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Giga Squid spadá do naší vrcholové řady boilies a pokud přemýšlíte, s čím vyrazit na velké kapry, stává se tahle olihňová pecka jasnou volbou. Boilies obsahuje mix rostlinných, ale hlavně kvalitních rybích 
a olihňových mouček. Zásadní roli „hrají“ atraktory, mezi které patří hlavně squidové esence, které jsme dlouho kombinovali, aby finální vůně nebyla příliš ostrá, ale ani moc sladká. Vůni a chuť jsme navíc 
podpořili silicí černého pepře, o kterém víme, že je kapry akceptován snad na všech vodních plochách.
Po usilovné práci se nám podařilo vyrobit maximálně chutné a přitažlivé boilies, které budou kapři s důvěrou sbírat po celý rok. Zajímavostí je, že boilies obsahuje i drobné mini peletky s vysokým obsahem 
rybích olejů, které se při výrobním procesu částečně rozpustí, některé zůstávají v pevném stavu a celkově tak dodávají kuličkám na atraktivitě.
Jelikož nám hodně záleží na prosperitě a zdravotním stavu kaprů, i Giga Squid obsahuje náš unikátní vitamínový premix „Carp Imunity“, který podporuje jejich imunitní systém a zlepšuje zdravotní stav.

Velmi atraktivní pelety vycházející z konceptu boilies Giga Squid. Obsahují všechny významné atraktory a tekuté složky jako samotné boilies. Jsou ideální jako doplněk k boilies, do PVA punčoch nebo jako 
perfektní nástraha pro rychlé chytání. Pelety nabízíme ve 3 a 18 mm, kdy malé (3 mm) jsou vhodné do PVA punčoch a velké (18 mm) jsou krom vnazení i skvělou nástrahou!

Jedná se o produkt, který nám dopomohl k vět-
šině závodních úspěchů a k mnoha, obrovským 
rybám! Kriticky vyvážená nástraha, která se lehce 
vznáší nad háčkem a při správné prezentaci se 
její „chování“ podobá volným návnadám. Řadu 
Criticals rozšiřujeme i o příchuť Giga Squid!

Vysoce atraktivní chytací pelety, které jsou ide-
ální pro aktivní rybolov a závodní rybařinu. Jsou 
vyrobené z prvotřídních boilie mixů a tekutých 
atraktorů. Oproti klasickým peletám mají o 40% 
delší dobu rozpadu a jsou tak ideální nástrahou 
pod háček. Nově rozšiřuje řady Chytacích pelet  
i příchuť Giga Squid!

Skvělá nástraha ve tvaru válečku, která pomáhá 
docílit záběru v co nejkratším čase. Je perfektní 
pro krátkodobé i závodní chytání. Obsahuje vel-
kou dávku atraktorů a základní mix je upraven 
tak, aby se mnohem rychleji rozpouštěl. Řada 
Attract Hookers byla rozšířena i o příchuť Giga 
Squid!

Plovoucí boilies v růžové barvě a příchuti Giga 
Squid je skutečnou ohlihňovou klasikou, kterou 
kapři doslova zbožňují. Základ tvoří náš originální 
pop-up mix, který skvěle uvolňuje atraktory po 
dlouhý čas a navíc má skvělé plovoucí vlastnosti.

READY BOILIES

PELETY

CRITICALS ATTRACT HOOKERS CHYTACÍ PELETY POP - UP

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID GIGA SQUIDGIGA SQUID GIGA SQUID

2002958 Ready boilie Giga Squid - 20 mm, 250 g 179,- Kč

2002910 Ready boilie Giga Squid - 15 mm, 900 g 499,- Kč

2002927 Ready boilie Giga Squid - 18 mm, 900 g 499,- Kč

2002934 Ready boilie Giga Squid - 20 mm, 900 g 499,- Kč

2002941 Ready boilie Giga Squid - 24 mm, 900 g 499,- Kč

2002989 Ready boilie Giga Squid - 30 mm, 900 g 499,- Kč

2002965 Ready boilie Giga Squid - 20 mm, 2,7 kg 1 449,- Kč

2002972 Ready boilie Giga Squid - 24 mm, 2,7 kg 1 449,- Kč

2003382 Pelety Giga Squid 3 mm - 1 kg 219,- Kč 2002859 Pelety Giga Squid 18 mm s dírkou - 1 kg 219,- Kč

2002774 Criticals boilie Giga Squid 18 mm 150 g 259,- Kč

2002781 Criticals boilie Giga Squid 20 mm 150 g 259,- Kč

2002798 Criticals boilie Giga Squid 24 mm 150 g 259,- Kč

2002712 Attract Hookers Giga Squid 14 mm 150 g 175,- Kč

2002729 Attract Hookers Giga Squid 18 mm 150 g 175,- Kč

2002811 Chytací pelety Giga Squid 10 mm 150 g 99,- Kč

2002828 Chytací pelety Giga Squid 18 mm 150 g 99,- Kč

2002866 POP-UP Giga Squid - růžová 20 g / 10 mm 189,- Kč

2002873 POP-UP Giga Squid - růžová 50 g / 14 mm 199,- Kč

2002880 POP-UP Giga Squid - růžová 50 g / 18 mm 199,- Kč
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Silně nadipované a atraktivní boilies, které je 
určeno pro okamžité použití. Je ideální volbou 
pro rybáře, kteří chodí k vodě na krátké vycházky  
a chtějí docílit rychlého záběru. Balení obsahuje 
mix 18 a 20 mm boilies. Řadu Boilies v dipu rozši-
řujeme i o příchuť Giga Squid!

Vysoce atraktivní práškový dip vhodný pro za-
traktivnění všech druhů nástrah. Pro maximální 
účinnost namočte nástrahu ve vodě či tekutém 
dipu, nechte okapat, následně obalte v práško-
vém dipu a nechte zavadnout cca 2 minuty. Ten-
to postup je možné opakovat vícekrát pro extra 
dlouhou atraktivitu.

Booster, který oceníte během krátkodobého ryba-
ření nebo vždy, když potřebujete návnadu co nej-
víc zatraktivnit. Je vyroben z vybraných tekutých 
potrav, olejů a dalších nepostradatelných aditiv  
a dochucen dle druhu našich příchutí. Řada boos-
terů je nyní rozšířena i o příchuť Giga Squid!

Naše Liquid Food Dipy se stali během let po-
jmem. Jsme si naprosto jistí, že přírodní atrak-
tivita a vysoký obsah aminokyselin v kombinaci 
s prvotřídními esencemi a dalšími atraktory jsou 
přesně to, co nesmí chybět v tašce s nástrahami 
žádného rybáře! Nově rozšiřuje řady našich dipů  
i příchuť Giga Squid!

Stick Mix je určen pro všechny milovníky krátkodobého rybaření, chytání na závodech nebo pro 
všechny, kteří chtějí docílit co nejrychlejšího záběru kdykoliv a kdekoliv. Základním předpokladem 
pro správně fungující náplň do PVA punčoch nebo sáčků, je použití čistě přírodních produktů. Zde 
to jsou ty nejhodnotnější rybí moučky, přírodní extrakty z mořských živočichů nebo pikantní koření 
a unikátní přísada zajišťující vhodnou konzistenci a vlhkost mixu. Speciálním výrobním procesem 
se nám podařilo dosáhnout dokonalé konzistence a díky přírodním složkám bylo docíleno silného 
potravinového signálu.

Naše esence jsou tím nejlepším z naší nabídky. 
Tato extrémně kvalitní aromata se řadí mezi svě-
tovou elitu. Nově rozšiřuje řady esencí i příchuť 
Giga Squid!

Silně nadipované a atraktivní halibut pelety jsou 
určeny pro okamžité použití. Jsou ideální volbou 
pro rybáře, kteří chodí k vodě na krátké vycházky 
a chtějí docílit rychlého záběru. Díky prodloužené 
době rozpadu jsou ideální nástrahou pod háček. 
Balení obsahuje mix 15 a 20 mm pelet v příchuti 
Giga Squid.

Hotové PVA punčochy jsou ideální pro rybáře, 
kteří nechtějí nebo nemohou ztrácet čas s výro-
bou vlastních PVA. Skvělé i pro rybářské závody, 
kde času není nikdy dost. Punčochy o délce cca 
35 mm jsou naplněny 3 mm peletami Giga Squid. 
V balení vždy po 20 ks.

LUM-X je atraktor s maximální účinností a skvě-
lými výsledky, který slouží hlavně jako booster 
nebo dip. Je vyroben tak, aby se velmi rychle 
vsáknul do boilies, pelet nebo PVA punčošek. Ve 
vodě vytváří intenzivní barevný zákal, ale hlavně 
do vodního prostředí uvolňuje přijemnou vůni a 
chuť, která velmi rychle příláká ryby ke krmení.

Obalovací těsto pro finální zatraktivnění nástrahy. 
Díky perfektní rozpustnosti a uvolňování atrak-
torů učiní nástrahu na několik hodin pro kapry 
nepřehlédnutelnou. Řada obalovacích past byla 
rozšířena i o příchuť Giga Squid!

Skvělý CSL Mixer, vyrobený z Corn Steep Lique-
ru, doplněný o nejkvalitnější esence a přírodní 
atraktory. Perfektní tekutina, která je vhodná 
pro zatraktivnění boilies, pelet, method mixů 
nebo partiklu! Nově doplňuje řady CSL Mixérů  
i příchuť Giga Squid!

BOILIES V DIPU

POWDER DIP

BOOSTER

HALIBUT V DIPU

READY PVA STICKS

LUM-X

LIQUID FOOD DIP

STICK MIX

ESENCE

READY PASTE

CSL MIXER

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

GIGA SQUID

2002750 Boilies v dipu Giga Squid - 18+20 mm, 250 g 199,- Kč

2002903 Práškový dip Giga Squid 60 g 150,- Kč

2002767 Booster - Giga Squid - 250 ml 179,- Kč

2002835 Liquid Food dip - Giga Squid 100 ml 269,- Kč

2003016 Stick mix Giga Squid 500 g 219,- Kč

2002743 Esence Giga Squid 50 ml 350,- Kč

2002736 Black halibut v dipu Giga Squid - 15+20 mm, 250 g 155,- Kč

2003009 Ready PVA Stick – Giga Squid 20 ks 259,- Kč

2002842 LUM-X RED Liquid Glow Giga Squid 115 ml 399,- Kč

2002996 Ready pasta Giga Squid 150 g 149,- Kč

2002804 CSL Mixer - Giga Squid 500 ml 109,- Kč



Boilies Crab je založeno na kvalitních rostlinných moučkách, s vyšším podílem konopné mouky. Podstatnou součástí jsou také masové a rybí moučky a hlavně vysoká dávka aromatické krabí esence, která 
je pro kapry přirozeně přitažlivá. Boilies je navržen tak, aby se rychleji rozpouštěl a tím se do vody postupně uvolňovaly moučky a esence. Tím pádem se pro kapry stává ještě více přitažlivějším a rychleji 
dohledatelným. Po vhození do vody, se začne odlupovat vnější vrstva, která uvolňuje do okolí lákavé atraktory a drobná sousta, ale střed kuličky zůstává stále tvrdý. To znamená, že vaše nástraha bude „čekat“ 
na větší kapry v době, kdy se loviště uklidní po odplutí menší kapříků a bílé ryby.
Rozpustnost kuliček je zhruba od 4 do 24 h dle teploty vody a záleží také na aktivitě bílé ryby. Boilies je vhodné pro celoroční rybolov, je určené hlavně pro aktivní rybařinu, krátké vycházky či závodní rybaření.

Velmi atraktivní pelety vycházející z konceptu boilies Crab. Obsahují všechny významné atraktory a tekuté složky jako samotné boilies. Jsou ideální jako doplněk k boilies, do PVA punčoch nebo jako perfektní 
nástraha pro rychlé chytání. Pelety nabízíme ve 3 a 18 mm, kdy malé (3 mm) jsou vhodné do PVA punčoch a velké (18 mm) jsou krom vnazení i skvělou nástrahou!

READY BOILIES

PELETY

CRAB

CRAB

2002279 Ready boilie Crab - 20 mm, 250 g 109,- Kč

2002255 Ready boilie Crab - 18 mm, 1 kg 299,- Kč

2002262 Ready boilie Crab - 20 mm, 1 kg 299,- Kč

2003276 Pelety Crab 3 mm - 1 kg 219,- Kč

2002293 Ready boilie Crab - 24 mm, 1 kg 299,- Kč

2002286 Ready boilie Crab - 20 mm, 3 kg 869,- Kč

2002309 Ready boilie Crab - 24 mm, 3 kg 869,- Kč

2002200 Pelety Crab 18 mm s dírkou - 1 kg 219,- Kč
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Silně nadipované a atraktivní boilies, které je 
určeno pro okamžité použití. Je ideální volbou 
pro rybáře, kteří chodí k vodě na krátké vycházky  
a chtějí docílit rychlého záběru. Balení obsahuje 
mix 18 a 20 mm boilies. Řadu Boilies v dipu rozši-
řujeme i o příchuť Crab!

Booster, který oceníte během krátkodobého 
rybaření nebo vždy, když potřebujete návnadu 
zatraktivnit. Je vyroben z vybraných tekutých 
potrav, olejů a dalších nepostradatelných aditiv  
a dochucen dle druhu našich příchutí. Řada boos-
terů je nyní rozšířena i o příchuť Crab!

Naše Liquid Food Dipy se stali během let po-
jmem. Jsme si naprosto jistí, že přírodní atrak-
tivita a vysoký obsah aminokyselin v kombinaci 
s prvotřídními esencemi a dalšími atraktory jsou 
přesně to, co nesmí chybět v tašce s nástrahami 
žádného rybáře! Nově rozšiřuje řady našich dipů 
i příchuť Crab!

Naše esence jsou tím nejlepším z naší nabídky. 
Tato extrémně kvalitní aromata se řadí mezi svě-
tovou elitu. Nově rozšiřuje řady esencí i příchuť 
Crab!

Silně nadipované a atraktivní halibut pelety jsou 
určeny pro okamžité použití. Jsou ideální volbou 
pro rybáře, kteří chodí k vodě na krátké vycházky 
a chtějí docílit rychlého záběru. Díky prodloužené 
době rozpadu jsou ideální nástrahou pod háček. 
Balení obsahuje mix 15 a 20 mm pelet v příchuti 
Crab.

LUM-X je atraktor s maximální účinností a skvě-
lými výsledky, který slouží hlavně jako booster 
nebo dip. Je vyroben tak, aby se velmi rychle 
vsáknul do boilies, pelet nebo PVA punčošek. Ve 
vodě vytváří intenzivní barevný zákal, ale hlavně 
do vodního prostředí uvolňuje přijemnou vůni a 
chuť, která velmi rychle příláká ryby ke krmení.

Obalovací těsto pro finální zatraktivnění nástrahy. 
Díky perfektní rozpustnosti a uvolňování atrak-
torů učiní nástrahu na několik hodin pro kapry 
nepřehlédnutelnou. Řada obalovacích past byla 
rozšířena i o příchuť Crab!

Skvělý CSL Mixer, vyrobený z Corn Steep Lique-
ru, doplněný o nejkvalitnější esence a přírodní 
atraktory. Perfektní tekutina, která je vhodná 
pro zatraktivnění boilies, pelet, method mixů 
nebo partiklu! Nově doplňuje řady CSL Mixérů  
i příchuť Crab!

BOILIES V DIPU

BOOSTER

HALIBUT V DIPU

LUM-X

LIQUID FOOD DIP

ESENCE

READY PASTE

CSL MIXER

CRAB

CRAB

CRAB

CRAB

CRAB

CRAB

CRAB

CRAB

2002118 Boilies v dipu Crab - 18+20 mm, 250 g 199,- Kč

2002156 Booster - Crab - 250 ml 179,- Kč

2002330 Liquid Food dip - Crab 100 ml 269,- Kč

2030108 Esence Crab 50 ml 350,- Kč

2002101 Black halibut v dipu Crab - 15+20 mm, 250 g 155,- Kč

2002194 LUM-X YELLOW Liquid Glow Crab 115 ml 399,- Kč

2002316 Ready pasta Crab 150 g 149,- Kč

2002163 CSL Mixer - Crab, 500 ml 109,- Kč

Jedná se o produkt, který nám dopomohl k vět-
šině závodních úspěchů a k mnoha, obrovským 
rybám! Kriticky vyvážená nástraha, která se lehce 
vznáší nad háčkem a při správné prezentaci se 
její „chování“ podobá volným návnadám. Řadu 
Criticals rozšiřujeme i o příchuť Crab!

Vysoce atraktivní chytací pelety, které jsou ide-
ální pro aktivní rybolov a závodní rybařinu. Jsou 
vyrobené z prvotřídních boilie mixů a tekutých 
atraktorů. Oproti klasickým peletám mají o 40% 
delší dobu rozpadu a jsou tak ideální nástrahou 
pod háček. Nově rozšiřuje řady Chytacích pelet 
i příchuť Crab!

Skvělá nástraha ve tvaru válečku, která pomáhá 
docílit záběru v co nejkratším čase. Je perfektní 
pro krátkodobé i závodní chytání. Obsahuje vel-
kou dávku atraktorů a základní mix je upraven 
tak, aby se mnohem rychleji rozpouštěl. Řada 
Attract Hookers byla rozšířena i o příchuť Crab!

Plovoucí boilies v bílé barvě a příchuti Crab je 
prvotřídní lahůdka, která nenechá jediného kapra  
v klidu. Základ tvoří náš originální pop-up mix, 
který skvěle uvolňuje atraktory po dlouhý čas  
a navíc má skvělé plovoucí vlastnosti.

CRITICALS ATTRACT HOOKERS CHYTACÍ PELETY POP - UP
CRAB CRABCRAB CRAB

2002125 Criticals boilie Crab 18 mm 150 g 259,- Kč

2002132 Criticals boilie Crab 20 mm 150 g 259,- Kč

2002149 Criticals boilie Crab 24 mm 150 g 259,- Kč

2002170 Chytací pelety Crab 10 mm 150 g 99,- Kč

2002187 Chytací pelety Crab 18 mm 150 g 99,- Kč

2002088 Attract Hookers Crab 14 mm 150 g 175,- Kč

2002095 Attract Hookers Crab 18 mm 150 g 175,- Kč

2002217 Plovoucí boilies Crab - 20 g / 10 mm 189,- Kč

2002224 Plovoucí boilies Crab - 50 g / 14 mm 199,- Kč

2002231 Plovoucí boilies Crab - 50 g / 18 mm 199,- Kč
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Vysoce atraktivní práškový dip vhodný pro za-
traktivnění všech druhů nástrah. Pro maximální 
účinnost namočte nástrahu ve vodě či tekutém 
dipu, nechte okapat, následně obalte v práško-
vém dipu a nechte zavadnout cca 2 minuty. Ten-
to postup je možné opakovat vícekrát pro extra 
dlouhou atraktivitu.

Stick Mix je určen pro všechny milovníky krátkodobého rybaření, chytání na závodech nebo pro 
všechny, kteří chtějí docílit co nejrychlejšího záběru kdykoliv a kdekoliv. Základním předpokladem 
pro správně fungující náplň do PVA punčoch nebo sáčků, je použití čistě přírodních produktů. Zde 
to jsou ty nejhodnotnější rybí moučky, přírodní extrakty z mořských živočichů nebo pikantní koření 
a unikátní přísada zajišťující vhodnou konzistenci a vlhkost mixu. Speciálním výrobním procesem 
se nám podařilo dosáhnout dokonalé konzistence a díky přírodním složkám bylo docíleno silného 
potravinového signálu.

Hotové PVA punčochy jsou ideální pro rybáře, 
kteří nechtějí nebo nemohou ztrácet čas s výro-
bou vlastních PVA. Skvělé i pro rybářské závody, 
kde času není nikdy dost. Punčochy o délce cca 
35 mm jsou naplněny 3 mm peletami Crab. V ba-
lení vždy po 20 ks.

POWDER DIP READY PVA STICKS STICK MIX
CRAB CRABCRAB

2002248 Práškový dip Crab 60 g 150,- Kč 2003528 Stick Mix Crab 500 g 219,- Kč2002323 Ready PVA Stick – Crab 20 ks 259,- Kč

Prvotřídní vařená kukuřice, ochucená našimi skvělými esencemi a aditivy. Kapři a kukuřice, to je absolutní klasika – lze ji použít jako nástrahu i pro vnadění. Můžete ji bez obav používat i do PVA punčoch 
nebo pytlíků. V nabídce máme 6 variant – 1 přírodní vůně (Nature) a 5 našich oblíbených příchutí – Gigantica, Devill Krill, Kill Krill, Strawberry a Honey. Kukuřice je dodávána v kilovém, uzavíratelném pytlíku 
na zip. Není-li uskladněna na přímém slunci nebo ve vysokých teplotách, vydrží vám opakovaně i týden a déle.

6 PŘÍCHUTÍ

2002477 Nikl - Partikl kukuřice - Nature 1 kg 89,- Kč

2002439 Nikl - Partikl kukuřice - Gigantica 1 kg 89,- Kč

2002460 Nikl - Partikl kukuřice - Honey 1 kg 89,- Kč

2002453 Nikl - Partikl kukuřice - Kill Krill 1 kg 89,- Kč

2002446 Nikl - Partikl kukuřice - Devill Krill 1 kg 89,- Kč

2002484 Nikl - Partikl kukuřice - Strawberry 1 kg 89,- Kč 

VAŘENÝ PARTIKL - KUKUŘICE



Stylové a praktické kraťasy v maskáčové barvě. 
Zapínání na zip a skrytý knoflík. Dohromady mají 
kraťasy 6 kapes, z toho 4 (boční a zadní) jsou 
opatřeny suchým zipem. Logo Nikl na boční  
a zadní kapse.

Pletený kulich s bambulí a silikonovým logem 
Nikl. Příjemně zelená barva je vhodná jak na ryby, 
tak do města. Univerzální velikost, která padne 
všem!

Černé tepláky s logem Nikl budete rádi nosit jak 
u vody, tak i doma. Mají elastický pas se staho-
vací šňůrkou, elastické konce nohavic, dvě boční 
kapsy na zip a jednu kapsu zadní. Jsou vyrobe-
ny z příjemného materiálu – 80% bavlna / 20% 
polyester.

Vylepšená verze našeho kulichu Beanie L-Fleece 
Grey X. Kulich v moderním designu a s hřejivým 
vnitřním materiálem. Stylová, šedivá barva je 
vhodná jak na ryby, tak do města. Univerzální ve-
likost, která padne všem!

NIKL KRAŤASY NIKL TEPLÁKY NIKL KULICH NIKL KULICH
CAMO KRAŤASY S LOGEM BOBBLE BEANIE GREENTEPLÁKY S VÝŠIVKOU BEANIE L-FLEECE GREY X V2

Pouze MO Nikl Kraťasy s logem (S - XXXL) 1 299,- Kč Pouze MO Nikl Tepláky s výšivkou (S - XXL) 1 099,- Kč 2003672 Nikl Kulich - Bobble Beanie Green 499,- Kč 2004242 Nikl Kulich - Beanie L-Fleece Grey X V2 499,- Kč

Stylové tričko „Carp Beneath the Surface“ je první produktem z připravo-
vané řady NIKL ARTIST SERIES. Ta by měla propojovat světy stylového 
rybářského oblečení a precizně vytvořených grafických děl, která rozbuší 
srdce nejednomu rybáři. Příjemně padnoucí tričko CBTS si rádi vezmete 
jak na ryby, tak do města. Na levém prsu naleznete malé logo Nikl a na 
zádech velký print dvou kaprů pod vodní hladinou, přesně z toho pohledu, 
který máme tolik rádi. Díky speciální technologii není samotný potisk na 
textilu takřka cítit. Tričko nabízíme ve 3 barvách - černá, zelená a bílá.

Stylová mikina na zip „Carp Beneath the Surface“ je dalším produktem 
z řady NIKL ARTIST SERIES. Ta by měla propojovat světy stylového ry-
bářského oblečení a precizně vytvořených grafických děl, která rozbuší 
srdce nejednomu rybáři. Stylovou, dobře padnoucí mikinu na zip CBTS 
si rádi vezmete jak na ryby, tak do města. Na levém prsu naleznete 
malé logo Nikl a na zádech velký print dvou kaprů pod vodní hladinou, 
přesně z toho pohledu, který máme tolik rádi.

NIKL TRIKO

NIKL MIKINA

Pouze MO Triko Artist Series/Carp Beneath The Surface - černá / zelená / bílá 499,- Kč

Pouze MO Nikl Mikina Artist Series/Carp Beneath The Surface zip černá  1 499,- Kč

CARP BENEATH THE SURFACE

CARP BENEATH THE SURFACE
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Vlasec Total Contact Line znamená především nekompromisní kvalitu! Je určený pro daleké vyvážky, 
ale samozřejmě se s ním dá i dobře nahazovat. Vlasec je skvělý při použití na těžkých revírech s vel-
kým výskytem kamenů a jiných potopených překážek. Protože vlasec perfektně kopíruje kontury dna 
a bude místy ležet na dně i stovky metrů, je odolnost a oděruvzdornost na hranách nebo v mušlových 
polích absolutní prioritou. Pro revíry, kde se nesmí používat šňůry, je tento vlasec ideální variantou! 
Total Contact Line má oproti jiným vlascům menší průtažnost, skvělou pevnost a díky speciální po-
vrchové úpravě je maximálně oděruvzdorný. Pro vlasec jsme zvolili dobře viditelnou žlutou barvu, 
abyste měli vlasec pořád na očích. V balení po 1200 m a v průměrech 0,30 nebo 0,35 mm.

Spodová šňůra Total Spod / Marker Braid je unikátní produkt, který oceníte při spodování, markero-
vání a především při dopravování zakrmovacích raket do velké vzdálenosti. Při zakrmování na dlouhé 
vzdálenosti je klíčový tenký průměr a zároveň velká pevnost. Pro markerování je zase zásadní abso-
lutní neprůtažnost pletenky při osahávaní dna. Total Spod / Marker Braid kombinuje tyto vlastnosti, 
má nulovou průtažnost, velkou nosnost, oválný průměr a je precizně spletená. Skvěle se ukládá na 
cívky navijáků a dobře se z nich při náhozu odmotává. Velkým bonusem a odlišností od drtivé většiny 
podobných pletenek je speciální teflonová úprava. Díky ní získala Total Spod / Marker Braid měkkost, 
dokonale hladký povrch a nejlepší odhozové vlastnosti. V balení po 300 m.

Perfektně potápivá šňůra Total Contact Sinking je navržena do nejnáročnějších podmínek! Je určená 
především na vyvážku, ale můžete s ní i nahazovat. Pletená šňůra má výborné vlastnosti – je precizně 
splétaná, má oválný průměr, vysokou pevnost a díky speciální povrchové úpravě je neobyčejně měk-
ká. Total Contact Sinking (zelená) se oproti šňůře Total Contact (žlutá) velmi dobře potápí a kopíruje 
dno. Je vhodná pro rybáře, kteří upřednostňují šňůry přišpendlené u dna, namísto jejich vedení pod 
hladinou nebo ve sloupci. Tyto vlastnosti oceníte například na revírech, kde je silná lodní doprava nebo 
se provozují vodní sporty. Total Contact Sinking je v zelené barvě a v balení po 300 nebo 1200 m.

Absolutní měkkost a poddajnost je to první, čím si vás Soft-X okamžitě získá! Návazcová pletenka 
je silně potápivá a skvěle kopíruje dno. Soft-X je spletená z několika druhů materiálů a tím získává 
neuvěřitelnou pevnost a odolnost. Využijete ji při tvorbě nejrůznějších druhů návazců, je ideální pro 
kombinované návazce nebo pro výrobu boilies vlasů.
Díky své měkkosti doporučujeme vždy volný konec šňůrky dvakrát protáhnout očkem háčku nebo 
obratlíku a následně pokračovat ve vázání uzlu. V balení po 20 m a v libráži - 15, 25 a 45 lb.

TOTAL CONTACT LINE
KMENOVÝ VLASEC

CRU301201 Carp´R´Us - Total Spod/Marker Braid Fluo green 300m, 0,19mm / 6,8kg/15lb 1 099,- Kč

CRU301101 Total Contact Sinking Green 300m, 0,25mm 8,2kg/18lb 1 099,- Kč

CRU301102 Total Contact Sinking Green 1200m, 0,25mm 8,2kg/18lb 3 899,- Kč

CRU301105 Carp´R´Us - Total Contact Line yellow 1200m, 0,30mm 9,1kg/20lb 790,- Kč

CRU301106 Carp´R´Us - Total Contact Line yellow 1200m, 0,35mm 11,4kg/25lb 790,- Kč

CRU301315 Soft-X - 15lb, 20m 499,- Kč

CRU301325 Soft-X - 25lb, 20m 499,- Kč

CRU301345 Soft-X - 45lb, 20m 499,- Kč

TOTAL CONTACT SINKING

SOFT-X

POTÁPIVÁ KMENOVÁ ŠŇŮRA

NÁVAZCOVÁ ŠŇŮRKA
TOTAL SPOD & MARKER
SPODOVÁ A MARKEROVACÍ ŠŇŮRA
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Speciální nůžky pro stříhání všech druhů měk-
kých návazcových šňůrek. Extra ostré čepele 
nůžek si poradí i s těmi nejjemnějšími šňůrkami  
a speciální povrchová úprava zajistí jejich dlouho-
dobou ostrost. Drobnost, bez které se žádný ry-
bář neobejde! Na stříhání tuhých materiálů nebo 
PVA punčošek doporučujeme používat pevnější 
nůžky - Titan Scissors.

Ztužené fluorokarbonové návazce, vyrobené 
z našeho exkluzivního 15 lbs fluorocarbonu – 
Clearwater. Ideální pro tvorbu Ronnie nebo Spi-
nner rigů. Smyčky vytvořené unikátní Carp´R´Us 
tavící technologií drží lépe, než jakýkoliv uzel! Stiff 
Link - Loop & Loop z 15 lb fluorocarbonu je maxi-
málně účinný na aktivní a závodní rybařinu.

Vůně do auta s logem Carp´R´Us nebo Nikl na 
obou stranách. Tento osvěžovač vzduchu s vůní 
melounu a kiwi provoní vaše auto na opravdu 
dlouhou dobu. Samozřejmostí je gumička pro za-
věšení do interiéru auta. Průměr voňavé destičky 
je 70 mm.

Pro příznivce smršťovacích hadiček jsme 
vyvinuli tuto skvělou lahůdku - teplem smrš-
titelné trubičky. Jsou jediné na trhu s tak výraz-
nou smršťovací schopností! Nová smršťovací 
hadička v zelenošedé barvě s poměrem sm-
rštění 2:1. Skvělá pro vytváření klasických, be-
zuzlových návazců s rovnátkem, nebo návazec 
Whitty Pool. 8 kusů v balení.

Ztužené fluorokarbonové návazce, vyrobené  
z našeho exkluzivního 15 lb fluorocarbonu – 
Clearwater. Ideální pro prezentaci plovoucích 
nástrah, potápivého boilies nebo pelet.

Pletený kulich s bambulí a silikonovým logem 
Carp´R´Us. Příjemně zelená barva je vhodná jak 
na ryby, tak do města. Univerzální velikost, která 
padne všem!

BRAID SCISSORS

STIFF LINK

SHRINKTUBE

READY RONNIE RIG VŮNĚ DO AUTA CARP´R´US KULICH

NŮŽKY NA PLETENKY

LOOP & LOOP - 15 lb CARP´R´US / NIKL

SMŠŤOVACÍ HADIČKA

HOTOVÝ NÁVAZEC - 15 lb BOBBLE BEANIE GREEN

CRU505512 Carp´R´Us - Shrinktube Green/
Grey, 8 pcs

109,- Kč

CRU401715 Carp´R´Us - Stiff Link - Loop & Loop 
- 9,5cm 15lb, 3 pcs

159,- Kč

CRU401615 Carp´R´Us - Stiff Link - Loop & Loop 
- 16,5cm 15lb, 3 pcs 

159,- Kč

CRU959013 Carp´R´Us - Vůně do auta V2 49,- Kč

2003023 Karel Nikl - Vůně do auta V2 49,- Kč

CRU801594 Carp´R´Us - Ready Ronnie rig  
15 lb - Centurion 6, 9,5cm  2 pcs

189,- Kč

CRU801595 Carp´R´Us - Ready Ronnie rig  
15 lb - Centurion 8, 9,5cm  2 pcs

189,- Kč

CRU801591 Carp´R´Us - Ready Ronnie rig 15 lb - 
Centurion 6, 16,5cm  2 pcs

189,- Kč

CRU801592 Carp´R´Us - Ready Ronnie rig 15 lb - 
Centurion 8, 16,5cm  2 pcs

189,- Kč CRU959014 Carp´R´Us Kulich - Booble 
Beanie Green

499,- Kč

CRU506007 Carp´R´Us - Braid Scissors 319,- Kč
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Ideální volba pro rybáře, kteří chtějí kompaktní a rychle postavené brolly bez nutnosti dělat kompromisy ohledně výšky přístřešku. Tempest Brolly 100T Aquatexx EV je o 25 cm vyšší, než klasické Tempest 
Brolly a díky materiálu Aquatexx EV nabízí bezkonkurenční voděodolnost (25 000 mm). Vyšší provedení je šetrnější k vašim zádům a umožňuje lepší a pohodlnější výhled na vodní hladinu i za nepříznivého 
počasí.
Součástí brolly je i napínací popruh, T-kolíky, dvě 48 palcové bouřkové tyče Quicksticks, odnímatelný přední panel a odolná podlážka.

TEMPEST BROLLY 100T Aquatexx EV
BROLLY TRAKKER

TR201539 Trakker Brolly - Tempest 100 T Brolly Aquatexx EV 18 199,- Kč

TR201540 Trakker Kšilt + přehoz - Tempest Brolly Aquatexx EV 100 
T Skull Cap Wrap

9 099,- Kč TR201543 Trakker Moskytiérový panel - Tempest 100 T Brolly 
Aquatexx EV Insect Panel

2 469,- Kč TR201544 Trakker Ložnice - Tempest 100 T Brolly Aquatexx EV 
Capsule

4 029,- Kč

Proměňte Tempest 100T Brolly Aquatexx EV® na dvouplášťový 
přístřešek přidáním kšiltu Skull Cap Wrap. Skull Cap Wrap snižu-
je kondenzaci a nabízí extra ochranu před vrtochy počasí. Jeho 
prodloužená zadní část a boky poskytují pokrytí velké části brolly, 
čímž také snižuje kondenzaci v chladnějších měsících. Tempest 
100T Brolly Skull Cap Wrap Aquatexx EV™ lze snadno nasadit bě-
hem několika sekund!

Přední panel, vyrobený z odolné, lehké polyesterové síťoviny a na-
vržený speciálně pro Tempest Brolly 100T Aquatexx EV, zabrání 
vniknutí nežádoucího hmyzu nebo jiných tvorů. Magnetický sys-
tém otevírání/zavírání umožňuje rychlé odchody ve chvíli, kdy se 
váš signalizátor rozkřičí!

Tempest 100T Brolly Inner Capsule vytváří plně uzavřenou vnitřní 
„místnost“ se všitou podlážkou, která vytváří dokonalý dvouvrstvý 
přístřešek. Speciálně navržená pro Tempest 100T Brolly Aquatexx 
EV, perfektní pro ochranu před hlodavci a jinými nežádoucími 
hosty a navíc výrazně snižuje kondenzaci. Vnitřní kapsle se velmi 
snadno nasazují na závěsné body a najdete zde několik chytrých 
kapes, které se hodí pro klíče, peněženku nebo příposlech.

100T SKULL CAP WRAP 100T MAGNETIC INSECT PANEL 100T INNER CAPSULE
KŠILT / PŘEHOZ TRAKKER PANEL PROTI HMYZU TRAKKER VNITŘNÍ KAPSLE TRAKKER
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Snad všichni kapraři dlouho hledali dokonalý typ bivaku, který by jim u vody mohl nahradit komfort domova. A proto prošel tradiční model důkladným přepracováním. Pro splnění požadavků byl původní 
model doplněn o řadu dalších funkcí, které umožňují optimální pohodlí a větší funkčnost bivaku. Nový design kompozitního bloku GRP má sníženou hmotnost, a to při zachování stejné mechanické síly jako 
jeho předchůdce. To z něj dělá, spolu se stávající odolností vůči počasí a teplotním vlivům, přímo ideální typ pro náročného kapraře.
Nově vyvinutý materiál Aquatexx EV™, s hodnotou vodního sloupce 25 000 mm, si upevňuje pozici lídra na trhu a je doslova snem každého kapraře. Nedocenitelné výhody Ultralite 100 Bivvy Aquatexx EV™ 
1.0 jsou i jeho lehkost při manipulaci a prodyšnost materiálu.

BROLLY AQUA

AQ401580 Aqua Bivak - Ultralite 100 Bivvy Aquatexx EV 1.0 23 399,- Kč

Rychle postavitelný bivak, který představuje to nejlepší ve své třídě z hlediska ceny, spolehlivosti  
a snadného použití. Je vyroben je z polyesterové látky 210D a polymerového, skelnými vlákny vy-
ztuženého, pantového bloku, který udržuje celkovou hmotnost na minimu při zachování vynikající 
pevnosti a ochrany proti povětrnostním vlivům. 
Velikost 100 je optimální pro jedno lehátko a vybavení pro jednoho rybáře. Navíc celý bivak váží pouze 
8,5 kg (včetně předního panelu, podlážky, bouřkových tyčí a kolíků).
Zvlášť se prodává kšilt Cyclone 100 Skull Cap, který se snadno nasazuje a nabízí extra vrstvu izolace 
proti kondenzaci a chladnějšímu počasí. Skull Cap také nabízí skvělou ochranu v horkých letních mě-
sících tím, že udržuje vnitřek přístřešku chladnější, než samotný bivak s jednou vrstvou.

Rychle postavitelný bivak, který představuje to nejlepší ve své třídě z hlediska ceny, spolehlivosti  
a snadného použití. Je vyroben z polyesterové látky 210D a polymerového, skelnými vlákny vyztuže-
ného, pantového bloku, který udržuje celkovou hmotnost na minimu při zachování vynikající pevnosti 
a ochrany proti povětrnostním vlivům. 
Velikost 150 je optimální pro kapraře, kteří potřebují ve svém bivaku více místa, vejde se sem jedno 
extra velké lehátko a stále zbývá spousta místa pro další vybavení.
Zvlášť se prodává kšilt Cyclone 150 Skull Cap, který se snadno nasazuje a nabízí extra vrstvu izolace 
proti kondenzaci a chladnějšímu počasí. Skull Cap také nabízí skvělou ochranu v horkých letních mě-
sících tím, že udržuje vnitřek přístřešku chladnější, než samotný bivak s jednou vrstvou.

CYCLONE 100 BIVVY
BIVAK CYGNET

CY616101 Cygnet Bivak - Cyclone 100 Bivvy 9 359,- Kč

CY616105           Cygnet Kšilt - Cyclone 100 Skull Cap 2 209,- Kč

CY616201 Cygnet Bivak - Cyclone 150 Bivvy 10 919,- Kč

CY616205 Cygnet Kšilt - Cyclone 150 Skull Cap 2 860,- Kč

CYCLONE 150 BIVVY
BIVAK CYGNET

ULTRALITE 100 BIVVY Aquatexx EV 1.0



Zimní oblek CR-3 je aktualizovaná verze původního, třídílného obleku. Tento praktický zimní oblek pro lov kaprů doslova nastavuje měřítko zimnímu rybářskému oblečení. Díky bezkonkurenčním tepelným 
vlastnostem, voděodolnému povlaku z teflonu (vodní sloupec 5 000 mm) a podlepeným švům vás tento zimní oblek udrží v teple a suchu i v těch nejdrsnějších podmínkách. Kombinace robustní rybářské 
bundy, laclových kalhot a odnímatelné fleecové vložky zajišťuje dokonalý komfort a pohyb při toulkách kolem vody. Oblek také prošel faceliftem, který nabízí novou svěží barevnou kombinaci a elegantní 
branding, díky kterému budete u vody vypadat skvěle a zároveň budete chráněni!

Zimní oblek CR-2 je aktualizovaná verze původního, dvoudílného obleku. Tento praktický zimní oblek pro lov kaprů doslova nastavuje měřítko zimnímu rybářskému oblečení. Díky bezkonkurenčním tepelným 
vlastnostem, voděodolnému povlaku z teflonu (vodní sloupec 5 000 mm) a podlepeným švům vás tento zimní oblek udrží v teple a suchu i v těch nejdrsnějších podmínkách. Kombinace robustní rybářské bundy 
a kalhot zajišťuje dokonalý komfort a pohyb při toulkách kolem vody. Oblek také prošel faceliftem, který nabízí novou svěží barevnou kombinaci a elegantní branding, díky kterému budete u vody vypadat skvěle  
a zároveň budete chráněni!

CR 3-PIECE WINTER SUIT

CR 2-PIECE WINTER SUIT

NEPROMOKAVÝ ZIMNÍ OBLEK TRAKKER

NEPROMOKAVÝ ZIMNÍ OBLEK TRAKKER

TR206339 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - Small 4 679,- Kč

TR206340 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - Medium 4 679,- Kč

TR206341 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - Large 4 679,- Kč

TR206315 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - Small 3 119,- Kč

TR206316 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - Medium 3 119,- Kč

TR206317 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - Large 3 119,- Kč

TR206342 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - XL 4 679,- Kč

TR206343 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - XXL 4 679,- Kč

TR206344 Trakker Nepromokavý zimní komplet 3 dílný - CR 3-Piece Winter Suit - XXXL 4 679,- Kč

TR206318 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - XL 3 119,- Kč

TR206319 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - XXL 3 119,- Kč

TR206320 Trakker Nepromokavý zimní komplet 2 dílný - CR 2-Piece Winter Suit - XXXL 3 119,- Kč

Zateplené zimní rukavice Trakker mají fleecový vnitřek, voděodol-
ný vnější materiál, zesílené dlaně pro lepší úchop a odnímatelný 
palec a ukazováček, abyste v nich mohli lépe pracovat.

RUKAVICE TRAKKER

TR207704 Trakker Rukavice - Thermal Stretch Gloves 629,- Kč

THERMAL STRETCH GLOVES
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Řada Hexathermic je zpět s novým a vylepšeným vzhledem. Nabízí skvělou izolační vrstvu, která vás 
při lovu kaprů udrží vždy v teple. Nová kombinace khaki a šedé barvy, kterou naleznete jak na bundě, 
tak na vestě, je doplněna stříbrnými zipy a decentním brandingem na obou oděvech. Bunda má kapuci 
pro extra ochranu, prodloužený zadní lem, který chrání před chladným větrem, přední kapsy na zip, 
které udrží nejrůznější drobnosti v bezpečí a tónovaný Aztec potisk na podšívce. Ideální bunda pro 
celoroční použití, neocenitelná i v zimě, pokud chcete být opravdu v teple!

Řada Hexathermic je zpět s novým a vylepšeným vzhledem. Nabízí skvělou izolační vrstvu, která vás 
při lovu kaprů udrží vždy v teple. Nová kombinace khaki a šedé barvy, kterou naleznete jak na bundě, 
tak na vestě, je doplněna stříbrnými zipy a decentním brandingem na obou oděvech. Vesta má kapuci 
pro extra ochranu, prodloužený zadní lem, který chrání před chladným větrem, přední kapsy na zip, 
které udrží nejrůznější drobnosti v bezpečí a tónovaný Aztec potisk na podšívce. Ideální vesta pro 
celoroční použití, neocenitelná i v zimě, pokud chcete být opravdu v teple!

HEXATHERMIC JACKET HEXATHERMIC BODYWARMER
BUNDA TRAKKER VESTA TRAKKER

TR206615 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - S 2 469,- Kč

TR206616 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - M 2 469,- Kč

TR206617 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - L 2 469,- Kč

TR206621 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - S 1 819,- Kč

TR206622 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - M 1 819,- Kč

TR206623 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - L 1 819,- Kč

TR206618 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - XL 2 469,- Kč

TR206619 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - XXL 2 469,- Kč

TR206620 Trakker Bunda - Hexathermic Jacket - XXXL 2 469,- Kč

TR206624 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - XL 1 819,- Kč

TR206625 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - XXL 1 819,- Kč

TR206626 Trakker Vesta - Hexathermic Bodywarmer - XXXL 1 819,- Kč

Sada deseti odolných, 8 palcových (20 cm)‚ 
T - kolíků. Ideální pro zajištění bivaku nebo brolly. 
Šroubovitý hrot pomáhá pronikat i do nejtvrdší 
půdy.

SADA KOLÍKŮ 
8 PALCOVÉ KOLÍKY TRAKKER

TR203308 Trakker Kolíky k bivaku - Bivvy 
Pegs 8 inch 

499,- Kč

Stylový klobouk Trakker, ideální pro lov kaprů. 
Klobouk je voděodolný, a navíc má plně podle-
pené švy.

Nová, stylová kšiltovka Trakker v DPM kamufláži 
je plně voděodolná a v zadní části má nastavitel-
ný popruh tak, aby vám perfektně padla.

Univerzální kulich Trakker, který padne všem! 
Nyní dostupný v DPM kamufláži.

KLOBOUK TRAKKER KULICH TRAKKERKŠILTOVKA TRAKKER

TR207626 Trakker Klobouk - Water Resistant 
Bucket Hat (S/M)

519,- Kč

TR207627 Trakker Klobouk - Water Resistant 
Bucket Hat (L/XL)

519,- Kč TR207629 Trakker Kulich - Camo Bobble 419,- KčTR207646 Trakker Kšiltovka - Camo Water 
Resistant Cap

469,- Kč

WATER RESISTANT BUCKET HAT CAMO BOBBLE HATCAMO WATER RESISTANT CAP
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