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NABÍZÍME KOMPLETNÍ SORTIMENT ZNAČEK NIKL, CARP´R´US, TRAKKER, AQUA, SOLAR, CYGNET A MNOHO DALŠÍCH...

OBROVSKÝ VÝBĚR

PRODUKTŮ
SKVĚLÉ

CENY
KRÁTKÁ

DODACÍ LHŮTA

NAVŠTIVTE TÉŽ NAŠI KAMENNOU PRODEJNU - NIKLOVA
RYBÁŘSKÁ SPECIÁLKA NA ADRESE : HAVLÍČKOVA 840, KOLÍN



READY BOILIES
V naší nabídce naleznete hotové 

boilies té nejvyšší kvality. Jsem 
skutečně	pyšný	na	tuto	ucelenou	řadu	

boilies,	ve	které	máme	favorita	pro	
opravdu	jakoukoliv	příležitost.	Veškeré	
naše	boilies	je	vyráběno	z	originálních	

mixů	složených	z	prvotřídních	čerstvých	
surovin	a	pečlivě	vybraných	tekutých	

přísad.



READY BOILIES
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Koncept boilies Salmon & Peach přináší oblíbený, roky ověřený roz-
měr kvality do své cenové třídy! Základním kamenem jsou dobře vy-
brané, kvalitní rybí moučky tepelně upravené velkoobjemové moučky 
a produkty s výraznou chutí a vůní lososového masa. Chuťový stimu-
látor, který u ryb výrazně zvyšuje příjem potravy a perfektně trefená 
kombinace esencí, nenechá v klidu žádného kapra! 
S příchutí Salmon & Peach máme bohaté zkušenosti z historie, takže 
pro nás skvělé výsledky boilies nebyly žádným překvapením. Salmon 
& Peach milují jak velcí, tak malí kapři. Boilies byl koncipován i pro 
větší krmné kampaně a během testování se jasně potvrdilo, že je ry-
bami s důvěrou přijímán jako dlouhodobý zdroj hodnotné potravy. 
Jeho požití je naprosto univerzální a chytá kapry skvěle i při minimál-
ním vnadění a v průběhu celého roku!

SALMON & PEACH
READY BOILIES Od 109,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

Karel Nikl ml.

Základním kamenem jsou dobře vybrané, kvalit-
ní rybí moučky tepelně upravené velkoobjemové 
moučky a produkty s výraznou chutí 
a vůní lososového masa.
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V roce 1968 se odehrála řada událostí, které negativním způsobem 
ovlivnily budoucnost tehdejšího Československa. Jedna pozitivní věc 
se však tehdy odehrála. Narodil jsem se já - Karel Nikl a na zákla-
dě mého jubilea jsem se rozhodl vyrobit boilie pod názvem 68. Do 
něj jsem vložil veškeré svoje zkušenosti, které jsem nasbíral za svoji 
rybářskou kariéru. 68 je aktivnější boilies, který chytá ryby všech ve-
likostí. V roce 2017 a 2018 se při testování chytilo na 68 obrovské 
množství velkých kaprů, kterým vévodilo několik ryb kolem 20kg 
z Labe, kam padlo během testování kuliček asi nejvíce. Samotnou 
kapitolou jsou úspěchy Karla Nikla, který měl v loňském roce nesku-
tečnou, rybářskou sezónu. Za pomoci 68 nachytal spousty krásných, 
velkých kaprů, mimo jiné se mu několikrát podařilo zvýšit osobní re-
kord a to dokonce i v sumcovi.
Prozradíme, že v 68 jsou moučky z krabů, raků a krevet, ale dále se 
neptejte, co v něm je, prostě mu důvěřuje! Jak říká Jirka „Scopex“ Ma-
jer: „Karle já se znovu zamiloval. Ne však do ženský, ale do boilies 68!“

68
READY BOILIES Od 139,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

V roce 2017 a 2018 se při testování 
chytilo na 68 obrovské množství 
velkých kaprů, kterým vévodilo několik 
ryb kolem 20kg z Labe!
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Ani po tolika letech v naší nabídce 3XL nestárne a stále dokazuje, že 
tradice a kvalita má na poli kaprových návnad své místo. 3XL je 
v nabídce již přes 11 let a to mluví za své - kapři jej zbožňují a zkušení 
kapraři po tomto boilies s jistou sáhnou i v těch nejobtížnějších situa-
cích. Naprosto legendární jistota mnoha předních rybářů! Boilies 3XL 
je konstruováno tak, aby dokázalo nachytat kapry v jakékoliv mož-
né situaci. 3XL je díky dokonalému uvolňování atraktorů skvělé pro 
chytání v krátkém časovém úseku, ale též jistotou mnoha závodníků 
nebo feedrařů. Jedná se o opravdu brilantní univerzální boilies, které 
má na svém kontě řadu neuvěřitelných úspěchů a který čeká ještě 
dlouhá budoucnost.

Toto boilies jsme poprvé přivedli na světlo světa před více jak deseti 
lety. Jednalo se o opravdovou stálici v naší nabídce, založenou na 
mixu z rybích mouček, která chytala kapry naprosto spolehlivě a za 
všech okolností. Postupem doby jsme si ale mysleli, že se jedná již 
o zastaralý koncept a z nabídky jsme jej vyřadili. Po několik let jsme 
ale měli na toto boilies mnoho dotazů a pro mnoho rybářů jsme jej 
na zakázku vyráběli. Rozhodli jsme se tedy tento koncept znovu oži-
vit. Během testování tato „stará klasika“ ukázala, že kapry chytá na-
prosto úžasně a bylo rozhodnuto, že legendární kombinace Scopex/
Oliheň se vrací! Pokud nastane situace, kdy ostatní věci nefungují, jak 
mají, Scopex-Squid dokáže překvapit!

3XL

SCOPEX & SQUID

READY BOILIES

READY BOILIES

Od 159,- Kč

Od 109,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

3XL je díky dokonalému 
uvolňování atraktorů skvělé pro 
chytání v krátkém časovém 
úseku, ale též jistotou mnoha 
závodníků nebo feedrařů.

Jedná se o kvalitní boilies na bázi několika pečlivě vybraných rybích 
mouček. Kombinace Scopex & Squid a dobře namíchaný poměr 
esencí je skvěle trefený a kapry maximálně přitahuje.
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Základní mix je opravdovým klenotem. Obsahuje velký podíl rozlič-
ných rybích mouček a dalších produktů pro co nejkomplexnější ami-
nokyselinový profil. V Gigantice je více než dva roky tvrdé práce 
a tisíce hodin strávených u vody. y Velká část těchto produktů je na-
víc enzymaticky upravena pro maximální atraktivitu a také co nej-
lepší stravitelnost. Dále je boilies doplněno tekutými ingrediencemi 
obsahujícími mnoho volných aminokyselin a dalších nutričně hod-
notných látek. Co se týká použitých esencí, jedná se o kombinaci tří 
super esencí té nejvyšší kvality, z nichž jedna je vyráběna exkluzivně 
pro naši firmu. Díky tomu sestává signál tohoto boilies zcela jedineč-
ným a naprosto neokoukaným pro kapry. Gigantica je naší opravdo-
vou chloubou. Odladili jsme opravdu každý mililitr a gram. 
V Gigantice je více než dva roky tvrdé práce a tisíce hodin strávených 
u vody. Naladili jsme ji tak, aby byla účinná po celý rok, a to
 i v opravdu chladné vodě. Má prsty ve vítězství World Carp Classic 
2016 a na svém kontě obrovské množství zážitků a emocí. Proto prá-
vem Gigantica! Je čas, zažít něco většího!

GIGANTICA
READY BOILIES Od 159,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 900 g / 1 kg / 2,7 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 
30 mm     BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

Jiří	Schmid

Vyladili jsme ji tak, aby 
byla účinná po celý rok, 
a to i v opravdu chladné vodě!
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Miloš Švihorík



Stále nedostižný, stále stejně skvělý! Již před 8 roky jsem věděl, že 
Kill Krill bude mimořádně úspěšný, ale nikdy jsem netušil, kolik vel-
kých kaprů bude mít tenhle zabiják nakonec na svém kontě. Jedná 
se o jedinečnou nástrahu z naší produkce, o které již teď vím, že ji 
nikdy nevyřadím ze sortimentu... Boilies Kill Krill je složeno z 23 peč-
livě vybraných složek – nízkoteplotních rybích mouček, hodnotných 
mléčných proteinů a několika druhů vybraných ptačích zobů posklá-
daných tak, aby byla v optimálním poměru zajištěna vysoká výživná 
hodnota a snadná stravitelnost. Jak již název napovídá, výjimečnost 
a zcela přírodní atraktivitu Kill Krillu zajišťují krillové produkty. Hoto-
vé boilies obsahuje velké množství exkluzivní krillové moučky, 100% 
čistou krillovou tekutou potravu, mořské extrakty a vyladěnou kombi-
naci esencí, které společně zaručují jedinečnou chuť a vůni hotového 
boilies. 
V nabídce naleznete i variantu Kill Krill Atrakt, která je ideální pro rybá-
ře, kteří nemají pro lov příliš mnoho času a chtějí si aktivně zachytat 
i na krátkodobých vycházkách. Díky použití většího množství roz-
pustných složek a vyššího dávkování tekutých přísad je tato varian-
ta jako stvořená pro zimní rybaření, rybářské závody či situace, kdy 
kapři takřka žádnou potravu nepřijímají.

Již je tomu více než 7 let, kdy jsme poprvé do nabídky zařadili rodinu 
produktů KrillBerry. Více než tři roky jsem společně s nejužším tý-
mem ladil jednotlivé sladké komponenty, piloval základový mix 
a dnes je KrillBerry pro mnoho z rybářů jistotou, která často nemá 
konkurenci.Při sestavování tohoto boilies jsem nechtěl jít cestou kla-
sických příchutí, které jsou u kaprů velmi známé a jejichž účinnost 
není dle mých zkušeností až tak výjimečná. Proto jsem usilovně shá-
něl nejrůznější vzorky přírodních koncentrátů, sladkých esencí 
a ovocných chuťových stimulátorů. Zkrátka něco úplně nového! Dnes 
už jsem si jistý, že se naše snaha vyplatila. Podařilo se nám zkom-
binovat několik prvotřídních ovocných atraktorů výrazných lesních 
plodů, které vykazují opravdu nadstandardní účinnost. I když jsme 
tyto tekuté složky zkoušeli v různých mixech, naprosto nejvražedněj-
ších výsledků jsme dosáhli po zkombinování s decentně upraveným 
a doslazeným krill-mixem, který se tak stal základem tohoto nového 
ovocného zabijáka.

Tip: obzvláště na revírech, kde je klasické masové boilies používáno ve velké 
míře, bude KrillBerry jasným favoritem! Díky vyšší těkavosti použitých atraktorů 
je také naprosto ideální pro lov v chladné vodě nebo přímo pro zimní lov.

KILL KRILL

KRILLBERRY

READY BOILIES

READY BOILIES

Od 139,- Kč

Od 139,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg
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Pikantní delikatesa, která navazuje na veleúspěšnou řadu našich kril-
lových produktů. S vývojem a testováním tohoto produktu jsme si 
dali na čas, ale čekání stálo zato.  Vyzkoušejte náš ďábelský chytač 
kaprů v chladné vodě a skvěle si zachytáte. Nasaďte Devill Krill v létě 
a nevyspíte se... Původním záměrem bylo vytvořit boilies, které by 
bylo vysloveným speciálem pro lov ve studené vodě. Řada druhů boi-
lies z naší nabídky pravidelně chytá kapry, i když teplota vody spadne 
k minimu. Teprve Devill Krill je však naší vyloženou specialitou pro 
chytání v chladné vodě. Při našich rozsáhlých terénních testech se 
jednoznačně potvrdilo, že Devill Krill se při poklesu teploty vody pod 
12°C stává naprostým favoritem. Díky svému unikátnímu složení do-
káže Devill Krill aktivně pracovat i v té nejstudenější vodě. Jsme si na-
prosto jisti, že v chladných podmínkách nemá Devill Krill konkurenci!

DEVILL KRILL
READY BOILIES Od 139,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 g / 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 18 / 20 / 24 / 30 mm
BOILIES MIX MNOŽSTVÍ: 2 / 5 kg

Upozornění: Při používání produktů řady Devill Krill – 
především dipů a boosteru dbejte na to, aby se vám 
kapalina nedostala do očí! Ochutnávejte velmi opatrně!

Vladimír Jeník a Miky Houdek
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Pokud rádi lovíte za pomoci velkých, krmných kampaní, zároveň ne-
chce zruinovat svoji peněženku, je tu pro Vás Economic boilies. Dlou-
ho jsme si lámali hlavu a zvažovali suroviny s tím, že bychom rádi 
vytvořili boilies, které bude pro ryby atraktivní, lehce stravitelné a ce-
nově dostupné. To se nám zhruba po ročním testování povedlo a Vy 
si nyní můžete vybrat ze 3 variant, které se u vody nejlépe osvědčily.

Při doplňování našeho sortimentu boilies jsme vyslyšeli i proseb 
zákazníků, kteří rádi používají velké množství návnad. Vyvinuli jsme 
ekonomicky výhodné boilies, které je jako stvořené jak pro předkrmo-
vání, tak pro situace, kdy chcete ryby za každou cenu udržet na lov-
ném místě velkým množstvím boilies. Nabízíme dvě základní varian-
ty boilies Massive Feed – verzi Fish meal, kde jsou základem tříděné 
rybí moučky a Bird Food, kde hrají prim vybrané ptačí zoby. Boilies je 
následně dochuceno vybranými a osvědčenými aromaty 
z naší produkce. Pokud rádi používáte více krmení, určitě zvolte Mas-
sive Feed. Řada členů mého teamu i další výborní rybáři jej používají 
pro předkrmování svých míst při smíchání např. s Kill Krillem, Extasy 
a podobně. Výborných výsledků dosáhnete po zalití boilies např. kril-
lovým liquidem nebo některým z našich boosterů.

Ekonomicky výhodné boilies - Je jako stvořené jak pro předkrmování, 
tak pro situace, kdy chcete ryby za každou cenu udržet na lovném 
místě velkým množstvím boilies.

ECONOMIC FEED

MASSIVE FEED

READY FEED BOILIES

READY FEED BOILIES

Od 139,- Kč

799,- Kč

MNOŽSTVÍ: 1 / 5 kg     PRŮMĚR: 20 mm     PŘÍCHUTĚ: Crab (Krab) / 
Strawberry (Jahoda) / Chilli Spice (Koření)

Strawberry

Pineapple

Squid & Octopus

Crab Chilli Spice

MNOŽSTVÍ: 5 kg     PRŮMĚR: 20 mm     PŘÍCHUTĚ: Pineapple (Ananas) / 
Squid & Octopus (Oliheň / Chobotnice)
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PLOVOUCÍ BOILIES 
A NÁSTRAHY

V	řadách	našeho	plovoucího	boilies,	
naleznete	favorita	pro	jakoukoliv	
situaci.	Základ	boilies	tvoří	náš	

originální	pop-up	mix,	díky	kterému	
boilies	skvěle	uvolňuje	atraktory	po	

dlouhý	čas,	a	navíc	má	skvělé	plovoucí	
vlastnosti! Nabízíme v mnoha 

variantách,	příchutích	a	průměrech.	
Pro všechny situace, kdy chcete vaši 
nástrahu	odlišit	nebo	zkrátka	použít	
nějakou	speciální,	je	tu	naše	nabídka	
vyladěných	nástrah	pod	háček.	Ať	se	

jedná	o	Criticals,	boilies	v	dipu,	
Attract Hookers, Puffy, Rohlíkové 

boilies,	nebo	obalovací	pasty,	u	všech	
typů	jsme	použili	naše	originální	

základové mixy a mnohem vyšší dávku 
tekutých	i	sypkých	atraktorů.	

Výsledkem	jsou	prvotřídní	nástrahy	pod	
háček,	na	které	se	můžete	spolehnout	

kdykoliv a kdekoliv.
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PLOVOUCÍ BOILIES 
A NÁSTRAHY
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Oblíbené plovoucí nástrahy vhodné pro samostatné nastražení 
nebo pro nastražení v kombinaci s jinými potápivými nástrahami. 
Jsou vyrobeny z našeho originálního pop-up mixu a doplněny 
o prvotřídní atraktory!

Skvělé plovoucí boilies ve 3 extra výrazných fluo barvách – žluté, 
oranžové, bílé a fialové. Toto boilies není nijak ochuceno, ale ur-
čeno pro další nadipování dle vlastního uvážení. Boilies můžete 
efektivně dipovat v dipech či přímo v čistých esencích nebo esen-
ciálních olejích.

Nepřekonatelně atraktivní bonbony s výraznými fluo barvami 
pro lov samostatně nebo v kombinaci s jinými nástrahami. Kapří 
bonbony jsou již předem nadipovány v atraktivním roztoku esen-
cí, sladidel a dalších aditiv pro co nejrychlejší účinnost! Jsou vyro-
beny z mixu, který lze perfektně ochutit a který následně výborně 
uvolňuje atraktory po velmi dlouhou dobu.

Unikátní plovoucí boilies s kouřovým efektem! Díky speciálnímu 
postupu výroby jsme na trh uvedli velmi charakteristické a neo-
koukané plovoucí boilies, které na sebe ve vodě okamžitě upoutá 
pozornost, díky výraznému kouřovému efektu. Nabízíme jej v pří-
chuti Gigantica a černé barvě.

PLOVOUCÍ BOILIES

FLUO - PLOVOUCÍ BOILIESCARP BONBONS

SMOKERS - PLOVOUCÍ BOILIES

PLOVOUCÍ BOILIES

PLOVOUCÍ BOILIESPLOVOUCÍ BOILIES

PLOVOUCÍ BOILIES

MNOŽSTVÍ: 10 / 50 g     PRŮMĚR: 10 / 14 / 18 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 
(Bílá) / 3XL (Oranžová) / Scopex & Squid / Devill Krill (Žlutá) / Kill Krill 
(Oranžová) / Gigantica (Tmavě červená) / Krillberry (Bordo) / Salmon 
& Peach (Světle růžová) / Pineapple Dream - Ananasový sen (Žlutá) / 
Ripe Banana - Zralý banán (Žlutá)  / Scopex & Squid (Světle růžová)/ 
Candy Sweet (Růžová) / Pepper (Bílá)

MNOŽSTVÍ: 10 / 50 g     PRŮMĚR: 10 / 14 / 18 mm     
BARVA: Žlutá / Oranžová / Bílá

MNOŽSTVÍ: 80 g     PRŮMĚR: 12 mm     PŘÍCHUTĚ: 3XL (Oranžová) 
/ Kill Krill (Oranžová) / Krillberry (Bordo) / Scopex & Squid (Růžová) / 
Pineapple Butyric (Žlutá)

MNOŽSTVÍ: 50 g     PRŮMĚR: 14 / 18 mm     PŘÍCHUŤ: Gigantica

150,- Kč

Od 139,- Kč220,- Kč

169,- Kč

Černá barva a kouřový efekt, jsou vynikájící při lovu na zig - rig! 
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Dlouho jsme řešili s týmem to, co zásadně ovlivňuje rozdíl mezi 
úspěšnou výpravou, nebo neúspěšnou i přes to, že jsme si byli jisti, 
že jsme udělali vše správně. Došli jsme až k drobným rozdílům 
v prezentaci, k odlehčování nástrah a spustili vývoj kriticky vyváže-
ných nástrah. Prezentace „na panáčka“ může být někdy neúspěšná 
pro její „okoukanost“, i když mechanicky funguje s návazcem bez-
chybně a proto jsme se posunuli k vývoji kriticky vyvážených nástrah. 
Jejich vývoj trval dlouho, ale jejich účinnost byla opravdu až neuvě-
řitelná! Jedná se o produkt, který nám dopomohl ke všem závodním 
úspěchům roku 2016, kterých nebylo málo a stejně tak k mnoha, 
obrovským rybám. Lehce se vznášejí nad háčkem, tím negují hmot-
nost háčku a jsou při správné prezentaci nejblíže „chování“ volných 
návnad. Opravdu neuvěřitelně účinná past na opatrné ryby! 

CRITICALS
NÁSTRAHY Od 199,- Kč

Benny Heyns

Jedná se o produkt, který nám 
dopomohl mimo jiné k vítězství 
na World Carp Classic a stejně 
tak k mnoha, obrovským rybám.

MNOŽSTVÍ: 150 g     PRŮMĚR: 18 / 20 / 24 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL 
/ Scopex & Squid / Devill Krill / Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon & 
Peach
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Skvělé nástrahy pro situace, kdy chcete docílit záběru v co možná nejkrat-
ším čase. Attract Hookers obsahují mnohem vyšší dávku atraktorů a navíc 
je základní mix upraven tak, aby se mnohem rychleji rozpouštěl a nástraha 
tak uvolňovala do svého okolí atraktory ještě rychleji. Nabízíme je ve tvaru 
válečků – dumbells, které jsou často výrazně účinnější než klasické kulaté 
nástrahy. Perfektní jak pro krátkodobý lov, tak pro závodní chytání. 

ATTRAKT HOOKERS
NÁSTRAHY 150,- Kč

MNOŽSTVÍ: 150 g    PRŮMĚR: 14 / 18 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / Scopex & 
Squid / Devill Krill / Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach

Attract Hookers obsahují mnohem 
vyšší dávku atraktorů a navíc je základní 
mix upraven tak, aby se mnohem rychleji 
rozpouštěl a nástraha tak uvolňovala do 
svého okolí atraktory ještě rychleji.

Silně nadipované a atraktivní halibut pelety pro okamžité použití. 
Díky prodloužené době rozpadu jsou ideální nástrahou pod há-
ček jak na závodech, tak během krátkých rybářských akcí. Ideální 
volba pro ty rybáře, kteří chodí k vodě na krátké vycházky a chtějí 
velice atraktivní nástrahu, aby docílili rychlého záběru.

Silně nadipované a atraktivní boilies pro okamžité použití. Vysly-
šeli jsme přání našich zákazníků a do nabídky zařadili dipované 
boilies. Sebrali jsme naše osvědčené druhy boilies, ke každému 
vyvinuli patřiční dip, a tak vznikla ideální volba pro ty rybáře, kteří 
chodí k vodě na krátké vycházky a chtějí velice atraktivní nástra-
hu, aby docílili rychlého záběru.

HALIBUT PELETY V DIPU

BOILIES V DIPU

NÁSTRAHY

NÁSTRAHY

MNOŽSTVÍ: 250 ml     PRŮMĚR: 18 + 20 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / 
Scopex & Squid / Devill Krill / Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon 
& Peach

MNOŽSTVÍ: 250 ml    VARIANTY: Black / Red    PŘÍCHUTĚ: 68 / Med 
/ Devill Krill / Kill Krill  / Gigantica / Krillberry / Česnek / Jahoda

129,- Kč

179,- Kč

Každé balení obsahuje mix 
dipovaného boilies o průměru 18 a 20 mm.

Silně nadipované a atraktivní boilies pro okamžité použití. Vysly-
šeli jsme přání našich zákazníků a do nabídky zařadili dipované 
boilies. Sebrali jsme naše osvědčené druhy boilies, ke každému 
vyvinuli patřiční dip, a tak vznikla ideální volba pro ty rybáře, kteří 
chodí k vodě na krátké vycházky a chtějí velice atraktivní nástra-
hu, aby docílili rychlého záběru.
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Obalovací těsto s vysokou atraktivitou díky perfektní rozpustnosti a uvolňo-
vání atraktorů učiní vaši nástrahu na několik hodin pro kapry nepřehlédnu-
telnou. Naše boilies pasty oceníte zejména při krátkodobých vycházkách, 
při závodění nebo při lovu ve studené vodě a zejména na bahnitém dně. 
Skvělá konzistence, ideální doba rozpustnosti, dlouhá životnost!

OBALOVACÍ PASTY
NÁSTRAHY 149,- Kč

MNOŽSTVÍ: 150 g    PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / Scopex & Squid / Devill Krill / Kill Krill 
/ Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach

Naše boilies pasty oceníte 
zejména při krátkodobých 
vycházkách, při závodění 
nebo při lovu ve studené 
vodě a zejména na bahnitém dně!

Vyrobeny podle originální maďarské receptury a k dokonalosti dota-
ženy díky vybraným příchutím. Nabízíme v provedení Puffa Kukuřice 
a Puffa Pšenice. Pokud vyrážíte na kapry s krmítkem a chcete si po-
byt u vody užít co nejintenzivněji, rozhodně je vyzkoušejte!

Skvělý práškový dip, vhodný pro zatraktivnění všech druhů nástrah. 
Pro maximální účinnost namočte nástrahu ve vodě či dipu a nechte 
okapat. Poté obalte v Powder dipu a nechte zavadnout cca 2 minuty. 
Při použití popek nebo Criticals doporučujeme obalit pouze jednou a 
nechat zavadnout delší dobu.

V dnešní době mají klasické nástrahy mezi rybáři své nezastupitel-
né místo. Atraktivní nástraha napuštěná účinnými posilovači. Každé 
balení obsahuje 40 g atraktivních, extrudovaných nástrah ve velikosti 
10 mm, přičemž cca 10 % z balení zabírají drobnější 6 mm nástrahy.

PUFFY

POWDER DIPY

ROHLÍKOVÉ BOILIES
NÁSTRAHY

NÁSTRAHY

NÁSTRAHY39,- Kč

150,- Kč

79,- Kč

MNOŽSTVÍ: 25 g    PŘÍCHUTĚ: Kukuřice - 3XL / Česnek / Kill Krill / Krill-
berry / Med, Pšenice - 3XL / Česnek / Kill Krill / Krillberry / Med

MNOŽSTVÍ: 60 g     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / Scopex & Squid / Devill Krill / 
Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 40 g   PŘÍCHUTĚ: Devill Krill / Jahoda / 3XL / Česnek / Kill 
Krill / Krillberry / Med
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PELETY
Málokdo	ví,	že	naprostá	většina	Nikl	

týmu	často	používá	pelety	při	kratších	
lovech	nebo	i	velkých,	krmných	

kampaních.	V	naší	nabídce	naleznete	
nepřeberné	množství	všech	druhů	
a	velikostí	pelet	pro	každou	situaci.	
Sortiment	našich	pelet	je	skutečně	

široký	a	záleží	už	pouze	na	vás,	které	se	
nejvíce	hodí	pro	váš	styl	lovu.
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PELETY
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Klasické pstruhové pelety s vysokým obsahem rybího oleje. 
Naše pelety se dokonale potápějí.

Pelety jsou namáčeny v koncentrovaném destilátu CSL a pracují 
okamžitě po vhození do vody. Během několika minut začínají „šu-
mět“ a uvolňovat látky, které stimulují hledací a chuťové senzory 
ryb. Pelety můžete zatraktivnit například CSL Mixerem.

Nadstandardní extrudované peletky vyrobené z kvalitních rybích 
mouček. Obsahují aminokyseliny, betain a kvalitní rybí olej. Těmi-
to peletkami dokážete na dně jezera vytvořit hustý koberec kva-
litní návnady. Kapři se zdrží mnohem déle na lovném místě než 
peletky vysbírají. Peletky můžete s úspěchem přidávat do mnoha 
boilies mixů v dávkování až 15%.

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 5 / 14 mm 

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 5 / 14 mm 

PSTRUHOVÉ PELETYCSL PELETY

KAPRÍ MINI PELETKY

PELETY

PELETY

PELETYOd 155,- Kč

Od 149,- Kč

129,- Kč

Jako naprostou jedničku musím vyzvednout naše originální Pe-
lety KN, které jsou opravdu nejkvalitnější, jaké můžete na našem 
trhu sehnat. Tyto pelety jsou vyráběny přímo z našich originálních 
boilies mixů a tekutých aditiv za použití speciální technologie.

PELETY KN
PELETY Od 219,- Kč

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg    PRŮMĚR: 3 / 10 / 18 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL 
/ Scopex & Squid / Devill Krill / Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon

3 mm 10 mm 18 mm

ˇ
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Halibut pelety obsahují velké procento klasického, rybího oleje 
a jsou vyráběny zlevných rybích mouček. Pro svou atraktivitu 
a zárověň nízkou cenu jsou rybáři hojně používány. Nejsou vhod-
né pro dlouhodobé chytání, protože se rozpouští 2–6 hodin, podle 
průměru pelety a teploty vody.

HALIBUT PELETY
PELETY Od 165,- Kč

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 / 20kg    PRŮMĚR: 8 / 15 / 20 mm     
VARIANTY: Black Halibut / Red Halibut

Martin	Čech

Díky otvoru v peletě je můžete snadno 
použít jako nástrahu a taky se díky ní 
halibutky snadněji rozpouští.

Pokud hledáte atraktivní vnadidlo 
i nástrahu pro letní lov, určitě 
vyzkoušejte Red Halibut pelety!
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Pelety založené na kukuřičné bázi. Rychlorozpustné pelety se za-
čínají rozpadat ihned po vhození do vody a to i v zimním období. 
Během krátké chvíle se do okolí a vodního sloupce uvolňují drob-
né částečky a atraktory, které lákají kapry ke krmení. I proto jsou 
ideální na výrobu „kaše“ při lovu na zig - rig.

Plnohodnotné halibut pelety bez dírky, vhodné zejména pro zakr-
mování. Jsou vyráběny z rybích mouček a běžně používány pro 
výkrm ryb. Výborná účinnost – skvělá cena!

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 15 / 20 mm MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PRŮMĚR: 6 / 12 mm 

RYCHLOROZPUSTNÉ PELETYVNADÍCÍ PELETY
PELETY PELETYOd 89,- Kč Od 69,- Kč

Jak jednoduché a přitom tak efektivní. Zkombinováním více dru-
hů pelet zajistíte, že na vašem lovném místě se budou rozpadat 
pelety postupně po velmi dlouhou dobu.

Velmi populární jsou chytací pelety, které vyrábíme z našich pr-
votřídních boilies mixů a vybraných kombinací tekutých atrakto-
rů. Díky prodloužené době rozpadu jsou ideální nástrahou pod 
háček jak na závodech, tak během krátkých rybářských akcí.

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 / 10 kg

PELETOVÝ MIX

CHYTACÍ PELETY

PELETY

PELETY

Od 122,- Kč

95,- Kč

MNOŽSTVÍ: 150 g    PRŮMĚR: 10 / 18 mm     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL /
Scopex & Squid / Devill Krill / Kill Krill / Gigantica / Krillberry / Salmon

Díky prodloužené době rozpadu (přibližně o 40% 
delší než u klasických pelet) jsou ideální nástrahou 
pod háček, pokud vnadíte klasickými peletami.
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Karel Nikl
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TEKUTÉ PŘÍSADY
V	oddílu	„tekuté	přísady“	naleznete	

nejenom	tekutiny	používané	při	
výrobě	boilies,	jako	třeba	ecence	nebo	

amino-komplexy,	ale	také	látky,	
kterými	můžete	výrazně	zatraktivnit	své	

nástrahy nebo návnady, tedy boostery, 
dipy,	či	CSL	mixéry.	Tvorbou	

jednotlivých	produktů,	strávil	Karel	Nikl	
a	jeho	tým	stovky	a	stovky	hodin,	dokud	

nezačaly	přinášet	patřičné	výsledky.	
Není	tajemstvím,	že	jak	závodní,	tak	

osobní	úspěchy	Nikl	týmu	u	vody,	mají	
z	velké	části	na	svědomí	právě	

atraktivní,	tekuté	přísady!	Pakliže	
hledáte	způsob,	jak	se	na	břehu	řek,	

či	rybníků	odlišit	od	ostatních,	jste	na	
správných	stránkách	-	nebojte	se	

experimentovat,	zkoušejte,	kombinujte,	
připravujte	si	své	krmení	již	několik	

hodin	předem.	Jedině	tak	budete	mít	
vždy	před	ostatními	náskok	a	síťka	

podběráku	bude	vždy	mokrá	a	cítit	po	
kaprech!
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TEKUTÉ PŘÍSADY
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Jedná se o unikátní produkt, který vám jednoznačně, přinese více 
úlovků. V naší výrobně používáme pouze ty nejhodnotnější teku-
té potravy od předních dodavatelů z celého světa. Karel Nikl vždy 
tekuté potravy hodně využíval a rád je přidává do všech svých 
návnad a nástrah. Jsme si naprosto jistí, že přírodní atraktivita
a vysoký obsah aminokyselin v kombinaci s prvotřídními esen-
cemi a dalšími atraktory jsou přesně to, co nesmí chybět v tašce 
s nástrahami žádného kapraře či rybáře specialisty... Jako základ 
je   u většiny Liquid Food dipů použit náš osvědčený Krill liquid, 
Amino PPC, Liquid Liver a další chuťově výrazné složky. Dále jsou 
použity prvotřídní esence a esenciální oleje. Do některých dipů 
dále přidáváme výtažky z koření, přírodní extrakty a další atrakto-
ry, které nenechají v klidu žádného kapra.Nástrahy můžete dipo-
vat libovolně dlouho - od pár hodin po několik dní nebo i týdnů.

Je to již pěknou řádku let, kdy jsme poprvé do sortimentu zařadili 
tekuté boostery. Za tu dobu si našly stovky spokojených zákazní-
ků. A není divu, kombinace vybraných tekutých potrav, olejů 
a dalších nepostradatelných aditiv, která je dochucena dle druhu 
o naše nejlepší esence je přesně to, co oceníte během krátko-
dobého rybaření nebo vždy, kdy chcete vaši návnadu udělat co 
nejatraktivnější. Naše boostery fungují při jakékoliv teplotě vody 
a díky složení ze tří základních složek se perfektně uvolňují do ce-
lého okolí návnady. Pro boosterování boilies, pelet nebo method 
mixu doporučujeme zhruba 20 - 30 ml boosteru na 1 kg návnad.

Pro všechny, kteří jsou fandy partiklů a fermentovaných produktů 
jsou zde CSL mixery. Skvělé, ekonomicky výhodné boostery zalo-
žené na kvalitním CSL liquidu doplněné o vybrané esence 
a další atraktory jsou vhodné pro zalévání jakékoliv typu návnad. 
Oblíbené zejména při zatraktivňování pelet, method mixů nebo 
při přípravě partiklů.

LIQUID FOOD DIPY BOOSTERY

CSL MIXERY

TEKUTÉ PŘÍSADY TEKUTÉ PŘÍSADY

TEKUTÉ PŘÍSADY

Od 230,- Kč

99,- Kč

MNOŽSTVÍ: 100 ml     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / Scopex & Squid / Devill 
Krill / Kill Krill / 68 / Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach / Brusinka 
/ Ananas & Butiric Acid / Strawberry (Jahoda) / Zralý banán / Kolínský 
losos / Squid & octopus (Oliheň & Chobotnice)

MNOŽSTVÍ: 250 ml     PŘÍCHUTĚ: 68 / 3XL / Scopex & Squid / Devill 
Krill / Kill Krill / 68 / Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach / Brusinka 
/ Ananas & Butiric Acid / Strawberry (Jahoda) / Zralý banán / Kolínský 
losos / Squid & octopus (Oliheň & Chobotnice)

MNOŽSTVÍ: 500 ml     PŘÍCHUTĚ: Bloodworm & GLM / Franfurt Sau-
sage (Franfurtská klobása) / Pineapple N.B.A. (Ananas) / Starwberry 
(Jahoda) / Squid & Octopus (Oliheň & Chobotnice) / Natural / Scopex 
& Squid

99,- Kč

Od 230,- Kč Od 159,- Kč
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Speciální, aromatický booster, určený především pro chytání na zig-
-rig je tvořen 2 druhy tekutin a je vždy nutné jej před použitím protře-
pat. Po vhození do vody vytváří silný kalový mrak, který lze ještě posí-
lit smícháním se Zig mixem, což jednoznačně doporučujeme! Velkou 
výhodou je, že Zig booster se drží jednak v horní vrstvě u hladiny 
v blízkosti vašich nástrah, ale také průběžně, zvolna klesá ke dnu 
a láká tak ryby ke krmení z celého vodního sloupce!

Kapalina, která vzniká při rozkladu organismů a je opravdu silně za-
páchající atraktor! Nicméně kapři ji milují a celkově se jedná o jeden 
z nejlepších atraktorů vůbec.

Neokoukaný tekutý atraktor, který je už dlouho naší tajnou zbraní pro 
období, kdy ryby příliš neberou. Možno použít při výrobě boilies, dipů 
apod. Neochutnávejte!

ZIG BOOSTERY

N-BUTYRIC ACID FORMID ACID

TEKUTÉ PŘÍSADY

TEKUTÉ PŘÍSADY TEKUTÉ PŘÍSADY

179,- Kč

129,- Kč 129,- Kč

MNOŽSTVÍ: 250 ml    PŘÍCHUTĚ: 68 / Red Spice

MNOŽSTVÍ: 10 ml MNOŽSTVÍ: 10 ml

MNOŽSTVÍ: 10 ml     VARIANTY: 68 / 3XL / Scopex & Squid / Devill Krill / 
Kill Krill / 68 / Gigantica / Krillberry / Salmon & Peach / Brusinka / Ananas  
/ Sweet Strawberry (Jahoda) / Zralý banán / Kolínský losos / Squid & 
octopus (Oliheň & Chobotnice) / Peach (Broskev) / Salmon Supreme 
(Losos) / Scopex / Tuna KN (Tuňák) / Nahnilý krab / Oliheň / Dead body 
(Mrtvola) / Forest Fruit (Lesní ovoce) / Franfurtská klobása / Lesní Jaho-
da / Kořeněná klobása / Krakatice / Pepř / Candy Sweet

Jsme zastánci názoru, že správné ochucení boilies je klíčové pro jeho 
rychlou účinnost a originalitu. V našem sortimentu esencí naleznete 
skutečné perly pro vyladění jakékoliv kapří speciality. Nabízíme esen-
ce na několika nosičích včetně esencí s několika nosiči a můžete si 
být naprosto jisti, že se jedná o naprostou špičku na trhu! Dávkování 
jednotlivých esencí je individuální a je vždy uvedeno na obalu. Pokud 
vyrábíte návnady s rychlejší účinností, doporučuji se držet horní hra-
nice dávkování a nebojte se dávkovat i 1,5x více, než je uvedeno. Pro 
dlouhodobé kampaně zvolte spíše nižší až střední dávkování.

ESENCE
TEKUTÉ PŘÍSADY Od 250,- Kč
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Tomáš	Čermák

Oleje jsou perfektním zdrojem energie a díky svým vlastnostem 
a výborné chuti nepostradatelnou složkou při výrobě spousty 
návnad a nástrah na kapry. Při výběru oleje je třeba dbát na jeho 
čerstvost, a tak jsem dlouho sháněl stabilní dodavatele kvalitních 
olejů. Dnes jsem již maximálně spokojen a v naší ucelené nabídce 
olejů naleznete jak oblíbený lososový olej nebo z tresčích jater, tak 
i rostlinné oleje jako je například olej z tygřích ořechů nebo konopný. 
Naší specialitou jsou pak RR oil a RR oil aktiv, které připravujeme 
přímo v naší výrobně.

OLEJE
TEKUTÉ PŘÍSADY Od 140,- Kč

MNOŽSTVÍ: 200 / 500 / 1000 ml     VARIANTY: Čistý, lososový olej / 
/ Konopný olej - 10% Natur / Olej z tygřích ořechů / RR Oil / RR Oil Aktiv

Neokoukaný, konopný olej - kapři jej 
přitom vážně milují!
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Tekuté potravy jsou dle našeho názoru nepostradatelné pro zajištění 
přírodního signálu návnadám, a proto je řadíme ke klíčovým složkám 
všech našich produktů. Výborný aminokyselinový profil vybraných 
tekutých potrav a olejů, je pro naši výrobnu nepostradatelný. Dopo-
ručujeme je používat i vám jak pro domácí výrobu návnad, tak pro 
finální zatraktivnění vašeho krmení nebo pro dipování. Samotnou ka-
tegorií jsou při výrobě boilies sladidla, která jsou pro kapry naprosto 
neodolatelná a nikdy by neměla chybět.

Unikátní mix esencí, esenciálních olejů a vybraných tekutých potrav, 
vhodný do všech boilies mixů. Doporučené dávkování 10 ml na jedno 
vejce.

TEKUTÉ POTRAVY

AMINO - CSL KOMPLEX

TEKUTÉ PŘÍSADY

TEKUTÉ PŘÍSADY

Od 159,- Kč

Od 299,- Kč

MNOŽSTVÍ: 200 / 500 / 1000 ml     VARIANTY: CSL Liquid / Liquid Acti-
vator / Liquid Krill / Liver Liquid Extrakt

MNOŽSTVÍ: 200 / 250 / 500 ml     VARIANTY: Devill Krill, Kill Krill, 
Krillberry, Gigantica, 68, 3XL, Scopex & Squid

MNOŽSTVÍ: 10 ml     VARIANTY: 
Máta / Bergamon / Asafoetida / Černý 
pepř / Česnek / Hřebíček /  Pomeranč /     
/ Skořice

Dodáváno v ochrannném obalu!

Bez esenciálních olejů si Nikl výrobnu nedovedeme představit! Právě 
kvalitní esenciální oleje, které se nejčastěji lisují a destilují ze vzác-
ných přírodních surovin jsou tím, co vaší návnadě a nástraze dodá 
jedinečnost. Mimo to perfektně fungují v chladné vodě a emulgují 
veškeré ostatní oleje obsažené v návnadě.

ESENCIÁLNÍ OLEJE
TEKUTÉ PŘÍSADY Od 180,- Kč

Tvorbou jednotlivých, tekutých produktů strávil Karel Nikl stovky, ne-li 
tisíce hodin, dokud nezačali přinášet patřičné výsledky!



Katalog 202036

METHOD FEEDER
Lov	ryb	na	tzv.	Method	Feeder,	

zaznamenal	v	posledních	letech	
nebývalý	rozmach	a	jeho	popularita	se	
nevyhnula	ani	kolínské	speciálce	Karla	
Nikla.		Vždyť	co	může	být	lákavějšího,	
než	lov	nejen	trofejních	ryb	za	pomoci	
feederové	techniky.	Schválně	uvádíme	

sousloví	„nejen	trofejních“,	jelikož	
feeder	byl	měl	být	především	zábava	
-	lov	línů,	plotic	a	cejnů	na	hlubokých	

tůních,	atraktivní	souboje	v	říčních	
proudech	s	parmami,	podoustvemi,	

nebo	divokými	kapry.	A	právě	při	těchto	
úvahách,	se	zrodila	nová	řada	krmení	

„KN	Method	Feeder“.	Věříme,	že	
dlouholeté zkušenosti s lovemtrofejních 

ryb,	které	se	nejprve	přetavily	do	
dvouletého	vývoje	jednotlivých	

produktů,	aby	nakonec	daly	vzniknout	
nové	řadě	krmení,	stáli	za	to	a	náš	

method	feederový	program	se	časem	
mezi	feederaři	a	lovci	na	klasické	

krmítko	stane	pojmem!
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METHOD FEEDER
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Plovoucí boilies nejvyšší kvality. Je vyrobeno z vysoce vzplý-
vavého pop-up mixu s extra dávkou atraktorů. Vhodné k přímé 
prezentaci nebo při lovu na feeder nebo při klasické kaprařině.

Vysoce atraktivní pelety obalené v Powder dipu. Atraktivní sous-
to působí na ryby doslova jako magnet a to i během zimních 
měsíců, kdy jsou ryby méně aktivní. Nabízíme v 6 příchutích.

Halibut pelety obsahují velké procento klasického, rybího oleje a 
jsou vyráběny z levných rybích mouček. Pro svou atraktivitu 
a zárověň nízkou cenu jsou rybáři při lovu nejen na feeder hojně 
používány. Na výběr z 8 druhů ochucení pomocí dipu.

Kriticky vyvážené nástrahy Vám umožní dokonalou prezentaci 
nástrahy, neboť se na dně chovají přirozeně jako okolní, volné 
krmení. Criticals jsou tak při lovu na feeder neuvěřitelně efektivní 
a přelstí i nejzkušenější ryby.

MNOŽSTVÍ: 50 g     PRŮMĚR: 8 mm     PŘÍCHUTĚ: Česnek / Med /
Jahoda / Devill Krill / Kill Krill / 68 / Gigantica / Krillberry

MNOŽSTVÍ: 30 g    PRŮMĚR: 7 - 9 mm    PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 
3XL / Kill Krill / Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 20 g     PRŮMĚR: 7 - 9 mm     PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 
3XL / Kill Krill / Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 30 g     PRŮMĚR: 9 mm     PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 
3XL / Kill Krill / Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

KN FEEDER POP-UPS

KN FEEDER PELLETS POWDER DIP

KN FEEDER HALIBUT PELETY

KN FEEDER CRITICALS

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

49,- Kč

179,- Kč

179,- Kč

49,- Kč

Při vývoji method feederových nástrah jsme čerpali z dlouholetých 
zkušeností na poli kaprařských nástrah!
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JAK SPRÁVNĚ 
NAPLNIT METHOD 
FEEDEROVÉ KRMÍTKO?
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Velmi účinná směs prvotřídních, tekutých potrav a esencí. Ideální 
pro dipování, jakýchkoliv nástrah!

Velmi atraktivní, hotová, obalovací pasta, vhodná pro zatraktiv-
nění boilies, pelet nebo partiklu.

Vysoce atraktivní, práškový dip, vhodný pro zatraktivnění všech 
druhů nástrah.

MNOŽSTVÍ: 50 g     PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 3XL / Kill Krill /
Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 30 g    PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 3XL / Kill Krill /
Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 50 ml     PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 3XL / Kill Krill /
Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

KN FEEDER DIPYKN FEEDER PASTY

KN FEEDER POWDER DIPY

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER

METHOD FEEDER59,- Kč

79,- Kč

79,- Kč

Pro maximální účinnost namočte nástrahu ve vodě či dipu 
a nechte okapat. Poté obalte v Powder dipu a nechte 
zavadnout cca 2 minuty.
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Karel Houdek

Naše klasické boostery si našli od svého uvedení na trh stovky 
spokojených zákazníků a my věříme, že se jejich řady díky feede-
rové řadě značně rozšíří. Kombinace vybraných tekutých potrav, 
olejů a dalších nepostradatelných aditiv, která je dochucena dle 
druhu o naše nejlepší esence a atraktivní barvivo, což oceníte 
nejen během krátkodobého rybaření!

KN FEEDER BOOSTERY
METHOD FEEDER 139,- Kč

MNOŽSTVÍ: 300 ml     PŘÍCHUTĚ: Pineapple / 68 / 3XL / Kill Krill /
Candy Sweet / Devill Krill / Krillberry / Salmon & Peach

Dobře naboostrované pelety, to je základ 
úspěšné výpravy! Pro lepší účinnost si takto 
připravte pelety min. 2 hodin před lovem.
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VNADÍCÍ SMĚSI
Vnadící	směsi	jako	Method	mixy	a	Stick	

mixy jsou moderní a velmi efektní 
návnadou, se kterou nachytáte mnoho 

ryb.	Method	mix	je	ideální	pro	
kobercové	vnazení	a	můžete	být	

smíchán	s	dalšími	složkami.	Stick	mixy	
jsou	hotové,	atraktory	nabyté	směsi	pro	

použití	v	PVA	materiálech.	
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VNADÍCÍ SMĚSI
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Tyto kaprové, vnadící směsi si mezi českými a slovenskými rybáři 
získaly obrovskou oblibu. Je tomu zejména díky jejich univerzálnosti 
a okamžité účinnosti. Jsou složeny z hodnotných surovin té nejvyš-
ší kvality a koncipovány tak, aby byly velmi snadno zpracovatelné, 
fungovaly za jakékoliv teploty vody. Pro jejich zatraktivnění můžete 
použít naše boostery nebo CSL mixery. Nejlepších výsledků pak do-
sáhnete, pokud method mixy smícháte s drobnými peletami, drce-
ným boilies nebo partiklem.

Prvotřídními Zig mixy reagujeme na velkou oblibu lovu na zig - rig 
a chytání kaprů a amurů ve vodním sloupci. Ve směsi je použita kom-
binace esencí, které velice dobře lákají ryby ke krmení. Mix je pro ryby 
lákavý i vizuálně, neboť tvoří velmi silný, bílý, kalový mrak, který se 
dlouho drží v horní vrstvě vodního sloupce v blízkosti vašich připra-
vených nástrah.

Vysoce atraktivní krilová drobenka složená ze 100% krillového plank-
tonu a krillového oleje. Lze používat do PVA, jako surovinu při výrobě 
boilies, nebo jako obalovací pastu. 500g balení + 50ml liquid Krill.

METHOD MIXY KN

ZIG MIXY KN

KRILL CRUMBS

VNADÍCÍ SMĚSI

VNADÍCÍ SMĚSI

KRILLOVÁ DROBENKA

Od 149,- Kč

Od 138,- Kč

349,- Kč

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PŘÍCHUŤ: Devill Krill / Kill Krill / Red Spice

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PŘÍCHUŤ: 68 / Red Spice

MNOŽSTVÍ: 500 g

Devill Krill Kill Krill

68

Red Spice

Red Spice
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Naše feedrové mixy jsou určeny pro příznivce lovu na feeder, method 
feeder, nebo se dají použít do tradičních krmítek. S mixy se dobře pra-
cuje, je potřeba jen dbát na to, aby se směsi nepřemokřily. Mixy jsou 
vyrobeny z mnoha ingrediencí, jako jsou základní, rostlinné složky, 
extrudované mouky, pražená semena, ořechy, sušenky, rybí moučky 
a přírodní koření. Samostatnou roli hrají skvělá aromata 
a posilovače, se kterými máme mnohaleté zkušenosti. Mixy dělíme 
na 2 druhy - jemný a hrubší. Jemně namleté, se po dopadu na dno 
ihned rozpouští a vytváří kolem nástrahy intenzivní pachovou stopu. 
Pohybující ryby svým vířením z jemného mixu vytváří neustálý kalový 
mrak, což ryby stimuluje k větší aktivitě. Hrubší mix zase díky obsahu 
větších drobečků, drcených ořechů a partiklů, udrží déle ryby na krm-
ném místě. Je perfektní pro lov kaprů, parem nebo línů.

Základním předpokladem pro správně fungující náplň do PVA punčoch nebo sáčků je 
použití čistě přírodních produktů. Zde to jsou ty nejhodnotnější rybí moučky, přírodní ex-
trakty z mořských živočichů nebo pikantní koření a unikátní přísada zajišťující vhodnou 
konzistenci a vlhkost tohoto mixu. Díky vyššímu obsahu oleje láká rozpadající se stick 
mix kapry z celého vodního sloupce v okolí vaší nástrahy. Pro použití stick mixů v chladné 
vodě, jsme přidali složku, která zvyšuje emulsifikaci olejů i při teplotě pod 6°C. Jsme si 
jisti, že se Stick mixy ulovíte více kaprů a hlavně rychleji.

FEEDER MIXY KN

STICK MIXY KN

VNADÍCÍ SMĚSI

VNADÍCÍ SMĚSI

Od 139,- Kč

Od 199,- Kč

MNOŽSTVÍ: 1 / 3 kg     PŘÍCHUŤ: Devill Krill / Kill Krill / Red Spice / 68 / 
Krillberry / Salmon & Peach

MNOŽSTVÍ: 500 g     PŘÍCHUŤ: 68 / Gigantica / Krill & Fish / Secret Spice

68 Red Spice

Jemný mix Hrubší mix

Kill Krill KrillberryDevill Krill Salmon & Peach

Nejhodnotnější rybí moučky, přírodní 
extrakty z mořských živočichů, vybrané 
oleje, nebo pikantní koření - to jsou Stick mixy!
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DOPLŇKY 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V	sekci	doplňků	naleznete	
kompletní	příslušenství,	které	je	pro	lov	
kaprů	nebo	pro	přímou	výrobu	boilies	
naprosto	nezbytné.	Každým	rokem	se	
snažíme	vymyslet	něco	nového,	něco	

co	vám	lov	kaprů	usnadní	nebo	
zpříjemní	a	věříme,	že	i	díky	zkušenému	

týmu	spolupracovníků	se	to	daří.	
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Kaprový podběrák střední třídy vhodný do každé situace. Matně 
černá dvojdílná rukojeť, kvalitní zelená síťka, která nijak neublíží 
rybám. Kříž podběráku je šroubovací, vyrobený z tvrdého a odol-
ného plastu. Výztuha na kříži umožňuje praktické uchycení (pro-
tažení) síťky podběráku. Dbali jsme na to, aby ramena podběráku 
šla velmi lehce nasouvat a vysouvat i s podebraným kaprem.

Praktický kaprový podběrák s perfektním poměrem cena/výkon. 
Podběrák nabízíme s jednodílnou rukojetí, pevným šroubovacím 
křížem vyrobeným z tvrzeného plastu. Vhodný pro každého rybá-
ře, hledající kvalitní a při tom cenově dostupný podběrák.

Naprostá lahůdka pro rybáře, kteří mají rádi kvalitu a pěkný 
design. Celá konstrukce, rukojeť, ramena a kříž podběráku jsou 
navržena z nejlehčího a pevného karbonu. Kříž je speciálně zesí-
lený a při výrobě byla přidána tužidla a epoxidové pryskyřice pro 
jeho maximální pevnost. Kříž je navíc pevnou součástí tyče a tím 
pádem nikdy nedojde k jeho povolení. Při navrhování podběráku 
jsme kladli důraz na to, aby ramena podběráku šla z karbonového 
kříže snadno vyndávat. Součástí podběráku je magnetický sys-
tém k uchycení síťky, který oceníte zejména při podebírání kap-
rů nad hustým porostem či větvemi, ve větrném počasí nebo ve 
člunu. Nádherný design celého podběráku podtrhuje camo síťka, 
jenž má navíc vyztužená místa, kde nejčastěji dochází k prodírání 
síťky.

DÉLKA: 2 x 90 cm     DÉLKA RAMEN: 42“     BARVA SÍTĚ: Zelená DÉLKA: 180 cm     DÉLKA RAMEN: 36“     BARVA SÍTĚ: Černá

DÉLKA: 2 x 90 cm     DÉLKA RAMEN: 42“     BARVA SÍTĚ: Camo

STANDARD LANDING NET 42“ BASIC LANDING NET 36“

DELUXE CARBON LANDING NET 42“

DOPLŇKY DOPLŇKY

DOPLŇKY

1 590,- Kč 1 189,- Kč

4 901,- Kč

Součástí podběráku 
je magnetický systém 
k uchycení síťky.

Celá konstrukce, rukojeť, ramena a kříž 
podběráku jsou navržena z nejlehčího 
a pevného karbonu.
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Plovák na podběrák Nikl s elegantním designem a textilní etiketou 
s logem. Pasuje na všechny druhy kaprových podběráků.

BARVA: Zelená

PLOVÁK NA PODBERÁK
DOPLŇKY 230,- Kč

V naší nabídce naleznete kromě kompletních podběráků i všechny 
díly, ke každé variantě, které si můžete v případě potřeby dokoupit. 
Náhradní síťky, ramena, tyče, kříže, vše v originální kvalitě.

NÁHRADNÍ DÍLY K PODBERÁKUM
DOPLŇKY Od 190,- Kč

Všechny díly jsou 
v originální kvalitě.

VARIANTY:
Náhradní síť k podběráku Nikl - 42“ Camo Mesh
Náhradní síť k podběráku Nikl - 42“ Green Mesh
Náhradní síť k podběráku Nikl - 36“ Black Mesh
Plastový kříž k podběráku
Karbonová, 2 - dílná rukojeť s křížem k podběráku Deluxe
Náhradní 2 - dílná rukojeť s křížem k podběráku Standart
Náhradní tyč na podběrák Basic
Karbonová ramena k podběráku Deluxe - 42“
Náhradní ramena k podběráku Standart - 42“
Náhradní ramena k podběráku Basic - 36“

Sak na kapry, který splňuje všechny podmínky bezpečného a še-
trného přechovávání úlovku. Zvolili jsme velmi kvalitní materiál, 
který nepoškozuje úlovek a přitom je dostatečně pevný. Sak je 
zapínán ze tří stran vysoce kvalitním a odolným zipem zajiště-
ným speciální karabinou, která zabraňuje jeho rozepnutí a unik-
nutí kapra.

BARVA: Černá     ROZMĚR: 115 x 80 cm

SAK NA KAPRY
DOPLŇKY 849,- Kč

Provázek s karabinou součástí saku.

ˇ

ˇ

Rollball vám značně usnadní a urychlí výrobu vašeho boilies. Na-
bízíme ve 2 velikostech a několika průměrech.

ROZMĚRY: 18,5 x 33,5 cm (malý) / 25 x 45 cm (velký)
PRŮMĚR (malý): 14, 16, 18, 20 a 24 mm
PRŮMĚR (velký): 14, 16, 18, 20, 24 a 30 mm

ROLLBALL
DOPLŇKY Od 394,- Kč
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Jan	Fejt

Perfektně propracovaná a maximálně šetrná podložka pod kapry, 
na jejímž vývoji jsme pracovali více než rok. Díky unikátní konstrukci 
lze podložku použít standardně, jako populární bazének (zapínaný 
na zip) a také jako velice praktickou přenášecí a vážící tašku. Naše 
podložka je vyrobena z voděodolného materiálu a je navíc rozebíra-
telná – dá se vyjmout vnitřní část, díky čemuž podložku bleskově 
vysušíte. Po sbalení je extrémně malá a skladná. Podložku můžete 
používat také jako přenášecí tašku na drobnosti – například krmení, 
vidličky atd.

MULTIFUNKCNÍ PODLOŽKA POD KAPRY
DOPLŇKY 1 490,- Kč

Podložka je vyrobena 
z voděodolného materiálu.

ROZMĚRY: 15 x 60 cm (sbalená) / 135 x 125 cm (rozložená)

ˇ
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25 mm široká PVA páska určená k Liquid Feeder krmítku. Použití 
je jednoduché: pásku vložíte pod víčko Liquid krmítka, zavřete 
a odtrhnete. Přibližná rozpustnost je 30 vteřin (teplá voda) až 120 
vteřin (studená voda). Rozpustnost urychlíte, když do liquidů při-
dáte vodu.

Skvěle zpracované H - bójky pro označení lovného místa. Bójky 
jsou vybaveny praktickým klipem pro zafixování hloubky a za-
mezení dalšího odmotávání. Pokud jsou vlny, nechte potřebnou 
vůli ve šňůrce. Nabízíme ve dvou velikostech a barevných prove-
deních s pevným černým provázkem. Bójky jsou dodávány bez 
zátěže.

BARVA: Šedá     MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

LIQUID PVA PÁSKA

H - BÓJKA

DOPLŇKY

DOPLŇKY

49,- Kč

370,- Kč

Krmítko nové generace – kouzlo Liquid Feeder spočívá v unikátním 
vábení ryb k nástraze pomocí tekutých atraktorů. Dobře zvolené teku-
té liquidy se vodou šíří velmi rychle, a proto dokážou rychleji přilákat 
ryby přímo ke krmítku a tím i k vaší nástraze. Ryba se chce instink-
tivně nakrmit, ale jediné pevné sousto, které je poblíž je pouze na va-
šem háčku a tím dochází k rychlejším záběrům! Doporučujeme před 
krmit a kombinovat s naším originálním KN Method mixem, nebo 
Method Feeder mixem a následně do zakrmeného místa nahazovat 
montáž s Liquid krmítkem naplněným liquidy. Zavřené víčko krmítka 
pomocí PVA fólie vytváří rozpustnou membránu. Doba rozpustnosti 
PVA a následné rozptýlení liquidů kolem krmítka je ovlivněna teplo-
tou vody a použitými tekutými atraktory. Přibližná rozpustnost je 30 
vteřin (teplá voda) až 120 vteřin (studená voda). Rozpustnost urych-
líte, když do liquidů přidáte vodu. Vyrobeno v ČR.

VÁHA: 40 g (55 g plné) VARIANTY: 1 ks / krmítko + Liquid PVA páska

MNOŽSTVÍ: 7 m     ŠÍŘKA: 25 mm

KRMÍTKO LIQUID FEEDER
DOPLŇKY Od 69,- Kč

Unikátní prostředek k označování lovných míst na vodě. Bójka, 
která je schopná se sama přizpůsobovat aktuální výšce vodního 
sloupce bez rizika jakýchkoliv problémů či zamotání. Dodávána 
jako komplet s odpovídající olověnou kamuflovanou zátěží, pro-
vázkem a speciální cívkou.

BARVA: Oranžová      MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

MAJÁKOVÁ BÓJKA
DOPLŇKY 1 390,- Kč

Liquid se bude ve vodě po 
rozpuštění PVA membrány, 
krásně uvolňovat do okolí krmítka!
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Pro maximální možnou ochranu kaprů jsme vyvinuli tento des-
infekční přípravek, kterým můžete u ryb ošetřovat jak vpich po 
háčku, tak zanícené šupiny nebo jakékoliv jiné zranění. Po aplikaci 
doporučujeme nechat pár vteřin působit. 

Perfektní pomocník pro čištění lovných míst od starých vlasců, 
montáží a větví. Slouží také pro vyprošťování kaprů uvázlých ve 
vázkách. Jednoduše navlečte na kmenový vlasec a spousťte ji 
přesně do vázky, odkud trhavým pohybem vázku uvolníte.

MNOŽSTVÍ: 30 ml VARIANTY: S obalem / bez obalu

CARP DOCTOR KOTVICKAˇ

DOPLŇKY DOPLŇKY150,- Kč Od 720,- Kč

Velmi populární vnadící trubka, která si v posledních letech získala 
velkou oblibu u mnoha kaprařů. Hlavní předností je perfektní, celkové 
zprofilování a tím mnohem jednodušší manipulace při zakrmování. 
Velkou výhodou je i mnohem jednodušší manipulace a větší efektivi-
ta s prodlouženou délkou letu boilies. Kdo ji z ostřílených kaprařů jed-
nou použije, okamžitě pozná rozdíl! Dostupná ve dvou velikostech.

BUMERANG NIKL
VNADÍCÍ POMŮCKY 549,- Kč

VELIKOST: Mini / Standard    PRŮMĚR: 16 - 20 / 20 - 26 / 28 mm

Bumerang Nikl nabízíme ve 2 velikostech - Mini 
a Standard. Mini v průměrech 16 - 20 / 20 - 26 mm 
a verze Standard v průměru 28 mm.

Hlavní předností je perfektní, celkové 
zprofilování a tím mnohem jednodušší 
manipulace při zakrmování.

Bumerang Nikl Mini
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Miky Houdek

Nabízíme dokonale zpracovanou tyčovou bójku, která je bez jakých-
koliv pochyb tou nejlepší bójkou, kterou můžete koupit. Tento fantas-
tický produkt si rychle získává oblibu nejen u nás, ale i u evropských 
specialistů. Sám Leon Hoogendijk o ní tvrdí, že je to nejlepší tyčovka, 
kterou kdy použil. Dodávána jako komplet s kamuflovanou zátěží 
a špičkou s reflexní fólií – to vše v kvalitním transportním pouzdře. 
Jednotlivé díly se spojují pomocí precizně propracovaných závitů. 
Zátěž je ke konci bóje připevněna tak, že při najetí zdolávané ryby do 
tyčovky se vlasec po jejím povrchu dokonale sklouzne a nikde se ne-
zachytí. Horní díl je pro lepší vzplývání o něco silnější. Základní délka 
tyčové bóje je 6,5 metrů. V případě zájmu je možné dokoupit další 
1m díly i samostatnou zátěž. Jako volitelné příslušenství nabízíme 
také unikátní světélko s nočním senzorem, které lze velmi snadno 
našroubovat do špičky bójky.

DÉLKA: 6,5 m

TYCOVÁ BÓJKA
DOPLŇKY 2 290,- Kč

Praktický obal, který pojme všech 6 dílů 
bójky i závaží.

ˇ
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OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY

Při	výrobě	Nikl	oblečení	dbáme	
v	první	řadě	na	kvalitu,	jeho	pohodlné	

nošení,	vkusný	design	a	nezapomínáme	
ani	na	funkčnost	jednotlivých	produktů.	
Před	uvedením	na	trh	jsou	vždy	týdny	

testovány	již	naším	dodavatelem	a	poté	
je	ještě	naši	testeři	podrobí	pořádné	

zkoušce u vody!
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OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY
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Stylové tričko s logem Nikl. Trika jsou vyrobena z velmi kvalitního 
a příjemného, 100% bavlněného materiálu, které se skvěle nosí. 
Při správném praní nehrozí seprání či jiné poničení.

Stylová mikina s logem Nikl na prsou a decentní, textilní etiketa 
na kapuce. Mikiny jsou vyrobeny z velmi kvalitního a příjemného 
materiálu - 70% bavlna, 30% polyester. Při správném praní nehrozí 
seprání či jiné poničení.

BARVA: Černá / Olivová     MATERIÁL: 100 % bavlna
VELIKOSTI: S / M / L / XL / XXL / XXXL

BARVA: Olivová     MATERIÁL: 100 % bavlna
VELIKOSTI: S / M / L / XL / XXL / XXXL

TRIKO NIKL

MIKINA NIKL

OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

490,- Kč

1 690,- Kč

Moderní kšiltovka ve stylu „snapback“ s rovným kšiltem, vyšíva-
ným logem a malou textilní etiketou na boku.

VELIKOST: Univerzální      BARVA: Černá

KŠILTOVKA NIKL - SNAPBACK
OBLEČENÍ 499,- Kč

Kvalitní a příjemný materiál - 70% 
bavlna, 30% polyester.

Kromě loga na prsou, najdete i drobnou, 
vkusnou, textilní etiku na kapuci.
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Klasická síťovaná kšiltovka Nikl s vyšitým logem a textilní etike-
tou na levém boku. Univerzální velikost.

Klasická síťovaná kšiltovka Nikl s vyšitým logem a textilní etike-
tou na levém boku. Univerzální velikost.

Klasické, pletené kulichy Nikl s vkusnou textilní etiketou ve střední 
části kulichu. K dostání ve 3 variantách.

Klasická kšiltovka Nikl s vyšitým logem a textilní etiketou na le-
vém boku. Univerzální velikost.

VELIKOST: Univerzální    BARVA: Černá

VELIKOST: Univerzální    BARVA: Camo

VELIKOST: Univerzální    BARVA: Černá / Šedá / Zelená

VELIKOST: Univerzální    BARVA: Černá

KŠILTOVKA NIKL - (BASEBALLKA)

KŠILTOVKA NIKL (BASEBALLKA)

KULICH NIKL - BASIC

KŠILTOVKA NIKL

OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

551,- Kč

551,- Kč

340,- Kč

499,- Kč

Moderní, lehký, textilní batoh s logem Nikl.

ROZMĚR: 45 x 35 cm

TEXTILNÍ BATOH
DOPLŇKY 119,- Kč

Síťované, Nikl kšiltovky nastavíte
pomocí plastového pásku.

Klasické Nikl kšiltovky upravíte
na vaši velikost pomocí 
textilního pásku.



HÁČKY ATS
Po	dlouhém	testování	jsme	před	

několika	lety	na	trh	uvedli	řadu	háčků	
ATS.	Většina	z	Vás,	již	měla	tu	možnost	

vyzkoušet	jejich	jedinečnost	
a	staly	se	pro	Vás	díky	svým	

jedinečným	vlastnostem	háčky	číslo	
jedna.	Není	se	čemu	divit	–	jsou	
vyráběny	v	Japonsku	nejlepším	

specialistou	na	háčky	a	jejich	tepelnou	
úpravu,	což	jim	dává	vysokou	pevnost,	

ostrost	a	trvanlivost.	Na	řadu	háčků	
ATS	jsem	opravdu	velice	pyšní	a	jsou	

naší chloubou!



HÁČKY ATS
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Stvořen pro chytání v těžkých podmínkách. Perfektní tvar, 
který sedí v kapří tlamce bez pohnutí i při těch nejsilovějších sou-
bojích. Jeden z nejoblíbenějších tvarů kontinentálních lovců vel-
kých ryb, který je prověřen mnoha lety a obrovským množstvím 
trofejních úlovků. Ideální pro použití s rovnátkem Mouthsnagger 
a delším vlasem pro použití s těžkou nástrahou nebo prezentací 
na panáčka. Stejně tak velice úspěšný pro prezentaci na pop-up.

Při konstrukci tohoto háčku jsme vycházeli z našeho Centurionu 
2000, který je jedním z nejlepších háčků celé historie kaprařiny. 
Má prodloužené ramínko a extra dlouhý hrot. Perfektně se pře-
táčí a zasekává v kapří tlamě. Přitom vydrží i opravdu extrémní 
zatížení díky velmi robustní konstrukci. Ideální zbraň pro chytání 
těch největších ryb kdekoliv a kdykoliv! Ideální pro použití 
s rovnátkem Mouthsnagger a delším vlasem pro použití s těžkou 
nástrahou nebo prezentací na panáčka. Stejně tak velice úspěš-
ný pro prezentaci na pop-up.

Náš testérský a konzultační tým pracoval na háčku Predator dva 
roky a dnes už můžeme z jistotu říct, že se mu podařilo vyvinout 
jeden z nejlepších háčků na lov kaprovitých ryb. Jedná se o již 
známý tvar háčku typu Kurve Shank, avšak ten náš je přizpůso-
bený přesným požadavkům těch nejzkušenějších lovců kaprů 
napříč celou Evropou.Predator má správně nadesignované ra-
ménko s rovným očkem a prodlouženým ostřím, na kterém je 
mikro protihrot. Prodloužené ostří umožňuje lepší průnik háčku 
do kapří tlamky a mikroprotihrot minimalizuje její poškození.

Vývoj tohoto háčku trval celé 3 roky a následně byl po 2 roky tajně 
testován, dokud jeho tvar nebyl dotažen do naprosté dokonalosti.
Je považován za jeden z nejlepších háčků současné kaprařiny 
a používán mnoha světoznámými rybáři jako Tim Paisley, Kevin 
Maddocks, Steve Briggs, Dave Moore a mnoha dalšími. Mnoho 
společností se pokusilo tento háček zkopírovat, ale originál je 
a vždy bude jen jeden! Ideální háček pro chytání na volné vodě 
v kombinaci s rovnátkem Mouthsnagger Shorty a navázaný jako 
Blowback-rig nebo za použití Bead&Ring kit.

VELIKOSTI: 4, 6, 8     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

VELIKOSTI: 4, 6, 8     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

VELIKOSTI: 2, 4, 6, 8      MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

VELIKOSTI: 2, 4, 6     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

CENTURION 2000 ATS

CONTINENTAL SNAG HOOK  ATS

PREDATOR ATS

LONGSHANK NAILER ATS
HÁČKY ATSHÁČKY ATS 169,- Kč169,- Kč

HÁČKY ATS HÁČKY ATS169,- Kč 169,- Kč
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Nadesignován Frankem Warwickem začátkem 90.let a vyroben 
exkluzivně naší společností. Testy mnoha špičkových rybářů po-
tvrdily, že se jedná o jeden z nejvražednějších háčků na kaprařské 
scéně.Zalomená část na raménku způsobuje bleskové otáčení, 
a navíc výrazně snižuje tlak působený na oblouček háčku půso-
bený při silovém zdolávání. Jedná se bezpochyby o jeden 
z nejlepších háčků pro použití do vázek, který kdy spatřil světlo 
světa. Ideální pro použití s rovnátkem Mouthsnagger Shorty 
a Bead&Ring kit.

Perfektní háček pro chytání na volné vodě. Jeho konstrukce 
delší raménko, širší oblouček, perfektně ostrý rovný hrot 
a očko lehce zahnuté dovnitř– zabezpečuje perfektní 
přetáčení v kapří tlamce. Opravdu špičkový kaprový univerzál, 
který obstojí na jedničku v mnoha různých situacích. Ideální pro 
použití s rovnátkem Mouthsnagger Shorty a Bead&Ring kit.

VELIKOSTI: 2, 4, 6     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení VELIKOSTI: 4, 6, 8     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

CRANKED HOOK ATSGLADIATOR LS ATS
HÁČKY ATS HÁČKY ATS169,- Kč 169,- Kč

Vlastimil Jakoubek



NÁVAZCOVÉ 
MATERIÁLY 
A VLASCE

Na	trhu	je	k	dostání	tolik	různých	
pletených,	návazcových	šňůrek,	

fluorokarbonových	vlasců	a	jiného	
návazcového sortimentu. Jak ale vybrat 

ten	správný?	Je	to	složité.	Jako	
společnosti,	která	se	pohybuje	

v	oblasti	koncových	udic	a	návazců	
nám bylo nabízeno doslova stovky 

různých	materiálů,	abychom	je	
vyzkoušeli	a	případně	je	zařadili	

do	sortimentu.	Vybrali	jsme	pro	vás	
ty	nejlepší!
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Skvostná pletená šňůra, Total Contact je speciálně navržena pro ty 
nejnáročnější podmínky, které můžou u vody nastat. Pletená šňůra 
má výborné vlastnosti - je precizně splétaná, má oválný průměr 
a díky speciální, povrchový úpravě je neobyčejně měkká.Tenký prů-
měr, vysoká pevnost a speciální technologie výroby, díky kterým se 
šňůra lehce vznáší ve vodním sloupci a nezapadá mezi kameny, řasy 
nebo vázky na dně. Je perfektní pro lov ve velkých vzdálenostech, při 
nahazování nebo jako šňůra pro Spod a Marker. Díky skvěle viditel-
né, žluté barvě budete mít přehled, kde leží Vaše montáže i během 
těch nejtemnějších nocích. Total Contact je dostupný na špulkách po 
300m nebo jako 1200m návin. Podle našich zkušeností vydrží šňůra 
3 až 6 sezon, v závislosti na způsobu a intenzitě používání.

PRŮMĚR: 0,18 mm     NOSNOST: 14,5 kg (32 lb)     NÁVIN: 300 / 1200 m

TOTAL CONTACT
KMENOVÁ ŠŇŮRA Od 890,- Kč

Clearwater Xtra je vysoce oděruvzdorný čistý monofilní kmenový 
fluocarbon s nulovou tvarovou pamětí. Na rozdíl od všech dosud 
nabízených prochází Clearwater Xtra skrz očka prutu snadno a je 
odolný vůči zkroucení. Během terénních testů překonal všechny kla-
sické monofilní vlasce a přinášel mnohem více záběrů. Není to levná 
záležitost. Je to ale to bezesporu to nejlepší. Na cívce je označen na 
hranici 200metrů, díky čemuž víte, kolik jste ho navinuli.

PRŮMĚR: 0,33 / 0,39 mm     NOSNOST: 12 / 16 lb     NÁVIN: 400 m

CLEARWATER XTRA MAINLINE
FLUOROKARBONOVÝ VLASEC Od 1490,- Kč
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Prvotřídní, oděruvzdorná, hustě splétaná šňůra, vhodná pro extrémní 
situace, kdy Vám lov komplikují ostré kameny nebo vázky pokryté 
slávičkami. Shock Braid je také ideální jako šoková šňůra a díky své 
jemnosti i jako materiál do hustých řas. Díky kruhovému průměru 
a speciální povrchové vrstvě skvěle slouží i při extrémně dlouhých 
náhozech s těžkými olovy a jistě uvedené vlastnosti oceníte i při 
navazování s kmenovým vlascem. Shock Braid je dostupná v 100m 
návinech v hnědé barvě pro maximální kamufláž.

Šokový vlasec Total Shockline představuje opravdový klenot mezi 
šokovými vlasci. Díky své jemnosti a odolnosti vůči oděru je vhodný 
i do náročných podmínek, jakými jsou mušlová pole, velké kameny 
nebo pařezy pod hladinou. Vysokou jemnost oceníte i při extrémně 
dlouhých náhozech s těžkými olovy i při navazování s kmenovým 
vlascem. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme u šoko-
vého vlasce Total Shockline zvolili transparentní, kamuflážní barvu, 
díky čemu vlasec maximálně splývá s okolním prostředím. Dostupný 
v transparentní, hnědé barvě, v průměrech 0,50 mm a 0,60 mm 
v návinech po 100m.

PRŮMĚR: 30 / 40 mm     NOSNOST: 22,6 / 36,2 kg (50 / 80 lb) 
NÁVIN: 100 m

PRŮMĚR: 50 / 60 mm     NOSNOST: 13,7 / 24,9 kg (30 / 55 lb)
NÁVIN: 100 m

TOTAL SHOCKBRAID

TOTAL SHOCKLINE

ŠOKOVÁ ŠŇŮRA

ŠOKOVÝ VLASEC 199,- Kč

389,- Kč

Na základě dlouholetých zkušeností jsme u Total Shockline zvolili 
transparentní, kamuflážní barvu, díky čemu vlasec maximálně splývá 
s okolním prostředím. 

Díky kruhovému průměru a speciální povrchové 
vrstvě skvěle slouží i při extrémně dlouhých 
náhozech s těžkými olovy.
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Jiří	Majer
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Nejlepší potahovaná šňůrka současnosti - STRIP-X je dostupná ve 
variantách 15lb, 25lb a 45lb v matně, hnědé barvě!

•  jádro z 100% Aerospace Dyneema vlákna
•  nepřekonatelná uzlová pevnost jak jádra, tak potahu
•  potah je velice odolný a nepraská při dotahování uzlů
•  matná, hnědá barva pro maximální maskování
•  perfektní pro kombinované, nebo ztužené návazce

Tuto šňůrku jsme používali už před 10ti lety a nikdy jsme nezazna-
menali stížnost nebo reklamaci kvůli jejímu praskání nebo slabosti 
v uzlu. Začaly se množit žádosti, zda bychom ji nemohli prodávat 
a tady je. Je zbarvená do šedá, protože tato barva je dobrá pro větši-
nu typů dna. Je splétaná velmi precizně a vysoce oděruvzdorná 
s obrovskou uzlovou pevností.

Potápí se jako kámen. Extra poddajný návazcový materiál bez tvaro-
vé paměti. Nejméně viditelný ze všech, kdy vyrobených fluorocarbo-
nů. Perfektní pro tuhé návazce, které se nezamotávají. Nejlepší uzly 
pro něj jsou Palomar, Grinner s 5ti otočkami nebo bezuzlový vázání. 
Doporučuji ho před dotažením v místě uzlu namazat lojem na rty 
místo obvyklého naslinění. Zkuste to a podívejte se na ten rozdíl 
v hotovém uzlu!

Fantastický, super-odolný 50lb fluorocarbon vhodný pro výrobu 
vodičů jako náhradu olověné šňůrky.Vyzkoušejte nahradit ve Vaší 
sestavě olověnou šňůrku tímto jedinečným produktem a uvidíte jas-
ný rozdíl! Tento materiál je 4× těžší než vlasce ve stejné libráži. Potápí 
se jako kámen a dokonale kopíruje dno. Nemá tvarovou paměť, takže 
jej stačí po uvázání natáhnout a máte v rukou perfektně rovný fluoro-
carbonový nástavec. Ideální uzel je CRU Fluorocarbon knot.

NOSNOST: 15 / 25 / 45 lb     NÁVIN: 20 m

NOSNOST: 15 / 25 / 45 lb     NÁVIN: 20m

NOSNOST: 15 / 25 lb     NÁVIN: 20 mNOSNOST: 22,7 kg (50 lb)     NÁVIN: 20 m

STRIP-X

SMOOTH BRAID

CLEARWATER FLUOROCARBONCLEARWATER SHOCKLINE

NÁVAZCOVÝ MATERIÁL

NÁVAZCOVÝ MATERIÁL

NÁVAZCOVÝ MATERIÁLNÁVAZCOVÝ MATERIÁL

499,- Kč

342,- Kč

329,- Kč640,- Kč

Matně, hnědá barva povlaku, 
dokonale splývá se dnem!



MONTÁŽOVÉ 
SYSTÉMY

V	Carp´R´Us	si	velice	dobře	
uvědomujeme,	že	montáž	je	jeden	

z	nejdůležitějších	dílků,	při	lovu	
velkých	kaprů.	Proto	jsme	při	vývoji	

našich	montážových	systémů	vyvinuly	
maximální	úsilí,	abychom	Vás	při	lovu	

dostali na maximální vzdálenost, abyste 
mohli	kapry	chytat	i	v	tom	
nejobtížnějším	prostředí	

a	v	neposlední	řadě	dbáme	i	na	bezpečí	
samotných	kaprů!



MONTÁŽOVÉ 
SYSTÉMY
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Unikátní závěsky pro lov ve vázkách a na dlouhou vzdálenost.
S touto naprosto fantastickou sestavou si můžete být 100% jisti 
unikátní bezpečností Vaší montáže a také její bezchybnou funkč-
ností ve všech situacích. Jsou konstruovány tak, aby po záběru 
došlo k vypnutí těžkého olova nebo kamene a ryba se tak drží 
při zdolávání výše ve sloupci, což snižuje možnost uváznutí. Pro 
správnou funkci používejte s originálními převleky Tail Rubbers 
a Snag Clip 5mm Rings. V barvě Weed (zelené) a Silt (černé).

Princip funkce našich bezpečnostních závěsek je založen na pro-
stém uvázání 5mm kroužku na konec nástavce nebo kmenového 
vlasce. Pro správnou funkci závěsky jsou však nezbytné. Bez nich 
prostě fungovat nebudou.

Princip funkce našich bezpečnostních závěsek je založen na 
prostém uvázání 5mm kroužku na konec nástavce nebo kmeno-
vého vlasce. Pro správnou funkci závěsky jsou však nezbytné. 
Bez nich prostě fungovat nebudou.

Originální převleky pro závěsku Snag Clip. V barvě Weed (zelené) a Silt (černé).

BARVY: Zelená / Černá     MNOŽSTVÍ: 6 ks v balení

PRŮMĚR: 5 mm     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení DÉLKA: 92 cm     PRŮMĚR OČKA: 5 mm     MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení

BARVY: Zelená / Černá     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

SNAG CLIP

SNAG CLIP RINGS RING LEADER

TAIL RUBBERS

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

149,- Kč

129,- Kč 149,- Kč

99,- Kč

Dokonale padnou na závěsku 
Snag Clip.

Sílu připnutí olova nebo kamene k závěsce si můžete zvolit podle 
situace nebo váhy zátěže pomocí několika stupňového systému
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Hotový fluorocarbonový nástavec o délce 92cm. Na jedné stra-
ně tohoto leaderu je již v očku natavený Gizmo obratlík, na druhé 
straně je flurocarbonové očko. Na tento nástavec jednoduše 
navlečete závěsku na olovo, nebo přímo in-line olovo a vaše 
koncová sestava je během chvilky připravená, aniž byste museli 
cokoli navazovat.

Tento systém je ideální pro rybaření v naplaveninách nebo 
porostech. Umožnuje umístit návazec s nástrahou na povrch 
naplavenin, rostlin, či bláta. Jednoduše vaše nástraha nezapadne 
do nečistot. Podobně jako naše bezpečnostní závěsky, nemusí 
ani u tohoto systému ryba tahat za sebou montáž, pokud ji utrh-
nete. Je to jediný helikoptérový systém, který poskytuje dvojitou 
indikaci záběru. Dodávány kompletně sestavené na metrovém 
fluorocarbonovém nástavci s obratlíkem Gizmo Quick change 
swivel.

Hotová sestavená montáž s naší bezpečnostní závěskou 
s převlekem na fluocarbonovém nástavci 30lb nebo 50lb. 
Obsahuje i rychlobratlík Gizmo swivel. Nástavec je dlouhý 92cm 
a jeho konce jsou zatavené – na jednom konci je nerezový 5mm 
kroužek, na druhém smyčka pro snadné připevnění ke kmenové-
mu vlasci.

Shock Leader 90 cm - 90 lb SuperStiff Quick Change Swivel - 
extrémně pevný fluorocarbonovný nástavec vhodný pro použití 
v nejtěžších podmínkách – v kamenných hrázích, na lavicích 
a mezi větvemi, jež jsou obaleny škeblemi. Zde jistě oceníte jeho 
pevnost a oděruvzdornost.Na jedné straně je tento nástavec 
vybaven naším exkluzivním zataveným očkem pro snadné 
napojení na kmenový vlasec a na straně druhé pak Quick Change 
Swivel - rychlo výměnný obratlík, pro snadnou výměnu koncových 
návazců. Nástavec je v mnohých případech lepší a účinnější 
prezentací než olověná šňůra.

DÉLKA: 92 cm     NOSNOST: 30 / 50 lb    MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení

DÉLKA: 90 cm     NOSNOST: 50 lb    MNOŽSTVÍ: 1 ks v balení DÉLKA: 92 cm     NOSNOST: 30 / 50 lb    MNOŽSTVÍ: 1 ks v balení

DÉLKA: 90 cm     PRŮMĚR: 80 mm     NOSNOST: 90 lb    
MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení

CLEARWATER GIZMO SWIVEL LEADER

SAFETY HELICOPTER SYSTEM SNAG CLIP SYSTEM

SUPER STIFF QUICK CHANGE SWIVEL
MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY

MONTÁŽOVÉ SYSTÉMY149,- Kč

129,- Kč 125,- Kč

199,- Kč



DOPLŇKY 
K NÁVAZCŮM

V	sekci	doplňků	k	návazcům	najdete	
mnoho	užitečných	komponentů	pro	

konstrukci	a	práci	s	návazci	tak,	abyste	
byli	schopni	za	všech	okolností	

vytvořit	tu	nejefektivnější	prezentaci.	
Stejně	jako	u	všech	ostatních	produktů	
i	zde	dbáme	na	kvalitu,	která	je	pro	nás	

na	prvním	místě.



DOPLŇKY 
K NÁVAZCŮM
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Robustní obratlík velikosti 8. Pasuje do všech závěsek a in-line 
olov. Nově i ve velikosti „mikro“, kterou využijete nejen při tvorbě 
návazců Ronnie rig.

Klasický rychlovýměnný obratlík pro uživatele, kteří preferují tento 
rychlovýměnný systém. Lze jej použít s jakýmkoli typem materiá-
lu, ale pro tuhé materiály jako je Clearwater Fluorocarbon doporu-
čujeme použít náš Quick Change Swivel namísto tohoto obratlíku.

Speciálně navržený obratlík s kroužkem pro co nejefektivnější 
prezentaci všech pop - up návazců a především pro Ronnie rigy.

VELIKOST: mikro / 8     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení VELIKOST: 8     MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

VELIKOST: 8 / 11     MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení

OBRATLÍK SWIVEL OBRATLÍK QUICK CHANGE SWIVEL

OBRATLÍK RINGED QUICK CHANGE SWIVEL

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

79,- Kč 99,- Kč

129,- Kč

Slavný Spinner obratlík, precizně navržený pro výrobu „obratlíko-
vých“ návazců. Menší kroužek na obratlíku byl navržen tak, aby 
měl co nejnižší hmotnost a celá montáž tak lépe fungovala. Širší 
klip snadno pojme i háčky ze silnějšího drátu. Pro správnou funk-
ci, jednoduše nasaďte váš oblíbený háček a zafixujte smršťovací 
hadičkou nebo rovnátkem.

Velmi oblíbený Ready Naked Ronnie rig složený z legendárního 
háčku Predator ATS, Spinner obratlíku a mikro obratlíku s krouž-
kem pro možnost výroby vlastních montáží. Nezáleží, jestli se 
rozhodnete pro jemnou pletenou šňůru Smooth, ztuženou Strip-
-X, nebo fluorokarbon Clearwater, Ready Naked Ronnie Rig bude 
spolehlivě sloužit za každých okolností.

VELIKOST: 11    MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení VELIKOST HÁČKU: 4 / 6 / 8     MNOŽSTVÍ: 3 ks v balení

OBRATLÍK SPINNER SWIVEL NAKED RONNIE RIG
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM159,- Kč 179,- Kč
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Revoluční rychlovýměnné obratlíky! Vyzkoušejte je a oblíbíte si je 
natolik, že nebudete chtít používat nic jiného! Rychlovýměnné ob-
ratlíky Gizmo dovolují jednoduché a rychlé navlečení a vyvlečení 
návazce bez nutnosti použití jakéhokoliv uzlu. Tělo obratlíku ve 
velikosti č.8 přesně pasuje do všech standardních závěsek nebo 
in-line olov.

Speciálně navržené rychlovýměnné obratlíky pro tu nejefektiv-
nější prezentaci při použití tuhých materiálů jako jsou Clearwater 
Fluorocarbon nebo jiné tuhé materiály. Kroužek zajišťuje pohyb 
při zachování rychlovýměnné funkce. Pro správnou funkci tohoto 
systému je nutné použití s Antitangle sleeve v každé situaci, nejen 
pro nahazování do velké vzdálenosti.

Vysoce pevné obratlíky s kroužkem. Velikost 11 je vhodná pro 
tvorbu kombinovaných návazců a více populárnějšího návazce 
360 Rig. Nově i ve velikosti „mikro“, kterou využijete nejen při tvor-
bě návazců Ronnie rig.

Oblíbené koužky na návazce v průměru 3 mm. Kulaté, se zbrouše-
nými hranami, matné. Ideální pro Blow-back nebo D-Rig prezenta-
ci a na všechny velikosti háčků.

VELIKOST: 8 / 11    MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

VELIKOST: 8    MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

VELIKOST: mikro / 8 / 11    MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

PRŮMĚR: 3 mm    MNOŽSTVÍ: 15 ks v balení

OBRATLÍK GIZMO QUICK CHANGE SWIVEL

OBRATLÍK QUICK CHANGE RING SWIVEL

OBRATLÍK RING SWIVEL 360°

RIG RING 3 mm

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

135,- Kč

135,- Kč

125,- Kč

125,- Kč

Nepostradatelná pomůcka pro všechny, kteří chtějí mít 100% jistotu, že se mon-
táž během náhozu nezamotá. Tyto převleky proti zamotání mají ideální tuhost, 
a navíc perfektně pasují na Gizmo obratlík. Vhodné jak pro návazce z měkkých, 
tak tuhých materiálů.

BARVY: Transparentní hnědá     MNOŽSTVÍ: 15 ks v balení

ANTIANGLE SLEEVES
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM 119,- Kč

Používáním Antiangle Sleeves značně snížíte možnost zamotání 
návazce.
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Hotové návazce sestavené z komponentů Carp´R´Us, které pokrý-
vají většinu rybářských situací. Návazce mají neuvázaný vlasový pří-
věs, který si každý naváže podle velikosti nástrahy. Jednoduše stačí 
návazec připnout do gizmo obratlíku, nastražit nástrahu a je připraven 
k použití!

MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení

READY RIGS
HOTOVÉ NÁVAZCE Od 139,- Kč

VARIANTY:
Blowback Rig - Smooth 25 lbs - LNG 6 / 8
Ready Combi Rig - Stiff Link 50 lbs - Blowback Rig 25 lbs - LSN 6 / 8
Ready Combi Rig - Stiff Link 50 lbs - Smooth 25 lbs - CNT 4 / 6 / 8
Ready Rig - Fluorocarbon 25 lbs - CNT 4 / 6 / 8
Ready Rig - Strip-X Mat Brown 25 lbs - CTL 2 / 4 / 6
Ready Multi Rig - Strip -X 25 lbs - CNT 4 / 6
Ready Ronnie Rig - Fluorocarbon 30 lbs - CNT 4 / 6 / 8 - 9,5 / 16,5 cm
Ready Ronnie Rig - Fluorocarbon 50 lbs - CNT 4 / 6 / 8 - 9,5 / 16,5 cm
Ready Ronnie Rig - Strip-X Mat Brown 25 lbs - CNT 4 / 6 / 8

Ready Ronnie Rig - Strip-X Mat Brown 25 lb

Ready Ronnie Rig - Fluorocarbon 30 lb
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Krátká verze naši velepopulárních vlasových rovnátek Mou-
thsnagger. Na žádost testerského teamu a zákazníků jsme dlou-
ho a pečlivě vyvíjeli kratší a zahnutější rovnátka s větším a lépe 
řešeným vnitřním otvorem. Tyto Mouthsnaggery doporučujeme 
používat s menšími háčky či háčky s dlouhým raménkem. Větší 
otvor v hlavě červa usnadní navlékánína háčky s tlustším drátem 
či větším očkem.Stejně jako původní Mouthsnaggery jsou i Mou-
thsnagger Shorty vyrobeny z extrémně lehkého a pevného ma-
teriálu, který je schopen absorbovat vůně (např. z dipu, esence 
atd.).

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM 125,- Kč

MOUTHSNAGGER SHORTY

Mouthsnaggery vlétly na trh jako tornádo. Jsou velmi snadno 
použitelnou náhradou za smršťovací hadičku. Vylepšují rotaci 
háčku v momentě, když kapr zkouší vyplivnout pozřenou nástra-
hu. Nabízíme je ve dvou verzích – patentka (Dragon Fly Larvae) 
nebo jako červ (Maggot) – tedy oboje jako potrava, kterou kapři 
milují. Snadno je navlečete na jakýkoliv háček s rovným nebo 
dovnitř zahnutým očkem ve všech velikostech mezi 2 – 12. Na 
rozdíl od smršťovací hadičky se nenarovnají a ani se neroztrhnou. 
Není potřeba je zahřívat nad parou, abyste je vytvarovali. Pokud 
se váš háček ztupí, můžete je snadno sundat a použít znovu. Há-
ček s navlečeným Mouthsnaggerem dramaticky zvýší účinnost 
vašeho návazce a přivede do vašeho podběráku mnohem více 
ryb.

Pro příznivce smršťovacích trubiček jsme vyvinuli tuto skvělou 
lahůdku. Naše čiré teplem smrštitelné trubičky jsou jediné na 
trhu s tak výraznou smršťovací schopností. Základní průměr naší 
smršťovačky je 2,4mm. Po smrštění nad parou však úžasných 
0,8mm! Žádná jiná trubička na trhu nenabízí tak rapidní smršťo-
vací schopnost, pevnost a houževnatost. Vyzkoušejte a už nikdy 
nebudete chtít používat klasické hadičky. Smršťovačka v nabídce 
také v barevné verzi. Poměr smrštění - 2:1.

BARVA: Čirá / Barevná (odstíny hnědé)   MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

MOUTHSNAGGER

SHRINKTUBE

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

135,- Kč

125,- Kč

Mouthsnaggerem dramaticky zvýší 
účinnost vašeho návazce!

BARVA: Zelená / Černá / Čirá / Červená / Černá   
MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení

BARVA: Zelená / Černá / Čirá / Černá     MNOŽSTVÍ: 8 ks v balení
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Tyto návazce jsou nápadem Lee Jacksona, který je využívá pro 
prezentaci 360 rig, která je v současnosti úspěšně používána na 
hodně prochytávaných vodách. Je to skvělý návazec také pro 
lov na řekách a kanálech, protože se zkrátka nemůže zamotat. 
Představuje perfektní návazec pro předkládání plovoucích i potá-
pivých nástrah. Smrtelně účinný a snadno zhotovitelný návazec.

Tuhé fluorokarbonové návazce jsou určeny pro sestavení kom-
binovaného návazce. Tuhá část návazce odtlačuje nástrahu od 
olova když, sestava dopadá na dno. Zatavená očka na koncích 
návazce jsou exkluzivitou společnosti Carp´R´Us – je to spoj pev-
nější než jakýkoliv uzel. Kroužek na jednom konci návazce slouží 
pro rychlé navlečení do obratlíku Quick change swivel. Zatavené 
očko na druhém konci umožňuje snadné připojení měkké části 
kombinovaného návazce.

Tyto tuhé fluorokarbonové návazce jsou určeny pro sestavení 
kombinovaného návazce. Hlavní předností je, že tuhá část návaz-
ce odtlačuje nástrahu od olova ve chvíli, kdy sestava dopadá na 
dno. Když leží fluorokarbon na dně jezera, stává se doslova nevi-
ditelným a ve srovnání se svlékacími šňůrkami tak představuje 
excelentní prezentaci nástrahy. Super Stiff má na jednom konci 
zatavené očko a na druhém konci zatavený 360° obratlík.

Ztužené fluorokarbonové návazce, vyrobené z našeho exkluzivní-
ho Clearwater Fluorocarbonu jsou skvělé pro prezentaci s Ronnie 
nebo Spinner rigem. Smyčky vytvořené unikátní Carp´R´Us tavící 
technologií drží líp než jakýkoliv uzel. Váš Predator ATS nebo ja-
kýkoliv jiný háček k návazci jednoduše upevníte pomocí obratlíku 
Ringed Quick Change Swivel a celý návazec pak jednoduše umís-
títe do Gizmo obratlíku díky smyčce na druhém konci.

DÉLKA: 16,5 cm     NOSNOST: 50 lb    MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení DÉLKA: 9,5 / 16,5 cm  NOSNOST: 30 / 50 lb  MNOŽSTVÍ: 3 ks v balení

DÉLKA: 6,5 / 9,5 / 16,5 cm  NOSNOST: 90 lb MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení DÉLKA: 9,5 / 16,5 cm  NOSNOST: 30 / 50 lb MNOŽSTVÍ: 2 ks v balení

360° STIFF LINK STIFF LINK

SUPER STIFF LINK STIFF LINK RONNIE BOOM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

149,- Kč 159,- Kč

149,- Kč 149,- Kč

Hlavní předností fluorokarbonu je, že tuhá část návazce odtlačuje 
nástrahu od olova ve chvíli, kdy sestava dopadá na dno. Když leží 

fluorokarbon na dně jezera, stává se doslova neviditelným!
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Jan	Kořenek

Camo Shotz jsou nové luxusní zátěžové broky z dílny společnosti 
Carp´R´Us s širokou škálou využití. Jednoduše je nacvakněte na 
návazcový materiál a dovažte vaši plovoucí nástrahu nebo pou-
žijte jako protiváhu pro lepší stočení háčku. Camo Shotz 
z použitého návazce též snadno odstraníte a můžete je okamžitě 
použít znovu! Dostupné ve dvou barevných variantách – camo 
zelené a camo hnědé pro dokonalé splynutí se dnem.

GRAMÁŽ: 0,4 / 0,9 / 1,2 / 1,6 g     BARVY: Zelená / Hnědá

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM 109,- Kč

CAMO SHOTZ

Broky Camo Shotz jsou dostupné ve dvou barevných variantách – zelené 
a hnědé pro dokonalé splynutí se dnem.
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Long Distance - speciální verze originálního Bead&Ring Kit pro 
daleké náhozy. Má prodloužené zarážky, které zamezí posunutí 
zarážky po raménku háčku i při těch nejprudších náhozech a za 
použití velkých těžkých nástrah.

Tyto zarážky byly vyvinuty cíleně pro použití s kroužkem klouzají-
cím po raménku háčku nebo pro návazec 360º. Jsou vyrobeny ze 
speciálního materiálu, který nesjíždí po raménku háčku. Jsou po-
užitelné k vytvoření nastavitelného vlasového návazce nebo fixaci 
vlasu k obloučku háčku. Doporučujeme jejich použití především 
v kombinaci s háčky Cranked Hook a Longshank Nailer.

MNOŽSTVÍ: 10 / 20 ks v balení MNOŽSTVÍ: 6 / 12 ks v balení

BEAD & RING KIT BEAD & RING KIT - LONG DISTANCE
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM136,- Kč 136,- Kč

Tyto dokonale zpracované hotové boilies vlasy zaručují, že Vaše nástraha bude 
na dně ležet vždy nezamotaná. Vyrobeny z našeho extra jemného fluorocarbo-
nu a vybaveny našimi exkluzivními zatavenými očky (na jedné straně s jezdícím 
kroužkem a na druhé straně s očkem pro zarážku).

VELIKOST: Small / Medium / Large     MNOŽSTVÍ: 3 ks v balení

READY HAIRS
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM 119,- Kč
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Nejhorší věcí u každé vlasové montáže je používání tradičních 
zarážek na boilies. Už jste někdy zkoušeli navléci ji ve tmě do 
smyčky z roztřepené pletenky? Nebo když je nástraha větší než 
ta minulá a váš vlas není dostatečně dlouhý, aby šla zarážka 
provléct smyčkou. Nebojte se, už nikdy více! Zarážky Quick Hair 
Stops jsou geniální způsob, jak zajistit vaši nástrahu na vlasu. 
Jsou permanentně připevněny k vlasové smyčce. Jednoduše na-
vlečte nástrahu a stočte zarážku Quick Hair Stop, aby byla napříč 
nástrahou a vtáhněte ji dovnitř nástrahy. 

Unikátní umělá řasa Vám dovoluje dokonale zamaskovat celou 
koncovou udici. Navlečte maskovací řasu na svůj návazec nebo 
nástavec nad olovem a celá Vaše koncová sestava ve vteřině 
splyne s rostlinami na dně. Jemná struktura řasy dokonale imitu-
je skutečné vodní rostliny a brání tak kaprovi rozpoznat samotný 
materiál návazce. Naši řasu připevníte na jakýkoliv typ návazce 
jednoduchým zafixováním smršťovací hadičkou a následným 
omotáním okolo návazce. Neuvěřitelně flexibilní pomůcka, s jejíž 
pomocí zmatete i ty nejmazanější kapry.

Plastické olovo z produkce Carp´R´Us. Má ideální konzistenci, 
skvělou přilnavost a nenápadnou temně šedou barvu. Perfekt-
ní pro zatížení návazcových šňůrek nebo dovážení plovoucích 
nástrah. Kousek plastického olova rozpracujte mezi prsty a ná-
sledně aplikujte na návazec. Po aplikaci namočte ve vodě, což 
plastické olovo pomůže lehce zatuhnout. Jedno z nejlepších a 
nejprodávanějších plastických olov na trhu!

MNOŽSTVÍ: 10 ks v balení BARVA: Hnědá / Zelená     DÉLKA: 200 cm

BARVA: Šedivá     MNOŽSTVÍ: 20 g

QUICK HAIRS STOPS WEEDY WRAP

TUNGSTEEN PUTTY

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

DOPLŇKY K NÁVAZCŮM

89,- Kč 125,- Kč

269,- Kč

Plastické olovo přímo na návazci.

Ochrana proti rakům! Rap-it je velká smršťovací trubička, kterou 
můžete použít na nástrahy nebo pelety od průměru 14mm až do 
zhruba 28mm. Používá se jako ochrana proti rakům nebo nechtě-
ným drobným rybám, aby nemohly ukusovat drobné části vaši 
nástrahy. Přesto, že je nástraha zabalena, esence a aminokyse-
liny se z ní mohou stále uvolňovat. Skvělé pro krytí halibut pelet, 
u kterých je nežádoucí jejich rozpad. Vydrží takto nastražené 
výrazně déle.

VELIKOST: Velká / Střední

RAP - IT
DOPLŇKY K NÁVAZCŮM Od 149,- Kč

Perfektní ochrana boilies proti 
rakům!
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DOPLŇKY
V	sekci	doplňků	najdete	mnoho	

užitečných	komponentů	pro	konstrukci	
a	práci	s	návazci	tak,	abyste	byli	

schopni	za	všech	okolností	vytvořit	tu	
nejefektivnější	prezentaci.	Stejně	jako	

u	všech	ostatních	produktů	i	zde	dbáme	
na	kvalitu,	která	je	pro	nás	na	prvním	

místě.
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DOPLŇKY
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Vrhací tyč MK 28 mm s rezervou pojme boilies 24 mm všech výrob-
ců i kvalit a současně je ještě lehčí, než předchozí špičkový model 
1K. Právě neuvěřitelná lehkost a mnoho let vyvíjený tvar tyče dovo-
lují dosahovat nejdelších hodů zcela každému, a to bez potřeby zís-
kání návyku. Bezkonkurenčně nejnižší váha ze všech vrhacích tyčí 
na trhu umožní naprosto přesné a dlouhé hody bez únavy, i pokud 
krmíte velkým množstvím boilies. 

Při krmení na opravdu dlouhou vzdálenost je cítit každý gram!

CARBON SKY SWORD MK 28 mm

Praktický obal na karbonovou, vnadící tyč Carbon Sky Sword MK 
28 mm. Samozřejmě můžete použít na jakoukoli kobru do prů-
měru 30 mm.

Populární vnadící trubka, která si v posledních letech získala vel-
kou oblibu u mnoha kaprařů. Hlavní předností plastové kobry je 
perfektní, celkové zprofilování a tím mnohem jednodušší manipu-
lace při zakrmování.

VELIKOST: M / L PRŮMĚR: 25 mm

CARBON SKY SWORD COVER BLACK THROWING STICK
VNADÍCÍ POMŮCKY VNADÍCÍ POMŮCKY

VNADÍCÍ POMŮCKY

390,- Kč 549,- Kč

2 399,- Kč

VELIKOST: M / L     PRŮMĚR: 28 mm

Bezkonkurenčně nejnižší váha ze všech vrhacích tyčí 
na trhu umožní naprosto přesné a dlouhé hody bez únavy!

Průměr 28 mm s rezervou pojme boilies 
24 mm všech výrobců a kvalit.
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Kromě toho, že díky Liquid Horizonu jednoznačně dohodíte vaši se-
stavu dál, skvěle ochráníte vlasec před stárnutím (vysycháním) a UV 
zářením. Liquid Horizon díky své ideální přilnavosti a kluzkosti také 
zvyšuje oděruvzdornost vlasce. Není žádným tajemstvím, že podob-
ný produkt je používán všemi producenty vlasců, kdy je z výše uve-
dených důvodů aplikován na vlasec ihned potom, co opustí výrobní 
linku.

MNOŽSTVÍ: 20 ml

LIQUID HORIZON
DOPLŇKY 180,- Kč
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Line biter slouží především pro velmi jemnou indikaci záběru. Záběr 
rozpoznáte dříve, než vás upozorní signalizátor. Indikátor jednoduše 
spusťte po vlasci  od špičky prutu. Další jeho využití je při lovu 
v překážkách, kdy potřebujete vést vlasec přes překážky po hladině. 
Tento „plovák“ se používá i pro označení šňůr a vlasců tam, kde ne-
jde použít klasický backlead - využijete např. když se vracíte za tmy 
člunem ke břehu.

BARVA: Oranžová / Žlutá     MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

LINE BITER
DOPLŇKY 269,- Kč

Univerzální světlo pro použití do bivaku a také jako přisvětlení při noč-
ním fotografování a natáčení! Jedná se o svítilnu na dálkové ovládá-
ní, která byla speciálně upravena tak, aby poskytla mnoho využití. Její 
obrovský světelný výkon ji předurčuje k tomu, aby perfektně osvět-
lila celou scénu jak při natáčení, tak při pořizování nočních snímků 
Vašich úlovků! Má dvě barvy svícení, a to bílou a červenou, každá 
z těchto barev má navíc tři úrovně svítivosti. Světlo má také li-ion 
akumulátor o kapacitě 2600 mAh, díky kterému vydrží svítit až 150 
hodin na jedno plné nabití! Samozřejmostí je magnetické uchycení 
do bivaku. Dálkové ovládání Vám dává luxus ovládat světlo z tepla 
spacáku v chladných nocích.

ROZMĚRY: 203 x 39 mm     SVÍTIVOST: až 200 lm

BIVVY LIGHT
DOPLŇKY 1 290,- Kč

Polstrovaný obal na světlo Bivvy Light.

BARVA: Černá

BIVVY LIGHT POUCH
DOPLŇKY 299,- Kč

Oproti konkurenčním světlům dosahuje při 
nejvyšším stupni rozsvícení svítivosti až 200 lm.
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Skvěle zpracované H - bójky pro označení lovného místa. Bójky jsou 
vybaveny praktickým klipem pro zafixování hloubky a zamezení dal-
šího odmotávání. Pokud jsou vlny, nechte potřebnou vůli ve šňůrce. 
Nabízíme ve dvou velikostech a barevných provedeních s pevným 
černým provázkem. Bójky jsou dodávány bez zátěže.

BARVA: Oranžová / Šedá     MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

H - MARKER
DOPLŇKY 420,- Kč

Dlouho očekávaná pomůcka pro vnadění koulemi z method mixů. 
Bezkonkurenčně rychlý a přesný způsob, jak dopravit i velké množ-
ství vnadících koulí desítky metrů od břehu. Jednoduše navažte koší-
ček na Váš kmenový vlasec a nahoďte. I když method-mixová koule 
může letět až za horizont, košíček dopadne pouze pár metrů od Vás! 
Vyzkoušejte a budete nadšeni – je to tak rychlé, přesné 
a jednoduché!

MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

BAIT SLING
VNADÍCÍ POMŮCKY 285,- Kč

Rudolf	Soukup
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Naše originální Carp´R´Us jehly jsou precizně navržené tak, aby od-
povídaly potřebám i těch nejnáročnějších kaprařů. Jehly jsou vyrobe-
ny z nerezové oceli a rukojeť z fluorescenčního materiálu s jemnou, 
povrchovou úpravou pro co nejlepší úchop. Boilies jehly Carp´R´Us 
jsou dostupné v pěti variantách. Je jedno jakou nástrahu použijete, 
naše jehly vám budou vždy k dispozici!

VARIANTY:
Baiting needle – Stick ratchet needle - Zelená
Baiting needle – Splicing fine needle – Žlutá
Baiting needle – Original ratchet needle – Oranžová
Baiting needle – Short spear needle – Modrá
Baiting needle – Short clasp needle - Červená

BOILIE JEHLA BAITING NEEDLE
DOPLŇKY 119,- Kč

Rukojeť z fluorescečního materiálu, 
vám usnadní noční rybolov.

Jehly jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Erik Voltemar
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Ultra ostré nůžky Carp‘R’Us s titanovou povrchovou úpravou. Jsou 
s jistotou ty nejlepší na trhu. Speciální, titanový povrch zajistí jejich 
dlouhotrvající ostrost. Jejich super ostré čepele jsou ideální pro stří-
hání všech typů návazcových materiálů. Konečně budete schopni 
z jakékoliv pletené šňůrky, monofilu či šňůrky s olověným jádrem od-
střihnout doslova milimetrové kousky! Nestříhejte s nimi kov!

Pro maximální možnou ochranu kaprů jsme vyvinuli tento desinfekč-
ní přípravek, kterým můžete u ryb ošetřovat jak vpich po háčku, tak 
zanícené šupiny nebo jakékoliv jiné zranění. Po aplikaci doporuču-
jeme nechat pár vteřin působit. Velmi dobře ulpívá na těle ryby a je 
opravdu velmi účinný. Byl vyvinut ve spolupráci s chovateli koi kaprů, 
kteří dbají maximálně na zdraví ryb. Měl by být součástí výbavy kaž-
dého kapraře!

Metr by měl být součástí každého rybáře a proto jsme se rozhodli 
zařadit ho do naší nabídky. Jedná se o svinovací metr o délce 150cm 
s logem Carp´R´Us. Metr Vám u vody nikdy nezkoroduje, jelikož je 
celý včetně vnitřní části vyroben z plastiku. Vhodný jako dárek, který 
neurazí žádného rybáře.

Keramický hrnek s logem Carp´R´Us.

MNOŽSTVÍ: 1 kus v balení

MNOŽSTVÍ: 30 ml

DÉLKA: 150 cm     PRŮMĚR: 5 cm

OBJEM: 250 ml

TITANIUM SCISSORS

CARP DOCTOR

METR

KERAMICKÝ HRNEK

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

DOPLŇKY

349,- Kč

175,- Kč

59,- Kč

139,- Kč

Carp Doctor byl vyvinut ve spolupráci s chovateli koi kaprů, kteří dbají 
maximálně na zdraví ryb!

Speciální, titanový povrch.
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OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY

Při	výrobě	Carp´R´Us	oblečení	dbáme	
v	první	řadě	na	kvalitu,	jeho	pohodlné	

nošení,	vkusný	design	a	nezapomínáme	
ani	na	funkčnost	jednotlivých	produktů.	
Před	uvedením	na	trh	jsou	vždy	týdny	

testovány	již	naším	dodavatelem	a	poté	
je	ještě	CRU	testeři	podrobí	pořádné	

zkoušce u vody!
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OBLEČENÍ 
A DOPLŇKY
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Stylové tričko s logem Carp´R´Us. Logo Mouthsnagger na prsou 
a tradiční kapr Carp´R´Us na zádech. Trika jsou vyrobena z vel-
mi kvalitního a příjemného 100%, bavlněného materiálu, které se 
skvěle nosí.  Při správném praní nehrozí seprání či jakékoli poniče-
ní. Obrázek kapra na zádech není natištěný klasickou sítotiskovou 
technologií a díky tomu v těchto místech nedochází k nadměrné-
mu pocení.

Stylová mikina s logem Carp´R´Us. Logo Mouthsnagger na prsou 
a tradiční kapr Carp´R´Us na zádech. Mikiny jsou vyrobeny z vel-
mi kvalitního a příjemného, 100% bavlněného materiálu, které se 
skvěle nosí. Při správném praní nehrozí seprání či jakékoli poni-
čení.

BARVA: Černá / Olivová     MATERIÁL: 100 % bavlna
VELIKOSTI: S / M / L / XL / XXL / XXXL

BARVA: Černá     MATERIÁL: 100 % bavlna
VELIKOSTI: S / M / L / XL / XXL / XXXL

TRIKO MOUTHSNAGGER

MIKINA MOUTHSNAGGER

OBLEČENÍ

OBLEČENÍ

Od 690,- Kč

1 690,- Kč

Naše oblíbená kšiltovka Carp´R´Us s vyšitým logem. Univerzální 
velikost. Nabízíme v barvě černé a olivové.

VELIKOST: Univerzální      BARVA: Zelená / Černá

KŠILTOVKA (ARMY)
OBLEČENÍ 390,- Kč

Kvalitní, příjemný, 100% bavlněného 
materiálu.

Trička Moutsnagger mají mimo 
potisku hrudi a zad malé logo na rukávu.
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Klasická kšiltovka Carp´R´Us s vyšitým logem. Univerzální veli-
kost.

Klasický, pletený kulich s vkusnou textilní etiketou ve střední části 
kulichu.

VELIKOST: Univerzální    BARVA: Černá VELIKOST: Univerzální    BARVA: Černá / Tmavě modrá

KŠILTOVKA (BASEBALLKA) KULICH - BASIC
OBLEČENÍ OBLEČENÍ390,- Kč 340,- Kč

Moderní, lehký, textilní batoh s logem Carp´R´Us.

ROZMĚR: 45 x 35 cm

TEXTILNÍ BATOH
DOPLŇKY 119,- Kč

Jiří	Schmit
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INFORMACE

CESKÁ REPUBLIKA:

KAREL NIKL s.r.o.  - Niklova rybárská 
speciálka
Havlíčkova 840, Kolín IV, 280 02

Karel Nikl 
email: nikl@nikl.cz

Velkoobchod KN:    velkoobchody@nikl.cz
 tel. +420  777 227 827
Objednávky: objednavky@nikl.cz
 www.nikl.cz
 tel. +420 774 227 827
Prodejna Kolín: prodejna@nikl.cz
 tel. +420 777 227 827
Facebook: Nikl - Specialista na kapry

SLOVENSKO:

KAREK NIKL s.r.o. - SK

Miloš Švihorík
email: svihorik@nikl.cz
phone: +421 948 500 880

POLAND:

WWW.CARP-WORLD.PL

Joanna a Wojciech Lenda
email: joannak@carp-world.pl 
phone: +48 794 730 848

SLOVENIA:

WWW.MONSTER-BITE.COM

email: info@monster-bite.com 
phone: +386 40 358 104

HUNGARY:

WWW.NIKLCRU.HU

Richard Szabadszálásii
email: niklcarprus@niklcru.hu 
phone: +36 703 094 050

Změna cen vyhrazena! 
Aktuální ceny najdete na www.nikl.cz

ˇ ˇ

ˇ
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Karel Nikl s.r.o.
Havlíčkova 840
280 02, Kolín IV

+ 420 777 227 827
nikl@nikl.cz
www.nikl.cz


