12 ft
Vrhací zátěž: 60-80 g
Počet dílů: 2 + 3 špičky
Transportní délka: 188 cm
Počet oček: 15
Hmotnost: 180 g
kód: ZF-4624

1449 Kč

PŘÍVLAČOVÉ PRUTY

PRUT SPIN SPIKE
2,28 m/7-35 g

PRUT SPIN SPIKE
2,65 m/7-35 g

Prut je vyrobený z vysoce kvalitního 100% karbonu. Vyznačuje se
především svou nízkou hmotností a velmi rychlou akcí.
Počet dílů: 2
Počet oček: 8
Transportní délka: 119 cm
Hmotnost: 125 g

Prut je vyrobený z vysoce kvalitního 100% karbonu. Vyznačuje se
především svou nízkou hmotností
a velmi rychlou akcí.
Počet dílů: 2
Počet oček: 9
Transportní délka: 136 cm
Hmotnost: 160 g

kód: ZF-1045

899 Kč

kód: ZF-1418

990 Kč

PRUT THE JOKER
1,98 m/8-30 g

Elegance, rychlost a hmotnost pouhých 98 g. To jsou tři
vlastnosti, kterými vás absloutně
dostane.
Počet dílů: 2
Počet oček: 8
Transportní délka: 103 cm
Hmotnost: 98 g
kód: ZF-7020

1990 Kč

PRUT KODIAK
2,40 m/100-250 g

SUMCOVÝ PRUT
CATFISH MORGA
2,70 m/100-400 g

COMBO PRUT
KODIAK 2,40 m
+ NAVIJÁK ZEUS ZX 8000

Kodiak je prut určený pro těžkou
přívlač, který je vhodný jak pro
lov štik, tak pro rybolov v Norsku.
Počet dílů: 2
Počet oček: 6
Transportní délka: 124 cm
Hmotnost: 238 g

Zylonová vlákna z Japonska nejpevnější syntentický materiál
na světě. Doporučená zátěž: 100400 g. Počet oček: 6. Velikost
špičkového očka 10 mm. Velikost
naváděcího očka: 30 mm. Catfish
Morga se stal vítězem ocenění
GRAND PRIX za nejlepší novinku
v kategorii Sumcařina na For
Fishing 2020.

Sumcový set za akční zvýhodněnou cenu! (Prut Kodiak 2,40 m +
Naviják Zeus ZX 8000).

kód: ZF-6909

790 Kč

kód: ZF-7030

3199 Kč

kód: ZF-5052

1699 Kč
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NAVIJÁKY

NAVIJÁKY

NAVIJÁK SYGNA BLK 9000

NAVIJÁK
RENEEGADE TG 9000
SLEVA 28 %

NAVIJÁK BLACK HAWK
SG 8000

Díky vysoké a hluboké cívce je
vhodný jak na odhoz, tak na vyvážku. Naviják je osazen 11 ložisky
a má počítačově vybalancovaný
rotor kvůli omezení vibrací. Zesílená pružina překlapěče. Krátká
a precizní přední brzda. Navijáku
dominuje elegantní ručně frézovaná klička s příjemným úchopem.

Naviják Reneegade představuje
střední třídu mezi spolehlivými,
velkokapacitními kaprovými
navijáky. Jedná se o robustní
model se zesíleným překlapěčem, silnou nerezovou hlavní
hřídelí a kovovou cívkou. Naviják
má počítačově vyvážený rotor a
worm shaft systém zdvihu cívky.

Naviják je velmi robusní a je určený především pro daleké náhozy.
Naviják je osazen 14ti ložisky, má
počítačově vyvážený rotor a převod 4,1:1. Jeho chod je hladký
a plynulý. Naviják má také zesílenou pružinu překlapěče a worm
shaft systém zdvihu cívky. Hlavní
hřídel je z nerezového materiálu.

kód: ZF-2266

2190 Kč

kód: ZF-2582

999 Kč

kód: ZF-2581

1690 Kč

NAVIJÁK ORION ST 6000

NAVIJÁK HULK BT 9000

SUMCOVÝ NAVIJÁK ZEUS
ZX 8000

Naviják Orion ST 6000 je kaprový
naviják s přední brzdou vhodný
predevším k stalkrovým prutům.
Naviják je vyrobený z vysoce
kvalitních materiálů, má počítačově vyvážený rotor k omezení
vibrací, silný a kvalitní překlapěč
a náhradní kovovou cívku.

Naviják lze charakterizovat jako
spolehlivý, velkokapacitní kaprový
naviják s volnoběžnou brzdou.
Hulk je vybaven krátkou přední
brzdou, tzv. quick drag systémem
a zároveň volnoběžnou brzdou.
Naviják je vyrobený z tvrzeného
plastu, který odolá i vysoké zátěži
a má velmi masivní hlavní hřídel.

Speciálně navržený silový a odolný naviják pro lov sumců. Jeho
krátké robustní tělo s masivní
hliníkovou cívkou a velkou kličkou
na první pohled napoví, že se
jedná o siláka, na kterého bude
spoleh. Má poměrně nízký převod a to pouze 4,1:1 a 8+1 vysoce
kvalitních nerezových ložisek.

kód: ZF-6006

1299 Kč

kód: ZF-9009

1799 Kč

kód: ZF-9177

1 199 Kč
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NAVIJÁKY

AP NAVIJÁK CARP RUNNER
CAMO 60 1+1 ZDARMA!

AP NAVIJÁK CARP RUNNER
MAX 60 1+1 ZDARMA!

NAVIJÁK MARS RS 3000

Tento naviják má až neuvěřitelně hladký chod a je extrémně
lehký a odolný. Naviják je vybaven
širokou cívkou, zabraňuje tvoření
paměti na vlasci a nepříjemnému
kroucení vlasce. Naviják prodáváme včetně velmi kvalitního vlasce
AP Spider line 0,28 mm/180 m,
který je namotán na cívce.

Kvalitní kaprový naviják s volnoběžnou brzdou. Toto je vylepšený model našeho oblíbeného
navijáku EG60. Vysoce kvalitní
součástky v grafitovém těle. Díky
tomu je naviják MAX 60 od NGT
extrémně lehký a odolný. Kvalita
a záruka v této cenové hladině je
neporazitelná!

Mars je prvotřídní naviják určený
pro přívlač. Oslní vás především
svým moderním designem
a nízkou hmotností, kterou jsme
dosáhli díky použití exkluzivního
odlehčeného karbonu. Naviják
je zhotoven z celokarbonového
těla a rotoru, který má vysokou
pevnost v tahu.

kód: AP-FRL- CAMO60-LINE

kód: AP-FRL- MAX60
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1250 Kč

899 Kč

kód: ZF-1985

1 749 Kč

CAMPING

CAMPING

BIVAK DELUXE KING SIZE
2 MEN

DEŠTNÍK ROYAL FULL
COVER 2,5 m

DEŠTNÍK S BOČNICÍ BROLLY
SIDE GREEN 2,2 m

Jedná se o velice kvalitní a prostorný bivak pro 2 osoby. Kontrukce bivaku je vyrobena z velmi
pevných trubkových žeber
o průměru 16 mm, které do sebe
přesně pasují. Na výrobu pláště
byl použit 100% nepromokavý
materiál nylon 210D té nejvyšší
kvality 10.000 srážek.

Tento produkt můžete používat
jako samostatný deštník, deštník
s bočnicí a nebo úplně uzavřený
deštník s předním panelem na
zip. Deštník je vyroben z vysoce
kvalitního a nepromokavého PVC
materiálu s vodním sloupcem
3.000 mm. V předním panelu se
nachází průhledné, slídové okno.

Deštník je vybaven bočnicí na
zip, která prostor pod deštníkem částečně uzavírá a přispívá
k maximálnímu komfortu. Bočnice
je doplněna o kotvící kolíky pro
bezpečné ukotvení za větrného či
deštivého počasí a dvěma napínacími šňůrami. Deštník má zesílenou
polohovací středovou tyč.

kód: ZF-2547

7290 Kč

kód: ZF-2550

2499 Kč

kód: FBB-BROLLY-45-SIDE-GRN

1090 Kč

NGT DEŠTNÍK GREEN
BROLLY 2,50 m

LEHÁTKO SHADOW CAMO
BEDCHAIR

LEHÁTKO CAMO CONDOR
BEDCHAIR 8-LEG
SLEVA 12 %

Lehký a skladný nylonový deštník s velmi kvalitní polohovatelnou tyčí. Je ideálním doplňkem
k vodě a navíc se pohodlně vejde
do kapsy pouzdra na 3 pruty.
Snadno vás ochrání před přímým
sluncem i před slabým deštěm.
Transportní délka: 133 cm. Rozpětí: 250 cm.

Jedná se o ploché, velmi široké
a pohodlné lehátko pro příznivce
camo stylu. Toto lehátko poskytuje maximální komfort pro spaní
v přírodě. Konstrukce lehátka
byla navržena tak, aby šlo lehátko
snadno sbalit i s velkým zimním
spacákem. Lehátko má velmi
silné polstrování z mikrofleecu.

Jedná se o ploché, osminohé
a pohodlné lehátko pro příznivce
camo stylu. Toto lehátko poskytuje maximální komfort pro spaní
v přírodě. Konstrukce lehátka
byla navržena tak, aby šlo lehátko
snadno sbalit i s velkým zimním
spacákem. Lehátko má velmi
silné polstrování z mikrofleecu.

kód: FBB-BROLLY50-GRN

kód: ZF-2619
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849 Kč

3990 Kč

kód: ZF-3268

4399 Kč

CAMPING

LEHÁTKO BEDCHAIR
SIESTA X6

LEHÁTKO BEDCHAIR
SIESTA X8

Zcela nový koncept „FLAT“
lehátka bez kloubu. Samotná
matrace je vyrobena z odolného a omyvatelného polyesteru.
Má pevné teleskopické nohy
umožňující zvednutí lehátka do
požadované výšky a srovnání do
ideální roviny. Rozměry jsou
205 x 85 cm, hmotnost 9 kg.

Zcela nový koncept „FLAT“
lehátka bez kloubu. Samotná
matrace je vyrobena z odolného a omyvatelného polyesteru.
Má pevné teleskopické nohy
umožňující zvednutí lehátka do
požadované výšky a srovnání do
ideální roviny. Rozměry jsou
205 x 85 cm, hmotnost 10 kg.

kód: ZF-8785

3499 Kč

kód: ZF-8884

3799 Kč

CAMO SET KŘESLO + PŘEPRAVNÍ TAŠKA

Je to náš starý známý bestseller v novém kabátě. Jedná se
o vylepšenou verzi Deluxe Chair
v našem stylovém camo provedení. Použitím kvalitních materiálů jsme dosáhli snížení jeho
hmotnosti při zachování pevné
a stabilní konstrukce s nosností
do 150 kg.
kód: ZF-1792

2899 Kč

SPACÍ PYTEL
HOOGAN CAMO 5 SEASON

Křeslo je vyrobeno z velmi kvalitní a odolné konstrukce. Potah je vyrobený
z příjemného microfleece materiálu a Rip Stop camo potahu po obvodu.
Rybáři jistě uvítají systém stavitelných nohou s širokými patkami proti
zaboření do bláta. Velmi jednoduchý a praktický systém rozložení.
Taška na křeslo, vyrobena z nepromokavého materiálu v stylovém kamuflážním provedení. Je vybavena klasickými uchy a zároveň nastavitelným
ramenním popruhem. Primárně je určená pro křeslo Zfish Quick Session
Camo Chair, ale lze samozřejmě použít i pro jiný model křesílka o podobných transportních rozměrech. Rozměr: 85x55x19 cm.
kód: ZF-9821

KŘESLO DELUXE CAMO
CHAIR

2299 Kč

Praktické a velké zipy spacáku
jsou po obou stranách a lze je
rozepnout až k nohám. Ve vnitřní
části spacího pytle se nachází
kapsa na zip, která je vhodná pro
mobilní telefon nebo doklady.
Pod hlavou je na zip odnímatelný,
pohodlný polštář. Součástí balení
je přepravní taška.
kód: ZF-1702

2699 Kč
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CAMPING

SPACÍ PYTEL
SLEEPING BAG EVEREST
5 SEASON

SPACÍ PYTEL SLEEPING
BAG ROYAL 5 SEASON +
TAŠKA ZDARMA!

CAMO SET LEHÁTKO +
SPACÁK

Na tento spacák se můžete spolehnout v každém ročním období,
ať už v extrémních mrazech
tak i v extrémním horku. Velkou
výhodou tohoto spacího pytle je
jeho odnímatelná vnitřní vrstva
na zip. Spacák lze přichytit k lehátku pomocí našitých převleků
přes vršek a spodek lehátka.

Jako vnitřní materiál je použitý velmi oblíbený a příjemný
mikrofleece „peach skin“, který
příjemně hřeje. Thermoizolační
náplň je tvořena dutými vlákny.
Vnější materiál je Quattro-tex®,
který doplňuje izolační vlastnosti
o neméně důležitou ochranu
proti vlhkosti.

Jedná se o ploché, velmi široké
a pohodlné lehátko pro příznivce
camo stylu. Součástí je velký,
microfleece polštář. Spací pytel
má jako vnitřní materiál použitý
velmi oblíbený, příjemný a zároveň hřejivý, zelený mikrofleece.
Ve vnitřní části spacího pytle se
nachází kapsa na zip,

kód: ZF-2728

4799 Kč

NGT JÍDELNÍ SADA DAY
CUTLERY PLUS SET

kód: ZF-2272

2599 Kč

NGT JÍDELNÍ SADA DELUXE
CUTLERY SET

kód: ZF-5959

6399 Kč

NGT TOUSTER
TOASTIE MAKER

Jednoduchá jídelní sada pro
kempování. Jen 4 cm silná, takže
nezabere mnoho místa. Obsah
jídelní sady je chráněn dobře
polstrovaným obalem z pevné
tkaniny. 2x nůž, 2x vidlička, 2x čajová lžíce, 2x talíř, 1x multifunkční
otvírák s čepelí, 1x elastická kapsa
na uložení zapalovače.

Set kvalitního jídelního příslušenství pro rybaření a kemping.
Obsahuje utěrku, talíře z velmi
odolného plastu, kompletní
příbory, nerezové termohrnky
a nerezové dózy na cukr a sůl.
Vše je zabaleno v kvalitním
polstrovaném pouzdru se zipem
a transportním uchem.

Během chvíle si můžete pripravit
skvělé křupavé tousty, vajíčka
a nebo také opéct maso. Touster
stačí položit na vařič, nechat
chvíli nahřát, vložit maso nebo
tousty a za pár minut máte hotovo. Lehká pánev s nepřilnavými
plochami.

kód: FLA- CUTLERY-600

kód: FLA- CUTLERY-109

kód: FCC-TOASTER-SML-GM
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499 Kč

959 Kč

499 Kč

CAMPING

NGT SADA NÁDOBÍ KETTLE, POT & PAN SET 3-DÍL

FILLET COMBO SET ZFX

Kompaktní set nádobí ideální pro rybáře a outdoorové nadšence. Set se
skládá z konvičky, hrnce s víkem a pánvičky. Vše je vyrobeno z lehkého,
eloxovaného hliníku, a vše přesně pasuje do sebe. Díky silnější hliníkové
vrstvě pánve i hrnce, byla umožněna kvalitnější nepřilnavá úprava. Pánve mají odolné skládací rukojeti, které umožňují velmi kompaktní složení.
Konvice: 1,1 l, 152 x 68 mm, 170 g
Hrnec s víkem: 1,5 l, 174 x 90 mm, 312 g
Pánev: 0,60 l, 178 x 40 mm, 180 g

Sada, kterou budete potřebovat
pro správné a bezpečně vyfiletování vašich úlovků. Dostatečně
dlouhý a kvalitní filetovací nůž,
ochranná rukavice a praktický brousek je vše aby jste byli
připraveni Vaše úlovky kdykoli
ale hlavně rychle a bezpečně
proměnit v chutné jídlo.

kód: FCC-SET-3PC

999 Kč

kód: ZF-6602

COMBO SET ZFS

Sada složená z kvalitních kleští
primárně určených k rozevírání
kroužků na nástrahách a krimpování svorek a trubiček při tvorbě
návazců a lanek na dravce a dále
sada obsahuje kvalitní filetovací nůž s pevným ochranným
pouzdrem.
kód: ZF-6503
Strana 16

CAMPING

NGT SELFIE TRIPOD SET

NGT Selfie Tripod vám přináší
velmi skladný a variabilní stativ
pro vložení mobilního přístroje
a pořízení vynikajících snímků. Součástí balení je dálkový
ovladač se samospouští a noční
přisvicovací světlo s nastavením
různé intenzity svícení. Výška
34-102 cm.
kód: FO-TRIPOD

649 Kč

NGT ČELOVKA LED
HEADLIGHT CREE 01

Voděodolná čelovka s nastavením intenzity svícení. Čelovka
nabízí dva barevné typy svícení
(bílé a červené světlo) Svítivost
u červeného světla lze upravit
na standardní anebo blikající
styl. Samozřejmostí je nastavení
úhlu sklonu a stahovací popruh
na čele.
kód: FTL-CREE-01
Strana 17

149 Kč

EXC VODOTĚSNÉ POUZDRO
WATERPROOF PHONE CASE
SLEVA 28 %

Vodotěsné pouzdro na mobilní
telefon od značky Extra Carp.

kód: 45-9978

129 Kč

NGT ČELOVKA XPR
CREE LIGHT

Čelovka má až 140 lumenů a je
nabíjecí přes USB kabel (který
je součástí balení). Nabízí vám
až tři různé barvy (bílá, červená,
zelená) a taktéž různé intenzity
svícení. Díky voděodolnému
standardu IPX4 čelovka svítí
stále i za silného deště. Dosvit
140 lumenů je až 150 m.
kód: FTL-CREE- XPR

429 Kč

BOXY A TAŠKY

BOXY A TAŠKY

WATERPROOF
STORAGE BOX S

WATERPROOF
STORAGE BOX M

TAŠKA
WATERPROOF BAG L

Boxy jsou vybaveny nepromokavým zipem a jsou 100% voděodolné. Tyto boxy jsou skvělou
volbou pro vláčkaře, ale také
pro kapraře a příznivce feeder
rybolovu. Rozměr: 21 x 15 x 9 cm.
Tip: 4 ks tohoto úložného boxu
vel. S přesně pasuje do přepravní
tašky vel. L.

Boxy jsou vybaveny nepromokavým zipem a jsou 100% voděodolné. Tyto boxy jsou skvělou
volbou pro vláčkaře, ale také pro
kapraře a příznivce feeder rybolovu. Rozměr: 36 x 25 x 9 cm. Tip:
3 ks tohoto úložného boxu vel. L
přesně pasuje do přepravní tašky
vel. XL.

Taška je vybavena nepromokavým zipem a je 100% voděodolná.
Tyto tašky jsou skvělou volbou
pro vláčkaře, ale také pro kapraře
a příznivce feeder rybolovu.
Rozměr: 37 x 24 x 25 cm, ramenní
popruh. Přepravní taška vel. L je
navržena pro 4 ks přesně padnoucích úložných boxů velikosti S.

kód: ZF-7168

279 Kč

kód: ZF-7973

449 Kč

kód: ZF-7296

699 Kč

TAŠKA
WATERPROOF BAG XL

SKLÁDACÍ RYBÁŘSKÝ
KBELÍK/ŘÍZKOVNICE 18 l

MULTIFUNKČNÍ KBELÍKY
5 A 10 l

Taška je vybavena nepromokavým zipem a je 100% voděodolná.
Tyto tašky jsou skvělou volbou
pro vláčkaře, ale také pro kapraře
a příznivce feeder rybolovu.
Rozměr: 41 x 32 x 32 cm, ramenní
popruh. Přepravní taška vel. XL je
navržena pro 3 ks přesně padnoucích úložných boxů velikosti M.

Kvalitně zpracovaná skládací
taška/kbelík/vědro/řízkovnice
určená především na přechovávání živých nástražních rybek.
Kompletně otevíratelné víko na zip
opatřené dvěma praktickými otvory. Vnější boční kapsa pro umístění vzduchování. Pevné plastové
úchopy pro snadný transport.

Multifunkční kbelík/vědro je
vyrobené z nepromokavého EVA
materiálu s provázkem pro snadné naplnění na těžkém terénu,
vysokém břehu nebo z lodi. Hodí
se při přípravě krmení nebo skladování čehokoli během pobytu
u vody. Délka provazu je 7 m.
K dostání ve verzi 5 a 10 litrů.

kód: ZF-8453

kód: ZF-8967

kód: ZF-7481
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799 Kč

BOXY A TAŠKY

NGT TAŠKA GREEN
INSULATED CARRYALL 709
SLEVA 6 %

NGT TAŠKA INSULATED
CARRYALL DAPPLE CAMO 709

NGT TAŠKA XPR
MULTI-POCKET CARRYALL

Kvalitní a robustní zipy, hlavní
kapsa je vypolstrovaná a vybavená částečnou termoizolací.
Samozřejmostí je kvalitní polstrovaný popruh. Jako materiál
byl použit voděodolný polyester
600D s PVC potahem. Taška je
tak naprosto voděodolná. Rozměry: 55 x 36 x 31 cm.

Kvalitní a robustní zipy, tři kapsy.
Hlavní kapsa je vypolstrovaná
a vybavená částečnou termoizolací. Samozřejmostí je
kvalitní polstrovaný popruh. Jako
materiál byl použit voděodolný
polyester 600D s PVC nástřikem.
Taška je tak naprosto voděodolná. Rozměry: 55 x 36 x 31 cm.

Kvalitní zpracování, praktičnost
a spolehlivé, robusní zipy. Taška
obsahuje pět vnějších kapes na
veškeré nezbytné rybářské náčiní.
Samozdřejmostí je polstrovaný
úchyt a nastavitelný ramenní
popruh. Taška je vyrobena z voděodolného materiálu s PVC podkladem. Rozměry: 61 x 29 x 31 cm.

kód: FLACARRYALL-709

kód: FLACARRYALL-709-C

kód: FLACARRYALL-XPR

749 Kč

849 Kč

1149 Kč

NGT BATOH XPR RUCKSACK
DAPPLE CAMO 50 l

NGT TERMINAL TACKLE
XPR BOX

NGT KRABIČKA XPR
PLUS BOX SYSTEM

Batoh se skládá ze dvou hlavních
komor oddělených zipem. Taktéž
má další tři kapsy pro uložení
různého příslušenství. Batoh má
plně polstrované nastavitelné
ramenní popruhy pro pohodlnější
nošení a dále neoprénem vyztuženou zadní zádovou část.
Rozměry: 45 x 50 x 27 cm.

Velmi praktický a perfektně zpracovaný box na veškerou drobnou
bižuterii. Box má efektivní magnetické uzavírání a spoustu různých
přihrádek na vše nezbytné pro
úspěšný rybolov. Ideální box pro
vše potřebné ke zhotovení koncových montáží.
Rozměry: 24 x 13 x 4 cm.

Kompaktní box na bižuterii a hotové návazce, který drží pohromadě
pomocí magnetů, díky nimž je
přístup rychlý a bezpečný. Mezi
další výhody patří měřítko 22 cm
na čelní straně, které je ideální
pro výrobu návazců. Zahrnuje 20
špendlíků pro zajištění návazců.
Rozměry: 26 x 14,5 x 3 cm.

kód: FLA-RUCKSACKXPR-CAM

kód: FTB
-BOXSYSTEM-XPR

FTB-BOXSYSTEM-XPR-PLUS

1499 Kč

299 Kč

369 Kč
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PVA MATERIÁL

PVA PUNČOCHA MESH
TUBE 25 mm - 7 m

PVA PUNČOCHA MESH
TUBE 35 mm - 7 m

PVA PUNČOCHA MESH
REFILL 25 mm - 7 m

Perfektní rozpustnost a pevnost.
Díky své vysoké pevnosti síťka
podrží vaši návnadu i při prudkém
náhozu. Průměrná rozpustnost je
40 s. Je dodávána včetně plnícího tubusu a pěchovadla pro jednoduché použití. Doporučujeme
pro vnadění pelet, krmného boilie,
kukuřice nebo jiného partiklu.

Perfektní rozpustnost a pevnost.
Díky své vysoké pevnosti síťka
podrží vaši návnadu i při prudkém
náhozu. Průměrná rozpustnost je
40 s. Je dodávána včetně plnícího tubusu a pěchovadla pro jednoduché použití. Doporučujeme
pro vnadění pelet, krmného boilie,
kukuřice nebo jiného partiklu.

Vysoce kvalitní a dokonale
rozpustná PVA náhradní síťka.
Díky své vysoké pevnosti síťka
podrží vaši návnadu i při prudkém
náhozu. Síťka se vždy rozpouští
až na 100 % i při jakékoli teplotě
vody. Doporučujeme pro vnadění
pelet, krmného boilie, kukuřice
nebo jiného partiklu.

kód: ZF-2675

169 Kč

kód: ZF-2674

189 Kč

kód: ZF-2676

139 Kč

PVA PUNČOCHA MESH
REFILL 35 mm - 7 m

PVA PÁSKA TAPE 20 m

PVA NIT STRING 20 m

Vysoce kvalitní a dokonale
rozpustná PVA náhradní síťka.
Díky své vysoké pevnosti síťka
podrží vaši návnadu i při prudkém
náhozu. Síťka se vždy rozpouští
až na 100 % i při jakékoli teplotě
vody. Doporučujeme pro vnadění
pelet, krmného boilie, kukuřice
nebo jiného partiklu.

Vysoce kvalitní a dokonale rozpustná PVA páska. Díky své vysoké pevnosti páska podrží vaši
návnadu i při prudkém náhozu.
Je vhodná především k uzavírání
PVA sáčků a punčoch. Průměrná
rozpustnost je do 1 minuty. Páska
je dodávána v praktickém, plastovém dávkovači. Šířka: 15 mm.

Vysoce kvalitní a dokonale rozpustnou PVA nit‘. Díky své vysoké
pevnosti nit‘ podrží vaši návnadu
i při prudkém náhozu. Je vhodná
jak k uzavírání PVA sáčků, punčoch, ale i k navlékání boilie nebo
pelet. Průměrná rozpustnost je
1-2 min. Nit‘ je dodávána v praktickém, plastovém dávkovači.

kód: ZF-2677
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159 Kč

kód: ZF-2679

44 Kč

kód: ZF-2678

37 Kč

BIŽUTERIE

BACK LEAD DLX 70 g

BACK LEAD QL 2 KS - 20 g

ZÁTĚŽ GRIPPER IN-LINE
LEAD

Spolehlivý otevírací zámeček, 8 m
dlouhý provázek reflexně zelený,
snadná manipulace při nasazování, plastový držák provázku
s možností ukotvení k zemi, uzel
chráněný silikovým převlekem,
doporučeno při použití s vlasci
0,25 - 0,40 mm. Dostupný ve
dvou variantách 70 g nebo 100 g.

Back lead s novým inovativním a spolehlivým zámkem
pro uvolnění vlasce. Má velmi
kvalitní povrchovou úpravu. Je
100% spolehlivý, jelikož k jeho
vypnutí dochází pouze v případě
uváznutí, nikoliv během záseku.
Dostupné ve variantách: 20, 40,
60 g.

Speciální povrchová úprava napomáhá dlouhé životnosti. Jeho
bahnitá barva se hodí pro většinu
typů dna na všech vodách.
In-line modely mají naše originální převleky a trubičky, do kterých
perfektně pasují pevn. obratlíky
vel. 8. Dostupné v hmotnostech
od 60 g až do 150 g.

kód: ZF-8743

od 99

Kč

kód: ZF-2119

od 59

Kč

kód: 90-2209

od 36

Kč

ZÁTĚŽ FLAT PEAR IN-LINE
LEAD

Speciální povrchová úprava napomáhá dlouhé životnosti. Jeho
bahnitá barva se hodí pro většinu
typů dna na všech vodách.
In-line modely mají naše originální převleky a trubičky, do kterých
perfektně pasují pevn. obratlíky
vel. 8. Dostupné v hmotnostech
od 60 g až do 120 g.
kód: 55-2214

od 36

Kč
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BIŽUTERIE

ZÁTĚŽ GRIPPA LEAD

ZÁTĚŽ FLAT PEAR LEAD

ZÁTĚŽ HORIZON IN-LINE
LEAD

Kaprařská závěsná zátěž s dírou
uprostřed a s vysokopevnostním
obratlíkem, pro stojaté i tekoucí
vody. Díky svému tvaru výborně
sedí i při chytání na hranách a v
silném proudu. Jeho plochý tvar
také minimalizuje zapadnutí do
bláta. Dostupné v hmotnostech
od 60 g až do 170 g.

Kaprařská závěsná zátěž osazena
vysokopevnostním obratlíkem, pro
stojaté i tekoucí vody. Díky svému
tvaru výborně sedí i při chytání
na hranách a v silném proudu.
Jeho plochý tvar také minimalizuje zapadnutí do bláta. Speciální
povrchová úprava. Dostupné v
hmotnostech od 40 g až do 120 g.

Speciální povrchová úprava napomáhá dlouhé životnosti. Jeho
bahnitá barva se hodí pro většinu
typů dna na všech vodách.
In-line modely mají naše originální převleky a trubičky, do kterých
perfektně pasují pevn. obratlíky
vel. 8. Dostupné v hmotnostech
od 70 g až do 110 g.

kód: 30-2198

od 29

Kč

kód: 40-2182

od 26

Kč

kód: 99-2688

od 36

Kč

ZÁTĚŽ HORIZON LEAD

TEFLONOVÉ HÁČKY
CHOD 10 KS

TEFLONOVÉ HÁČKY
WIDE GAPE

Kaprařská závěsná zátěž vhodná
především na daleké nahazování. Díky šestihrannému tvaru je
vhodné i do menších proudů či na
menší hrany. Velmi kvalitní povrchová úprava. Jeho bahnitá barva
se hodí pro většinu typů dna na
všech vodách Dostupné v hmotnostech od 40 g až do 120 g.

Nová řada prvotřídních teflonových háčků. Tvar háčku byl navržen pro maximálně spolehlivé zachycení ryby. Precizní japonská
výrobní technologie, laserem
ostřený hrot, mikro protihrot, teflonový potah, dlouhá životnost,
tmavý matný povrch. Velikost
háčků 4, 6, 8.

Háčky, které svými vlastnostmi
uspokojí i ty nejnáročnější kapraře.
Tvar háčku byl navržen pro
maximálně spolehlivé zachycení
ryby. Precizní japonská výrobní
technologie, laserem ostřený hrot,
mikro protihrot, teflonový potah,
dlouhá životnost, tmavý matný
povrch. Velikost háčků 2, 4, 6.

kód: 50-2193
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od 26

Kč

kód: ZF-5277

69 Kč

kód: ZF-5551

69 Kč

BIŽUTERIE

TEFLONOVÉ HÁČKY
CURVED SHANK

TEFLONOVÉ HÁČKY
CURVED SHANK BARBLESS

HÁČKY CARP HOOKS Z-569

Háčky, které svými vlastnostmi
uspokojí i ty nejnáročnější kapraře.
Tvar háčku byl navržen pro
maximálně spolehlivé zachycení
ryby. Precizní japonská výrobní
technologie, laserem ostřený hrot,
mikro protihrot, teflonový potah,
dlouhá životnost, tmavý matný
povrch. Velikost háčků 4, 6, 8.

Háčky, které svými vlastnostmi
uspokojí i ty nejnáročnější kapraře.
Tvar háčku byl navržen pro
maximálně spolehlivé zachycení
ryby. Precizní japonská výrobní
technologie, laserem ostřený hrot,
mikro protihrot, teflonový potah,
dlouhá životnost, tmavý matný
povrch. Velikost háčků 4, 6, 8.

Zfish háčky série Z-569 jsou
určené pro běžný každodenní
rybolov. Háčky jsou vyrobené
z pevného materiálu, který vyniká především vysokou pevnosti
a dlouhodobou ostrostí. Jednotlivé tvary a velikosti jsou vhodné
pro různé příležitosti. Dostupné
velikosti háčků 2, 4, 6 a 8.

kód: ZF-5780

69 Kč

kód: ZF-5124

69 Kč

kód:ZF-8321

35 Kč

HÁČKY CARP HOOKS Z-659

HÁČKY FEEDER HOOKS
Z-375

HÁČKY FEEDER HOOKS
Z-573

Zfish háčky série Z-659 jsou určené pro běžný každodenní rybolov.
Háčky jsou vyrobené z pevného
materiálu, který vyniká především
vysokou pevnosti a dlouhodobou ostrostí. Jednotlivé tvary
a velikosti jsou vhodné pro různé
příležitosti. Dostupné velikosti
háčků 1, 1/0, 2, 4, 6 a 8.

Zfish háčky série Z-375 jsou určené pro běžný každodenní feeder
rybolov nebo plavanou. Háčky jsou
vyrobené z pevného materiálu,
který vyniká především vysokou
pevnosti a dlouhodobou ostrostí.
Jednotlivé tvary a velikosti jsou
vhodné pro různé příležitosti. Velikost háčků: 6, 7, 8, 10, 12 a 14.

Především pro běžný feeder
rybolov nebo plavanou, ale dá se
říci, že se řadí do kategorie univerzálních háčků. Háčky jsou vyrobené z pevného materiálu, který vyniká především dlouhodobou
ostrostí. Očka zajištují snadnější
manipulaci a navazování. Velikost
háčků: 6, 7, 8, 10, 12, 14.

kód: ZF-6426

35 Kč

kód: ZF-5221

29 Kč

kód: ZF-9207

29 Kč
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BIŽUTERIE

TROJHÁČKY TRIPLE HOOKS
Z-779

JIGOVÁ HLAVIČKA SIMPLY

Zfish trojháčky série Z-779 jsou
určené pro běžný každodenní rybolov. Jsou vyrobené z pevného
materiálu, který vyniká především vysokou pevnosti a dlouhodobou ostrostí. Dostupné
velikosti háčků 1, 1/0, 2, 4, 6 a 8.

ZFISH Jigové hlavičky SIMPLY jsou klasické jigové hlavičky bez nálitku
a zpětného drátku a jsou tedy primárně určeny pro mekčí a užší gumové
nástrahy, kde hlavičky s nálitkem nebo drátkem nejsou žádoucí a způsobují poškození a roztržení nástrahy. Tyto hlavičky jsou osazené chemicky
ostřenými háčky výrobce MUSTAD, které jsou extrémně ostré a odolné.
Tyto hlavičky jsou vhodné pro lov všech dravých ryb a vybrat si můžete
z široké palety gramáží a velikostí háčku: 1,5 g - 1, 2, 4; 3 g - 1, 1/0, 2;
5 g - 1, 1/0, 2/0; 7,5 g - 1/0, 2/0, 3/0; 10 g - 2/0, 3/0, 4/0.

kód: ZF-9687
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59 Kč

kód: ZF-5404

BIŽUTERIE

EXTRA CARP HEAVY DUTY
LEAD CLIPS

EXTRA CARP LEAD CLIP
WITH QUICK CHANGE SET

EXC ZÁVĚSKA HEAVY LEAD
CLIP WITH QUICK CHANGE
SWIVEL

Závěska na olovo je vybavena
speciálním ramínkem, které je
velice pevné. Plně kompatibilní
se všemi našimi pevnostními
obratlíky vel. 8 tak quick change
obratlíky pro rychlou výměnu
návazce. Balení obsahuje: 6 ks
závěsek Heavy Duty, 6 ks převleků tail rubber.

Závěs na zátěž s rychlovýměnným obratlíkem a silikon převlekem 10 ks + krabička ZDARMA!
Balení obsahuje: 10 ks závěsů na
zátěž, 10 ks převleků na závěsku,
10 ks kolíků na zafixování obratlíku, 10 ks rychlovýměnných
obratlíků vel. 8, 10 ks Anti Tangle
převleků proti zamotání.

Závěska na olovo. Balení obsahuje:
3 ks závěsky na boční zátěž Heavy
Lead Clips, 3 ks PVC bužírky
transparentní hnědé barvy, 3 ks
převleků na závěsku Extra Carp
Tail Rubber, 3 ks Quick change obratlíků vel. 8 pro snadnou výměnu
návazce, 3 ks Anti Tangle převleků
proti zamotání návazce.

kód: 8040

49 Kč

EXC EXTRA HEAVY LEAD
CLIPS WITH CAMO TUBING

Závěska na olovo je vybavena
speciálním ramínkem, které je
velice pevné. Balení obsahuje:
3 ks závěsky na boční zátěž Heavy Lead Clips, 3 ks PVC bužírky
transparentní hnědé barvy, 3 ks
převleků na závěsku Extra Carp
Tail Rubber, 3 ks pevnostních
obratlíků vel. 8.
kód: 8071

55 Kč

kód: 5247

159 Kč

NGT MONTÁŽ RONNIE RIG &
TEFLON HOOKS 3 PCS

Jedná se o montáž určenou
především pro lov s plovoucí
nástrahou těsně u dna. Balení
obsahuje: 3x velmi ostrý, teflonový háček curved shank vel. 6
nebo 8, 3x pevnostní obratlík na
háčku se zarážkou a smršťovací
bužírkou, 3x rychlovýměnný
obratlík s očkem.
kód: FH-RON-6
-MICRO

69 Kč

kód: 8088

69 Kč

EXTRA CARP ROVNÁTKO
LINE ALIGNER

Prvotřídní výrobek, který nahrazuje smrštovací hadičku. Jedná
se o rovnátko na háček, které se
dá použít na velikosti háčků 2-8.
Díky svému tvaru a speciálnímu
materiálu, vám dopomůže k lepšímu záseku i těch nejopatrnějších kaprů. Balení obsahuje 10 ks.
kód: 7883

59 Kč
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RYBÁŘSKÉ KLEŠTĚ FX

COMBO SET ŠTÍPÁTKO

MINI KLESTĚ DLX

Kleště FX jsou speciální nůžky,
které mají jedno ostří zoubkované. Díky této úpravě řezné
hrany si hravě poradí s pletenou
šňůrou, vlascem, monofilem,
ale i ocelovým nebo titanovým
lankem. Rukojeť s pružinou
a s ochranným zámkem.
Velikost 12,7 cm (5 palců).

Užitečná pomůcka pro všechny
rybáře. Snadno s ním odštípnete
přebytečné konce vlasců nebo
slabších šňůrek a oceníte jej
i při menších problémech se
zamotáním (šťouradlo a nožík).
Stípátko je vhodné i pro použití
v rukavicích díky zvětšené ploše
na palec.

Kleště určené především pro
vláčkaře, díky hrotu na snadné
rozevírání kroužků u nástrah, ale
samozřejmě je využijí i ostatní rybáři jako kvalitní nůžky
na vlasce, splétané šňůry a
tenké drátky. Rukojeť s pružinou
a ochranným zámkem. Velikost
12,7 cm (5 palců).

kód: ZF-6923

kód: ZF-7788

kód: ZF-6800

NŮŽKY
NA ŠNŮRU A VLASEC

Nůžky ocení každý rybář, jsou
vyrobené z kvalitních materiálů
a díky vroubkovanému břitu
stříhají pletené šňůrky a vlasce
jedna radost. Pohodlné protiskluzové úchopy. Velikost 14 cm (5,5
palce).

kód: ZF-6701
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HLÁSIČE ZÁBĚRŮ

SADA HLÁSIČŮ HELIOS

SADA MINI
HLÁSIČŮ MERKUR

U hlásičů lze klasicky regulovat hlasitost, tón a citlivost. Navíc je možné
vybírat až ze 7 různých barevných diod. Při nočním chytání se můžete
spolehnout na modrou poziční diodu. Tyto hlásiče záběru jsou vybaveny odjímatelnými záchytnými chrániči pro ochranu vašich prutů proti
vypadnutí. U příposlechu lze nastavit hlasitost i tón a jeho dosah je až
150 m. Můžete si taky vybrat mezi zvukovým, nebo vibračním módem.
Rybáři jistě ocení možnost spárování s naším bivakovým světlem.
Voděodolnost je samozřejmostí. Sada je dodávána v praktickém kufru,
který jí zajišťuje maximální bezpečnost při přepravě.
2 + 1:

kód: ZF-2158
kód: ZF-2375

3 + 1:

kód: ZF-1264

Samostatný hlásič:

3190 Kč
4290 Kč
999 Kč

Skvělý design, malé rozměry
a super funkce. Voděodolnost,
možnost volby a intenzity tónu.
Tichý režim + vibrace příposlechu, světlo příposlechu.
Odjímatelné chrániče prutu.

kód: ZF-4583

2 + 1:

kód: ZF-5580 3 + 1:
Samostatný
kód: ZF-6587 hlásič:

2290 Kč
2990 Kč
799 Kč

SADA HLÁSIČŮ PRIME

AP HLÁSIČ BITE ALARM
JHA AKCE 1+1 ZDARMA!

Hlásič Prime je skvělá volba pro každého kapraře. Je možné vybírat až
ze 7 různých barevných diod. Při nočním chytání se můžete spolehnout
na modrou poziční diodu. U příposlechu lze nastavit hlasitost i tón a jeho
dosah je až 150 metrů. Můžete si taky vybrat mezi zvukovým, nebo vibračním módem. Lze spárovat se světlem do bivaku Zfish Bite Alarm Bivvy
Light (není součástí balení).
kód: ZF-1217
2 + 1: 2499 Kč

Indikátor záběru pod označením JHA. Jedná se o spolehlivý,
voděodolný indikátor záběru.
Napájení zajišťuje baterie 9V,
která zajišťuje dlouhou životnost.
Technická specifikace: nastavení hlasitosti, nastavení tónu,
voděodolné, napájení baterie 9V
(není součástí balení).

kód: ZF-1224

3 + 1:

kód: ZF-1231

4 + 1:

kód: ZF-1248

Samostatný hlásič:

3399 Kč
4499 Kč
899 Kč

kód: AP-FBA-JHA

369 Kč
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HLÁSIČE ZÁBĚRŮ

INDIKÁTOR ZÁBĚRU ZFS 99 MULTICOLOR

Zcela nový indikátor záběru v unikátním ZFISH designu. Výběr ze sedmi
barevných variant podsvícení. Vychytávkou u tohoto swingeru jsou nerezové kuličky ve vnitřním klipu, které jsou maximálně šetrné k vlascům
a šňůrám, takže nedochází k takovému tření a vlasce ani šňůry tolik
netrpí. Klasickým posuvným závažím snadno nastavíte potřebnou zátěž
a tah na vlasci, tak jak jste zvyklí. Indikátor lze snadno a rychle upevnit
k adaptéru na vidličce pomocí robustní bajonetové spojky. Tento swinger
je ideální v kombinaci s našimi hlásiči HELIOS.
kód: ZF-5566

1x

kód: ZF-3340

Set 3 ks

kód: ZF-4453

Set 4 ks

BITE INDIKÁTOR ENIGMA

Jedná se o klasický svítící indikátor záběru s upínacím rychloklipem
a inovativním úchytem vlasce, který lze ještě upevnit přídavnými gumovými kroužky. Posuvným závažím regulujete napnutí vlasce. Indikátor Enigma
snadno upevníte k stojanu nebo vidličce pomocí bajonetové spojky. Intenzivní svítivost je snadno vidět z každého úhlu. Nově i ve žluté barvě.
kód: ZF-8840
kód: ZF-3486
kód: ZF-3487
kód: ZF-3488
kód: ZF-9991 Set 3 ks
kód: ZF-8888 Set 4 ks
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Žlutá:
Modrá:
Červená:
Zelená:

229 Kč
229 Kč
229 Kč
229 Kč

HLÁSIČE ZÁBĚRŮ

ČIHÁTKO BITE
INDIKÁTOR ZX - 2 ks

INDIKÁTOR ZFX MINI
SLEVA 14 %

BITE INDIKÁTOR
CLASSIC TWIN BALL

Závěsné číhátko se šňůrkou a pro
použítí s chemickým světýlkem.
Kvalitně zpracované, jednoduché
a odpadávací čihátko. Provázek
jednoduše přivážete k vidličce
nebo stojanu a při záseku čihátko
škubnutím odpadne a nebude Vám
tak překážet a motat se při zdolávání úlovku. Ve třech barvách.

Spolehlivý indikátor záběru
v minimalistickém provedení
s možností dostatečného dopnutí vlasce díky přídavným závažím. Tento indikátor pracuje na
principu spolehlivého kuličkového systému pro uvolnění vlasce.
Dostupné v barevném provedení:
černá, modrá, zelená, červená.

Nový inovativní koncept indikátoru
záběru se spolehlivým kuličkovým
systémem pro uvolnění vlasce.
U tohoto kuličkového systému
lze regulovat citlivost otáčením
bočního šroubku. Třecí odpor je
minimální a nedochází k poškození
vlasce při záběru. Dostupné barvy:
červená, zelená, modrá, žlutá.

kód: ZF-3735

56 Kč

kód: ZF-9953

189 Kč

kód: ZF-2386

139 Kč
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STOJANY A HRAZDY

STOJAN HI-POD LONG
LEGS

STOJAN ROD POD CONSTRUCT 3 RODS + 2x INDIKÁTOR ZFX MINI ZDARMA!

STOJAN ROD POD CLASSIC
3 RODS + 2x INDIKÁTOR
ZÁBĚRU ZDARMA!

Nabízí kompaktní transportní
rozměry a perfektní stabilitu. Standardně je dodáván se
třemi páry různě nastavitelných
teleskopických nohou pro ideální
přizpůsobení v každém terénu.
U stojanu lze regulovat jak délku
těla a nohou, tak výšku přední a zadní hrady.

Jeho hlavní výhodou je, kromě
stability a variability, perfektní
skladnost. Celý stojan včetně hrazd lze složit do jednoho
celistvého kusu. Široká hrazda
umožňuje pohodlné umístění až
3 prutů s velkými navijáky. Samozřejmostí je výškové nastavení
hrazd a teleskopických nohou.

Stojan, který nabízí širokou škálu
nastavení a využití. Hrazdy na tři
pruty jsou uchyceny na dvě teleskopické tyče se zapichovacími hroty, které můžete snadno vyjmout
a použít jako vidličky s hrazdou bez
stojanu. Hlavní předností stojanu je
velmi rychlé sestavení a stabilita,
díky čtyřem nastavitelným nohám.

kód: ZF-1665

1899 Kč

kód: ZF-3438

2799 Kč

kód: ZF-2278

1499 Kč

TRIPOD SELECT
3 RODS

FEEDER HRAZDA ROD REST

NGT HRAZDA BUZZ BAR S.
STEEL 3 ROD 25-40 cm

Velmi kvalitní a stabilní tripod
s širokou škálou nastavení za
velmi příznivou cenu. Jedná se
o tripod, který můžete skutečně
během chvilky postavit v jakémkoliv terénu. Základem konstrukce jsou tuhé a hranaté profily,
které u tohoto stojanu zajišťují
maximální stabilitu.

Standardně je dodáván se
třemi páry různě nastavitelných
teleskopických nohou pro ideální
přizpůsobení v každém terénu.
U stojanu lze regulovat jak délku
těla a nohou, tak výšku přední
a zadní hrady. Stojan je dodáván
v praktické a kompaktní přepravní tašce. Hmotnost: 2,0 kg.

Nastavitelná hrazda na 3 pruty
z nerezové oceli, její hmotnost
je redukovaná a je velmi lehká.
Velkou výhodou této hrazdy je
její nastavitelná (posuvná délka)
25-40 cm.

kód: ZF-2280
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2390 Kč

kód: ZF-1563

76 Kč

kód: FRR-BB-SSADJ-40CM-3ROD

279 Kč

ROHATINKY A VIDLIČKY

ROHATINKA BUTT GRIP
QUICK LOCK

Revoluční systém rychloupínací
rohatinky spočívá v tom, že prut
bude pevně sevřen a nemusíte
se nikdy obávat toho, že vám
záběr vytrhne prut ze stojanu
nebo vidličky. Pouhým uchopením a zvednutím prutu se čelisti
rohatinky rozevřou a snadno
a jednoduše uvolní prut.
kód: ZF-2563

59 Kč

VIDLIČKA BANKSTICK
SUPERIOR DRILL

Skvěle provedená a pevná
teleskopická zavrtávací vidlička,
vhodná i do kamenitého terénu.
Vyrobeno z vnější ocelové
a vnitřní hliníkové části, povrch
je ošetřen vysoce odolným nátěrem proti oděru. Vidličky jsou
dostupné ve dvou délkách a to
50-90 cm a 60-110 cm.
kód: ZF-3947

od 119

Kč

NGT ROHATINKA PROFILER
U REST BLACK 25 mm

VIDLIČKA BANKSTICK
SUPERIOR SHARP

Malá, ale velmi příjemná a pěkná
rohatinka v černé barvě. Rohatinka má vnitřní rozteč 25 mm
a je vhodná pro korkové nebo
EVA rukojeti. Materiál je hliník.
Dílenské zpracování je na maximální úrovni a bude tak skvělým
vrcholem sestavy pro náročné
rybáře.

Vidlička má velmi ostrý hrot pro
dobré zapíchnutí do jakéhokoli
povrchu. Univerzální závit pro
našroubování signalizátoru záběru,
hrazdy nebo rohatinky je samozřejmostí. Vyrobeno z vnější ocelové a vnitřní hliníkové části. Vidličky
jsou dostupné ve dvou délkách
a to 50-90 cm a 60-110 cm.

kód: FRR-PROFILERU-BLK

kód: ZF-9963

89 Kč

od 110

Kč

VIDLIČKA STAINLESS
STEEL BANK STICK

VIDLIČKA BANKSTICK
ROYALE SLIM

Vidličky z ušlechtilé nerezové
oceli. Zajistí stabilní uložení
vašich prutů a snadné zapíchnutí
i ve špatném terénu. Skvěle vymyšlený bajonetový zámek, který
umožňuje pohodlné a snadné
nastavení délky vidličky.
Dostupná provedení 30-50 cm,
50-90 cm, 70-120 cm.

Vidličky z ušlechtilé nerezové oceli
v decentním „slim“ provedení.
Zajistí stabilní uložení vašich prutů
a snadné zapíchnutí i ve špatném
terénu. Skvěle vymyšlený bajonetový zámek, který umožňuje
pohodlné a snadné nastavení délky vidličky. Dostupná provedení
30-45 cm, 50-90 cm.

kód: ZF-2250

od 149

Kč

kód: ZF-7970

od 149

Kč
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VLASCE, ŠŇŮRY,
FLUOROCARBON

VLASCE A ŠŇŮRY

VLASEC ZFX
MATCH/FEEDER CAMOLINE
150 m

VLASEC GREEN CAST
CARP LINE 600 m

VLASEC GREEN CAST
CARP LINE 1000 m

Rychle potápivý vlasec na feeder
a plavanou s jedinečnou CAMO
vlastností. Tento vlasec dokonale
a přirozeně splyne s podvodním prostředím a planktonem.
Má nízký průtah, rychlé potápění, nosnost a odolnost proti
oděru. Průměr: 0,14 mm, 0,16
mm, 0,18 mm, 0,20 mm. 0,23 m.

Vlasec s vysokou nosností, nízkým
průměrem a extrémní odolností vůči
oděru. Jedná se o potápivý vlasec,
určený pro lov velkých kaprů a je
vhodný jak pro daleké nahazování,
tak pro vyvážku. Jeho zbarvení je
viditelné za zhoršených světelných podmínek. Průměr: 0,26 mm,
0,28 mm, 0,30 mm, 0,30 mm,
0,34 mm.

Vlasec s vysokou nosností, nízkým
průměrem a extrémní odolností vůči
oděru. Jedná se o potápivý vlasec,
určený pro lov velkých kaprů a je
vhodný jak pro daleké nahazování,
tak pro vyvážku. Jeho zbarvení je
viditelné za zhoršených světelných podmínek. Průměr: 0,26 mm,
0,28 mm, 0,30 mm, 0,30 mm,
0,34 mm.

kód: ZF-5675

119 Kč

kód: ZF-7401

169 Kč

kód: ZF-7449

279 Kč

EXTRA CARP VLASEC MAX CARP 300 m

VLASEC ASSO ULTRA 1000 m

VLASEC ASSO ULTRA LOW
STRETCH 300 m

Max Carp je dostatečně jemný,
aby přehodil ostatní vlasce,
zároveň však tvrdý a odolný vůči
oděru s vysokou životností. Povrch vlasce je maximálně hladký
tak, aby s vlascem bylo dosahováno maximálně dlouhých náhozu.
K dostání v průměrech: 0,25 mm,
0,28 mm, 0,30 mm, 0,35 mm.

Značka Asso má neuvěřitelnou
průhlednost díky fluorocarbonové
povrchové úpravě, velkou výdrž
vůči přetrhnutí v tahu a výborný
výkon díky novým copolymerům.
Extrémně vysoká pevnost v uzlu,
optimální pevnost proti oděru.
K dostání v průměrech: 0,26 mm,
0,28 mm, 0,30 mm, 0,35 mm.

Vlasec má jednu z nejmenších průtažností u monofilů na trhu a přitom
si zachovává vynikající pevnost
v uzlu. Kvalitní fluoro-karbonová
vrstva zaručuje maximální ochranu
vlasce a prodlužuje jeho životnost. Průměry: 0,16 mm, 0,18 mm,
0,20 mm, 0,22 mm, 0,24 mm,
0,26 mm, 0,28 mm, 0,30 mm.

kód: 30-4393

268 Kč

kód: P52X026

od 629

Kč

kód: 30-5126

od 239

Kč
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VLASCE A ŠŇŮRY

VLASEC ASSO ULTRA 300 m

VLASEC FURIO LINE 600 m

Vlasce mají velkou výdrž vůči
přetrhnutí v tahu a výborný výkon
díky novým copolymerům. Povrch
odolný vůči UV záření, hladký povrch pro méně odporu ve voděm
ideální míra průtažnosti. K dostání
v průměrech: 0,16 mm, 0,18 mm,
0,20 mm, 0,22 mm, 0,24 mm,
0,26 mm, 0,28 mm, 0,30 mm.

Tyto japrové vlasce vynikají vysokou nosností, nízkým průměrem a extrémní odolnosti vůči oděru. Jedná se o potápivý vlasec, který je určený
pro lov velkých kaprů a je vhodný jak pro daleké nahazování, tak pro vyvážku. Vlasec je velmi pevný a poddajný, ale nekroutí se. Má neskutečně
vysokou pevnost - jak v tahu, tak i v uzlu. Jeho tmavě hnědé zbarvení
dokonale splyne s okolním podvodním prostředím.
Nosnosti: 0,26 mm - 8 kg, 0,28 mm - 9,5 kg, 0,30 mm - 11 kg, 0,34 mm 14 kg.

kód: 1315

od 229

Kč

od 149

kód: ZF-4536

Kč

ŠŇŮRA FANTASY
8-BRAID 130 m

ŠŇŮRA FANTASY
8-BRAID 300 m

FILFISHING FLUOROSTAR
FLUOROCARBON 50 m

Kvalitní, pevná a kulatá pletená šňůra vyrobená japonskou technologií
za použití osmi vysoce kvalitních PE
vláken. Pevná v uzlech a zvýšená
odolnost proti oděru, nenasákává
vodu, takže nemění odhozové
ani potápivé vlastnosti. Průměr:
0,08 mm, 0,10 mm, 0,12 mm,
0,15 mm, 0,18 mm, 0,20 mm.

Kvalitní, pevná a kulatá pletená
šňůra vyrobená japonskou technologií za použití osmi vysoce kvalitních PE vláken. Pevná v uzlech
a zvýšená odolnost proti oděru,
nenasákává vodu, takže nemění
odhozové ani potápivé vlastnosti. Průměr: 0,20 mm, 0,25 mm,
0,30 mm, 0,35 mm.

Špičkový fluorocarbon na návazce,
extra poddajný návazcový materiál bez tvarové paměti. Nejméně
viditelný ze všech kdy vyrobených
fluorocarbonů. Díky své odolnosti
proti oděru v kombinaci s pružností
je tento fluorocarbon perfektní
návazec na všechny druhy sladkovodního i mořského rybolovu.

kód: ZF-9990
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od 359

Kč

kód: ZF-8856

od 649

Kč

kód: 30-1461

229 Kč

VLASCE A ŠŇŮRY

ŠŇŮRKA SCORPION
SINKING BRAID 20 m

ŠŇŮRKA SLIDER COATED BRAID 10 m

Potápivá návazcová šňůrka pro
tvorbu koncových montáží. Její
rychlá potápivost je výtečná pro
perfektní prezentaci nástrahy ve
všech typech vod. Vynikající nosnost a odolnost vůči oděru. Šňůrka
je spletená ze 4 pevných vláken.
Nosnosti: 20 lb / 9 kg, 25 lb /
11,3 kg a 35 lb / 15,9 kg.

Slider je spolehlivá a vysoce kvalitní svlékací šňůrka na zhotovení tuhých
nebo kombinovaných návazců. Potah šňůrky je z olivově zelené barvy
a vnitřní jádro je v kamuflážním zeleno-černém provedení. Tuhá vnější
část brání zamotání při náhozu a zároveň chrání šňůrku před oděrem.
Potah lze ze šňůrky snadno stáhnout a přizpůsobit potřebám koncové
montáže. Vnitřní jádro je potápivé a dokonale kopíruje dno.
Nosnosti: 20 lb / 9 kg, 25 lb / 11,3 kg a 35 lb / 15,9 kg.

kód: ZF-8024

99 Kč

159 Kč

kód: ZF-7224

ŠŇŮRKA KINET
COATED BRAID 10 m

OLOVĚNÁ ŠŇŮRA
LEADCORE LEADER
45 lb/5 m

ASSO OBLIVION SHOCK
LEADER 100 m

Kinet je spolehlivá a vysoce kvalitní
svlékací šňůrka na zhotovení tuhých nebo kombinovaných návazců.
Potah šňůrky je z hnědé barvy
a vnitřní vzlínavá část je přírodní
zelená. Tuhá vnější část brání zamotání při náhozu a zároveň chrání
šňůrku před oděrem. K dostání
nosností: 9 kg, 11,3 kg a 15,9 kg.

Návazcová šňůrka má olověné
jádro a kamuflážní hnědo-černé
zbarvení, díky kterému dokonale
splyne s okolním prostředím. Šňůra
důkladně kopíruje dno a je prakticky neviditelná. Naše olověnka
je velmi poddajná a díky tomu se
z ní velmi dobře vytvářejí koncové
kaprařské montáže.

Extra odolný šokový vlasec
určený pro ochranu koncových
montáží. Vlasec má hladkou
úpravu pro snadné nahazování
a vysokou pevnost a odolnost.
Vlasec je ve vodě skoro neviditelný oproti standartně používaným
šokovým šňůrám. Délka: 100 m
a průměr 0,60 mm.

kód: ZF-9402

159 Kč

kód: ZF-8305

99 Kč

kód: PE3P450

149 Kč
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PÉČE O ÚLOVEK

PÉČE O ÚLOVEK

PODBĚRÁK LANDING NET
DLX 160 cm

PODBĚRÁK SYNAPSE CLN
36 CARBON LANDING NET +
PLOVÁK ZDARMA!

PODBĚRÁK CLASSIC
LANDING NET

Podběrák se sklopným rámem
a odjímatelnou tyčí. Černá
pogumovaná síťka je osazena
v pevném hliníkovém rámu.
Po uvlonění pojistného klipu je
možné podběrákovou hlavu sklopit a rukojeť zasunout dovnitř,
čímž docílíte velmi kompaktních
přepravních rozměrů 95 x 30 cm.

Dvoudílná podběráková tyč je
velmi tenká, ale přesto pevná,
o délce 1,80 m. Balení obsahuje
klip pro zachycení síťky. Součástí
balení je kompaktní transportní
obal. AKCE: Ke každému podběráku obdržíte zcela zdarma
plovák! Podběrák dostupný ve
větší verzi CLN 42.

Podběrák Classic patří do ekonomické řady spolehlivých a především skladných podběráků.
Podběrák má pevnou teleskopickou rukojeť z profilovaného
hliníku se sklopným mechanizmem z tvrzeného plastu. Malá
oka síťky zajišťují vyšší šetrnost
při podebírání ryby.

kód: ZF-3022

749 Kč

kód: ZF-3222

od 1799

Kč

kód: ZF-2363

od 289

Kč

VEZÍREK KEEP NET LARGE

PLOVÁK NET FLOAT

NGT KOVOVÝ KŘÍŽ
K PODBĚRÁKU

Vezírek má pružné obruče, kotvící
očko ve spodní řásti a dostatečně
dlouhou vrchní šňůrku osazenou plovákem. Síťka vezírku je
dostatečně jemná a přitom pevná
a šetrná. Délka: 120 cm, průměr
45 cm a 4 obruče. V dostání
i v menší verzi: délka 100 cm,
průměr 35 cm a 3 obruče.

Prvotřídní plovák na podběrák
navržený pro nadlehčení jakéhokoli
typu kříže podběráku, čímž by měl
usnadnit podebírání vašeho úlovku.
Součástí plováku jsou stahovací
šňůrky pro lepší fixaci na podběrákové tyči. Díky jeho univerzální velikosti ho lze použít pro naprostou
většinou podběráků na trhu.

Nový a kvalitní kovový kříž od anglické značky NGT. Nyní v černé
povrchové úpravě.
Závit je univerzální a kříž je vhodný
pro všechny bežné typy podběrákových hlav s rozpětím 90-120 cm.

kód: ZF-2481

249 Kč

kód: ZF-3225

119 Kč

kód: FNH-A-V-BBC

99 Kč
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PÉČE O ÚLOVEK

PODLOŽKA CARP CAMO CRADLE

NGT PODLOŽKA CARP
CRADLE DELUXE

ZFISH představuje nový vylepšený model vaničky pod opravdu velké
kapry a amury jak jinak než v oblíbeném Camo vzoru. Tato podložka
spolehlivě zajistí ochranu a pohodlí ryby v každém terénu díky 6-ti
snadno nastavitelným nohám. Základní rám této vaničky je velmi pevný
a robustní a samotný vnitřek včetně boků vaničky je měkký a bohatě
polstrovaný pro maximální ochranu a pohodlí opravdu velkých úlovků. Součástí podložky je samozřejmě i přehoz, který slouží k přikrytí a
zklidnění ryb.
kód: ZF-5655

2999 Kč

Jedna z nejbezpečnějších podložek
pod rybu. Je vyrobena z materiálu
210D PVC a velmi dobře vypolstrovaná. V rozích je pevná, ale
jemná gumová síťovina pro odvod
přebytečné vody. Součástí je i velká
polstrovaná podložka na kleknutí,
se kterou můžete zároveň zakrýt i
rybu. Rozměry: 101 x 62 x 36 cm.
kód: FU-CRADLE-304

2699 Kč

PÉČE O ÚLOVEK

AP PODLOŽKA SURFACE CARP CRADLE F1

AP PODLOŽKA
UNHOOKING MAT

Ekonomická verze podložky je ideální pro odháčkování a vypuštění
ryby zpět do vody. Postranice a dno jsou dobře polstrované, aby se v
žádném případě nepoškodila ryba. Plovoucí výplň napomáhá vypuštění
kapra zpět do vody. PVC potah zamezuje poškození šupin kapra a je
dobře omyvatelný. Vršek podložky má zavírání na suché zipy a zamezuje
poškození kapra, když se příliš plácá. Podložka může být napuštěna
velkým množstvím vody, aby se zabránilo dehydrataci kapra. Podložka
má děrované dno na odtok přebytečné vody.
Rozměry: 85 x 50 x 15 cm.

Podložka universálních rozměrů,
vhodná pro lov ze břehu. Vnější
materiál robustní nylonový potah
s vnitřní molitanovou vystýlkou.
Okraje podložky jsou obšity
a zesíleny. Dva gumové popruhy
zajistí transportní složení podložky. Rozměry: 100 x 60 x 1 cm.

1299 Kč

kód: AP-FU-CRADLE-101

kód: AP-FU- MAT-ECO

239 Kč

PLASTILYS ŘÍZKOVNICE 7 l
+ VZDUCHOVÁNÍ ZDARMA!

PLASTILYS ŘÍZKOVNICE 13 l
+ VZDUCHOVÁNÍ ZDARMA!

DESINFEKCE FISH DOCTOR

Nejoblíbenější model řízkovnice kompaktních rozměrů. Je
vyrobena z vysoce kvalitního
recyklovatelného plastu, který je
odolný vůči UV záření. Řízkovnice
se skládá ze dvou částí, kbelíku
s pevným plastovým madlem
a vyjímatelným košem. Rozměry
30 x 16 x 20 cm, obsah 7 litrů.

Nejoblíbenější model řízkovnice
kompaktních rozměrů. Je vyrobena z vysoce kvalitního recyklovatelného plastu, který je odolný vůči
UV záření. Řízkovnice se skládá ze
dvou částí, kbelíku s pevným plastovým madlem a vyjímatelným
košem. Rozměry 33 x 23 x 23 cm,
obsah 13 litrů.

Pomůcka pro každého sportovního
rybáře. Dává vašemu úlovku okamžitý start k zotavení. Jednorázové
ošetření ihned po vyjmutí háčku
zabrání růstu druhotné infekce.
Urychluje přirozené hojivé procesy.
Aktivní antibakteriální prostředky
pomáhají hojit všechna otevřená
zranění v tlamě. Obsah 40 ml.

kód: SV7H+A-GR

359 Kč

kód: SVR13A-GR

439 Kč

kód: ZF-2384

99 Kč
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KRMENÍ

BOILIES A DIPY

BOILIE CARP IMPULS

BOILIE IN DIP CARP IMPULS
20 mm/150 g

ZFISH Boilies Carp Impuls je naše NOVÁ PREMIOVÁ řada boilies. Tyto
20mm kuličky se vyznačují vysokou tvrdostí a dlouhou výdrží ve vodě
díky caseinu a sušeným bíllkům. Jejich pronikavé, silné a stabilní aroma
je díky použitým špičkovým a vysoce kvalitním koncentrátům, přísadám
a surovinám od renomovaných anglických značek jako CC MOORE
a Haiths, prostě magnet na ryby. Příchuť Chilli-Robin Red, Monster
Crab-Pineapple, Squid-Krill, Squid-Octopus a Strawberry-Banana.
Velikost 20 mm a balení 250 g a 1 kg.

Nová prémiová řada. Tyto dipované
kuličky jsou velice silně a dlouhodobě aromatizované a samotné
aroma je díky použitým špičkovým
a vysoce kvalitním koncentrátům,
přísadám a surovinám od renomovaných anglických značek jako CC
MOORE a Haiths, prostě magnetem
na ryby. 5 různých příchutí.

269 Kč

kód: ZF-5650

kód: ZF-3757

129 Kč

BOILIES POP-UP
16 ml - 60 g

MEGAMIX BOILIE 5 kg

DIP CARP IMPULS 200 ml

Jedná se o POP–UP boilies, které
má stejné příchutě jako naše
krmné boilies ZFISH Megamix
5 kg a CSL Boostery Promix,
spolu tak dokonale tvoří svatou
trojici pro úspěšný lov kaprů.
Mezi klíčové výhody patří dlouho
trvající aroma i po delším namočení ve vodě. 7 různých příchutí.

Boilie je vyrobené na základě
přísné výrobní technologie za
použití vylepšené receptury s vysokým podílem bílkovin, vitamínů
a aromatů. Základem je kukuřičná
mouka nejvyšší kvality. Mezi další
velké přednosti tohoto krmného
boilie patří jeho snadná stravitelnost. 7 různých druhů příchutí.

Dipy se vyznačují silným a stálým
aroma díky použitým koncentrátům, přísadám a surovinám od
renomovaných anglických značek
(CC MOOR, Haiths). Tyto dipy obsahují přírodní tekuté přísady jako
např. tekutá játra, halibutí extrakt,
přírodní cukry a aminokyseliny.
5 různých příchutí.

kód: ZF-7555

129 Kč

kód: ZF-9308

499 Kč

kód: ZF-8530

139 Kč
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PELETY

CSL BOOSTER
PROMIX 500 ml

HALIBUT PELLETS

Tekutý posilovač pro zatraktivnění
všech typů nástrah. Ideální pro zatraktivnění krmného boilies, pelet,
ale také například partiklu. Základ
tvoří CSL (Corn Steep Liquid), který
je vyráběn fermentací kukuřičných
zrn té nejvyšší kvality, aby bylo
dosaženo optimálního složení aminokyselin. 7 různých druhů příchutí.

ZFISH Halibut Pellets je naše NOVÁ řada pelet. Tyto pelety s dírkou jsou
vhodné jak na samotný lov tak samozřejmě i k zakrmování. Tyto pelety
jsou vyrobeny z kvalitních přísad jako rybí moučka, sojová moučka a rybí
tuk a poměrně rychle začnou uvolňovat silná aromata a zanechávat
atraktivní pachovou stopu, která dokáže přilákat ryby i z širšího okolí
a tak se brzy na vašem krmném místě objeví spousta zvědavých, ale
hlavně hladových ryb a úlovek na sebe nenechá dlouho čekat. Příchuť
Chilli-Robin Red, Monster Crab-Pineapple, Squid-Krill, Squid-Octopus
a Strawberry-Banana. Velikosti 10 mm, 14 mm a 20 mm, balení po 1 kg.

kód: ZF-8220

139 Kč

PVA READY & METHOD
FEEDER MIX
2-3 mm/1 kg

Mikropeletky o rozměrech 2-3 mm,
které se perfektně hodí na sucho
do PVA punčošek nebo po krátkém
namočení ihned do method feeder
krmítka. Tuto směs/peletky není
třeba nikterak zdlouhavě předmáčet, dá se použít prakticky ihned po
namočení a dokonale lepí,
5 různých příchutí.
kód: ZF-5677
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99 Kč

85 Kč

kód: ZF-7660

METHOD FEEDER
READY MIX 600 g

Speciálně vyvinutá směs pro
Method Feeder techniku. Tato
směs je ztv. ready, takže není
třeba jí namáčet a stačí pouze
namačknout do krmítka tak jak
je. Směs je velice účinná po
většinu sézóny a bez rozdílu na
většinu našich ryb. V nabídce
2 příchutě.
kód: ZF-6479

149 Kč

BALANCED FEEDER
DUMBELLS 8 mm

Plovoucí, nerozpustné nástrahy
na feeder nebo plavanou . Je
možné je klasicky nastražit/
napíchnout na háček, nastražit na trn, vlas nebo pod háček
pomocí silikonového kroužku.
Jsou vyrobeny z komponentů od
renomované značky CC MOORE.
V nabídce 5 různých příchutí.
kód: ZF-3450

89 Kč

KRMENÍ

DRTIČKA BAIT CRUSHER
BLACK
SLEVA 25 %

EXTRA CARP KRMÍTKO
METHOD FEEDER

EXTRA CARP METHOD
FEEDER FORMIČKA - CLAY

Drtička byla vyvinuta pro
rozmělnění i tvrdých návnad
na skvělou lákavou drobenku.
Nástroj pro výrobu směsí do PVA
sáčků a punčoch, mixů pro vnadění raketou nebo hrsti boilies.
Vhodná k drcení tygřích ořechů,
jakýchkoliv artiklů, pstružích
pelet a boilies.

Průběžné plastové krmítko vhodné
pro lov na feeder nebo na lehkou
kaprařinu. Jeho vynikajícími vlastnostmi jsou aerodynamický tvar
s namáčknutou směsí pro daleké
náhozy, plochý tvar se zátěží po
celé délce pro lepší fixaci na dně
(oceníte hlavně na řece). Gramáž
20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 5 0g, 60 g.

Formička na krmítka je určena na
dokonalé naplnění krmítka Method
Feeder Extra Carp a čímž nám
vždy vznikne perfekní tvar krmení nebo pelet včetně nástrahy
s háčkem v krmítku. Je vybavena
tlačítkem na spodní straně, které
nám umožňuje jednodužší vytlačení krmítka z formičky ven.

kód: ZF-9567

149 Kč

kód: 7166

od 39

Kč

kód: 7197

49 Kč

EXTRA CARP METHOD
FEEDER SET 20, 30, 40 g +
FORMIČKA

FILFISHING FILEX METHOD
FEEDER SET 20, 30, 40 g +
FORMIČKA

DIPOVACÍ DÓZA HOOK BAIT
DIP BOX

Průběžné plastové krmítko vhodné pro lov na feeder nebo na
lehkou kaprařinu.
Balení obsahuje: EXC method
feeder - 20 gr 1 ks, EXC method
feeder - 30 gr 1 ks, EXC method
feeder - 40 gr 1 ks, EXC method
formička - 1 ks, EXC pevn. obratlík vel. 10 - 3 ks.

Inovovaný model method feeder
krmítka s miskou v centrální části
pro umístění háčku s nástrahou
přímo mezi krmítkovou směs. Má
aerodynamický tvar s namáčknutou směsí pro daleké náhozy.
Balení obsahuje: krmítka 40, 50,
60 g po 1 ks, pevnostní obratlík po
3 ks, formička na krmítka po 1 ks.

Dipovací dóza zajišťuje to, že vaše
návnady jsou vždy správně nadipované a zabraňuje přebytečnému ukládání dipu pro budoucí
použití. Tato dóza byla navržena
tak, že se nemusíte prsty hrabat
hluboko v dipu, jelikož vnitřní vyjímatelná část dózy dip propustí
na dno.

kód: 75-8132

149 Kč

kód: 75-4422

od 139

Kč

kód: ZF-1854

99 Kč
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OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

ZFISH TRIČKO BOILIE
T-SHIRT OLIVE GREEN

ZFISH TRIČKO CARP
T-SHIRT BLACK

ZFISH TRIČKO CARP
T-SHIRT OLIVE GREEN

Z prvotřídní 100% bavlny. Trička
jsou velmi měkká, a s tím nejlepším možným příjemným pocitem
na dotek. Tričko je vyrobené
s maximální péčí v každém detailu. V tomto tričku s dlouhým
rukávem můžete vyrazit jak
k vodě, tak i do města. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,

Z prvotřídní 100% bavlny. Trička
jsou velmi měkká, a s tím nejlepším možným příjemným pocitem
na dotek. Tričko je vyrobené
s maximální péčí v každém detailu. V tomto tričku s dlouhým
rukávem můžete vyrazit jak
k vodě, tak i do města. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,

Z prvotřídní 100% bavlny. Trička
jsou velmi měkká, a s tím nejlepším možným příjemným pocitem
na dotek. Tričko je vyrobené
s maximální péčí v každém detailu. V tomto tričku s dlouhým
rukávem můžete vyrazit jak
k vodě, tak i do města. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,

kód: ZF-3226

299 Kč

kód: ZF-3234

299 Kč

kód: ZF-3238

299 Kč

ZFISH TRIČKO BOILIE
T-SHIRT LONG SLEEVE

ZFISH MIKINA HOODIE
DISTANCE CASTING

ZFISH MIKINA HOODIE
PIKE CHALLENGE

Z prvotřídní 100% bavlny. Trička
jsou velmi měkká, a s tím nejlepším možným příjemným pocitem
na dotek. Tričko je vyrobené
s maximální péčí v každém detailu. V tomto tričku s dlouhým
rukávem můžete vyrazit jak
k vodě, tak i do města. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,

Mikina je vyrobena z velmi
kvalitního materiálu, je příjemná
na dotyk a zároveň vás zahřeje
v chladném počasí a je určená pro
celoroční nošení. Má dostatečně
velkou kapuci včetně stahovacích
šňůrek a boční kapsu na zip, třeba
k uložení boilie při zakrmování.
Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL,

Mikina je vyrobena z velmi
kvalitního materiálu, je příjemná
na dotyk a zároveň vás zahřeje
v chladném počasí a je určená pro
celoroční nošení. Má dostatečně
velkou kapuci včetně stahovacích šňůrek a boční kapsy na
zip. Potisky odolné vůči seprání.
Dostupné velikosti: M, L, XL, XXL,

kód: ZF-3230

349 Kč

kód: ZF-3250

849 Kč

kód: ZF-3254

799 Kč
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ZFISH TEPLÁKY JOGGERS
DISTANCE CASTING

Tepláky jsou vyrobeny z velmi
kvalitního materiálu, jsou příjemné na dotyk a zároveň vás
zahřejí v chladném počasí. Mají
dvě boční kapsy na zip, které
jsou dokonale barevně sladěné
se stahovacími šňůrkami. Potisky
odolné vůči seprání. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,
kód: ZF-3262

699 Kč

ZFISH TEPLÁKY JOGGERS
PIKE CHALLENGE

Tepláky jsou vyrobeny z velmi
kvalitního materiálu, jsou příjemné na dotyk a zároveň vás
zahřejí v chladném počasí. Mají
dvě boční kapsy na zip, které
jsou dokonale barevně sladěné
se stahovacími šňůrkami. Potisky
odolné vůči seprání. Dostupné
velikosti: M, L, XL, XXL,
kód: ZF-3258
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699 Kč

OBLEČENÍ

ZFISH ČEPICE
CAMOU BEANIE

ZFISH ČEPICE
BLACK BEANIE

ZFISH KŠILTOVKA
Z GREY CAP

Moderní a velice hřejivá zimní
čepice v líbivém exkluzivním
kamuflážním provedení. Čepice je
vyrobena z pružné a 100% akrylátové látky v provední rib-knit pro
maximální komfort a pohodlí.
Na přední straně najdeme naše
moderní logo vyryté do koženého
podkladu.

Čepice je vyrobena z pružné
a 100% akrylátové látky v provední rib-knit pro maximální komfort
a pohodlí. Dobře se přizpůsobé
tvaru hlavy a zahřeje v zimním
počasí. Na přední straně najdeme
náš symbol Z vyrytý do koženého
podkladu. Univerzální velikost pro
všechny.

Moderní snapback kšiltovka
v líbivém šedém provedení pro
všechny rybáře, kteří chtěji
vypadat stylově nejen u vody.
Tuto kšiltovku oceníte především
v parných letních dnech. V zadní
části najdeme bílou polyesterovou síťovinu. Univerzální velikost
pro všechny.

kód: ZF-7640

299 Kč

kód: ZF-7541

229 Kč

kód: ZF-6216

249 Kč

ZFISH KŠILTOVKA
Z GREEN CAP

ZFISH KŠILTOVKA
CAMOU CAP

ZFISH POUZDRO
NA RYBÁŘSKÉ DOKLADY
SLEVA 20 %

Moderní kšiltovka v líbivém
olivově zeleném provedení pro
všechny rybáře, kteří chtěji vypadat stylově nejen u vody. Tato
kšiltovka vyniká svým pevným
tvarem a ohebným kšiltem.
V zadní straně najdeme popruh
na suchý zip pro připůsobení
jakékoli velikosti hlavy.

Moderní snapback kšiltovka
v líbivém exkluzivním kamuflážním provedení pro všechny rybáře. Tato kšiltovka vyniká naším
jedinečným a unikátním kamo
vzorem, vytvořeným z různých
druhů ryb. V zadní části najdeme
černou polyesterovou síťovinu.

Toto praktické pouzdro se bude
líbit všem, kteří mají rádi CAMO
vzor, ale hlavně si rádi ukládají své
dokumenty a doklady na přehledné a bezpečné místo, aby měli vše
chráněné a rychle po ruce. S naším novým pouzdrem už nehrozí,
že budete doklady neustále hledat
a rovnat zmuchlané z kapsy.

kód: ZF-7213

249 Kč

kód: ZF-5219

299 Kč

kód: ZF-7292

279 Kč
Strana 48

Zažijte neobyčejný rybářský výlet v Černé Hoře, kde se Vás ujme zkušený kapitán a rybář Zoran.
Jedná se převážně o lov kapitálních tuňáků, mečounů, mahi mahi a ostatních mořských predátorů.
Možnosti rybolovu:
· Rybolov v zálivu nebo blízkosti pobřeží – 6 hodinový výlet (vyplouváme v ranních hodinách
a vracíme se kolem oběda)
· Big Game rybolov na otevřeném moři – 8 hodinový výlet (vyplouváme v ranních hodinách
a vracíme se v odpoledních hodinách)
· Big Game rybolov na otevřeném moři – 24 hodin (vyplouváme ve večerních hodinách
a lovíme celou noc a celý den a vracíme se následující den odpoledne)

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonu: +382 675 953 56,
nebo e-mailu: zoran@zfishingsport.cz

ADRESA SPOLEČNOSTI / OSOBNÍ ODBĚR
Zfishing Sport Wholesale s.r.o.
Za Mototechnou 1375/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po
7:30–17:30
Út–Čt 7:30–16:30
Pá
7:30–14:30
Platba na místě pouze online – platební kartou.

AKCEPTUJEME/SPOLUPRACUJEME:

INFOLINKA (VELKOOBCHODNÍ ESHOP,
OBJEDNÁVKY)
Tel.: +420 235 311 522
Info e-mail: info@zfishingsport.cz

www.zfish.cz

