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Se svými více než 100 novými produkty v 10 
nejdůležitějších kategoriích se produktová řada 
SONIK pro rok 2018 zaměřuje na dosažení naprosté 
spokojenosti svých zákazníků.

Svým zákazníkům nabízíme širokou škálu dokonale 
navržených produktů, které jsou k dispozici na všech 
úrovních a hlavně, které budou celoročně dostupné 
v dostatečném množství. Z obchodního hlediska 
byl pro SONIK rok 2017 rokem přeměny, velkých 
časových a zdrojových investic ve vytvoření vlastní 
dodavatelské sítě, která je schopna zajistit, aby nové 
produkty byly s příchodem roku 2018 připravené na 
odběratelských místech. 
Naše nabídka pro kaprařinu nebyla nikdy silnější, 
a to zejména díky představení tří nových klíčových 
produktových řad. Náš prutový sortiment je postaven 
na principu „dobrý, lepší, nejlepší“ a sestává se 
z „VADERX“, „DOMINATORX“ a „GRAVITYX“. To vše 
značně zjednodušuje a pro zákazníka je tak mnohem 
snazší vybrat si prut, který odpovídá jeho potřebám. 

Naše prémiová řada prutů GRAVITYX je obecně 
respektována a nabízí špičkovou kvalitu a spolehlivost, 
které je těžké konkurovat jakoukoliv cenou. Používá 
je a dává jim zabrat mnoho špičkových rybářů napříč 
Velkou Británií nebo Evropou a jsou v současné době 
hodnoceny jako jedny z nejlepších kaprových prutů, 
které si lze koupit. 

Nová řada produktů SK-TEK nahrazuje předchozí 
sérii SKS a zahrnuje přístřešky, lehátka, spacáky, 
křesla a batožinu. Každý jednotlivý produkt byl pečlivě 
designován a vyvíjen tak, aby byl funkční, odolný 

a poskytoval na břehu ještě více komfortu a ochrany, 
navíc za rozumnou cenu. 

Batohy se mohou pochlubit naším jedinečným a na 
zakázku vytvořeným maskovacím materiálem a mají 
mnoho unikátních prvků, které umožňují organizovat 
a ukládat vybavení ještě efektivněji. Každý produkt 
je dodáván v celobarevných krabicích pro snazší 
propagaci a vystavení. 

Děkujeme za spolupráci v roce 2017 a těšíme na 
společné budování našeho obchodu v roce 2018.

Ian McCormack
obchodní ředitel Sonic Sports

Tel: +44 (0)1670 798 910
Email: prodejna@nikl.cz

Web: www.nikl.cz

Rybářská Speciálka Kolín
Havlíčkova 840
280 02, Kolín IV

KONTAKTUJTE NÁS



#	 KAPRAŘINA	-	PRUTY

4  Gravity X
5 Dominator X
6 VaderX

#	 KAPRAŘINA	-	NAVIJÁKY 

7 Tournos 10000
8 Tournos 8000 / Tournos 6000
9 Dominator X Reel
10 VaderX Reel / VaderX Spod Reel
11 AVX 10000 Red Reel

#	 PODBĚRÁKY

12 VaderX Landing Net

#	 XTI	BIVAKY	&	PŘÍSTŘEŠKY

13 XTI 1 & 2 Man Bivvies
14 XTI Supadome

#	 XTI	LEHÁTKA	&	KŘESLA

15 XTI Bedchairs
16 XTI All Season Sleeping Bag
16 XTI Pillow
17 XTI Bedchair Thermal Cover
17 XTI Lounger Chair

#	 SK-TEK

18 SK-TEK 1 Man Bivvy + Wrap
19 SK-TEK 2 Man Bivvy + Wrap
20 SK-TEK 60” Brolly + Brolly Front
21 SK-TEK Levelbed
21 SK-TEK Sleeping Bag
22 SK-TEK Pillow
23 SK-TEK Recliner Armchair
23 SK-TEK Armchair
24 SK-TEK 3 Rod Compact Sleeve 12”
25 SK-TEK Adapta-Sleeve
26 SK-TEK Tip Protectors
27 SK-TEK Reel Wrap
27 SK-TEK Rod & Reel Protectors
28 SK-TEK Net Stink Bag Sleeve
28 SK-TEK Net Float
29 SK-TEK Carryall
29 SK-TEK Coolbag
30 SK-TEK Accessory Pouch
30 SK-TEK Rigs & Bits Wallet
31 SK-TEK Air Dry Bags
32 SK-TEK Unhooking Cradle
32 SK-TEK Framed Cradle

33 SK-TEK Floating Weighsling
34 SK-TEK Bivvy Table
34 SK-TEK Beanie Mat

#	 SKS	SIGNALIZÁTORY	&	PŘÍSLUŠENSTVÍ 

35 SKS ALARMS + ROD POD

SONIK	PRODUKTY 2018



CARP

GRAVITY	X CARP RODS
Pokrokové kaprové pruty Gravity X jsou vytvořené 
s využitím nového revolučního materiálu 
z karbonových vláken Nanoalloy®, díky kterému 
jsou pruty tenčí, lehčí, zároveň ale silnější s rychle 
se vracející špičkou– je to svatý grál veškerého 
prutového vývojářství.

Od první alternativy představované prutem na 
3lb a s 40mm okem, který je neuvěřitelně lehký 
a skvěle padne do ruky, až po silný 3,5lb s 50mm 
okem, který má vše, co je potřeba pro nahazování 
do extrémních vzdáleností. Všechny modely jsou 
k dispozici s rukojetí celokorkovou, dělenou či 
z materiálu Slim Shrink, a můžete si tak vybrat, 
která bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům. 

U všech těchto prutů je dokonale vyvážena síla 
s obratností a elegancí. Jsou osazeny nejnovějšími 
odlehčenými titanovými SIC očky, která jsou 
odolná proti oděru, navijákovým sedlem 18mm 
FUJI DPS, ve kterém se pohodlně usadí jakýkoliv 
velkokapacitní naviják a karbonovou folií 1K pro 
větší odolnost a skvělý vzhled.

Uchycení černých oček je zakončeno metalicky 
modrým proužkem, který perfektně ladí 
s prodyšnými, předními a zadními objímkami 
navijákového sedla.

NANOALLOY®

NANOALLOY® technologie je inovativní technologií vývoje 
mikrostruktur od společnosti Toray industries Inc., která 
přináší rapidní zlepšení vlastností v porovnání se stáva-
jícími materiály, a to díky detailnímu rozptýlení několika 
různých polymerů v nano-metrickém měřítku. 

SPECIFIKACE

 »  Vyrobeno z nového revolučního karbonového    
materiálu Nanoalloy®

 » Karbonová folie 1K po celé délce prutu
 » Sedlo navijáku Fuji DPS 18mm
 » Prodyšné přední zadní sedlové objímky s metalicky 

modrými objímkami
 » Odlehčená dvounožková titanová očka SIC odolná proti 

oděru
 » Dostupné modely s dělenou, celokorkovou a Slim Shrink 

rukojetí (EVA)

4 CARP | PRUTY

KÓD PRODUKTU MODEL DÉLKA LIBRÁŽ CENA

94GRAVXCR1 GRAVITY X - dělená rukojeť 12´ 3 lb 9 900,- Kč

94GRAVXCR50SS GRAVITY X - Slim Shrink rukojeť (50mm oko) 12´ 3 lb 9 900,- Kč

94GRAVXCR1C GRAVITY X - korková rukojeť 12´ 3 lb 10 290,- Kč

94GRAVXCR2 GRAVITY X - dělená rukojeť 12´ 3,25 lb 10 290,- Kč

94GRAVXCR2C GRAVITY X - korková rukojeť 12´ 3,25 lb 10 990,- Kč

94GRAVXCR3 GRAVITY X - dělená rukojeť 12´ 3,5 lb 10 990,- Kč

94GRAVXCR3C GRAVITY X - korková rukojeť 12´ 3,5 lb 11 290,- Kč

94GRAVXCR4 GRAVITY X - dělená rukojeť 13´ 3,5 lb 9 900,- Kč



CARP

DOMINATORX CARP RODS
Novinkou pro rok 2018 je tento převratný 
prut DominatorX, který v sobě uchovává 
blank ze splétaných  karbonových vláken 
a 1K karbonovým omotem. Špička je ještě 
obkládaná karbonem, díky čemuž jsme docílili 
nesrovnatelné přesnosti a výkonu. Hladké 
nahazování si jde ruku v ruce s tenkým a lehkým 
blankem, který je přímo nabitý možnostmi 
využití. Ať už to je odhazování olov nebo PVA 
sáčků někam za horizont, nebo tvrdý souboj s 
rybou těsně u břehu. DominatorX Vás staví do 
pozice, kdy budete mít kontrolu ve svých rukách.

Spodní oddíl a část horního jsou úplně omotáný 
1K splétaným karbonem. Dále je prut doplněn 
o Fuji DPS sedlo na naviják, černé anodisované 
kroužky u rukojeti, shrink wrap rukojeť a laserem 
vyrývanou koncovku prutu.

Na daleké nahazování doporučujeme verzi 
3,5lb. I v takto vysoké libráži si užijete zdolávání!

SPECIFIKACE

 » Vysoce modulovatelný blank z karbonových vláken 
a s 1K omotem

 » Karbonem obkládaná špička pro větší přesnost
 » Lehká úzká SIC očka v černé barvě a špička, která 

zabraňuje zamotání
 » 50mm naváděcí očko na 12’ & 13’ modelech 
 » Fuji 18mm DPS černé sedlo navijáku
 » Decentní doplňky
 » Sonik klip šetrný pro vlasec
 » Úzká rukojeť z japonského Shrink wrap materiálu
 » Černé anodisované kroužky u rukojeti. Do koncovky 

prutu je laserem vyryté logo „S“ 

5 CARP | PRUTY

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL DÉLKA LIBRÁŽ CENA

94SDXCR010 DOMINATOR X 10´ 3 lb 3 390,- Kč

94SDXCR020 DOMINATOR X (50mm oko) 12´ 2,75 lb 3 390,- Kč

94SDXCR030 DOMINATOR X (50mm oko) 12´ 3 lb 3 390,- Kč

94SDXCR040 DOMINATOR X (50mm oko) 12´ 3,25 lb 3 390,- Kč

94SDXCR050 DOMINATOR X (50mm oko) 12´ 3,5 lb 3 390,- Kč

94SDXCR070 DOMINATOR X S+M Hybrid Rod 12´ / 4 160,- Kč

94SDXCR060 DOMINATOR X (50mm oko) 13´ 3,5 lb 4 250,- Kč

94SDXCR080 DOMINATOR X S+M Hybrid Rod 13´ / 4 500,- Kč



CARP

VADERX CARP RODS
Řada prutů SONIK VADERX představuje novou sílu a technologii ve vývoji kaprařských prutů. 
Pruty jsou tenké, ale velmi výkonné s rychlou akcí a rychle se vracející špičkou. Ta zajišťuje 
dlouhé, přesné náhozy a zároveň dobrou kontrolu zdolávané ryby při souboji. Prut je zakončen 
Slim Shrink materiálem po celé délce rukojeti, černým Sonik sedlem na naviják a lehkými 
černými SIC očky. Varianta VADERX S&M Rod je spodový a markerovací speciál.

SPECIFIKACE

 » Tenký, lehký, matný, černý blank s parabolickou akcí

 » Kvalitní SIC očka

 » 50mm naváděcí očko

 » 17mm černé DPS sedlo, které pojme i největší velkokapacitní 
navijáky

 » Profilovaná plná rukojeť ze Shrink Wrap materiálu

 » Klip na vlasec
 » Černé anodisované kroužky u rukojeti. Do koncovky prutu je 

laserem vyryté logo „S“

NEW

6 CARP | PRUTY

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL DÉLKA LIBRÁŽ CENA

94SVXCR06 VADER X 10´ 3 lb 1 190,- Kč

94SVXCR02 VADER X 12´ 3 lb 2 400,- Kč

94SVXCR03 VADER X 12´ 3,25 lb 2 400,- Kč

94SVXCR04 VADER X 12´ 3,5 lb 2 400,- Kč

94SVXSM VADER X S+M (spod a markerovací prut) 12´ 4,5 lb 2 590,- Kč

94SVXCR05 VADER X 13´ 3,5 lb 2 750,- Kč



CARP

TOURNOS 8000 REEL
Tournos 8000 je ideální volbou pro kapraře, kteří hledají výkon, spolehlivot a odolnost. Elegantní matně černá úprava je minimalistická 
a decentní, zatímco interní mechanismus je osvědčený, testovaný a designovaný tak, aby vydržel roky nepřetržitého používání.

SPECIFICATION
 » 8+1 ložisek

 » Okamžitý anti-reverse system

 » Zbroušená cívka pro daleké náhozy

 » Extra pevná hlavní hřídel z oceli

 » Perfektní ukládání vlasce

 » Rychlá brzda

 » Dvojité klipy na vlasec

 » Titanem potažený překlapěč

 » Systém proti zapadávání vlasce pod cívku

 » Převod 4.6:1

7 CARP | NAVIJÁKY

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SKTOURNOS8 TOURNOS 8000 Mělká cívka: 245m 0,35mm / Hluboká cívka: 300m 0,35mm 4 400,- Kč



CARP

TOURNOS	6000 REEL
Menší verze populárního navijáku Tournos 8000 je ideální 
pro použití při chytání s kratšími pruty, které začínají být čím 
dál tím oblíbenější na menších vodách. Je postaven stejně 
jako větší modely 8000 a 10000. Tento naviják si jistě najde 
mnoho spokojených uživatelů mezi těmi, kteří hledají kvalitu, 
spolehlivost a perfektní poměr cena/výkon. S dostatečnou 
kapacitou vlasce a perfektní rychlou brzdou je to produkt, na 
který jsme pyšní.

SPECIFIKACE
 » Vysokopevnostní Carbon Composite Tělo / Rotor 

 » 8 + 1 ložisek

 » Okamžitý anti-reverse system

 » Long cast cívka upravená pro daleké náhozy

 » Extra pevná hlavní hřídel z oceli

 » Systém proti zapadávání vlasce pod cívku

 » Perfektní ukládání vlasce

 » Převodový poměr 4,6:1 

CARP

TOURNOS	10000 REEL
Tournos 10000 naviják je větší bratr již populárního Tournosu 
8000. 10000 verze navijáku má trochu větší tělo, které dává 
větší navíjecí výkon s větším rotorem a cívkou, která je 
upravená a přizpůsobená pro daleké hody. 

SPECIFIKACE
 » Vysokopevnostní Carbon Composite Tělo / 

Rotor 

 » 8 + 1 ložisek

 » Okamžitý anti-reverse system

 » Extra pevná hlavní hřídel z oceli

 » Převodový poměr – 4,5: 1 

 » Návin na jedno otočení kličky 96cm

 » Long cast cívka upravená pro daleké náhozy

8 CARP | NAVIJÁKY

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SKTOURNOS10 TOURNOS 10000

Mělká c.: 0,32 mm - 300m, 0,35 mm - 250m, 0,40 mm - 210m
Hluboká c.: 0,32 mm - 430m, 0,35 mm - 330m, 0,40 mm - 270m 4 499,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SKTOURNOS6 TOURNOS 6000 350m - 0,30mm, 270m 0,35mm 3 590,- Kč



9 CARP | NAVIJÁKY

CARP

DOMINATORX 8000 REEL

SPECIFIKACE
 » Pevné lehké grafitové tělo a rotor

 » Super pomalá oscilace, která zajišťuje perfektní pokládání vlasce

 » Brzda funguje systémem Quick-Torque

 » Dodáván se dvěmi mechanicky obráběnými kónickými cívkami s 
anodisováním

 » 5 kolečkových zapouzdřených ložisek z nerezové oceli + 1 válcové 
ložisko

 » Mechanicky obráběná hliníková klička s dřevěným držadlem

 » 2 klipy na vlasec na pružinu

 » Ocelová osa

 » Velká rolnička, která nekroutí vlasec

 » Okamžitý anti-reverse systém

 » Převod 4.1:1

 » Hmotnost 635g

CAPACITY ORDER

NEW

Naviják DominatorX 8000 nabízí výjimečný poměr cena a výkon. Lehké grafitové tělo jsme patentovali a doplnili o kónickou cívku 
určenou pro daleké nahazování. Super pomalá oscilace poskytuje perfektní ukládání vlasce na cívku a systém brzdy navijáku Quick-
Torque™ vynikne při souboji s rybou, kdy budete mít 100% kontrolu i nad tím nejbojovnějším úlovkem. V balení jsou s navijákem 
dvě  anodisované cívky s dvěma velkými klipy, které jsou na vlasec šetrné a nijak ho nepoškodí. Naviják je ve stylové černé barvě s 
antracitovými prvky. Dřevěná oválná rukojeť navijáku dodává retro dojem. Avšak nenechte se zmást, tento naviják Vám poskytne vše 
potřebné. Perfektní výkon, ohromující vzhled a nízká cena jsou nyní v jednom navijáku.

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SDXR8000 DOMINATOR X 8000 415m - 0,35mm, 320m - 0,40mm, 255m - 0,44mm 3 490,- Kč



10 CARP | NAVIJÁKY

CARP

VADERX	8000 REEL
Nový naviják VADERX 8000 Carp Reel byl navržen tak, aby splňoval 
veškeré požadavky moderního kapraře, který hledá špičkový 
výkon, pěkný vzhled a za skvělé peníze. Elegantní matně černý 
velkokapacitní naviják VaderX 8000 Vám vydrží na věky. Je dodáván 
s náhradní cívkou a ohromí Vás mimo jiné rychlým návinem 1,1m 
vlasce na jedno otočení kličkou.

SPECIFIKACE
 » Elegantní, matně černý povrch

 » Cívka pro daleké náhozy

 » Grafitové tělo a rotor

 » Dodáván se dvěmi, hliníkovými cívkami

 » Extrémně silná hlavní osa

 » Výkonná přední brzda

 »  5 + 1 kuličkových ložisek

 » Dřevěná rukojeť

 » Převodový poměr 4,6:1 

 » Hmotnost: 670g

NEWNOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SVX8000 VADER X 8000 350m - 0,32mm, 270m 0,35mm 2 300,- Kč



CARP

AVX	10000	REEL RED
 

 

Sonik AVX 10000 je skvěle vypadající a zároveň vysoce funkční, 

kaprový naviják s pomalou oscilací, dlouhou, kónickou cívkou pro 

perfektní ukládání vlasce a dlouhé náhozy. Mezi jeho přednosti 

patří 14 nerezových, zapouzdřených ložisek, silné převody, masivní 

pryžové madlo pro lepší ovládání, citlivá přední brzda a navíc je 

naviják dodáván se 2 cívkami (hluboká a mělká).

NEW

SPECIFIKACE
 » Vysokopevnostní kompozitové tělo a rotor

 » 14 + 1 nerezových, zapouzdřených ložisek
 » Okamžitý anti-reverse systém

 » Long cast cívka upravená pro daleké náhozy
 » Extra pevná hlavní hřídel z oceli
 » Šnekový pohon pro dokonalé ukládání vlasce
 » Velká rolnička, která nekroutí vlasec

 » 2 cívky (hluboká a mělká)

 » Převodový poměr – 4,8: 1

 » Váha navijáku 720g

11 CARP | NAVIJÁKY

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL KAPACITA CENA

94SKAVX10000R AVX 10000 REEL RED Mělká c.: 300m - 0,20mm, Hluboká c.: 340m 0,40mm 5 490,- Kč



12 CARP | PODBĚRÁKY

 » Tuhá, kompozitová rukojeť

 » Jemná, hluboká síť v zelené barvě

 » Kompozitový kříž, umožňující rychlé rozložení podběráku

 » Dodáváno s látkovým obalem

CARP

VADERX	LANDING NET
Podběráky VADERX jsou vyrobeny se stejnou pečlivostí a smyslem pro detail jako 
pruty Sonic. Rukojeť je štíhlá, lehká, ale velice pevná. Je dodávána ve dvou variantách 
– jednodílná (1PC) a dvoudílná (2PC). Tuhá ramena jsou zakončena chrániči a je na 
nich nasazena jemná, hluboká síť v zelené barvě. Kompozitový kříž je navržen tak, 
aby v případě potřeby mohla být ramena rychle rozebrána a Vaše akceschopnost s 
rybou v podběráku je tak daleko rychlejší.

SPECIFIKACE

NEWNOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL DÉLKA CENA

94SVXLN1 VADER X LANDING NET 1 díl 42“ 1 950,- Kč

94SVXLN2 VADER X LANDING NET 2 díly 42“ 1950,- Kč



13 CARP | BIVAKY & PŘÍSTŘEŠKY 

CARP

XTI	1 MAN BIVVY
S řadou spolehlivých prvků a optimální cenou je tento nový přístřešek novým měřítkem výkonu, funkčnosti a dlouhodobé 
odolnosti.

SPECIFIKACE

 » Z odolného 20 000 mm „Armatek“ materiálu, který poskytuje 
maximální odolnost a ochranu před povětrnostními 
podmínkami

 » Obsahuje odnímatelný panel zabraňující kondenzaci vlhkosti 
při zachování maximálního vnitřního prostoru

 » Robustní 3 žebrový a 4 kolíkový systém s rozšířenými vrcholy

 » Široko-rozchodný systém hliníkových tyčí s černou, pískovanou 
povrchovou úpravou pro skálopevné ukotvení za každých 
podmínek

 » Zadní část navržena tak, aby zachovávala maximální vnitřní 
prostor

 » Vysoce odolná nepromokavá podlážka (350 g) s elastickými 
oky pro přikolíkování

 » Odnímatelný přední panel s černou moskytiérou a slídovými 
okny

 » Dvojité, zapínatelné dveře pro široký vchod doplněn 
odnímatelnými čirými PVC okny

 » Dobře uchopitelné zipové jezdce Sonik

 » Dodáváno se sadou kolíků a odolným transportním obalem

 » 4 x popruh na suchý zip pro uchycení prutů

CARP

XTI	2 MAN BIVVY
 
Tento bivak je vyroben ze stejných materiálů jako 
jednomístná verze. Má pouze větší obytnou plochu pro 
ty rybáře, kteří v bivaku potřebují trochu místa navíc, 
anebo pro ty, kteří rádi rybaří s partnery či přáteli. Uvnitř 
bivaku je dostatečně velký prostor na pohodlné umístění 
dvou velkých lehátek, aby mezi nimi mohla zůstat 
optimální mezera. Tento bivak je ideální volbou pro 
opravdu vášnivé rybáře, kteří s sebou například vozí větší 
množství vybavení a potřebují zůstat v teple a suchu za 
všech povětrnostních podmínek

KÓD PRODUKTU MODEL ROZMĚRY VÁHA CENA

/ XTI BIVVY 1 MAN V 140cm x Š 250cm x V 205cm 14,4 kg Na dotaz

/ XTI BIVVY 1 MAN WINTERSKIN (přehoz) V 140cm x Š 250cm x V 245cm 4,7 kg Na dotaz

KÓD PRODUKTU MODEL ROZMĚRY VÁHA CENA

/ XTI BIVVY 2 MAN D 140cm x Š 250cm x V 250cm 16,8 kg Na dotaz

/ XTI BIVVY 2 MAN WINTERSKIN (přehoz) D 140cm x Š 250cm x V 295cm 5,3 kg Na dotaz
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CARP

XTI	SUPADOME
Tento bivak byl vyvinut pro vášnivé rybáře hledající možnost 
rychlého sestavení přístřešku, který nabízí potřebnou 
ochranu i v tom nejhorším počasí a zároveň velký vnitřní 
prostor.
Je dodáván s odnímatelným panelem eliminujícím 
kondenzaci vlhkosti a vysoce odolnou odnímatelnou 
podlážku se zipem, která vás ochrání před veškerým 
lezoucím hmyzem. Vysoká konstrukce poskytuje 
velký prostor nad hlavou. Velká čtvercová ventilace s 
moskytiérou umožňuje maximální prodyšnost i v tom 
nejteplejším počasí.  

SPECIFIKACE
 » 20 000 mm „Armatek“ materiál

 » Dodáván se speciálním panelem s klipy, který zabraňuje 

kondenzaci vlhkosti

 » Vysoce odolná odnímatelná podlážka se zipem

 » Vnější systém “okapů”

 » Bouřkové tyče na magnet

 » Velký prostor nad hlavou

 » Plně podlepené švy

 » Dvoucestný zip-off systém předních dveří

 » Velký větrací otvor s moskytiérou s možností 

použití PVC okna

 » Dobře uchopitelné zipové jezdce Sonik

 » Dodáván se 4 bouřkovými tyčemi a jednou 

opěrnou tyčí

 » 4 závity na bouřkové tyče

 » 4 x popruh na suchý zip pro uchycení prutů

 » Dodáváno s přepravním obalem a sadou kolíků

KÓD PRODUKTU MODEL ROZMĚRY VÁHA CENA

94XTISDME XTI SUPADOME Š 255cm x H 205 cm 11,8 kg 11 400,- Kč
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CARP

XTI	BEDCHAIRS
Řada nových lehátek XTI Bedchair byla speciálně vyvinuta pro maximální komfort, styl a praktičnost. Jsou dostupná ve třech 
velikostech – kompaktní (COMPACT), standardní (STANDARD) a široké (WIDE). Díky odlehčenému černě, eloxovanému, hliníkovému 
rámu jsou velmi pevná, a přesto neobyčejně lehká. 

Pěnová matrace vysoká 5 cm, kterou doplňuje bederní opora, zajišťuje bezkonkurenční komfort na rovném profilu.

SPECIFIKACE

 » 3 velikosti – kompaktní / 
standardní / široké

 » Eloxovaný, hliníkový rám v 
černé povrchové úpravě, který 
je ultra lehký a extra pevný

 » 5 cm vysoká pěnová matrace a 
rovný profil

 » Polstrovaná část pod hlavou

 » Navrženo tak, aby se na něj 
perfektně vešel celoroční spací 
pytel Sonik XTI

 » Extra rychlé a snadné složení a 
rozložení

 » Úchytové pásky pro snadný 
transport

COMPACT
WEIGHT: 7.3KG
2000mm [D] x 780mm [Š] X 380mm (V)

STANDARD
WEIGHT: 8KG
2150mm [D] x 860mm [Š] X 380mm (V)

WIDE
WEIGHT: 8.5KG
2150mm [D] x 1000mm [Š] X 380mm (V)

KÓD PRODUKTU MODEL VÁHA CENA

/ COMPACT 7,3 kg Na dotaz

/ STANDARD 8 kg Na dotaz

94XTIBEDCLGE WIDE 8,5 kg 7 490,- Kč
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CARP

XTI	ALL SEASON SLEEPING BAG
Nový spací pytel XTI je jediný spacák, který kdy budete potřebovat. Jsou to v podstatě čtyři spacáky v jednom! Díky odepínatelné 
vnitřní části jej snadno můžete přeměnit ze zimního na letní podle potřeby. Co se týče zimního spacáku, jedná se jeden z 
nejteplejších, který je možné na trhu sehnat. Chytrým prvkem je také odepínatelná flísová vložka, kterou lze použít jak v letních, tak 
v zimních podmínkách.

CARP

XTI	PILLOW
Komfortní polštáře vám zajistí kvalitní spánek během rybaření!

SPECIFIKACE

 » Z jedné strany teplý fleecový povrch pro použití v zimě

 » Chladivá látka z druhé strany na léto

 » Odepínací povlak umožňující praní

 » Dostupný ve standardní a velké velikosti

 » Hlavní vnější materiál 100% polyester; polstrování / výstelka 100% 
polyester

SPECIFIKACE

 » Voděodolný vnější materiál „Armatek“ - 20 000 mm
 » Žádné švy na povrchu, aby se zamezilo úniku tepla a prosáknutí vody
 » Odnímatelný vnitřek umožňuje volit mezi polyesterovou a flísovou vložkou podle 

letních či zimních podmínek
 » Pružná vrchní část ve tvaru kapuce a spodní část se středovým fixováním k 

lehátku

 » Odolný vnitřní zip se systémem proti zadrhávání

 » Vnitřní a vnější ochrana proti profouknutí
 » Navržen tak, aby se dal perfektně kombinovat s produkty 

řady Sonik XTI Bedchair

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ XTI SLEEPING BAG ALL SEASON Na dotaz

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ XTI PILLOW SMALL (malý) Na dotaz

94XTIPILLGE XTI PILLOW LARGE (velký) 689,- Kč



CARP

XTI	LOUNGER CHAIR
Nové křesílko XTI Lounger Chair nabízí celou řadu prvků, které 
byli navrženy za jediným účelem – pohodlím rybáře.

Extra dlouhé opěradlo zad disponuje polstrovanou opěrkou 
hlavy a silné polstrování v sedací části je potaženo fleecem, 
takže na něm lze sedět celé dlouhé hodiny. Polohovací kloub 
umožňuje nastavit křesílko do různých úhlů podle potřeby a 
pohodlí rybáře. Konstrukci tvoří odlehčená, ale pevná ocel 
a disponuje nastavitelnými nohami s rozšířenými stopami, 
které zajišťují stabilní oporu v jakémkoliv terénu.

SPECIFIKACE

 » Vysoké opěradlo zad s polstrovanou opěrkou hlavy pro maximální 
pohodlí

 » Polohovací kloub umožňuje křesílko nastavit do různých úhlů

 » Extra silné pěnové polstrování sedací části s hřejivým fleecovým 
potahem

 » Nastavitelné nohy s rozšířenými patkami zajišťují stabilitu v jakémkoliv 
terénu

 » Ocelový rám poskytující pevnou a spolehlivou oporu

 » Polstrované područky chrání kůži před studeným kovem za 
chladných povětrnostních podmínek

CARP

XTI	BEDCHAIR THERMAL COVER
Tento teplý a pohodlný zateplený přehoz je ideální pro přeměnění 
standartního spacáku na jeho zimní verzi. Lze jej však také použít 
v létě jako samostatnou přikrývku, když není zapotřebí standartní 
spacák. Vnější povrch tvoří voděodolný a odolný materiál „Armatek“, 
vnitřní stélka je pak z teplého fleecu. Vnější obruba po dlouhých 
stranách nepropustí chladné proudění a zajistí tak pohodlný noční 
spánek.
 
SPECIFIKACE
 » Vnější povrch - voděodolným a prodyšným materiálem „Armatek“

 » Vnitřní vložka je ze 100 % polyesterového fleecu

 » Vnější obruba na dlouhých stranách zabraňující profouknutí

 » Dodáváno s kompresním obalem

17 CARP | LEHÁTKA & KŘESÍLKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ XTI BEDCHAIR THERMAL COVER Na dotaz

KÓD PRODUKTU MODEL ROZMĚRY VÁHA CENA

94XTICHRHL XTI LOUNGER CHAIR Rám 62 cm, Výška sedu 41 cm, Opěradlo 
69cm

5,5 kg 4 690,- Kč



CARP

SK-TEK	1 MAN BIVVY

 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým podlepením

 » Lehké pěti-sekční 16 mm 6061 hliníkové tyče

 » Velký kšilt chránící vstup

 » Odnímatelná nepromokavá podlážka Tuff-litetm

 » Vnitřní podpěra pro zachování co největšího vnitřního prostoru

 » Dvojitý zip na dveřích umožňující otevírání vstupu shora

 » 3 varianty oken (plné, čiré PVC, moskytiéra)

 » Velká přední i zadní ventilace s moskytiérou

 » Popruh na suchý zip pro přichycení prutu a možnost srolovat boční 
panely 

 » Dodáváno s velkým transportním vakem a extra pevnými T-kolíky

SPECIFIKACE
 » Snižuje kondenzaci vlhkosti a zvyšuje schopnost 

udržování tepla v chladných a vlhkých podmínkách

 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým 
podlepením

 » Dvě křídla v přední části vytvářejí další úložný prostor

 » Dodáváno s transportní taškou a extra pevnými T-kolíky

NEW
CARP

SK-TEK	1 MAN BIVVY WRAP

ROZMĚRY

 » SLOŽENÝ: Š 2.70 cm H 2.25 cm V 1.40 cm

 » TRANSPORTNÍ: D 0.56 cm  H 0.15 cm

 » VÁHA: 1.8 kg

ROZMĚRY

 » SLOŽENÝ: Š 2.70 cm H 2.05 cm V 1.40 cm

 » TRANSPORTNÍ: D 0.98 cm H 0.20 cm

 » VÁHA: 6.1 kg

NEW
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NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTBV040 SK-TEK BIVVY 1 MAN 5 900,- kČ

/ SK-TEK BIVVY 1 MAN WRAP Na dotaz
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KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ SK-TEK BIVVY 2 MAN Na dotaz

/ SK-TEK BIVVY 2 MAN WRAP Na dotaz

CARP

SK-TEK	2 MAN BIVVY

 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým podlepením

 » Lehké pěti-sekční 16 mm 6061 hliníkové tyče

 » Velký kšilt chránící vstup

 » Odnímatelná nepromokavá podlážka Tuff-litetm

 » Vnitřní podpěra pro zachování co největšího vnitřního prostoru

 » Dvojitý zip na dveřích umožňující otevírání vstupu shora

 » 3 varianty oken (plné, čiré PVC, moskytiéra)

 » Velká přední i zadní ventilace s moskytiérou

 » Popruh na suchý zip pro přichycení prutu a možnost srolovat boční 
panely 

 » Dodáváno s velkým transportním vakem a extra pevnými T-kolíky

 » Snižuje kondenzaci vlhkosti a zvyšuje schopnost 
udržování tepla v chladných a vlhkých podmínkách

 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým 
podlepením

 » Dvě křídla v přední části vytvářejí další úložný prostor

 » Dodáváno s transportní taškou a extra pevnými T-kolíky

CARP

SK-TEK	2 MAN BIVVY WRAP

ROZMĚRYROZMĚRY

NOVINKA

NOVINKA

 » SLOŽENÝ:  Š 3.05 cm H 3.10 cm V 1.53 cm

 » TRANSPORTNÍ: D 0.60 cm  H 0.18 cm

 » VÁHA:  2.4 kg

 » SLOŽENÝ: Š 3.05 cm H 3.00 cm V 1.53 cm

 » TRANSPORTNÍ: D 1.04 cm H 0.22 cm

 » VÁHA:  9.5 kg
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CARP

SK-TEK	60” BROLLY FRONT

 » Lehký a snadno připevnitelný přední panel pro 60“ Brolly
 » Kompatibilní s většinou deštníkových přístřešků
 » Dvojitý zip umožňuje otevírání dveří shora
 » 3 varianty oken (plné, čiré PVC, moskytiéra)
 » Velká přední i zadní ventilace s moskytiérou

 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým podlepením
 » Úchyty pro kolíky v různých výškách

 » Suchý zip pro uchycení prutů

 » Dodáváno s velkou taškou a velmi pevnými T-kolíky

SPECIFIKACE

ROZMĚRY

 » SLOŽENÝ:  Š 2.40 cm H 1.85 cm V 1.35  
   cm

 » TRANSPORTNÍ:  D 0.45 cm H 0.15 cm

 » VÁHA:   2.4 kg

NEW

 » Lehký a pevný 8 mm sklolaminátový rám
 » Úzký profil vnitřní podpěry zajišťuje větší vnitřní prostor
 » 5 000 mm vodní sloupec, s 210 PU polyesterovým podlepením
 » Odnímatelná nepromokavá podlážka Tuff-litetm

 » Postranní panely a ,,okap” pro větší ochranu před nástrahami 
počasí

 » Dodáváno s centrální tyčí pro rychlé rozložení
 » 26” rychloupínací bouřakové tyče jsou součástí balení
 » Suchý zip pro uchycení prutů

 » Dodáváno s prostornou přepravní taškou a heavy-duty T-peg 

kolíky

SPECIFIKACE

ROZMĚRY

 » SLOŽENÝ:  Š 2.40 cm H 1.85 cm V 1.35  
   cm

 » PODLAHA:                  D 2.40 cm H 1.55 cm

 » TRANSPORTNÍ:  D 1.83 cm H 0.15 cm

 » VÁHA:   5.6 kg

CARP

SK-TEK	60” BROLLY
NEWNOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTBV080 SK-TEK 60” BROLLY 3 990,- Kč

94SKTBV090 SK-TEK 60” BROLLY FRONT 1 990,- Kč

/ SK-TEK QUICK CONNECT 48” STORM POLE Na dotaz
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CARP

SK-TEK	LEVELBED

 » Vyrobeno z ocelovo-hliníkového rámu – 100% plochý profil

 » V centrální a ramenní oblasti silné polstrování a bederní opora

 » Široký polstrovaný polštář a fleecový povrch

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením

 » Všechny nohy lze zaklipovat do stabilní pozice

 » Dvě kapsy ze síťoviny

 » Dvojité klouby umožňující složení lehátka i se spacákem

SPECIFIKACE

ROZMĚR

 » ROZLOŽENÉ:  Š 210 cm H 80 cm V 34-  
   48cm

 » TRANSPORTNÍ:  76 x 80 x 26 cm

 » VÁHA:   9.6 kg

ROZMĚR

 » ROZLOŽENÉ:  D 215 x Š 90 cm

 » SLOŽENÉ:  D 50 x H 35 cm

 » VÁHA:   9.6 kg

NEW

Nové lehátko Sonik SK-TEK nabízí řadu prvotřídních funkcí, 
které zajišťují maximální pohodlí bez ohledu na to, o jak 
dlouhou výpravu se jedná. Centrální a ramenní část disponuje 
zvláště pružnou oporu beder poskytující maximální pohodlí, 
ať už jste zvyklí spát na břiše, na zádech nebo na boku. Lze 
ji také upravit podle toho, jakou tuhost matrace preferujete. 
Dvojité klouby zajišťují zcela rovný profil lehátka a poskytují 
dostatek místa pro jeho složení i se spacákem uvnitř. 
Povrh lehátka je potažen fleecem, lemován naším chytrým 
materiálem SK-TEK camo a oblast hlavy je vystlána dobře 
polstrovaným polštářem.

CARP

SK-TEK	SLEEPING BAG
NEW

Spacák SK-TEK nabízí plnohodnotnou 5 sezonní 
izolaci a perfektně vás udrží v teple. Výplň z vysoce 
kvalitních dutých silikonových vláken kumulujících 
teplo a drží se uvnitř spacáku. Nový design horní 
části ve stylu kapuce umožnuje neomezenou 
pohyblivosti. Celý spacák se vám tak přizpůsobí, 
ať už spíte v jakékoliv pozici. Vnitřek svrchní části 
spacáku je potažen fleecem, kdežto spodní část 
je tvořena hladkým polyesterem, který umožňuje 
snadnou pohyblivost uvnitř spacáku. Hladký 
polyester naleznete také v části obepínající váš krk. 
Vrchní i spodní část spacáku disponuje stahovacími 
šňůrkami, které lze utáhnout a zvýšit tak izolaci.

 » Silná 5 sezonní izolační vrstva

 » Výplň z vysoce kvalitních dutých silikonových vláken

 » Velké zipy č. 10

 » Efektivní vnitřní kryty zipů

 » Vylepšený design horní a spodní části spacáku

 » Odnímatelný elastický popruh ve střední části spacáku

 » Zipy do ¾ délky spacáku, které lze snadno rozepnout

 » Vnější materiál tvoří 190T Ripstop

 » Hladká polyesterová látka na spodní části vnitřku spacáku pro 

snadný pohyb

 » Fleecová vrchní část vnitřku spacáku, hladký polyester v oblasti 

krku

 » Stahovací šňůrka ve spodní části spacáku, kterou lze utažením 

eliminovat únik tepla

SPECIFIKACE

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCH050 SK-TEK LEVELBED 3 400,- Kč

94SKTSB010 SK-TEK SLEEPING BAG 2 990,- Kč

NOVINKA

NOVINKA
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CARP

SK-TEK	PILLOW

Polštář SK-TEK je ergonomicky tvarovaný tak, aby poskytl 
optimální oporu a pohodlí pro hlavu a krk pro zajištění 
kvalitního spánku. Z jedné strany je potažen chladivým 
hladkým polyesterem, z druhé strany hřejivým mikro fleeem.

SPECIFIKACE

 » Jedna strana potažena hřejivým fleecem vhodným pro použití v 
zimě

 » Druhá strana potažena chladivým hladkým polyesterem 
vhodným pro použití v létě

 » Snímatelný, pratelný povlak 

 » Vnější materiál: 100% polyester, výplň: 100% polyester

NEW

ROZMĚRY

 » Š 50 x H 32 x V 12cm

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTSB030 SK-TEK PILLOW 450,- Kč
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CARP

SK-TEK	ARMCHAIR
Křesílko SK-TEK Armchair je lehké, kompaktní a pohodlné. Povrch je 
tvořen naším novým SK-TEK camo materiálem, který je ve střední části 
doplněn polstrovaným fleecem a širokým polstrovaným polštářkem 
pod hlavu. Středně vysoká opěrka zad nabízí perfektní kompromis mezi 
pohodlím a transportní velikostí. Konstrukci tvoří lehký, ale pevný ocelo-
hliníkový rám s nastavitelnou výškou nožiček, které mají navíc rozšířené 
patky poskytující stabilní oporu na jakémkoliv povrchu.

CARP

SK-TEK	RECLINER ARMCHAIR
Křesílko SK-TEK Recliner Armchar představuje vrchol luxusu na břehu. Je 
plně nastavitelné díky 8-stupňovému polohovacímu systému na rukojetích, 
které lze jednoduše nadzdvihnout a nastavit požadovaný sklon. Sedadlo 
umístěné vysoko nad zemí a vysoká opěrka zad poskytují kvalitní oporu. 
Díky nastavitelným nohám bude křesílko stabilní na jakémkoliv povrchu. 
Povrch křesílka tvoří náš nový SK-TEK camo materiál, který je ve střední 
části doplněn polstrovaným fleecem a širokým polstrovaným polštářkem 
pod hlavu.

NEW

NEW

ROZMĚRY

 » TRANSPORTNÍ 67 x 56 x 18

 » VÝŠKA SEDADLA 32 - 46

 » ŠÍŘKA SEDADLA 47

 » DÉLKA SEDADLA 47

 » VÝŠKA OPĚRADLA 55

 » VÁHA  5.6KG

SPECIFIKACE

 » Středně vysoké opěradlo 
s polstrovaným fleecovým 
polštářem ve středové části

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D 
PVC podlepením

 » Uzamykatelné polohování předních 
a zadních nohou

 » Rychle rozložitelné a pohodlné

 » Nastavitelná výška nohou s 
širokými stopami

 » Pohodlné područky

SPECIFIKACE
 »

 » Vysoká opěrka zad s polstrovaným 
fleecovým polštářem ve středové 
části

 » 8-stupňový polohovací systém

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D 
PVC podlepením

 » Čtyři plně nastavitelné nohy

 » Pohodlné područky

 » Váha 6,3 kg

ROZMĚRY
 »

 » TRANSPORTNÍ 90 x 59 x 16

 » VÝŠKA SEDADLA 41 - 58

 » ŠÍŘKA SEDADLA 51

 » DÉLKA SEDADLA 47

 » VÝŠKA OPĚRADLA 62

 » VÁHA  6.3KG

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCH040 SK-TEK RECLINER ARMCHAIR 2 400,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCH030 SK-TEK ARMCHAIR 1 700,- Kč
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CARP

SK-TEK	3 ROD COMPACT SLEEVE 12’
NEW

Kompaktní a místem šetřící obal na pruty, přístřešek 
a různé nezbytnosti. Rozložení prutů – 2 nahoru, 1 
dolu – poskytuje úzký profil pouzdra, ale zároveň 
bez problémů pojme big pit navijáky a pruty s 50mm 
naváděcím očkem. Polstrované přepážky a úchyty na 
pruty na suchý zip se starají o bezpečí celé sestavy. 
Inovátorský systém postranních kapes pojme brolly, 
podběrák, vážící tašku a vidličky. Také můžete na 
obal připnout až dva další pruty v případě potřeby. 
Naleznete také 2 rukojeti, polstrovaný popruh přes 
rameno a dvě vnější kapsy na olova.

SPECIFIKACE
 »

 » Kompaktní úložný prostor systémem „2nahodu 1 dolů“

 » Pojme až dva další pruty

 » Vyztužená přední a zadní část

 » Boční kapsy pro uložení podběráku, váhy a vidliček

 » Kapsa pro umístění přístřešku

 » Kompletně obroubený a polstrovaný

 » Kompatibilní s velkokapacitními navijáky a 50 mm oky

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením

 » 2 vnější kapsy pro uložení olůvek

 » Dva popruhy pro snadné nakládání do auta a ramenní 
popruh

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKT3RS SK-TEK 3 ROD COMPAC T SLEEVE 12’ 2 590,- Kč
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CARP

SK-TEK	ADAPTA-SLEEVE

Plně polstrovaný obal na pruty, který přepraví jakoukoliv kaprařskou 

děličku. Chytré elastické popruhy vám umožní připevnit také 

podběrák. Vnější kapsy na olova a síťovina vám umožní vzít s 

sebou vše, co potřebujete, pokud máte v plánu na ryby vyrazit v 

rychlosti, abyste nepropásli ani minutu!
 
SPECIFIKACE
 » Rychle nastavitelný, aby mohl pojmout jak 9‘ tak 10‘ pruty*

 » Rychle nastavitelný, aby mohl pojmout jak 12‘ tak 13‘ pruty*

 » Kompletně prošitý a polstrován

 » Kompaktní design

 » Poutka pro umístě 2 vidliček

 » Vnější kapsy a popruhy pro upevnění podběráku

 » Kapsa na uložení olov na zip

 » SK-TEK camo materiáll s HD 600D PVC podlepením

 » • Dozadu otočený zip zabraňující poškození vlasce

 »

 »

ROZMĚRY

 » SK-TEK 9’ - 10’ ADAPTA-SLEEVE:  D 154 - 165 cm

 » SK-TEK 12’ - 13’ ADAPTA-SLEEVE: D 196 - 208 cm

NEW

12’ - 13’ MODEL* 

9’ - 10’ MODEL* 

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ SK-TEK 9’ - 10’ ADAPTA-SLEEVE Na dotaz

94SKTRS12 SK-TEK 12’ - 13’ ADAPTA-SLEEVE 846,- Kč
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CARP

SK-TEK	ELASTIC TIP  PROTECTORS

Our popular Neoprene tip protectors are now available with an elastic 
connection. Fully compatible with all 2-section carp rods 9-13ft in 
length. They are also compatible with the SK-TEK Reel wrap so you can 
create a lightweight rod and reel protection system that is great for use 
on quivers or the outside of multi rod sleeves. 

SPECIFIKACE

 » Silná 3 mm neoprenová látka

 » Konce jsou extra vyztužené, aby zajistili maximální ochranu

 » Spojené odolným elastickým popruhem

 » Kompatibilní s dvoudílnými pruty o délce 9 – 13 ft

 » Jednosměrné utahovací popruhy na suché zipy 

 » Zdvojený materiál v přední části

CARP

SK-TEK	TIP  PROTECTORS

Novinka nabízejí extra ochranu špičce a zadní části prutu. Krytky jsou 

vyrobeny ze 3 mm silného neoprenu a díky zesílenému designu poskytují 

oběma koncům prutu větší ochranu. Jednosměrný utahovací popruh na 

suchý zip umožňuje snadné a rychlé zajištění vašich prutů.

 
SPECIFIKACE
 »

 » Silná 3 mm neoprenová látka

 » Konce jsou extra vyztužené, aby zajistili maximální ochranu

 » Jednosměrné utahovací popruhy na suché zipy 

 » Zdvojený materiál v přední části

NEW

NEW

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKSTIPT SK-TEK TIP PROTECTORS 319,- Kč

/ SK-TEK ELASTIC TIP PROTECTORS Na dotaz

NOVINKA

NOVINKA
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Obal představuje lehkou ochranu pro prut i naviják. Obal na naviják 
je s koncovými chrániči propojen elastickým popruhem a je navržen 
tak, aby pojmul i ty největší navijáky. Obal je kompatibilní se všemi 
dvoudílnými pruty o délce 9- 13 ft a jeho konce jsou dvojnásobně 
vyztužené, aby zajišťovaly maximální ochranu. Jedná se o skvělou 
volbu ochranného systému, pokud potřebujete pruty umístit na vnější 
stranu multifunkčních obalů na pruty.

SPECIFIKACE

 » Silný 3 mm neoprenový materiál (s dvojnásobně vyztuženými konci)

 » Propojen odolným elastickým popruhem kompatibilním s dvoudílnými pruty 
o délce 9 – 13 ft

 » Jednosměrné utahovací popruhy na suché zipy 

 » Vnější kapsa na olova uzavíratelná na zip

 » Plně polstrován tak, aby dokonale ochránil naviják při transportu

 » Pojme jakýkoliv naviják včetně velkokapacitních modelů

CARP

SK-TEK	REEL WRAP

Obal na naviják SK-TEK Reel Wrap je vyroben z materiálu SK-TEK camo 

s HD 600D PVC podlepením a se silným polstrováním. Je navržen tak, 

aby pojmul i ty největší navijáky. Disponuje také vnější kapsou na olova. 

Obal na naviják je kompatibilní také s obaly na pruty Sonik Elastic Tip 

Protectors a můžete si tak vytvořit kompletní ochranný systém, které je 

lehký, ale zároveň vaše pruty i navijáky opravdu ochrání.
 
SPECIFIKACE
 »

 » Vyroben z materiálu SK-TEK camo s HD 600D PVC podlepením

 » Vnější kapsa na olova uzavíratelná na zip

 » Plně polstrován tak, aby dokonale ochránil naviják při transportu

 » Pojme jakýkoliv naviják včetně velkokapacitních modelů

 » Kompatibilní s obaly na pruty Sonik Elastic Tip Protectors

NEW

NEW

CARP

SK-TEK	ELASTIC ROD & REEL PROTECTOR

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ SK-TEK REEL WRAP Na dotaz

/ SK-TEK ELASTIC ROD AND REEL PROTECTOR Na dotaz
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CARP

SK-TEK	NET FLOAT

Pasuje na všechny rukojeti podběráků, zajišťuje vyšší vznášivost, 
takže už nikdy nebudete muset při vytahování ryby z vody zápasit 
s potopeným podběrákem. Díky pružným popruhům na suchý zip 
je kompatibilní s jakýmkoliv typem kříže. Disponuje také nočním, 
reflexním prvkem a elastickým okem pro uchycení sítě podběráku. 

SPECIFIKACE

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením

 » Vysoká vznášivost

 » Elastické očko pro uchycení sítě

 » Noční reflexní prvek

 » ROZMĚRY: D 22 cm, Š 7 cm

CARP

SK-TEK	NET STINK BAG SLEEVE

Obal na podběrák SK-TEK Net Sting Bag Sleeve je vyroben z vysoce 

odolného PVC materiál se svařovanými švy, které jsou tak 100 % 

voděodolné. Je navržen tak, aby byl kompatibilní se všemi podběráky s 

rameny do 50“ a i ty největší plovací tašky na vážení. Inovativní systém 

odvodňovacího zakončení umožňuje pověsit obal a nechat jej snadno a 

rychle uschnout na vzduchu mezi jednotlivými výpravami.  

SPECIFIKACE
 »

 » HD PVC struktura se svařovanými švy

 » Vak je 100 % voděodolný díky rolovacímu zakončení

 » Inovativní odvodňovací zakončení umožňuje rychlé vysušení na vzduchu 
mezi jednotlivými výpravami

 » Navržen tak, aby pojmu všechny podběráky s rameny do 50“

 » Lze jej zkrátit v pro kratší ramena či menší tašky na vážení

 » Tři zarolování konce zajistí voděodolný spoj

 » ROZMĚRY: D 164 cm, Š 20 cm

NEW

NEW

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTNSS SK-TEK NET STINK BAG SLEEVE 410,- Kč

94SKTNFL SK-TEK NET FLOAT 250,- Kč
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CARP

SK-TEK	COOLBAG
SK-TEK chladící tašky byly navrženy, aby byly maximálně efektivní a 
měly spoustu užitečných funkcí, které na břehu pomohou uchovat 
obsah tašky v chládku. Izolační hmota je zesílena u základny a k 
tašce jsou dodávány přepážky, kterými můžete oddělit zmrzlé a pouze 
chladné předměty. Dva zipy umožňují přístup k obsahu uloženém 
na straně i na dně tašky a vnitřní elastické popruhy jsou vhodné pro 
uchovávání ledových bloků nebo lahví, aby se nepřevracely.
Přední kapsa obsahuje elastické popruhy na nádobí a na bocích 
naleznete šikovné kapsy ze síťoviny. Taška je vybavena heavy-duty 
voděodolnou základnou a odnímatelným popruhem přes rameno.
 
SPECIFICATION

 » Plně prošita a izolována

 » Obal na toaster / pánev

 » Vnitřní pružné popruhy

 » Posuvné izolační oddělovače

 » Voděodolná HD základna

CARP

SK-TEK	CARRYALL
SK-TEK carryall je dostupná ve 2 velikostech, které jsou 
přizpůsobeny potřebám moderního kapraře. Nalezneme na ní 
HD voděodolnou základnu. Díky ztuženým stranám je carryall 
schopna samostatně stát, prostory v postranních kapsách byly 
maximalizovány, aby se zredukovalo nevyužité místo, a tak aby 
pojmuly Sonik Accessory bags. Všechna místa, která by se mohla 
časem opotřebovat jsme zesílili, aby se prodloužila celková 
životnost tašky.

SPECIFICATION
 »

 » Tuhý samostatně stojící design 

 » Vnitřní podšívka a polstrování

 » Vnitřní kapsy na zip

 » Uvnitř naleznete organizátory v podobě elastockých popruhů

 » HD voděodolná základna

NEW

NEW

 » Polstrovaný odbímatelný popruh 
přes rameno

 » Postranní velké rukojeti 

 » Dvojité zipy pro boční, rohové či celkové otevírání

 » Vyztužený, pevný design

 » Pružné popruhy na náčiní

 » Přední kapsa

 » Odnímatelný obal na lahev s mlékem (velikost XL)

 » Na obou stranách síťové skrýše

 » Odnímatelný polstrovaný popruh na rameno

ROZMĚRY (cm) MEDIUM  LARGE
CELKOVÉ  Š 58 H 32 V 32 cm Š 70 H 35 V 32 cm 
Hl.PROSTOR Š 42 H 24 V 30 cm Š 52 H 27 V 30 cm

ROZMĚRY (cm) STANDARD XL
CELKOVÉ  W 38 D 28 H 28 W 44 D 34 H 32cm 
HL. PROSTOR W 36 D 26 H 25 W 40 D 28 H 28cm

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCAM SK-TEK CARRYALL - MEDIUM 2 300,- Kč

94SKTCAL SK-TEK CARRYALL - LARGE 2 500,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCLB SK-TEK COOL BAG - MEDIUM 1 380,- Kč

94SKTCLBXL SK-TEK COOL BAG - XL 1 700,- Kč

NOVINKA

NOVINKA
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CARP

SK-TEK	ACCESSORY POUCH

Obaly SK-TEK Accessory Pouches jsou dostupné ve třech velikostech 
a mají velmi široké využití. Mají pevnou konstrukci a polstrování 
poskytující vysokou ochranu uložených věcí a disponují praktickým 
průhledným víkem, takže budete mít přehled, co je uvnitř. Mají boční 
a vrchní úchyty a pevné voděodolné dno. Všechny velikosti snadno 
uložíte do Sonik batožiny, dohromady tak tvoří standardizovaný 
úložný systém.

SPECIFIKACE

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením

 » Pevná polstrovaná konstrukce

 » Čiré PVC víko

 » Vysoce voděodolné dno

 » Boční a vrchní úchyty

CARP

SK-TEK	RIG & BITS WALLET

Díky pouzdru na návazce SK-TEK RIG & BITS WALLET uložíte všechny 
montáže a návazce prakticky na jednom místě. Jeho povrch tvoří pevný 
SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením a má vyztužené 
bočnice, které pomáhají ochránit vaše návazce. Vnitřek obsahuje 
síťovinová pouzdra, abyste mohli uchovávat vlasce a splétané šňůry 
odděleně. Dvojité zipy Sonik umožňují snadný přístup. Díky sponkám 
na návazce budete s SK-TEK Rig & Bits wallet vždy připraveni k akci.
 

SPECIFIKACE

 » SK-TEK camo materiál s HD 600D PVC podlepením

 » Dvojité, vnitřní desky se špendlíky na návazce

 » Vyztužené, vnější panely zajišťují bezpečné uložení návazců

 » Dvě vnitřní síťové kapsy

NEW

NEW

 » Š 32 x H 21 x V 6 cm

 » Maximální délka návazce 27 cm

 » SK Tek Accessory Pouch Small  Š 13 H 10 V 8 cm

 » SK Tek Accessory Pouch Medium  Š 19 H 13 V 8 cm

 » SK Tek Accessory Pouch Large  Š 26 H 19 V 8 cm  

ROZMĚRY

ROZMĚRY

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTACCBS SK-TEK ACCESSORY POUCH SMALL (malý) 310,- Kč

94SKTACCBM SK-TEK ACCESSORY POUCH MEDIUM (střední) 350,- Kč

94SKTACCBL SK-TEK ACCESSORY POUCH MEDIUM (velký) 450,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTRNB SK-TEK RIG & BITS WALLET 790,- Kč
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CARP

SK-TEK	AIR DRY BAGS

Saky SK-TEK Air Dry Bags jsou vyrobeny z mrazuvzdorné 
pogumované síťoviny, díky čemuž v nich můžete bez obav 
zamrazit návnadu mezi jednotlivými výpravami. Disponují 
šikovným klipem, díky kterému je můžete kamkoliv pověsit a 
vaše nástrahy tak budou vždy uložené v bezpečí a suchu. Mají 
pevné velké zipy č. 10, vyztuženou síťovinu a držadla na přenos. 
Jsou dostupné ve třech velikostech – 3 kg, 5 kg a 10 kg a 
všechny se pohodlně vejdou do chladící tašky a tvoří součást 

standardizovaného systému. 
 
SPECIFIKACE
 »

 » Vyrobeny z mrazuvzdorné pogumované síťoviny

 » Inovativní klip, díky kterému lze saky pověsit kamkoliv

 » Disponují vyztuženou síťovinou a držadly

 » Velké dvojité zipy č. 10

 » Standardizovaná kompatibilita s chladící taškou SK-TEK Coolbag

 » Dostupné ve třech velikostech – malý 3 kg, střední 5 kg, velký 10 kg

NEW

ROZMĚRY

 » MEDIUM 3 kg Š 24 H 10 V 24 cm
 » LARGE 5 kg Š 26 H 14 V 26 cm
 » X-LARGE 10 kg Š 26 H 20 V 26cm

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTADBM SK-TEK AIR-DRY BAG MEDIUM - 3 kg 310,- Kč

94SKTADBL SK-TEK AIR-DRY BAG LARGE - 5 kg 350,- Kč

94SKTADBXL SK-TEK AIR-DRY BAG  X-LARGE 450,- Kč
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CARP

SK-TEK	FRAMED CRADLE
Podložka SK-TEK Framed Cradle představuje to nejlepší pro 
ochranu a bezpečí ryby. Povrch podložky tvoří vysoce odolný 
PVC materiál, který je velmi šetrný k rybě. Disponuje boční 
odvodňovací sítí a bezpečnostní záklopkou na suchý zip, která 
rybu uklidní a bezpečně ji udrží na místě. Najdete u ní také 
polstrovanou klekací podložku a extra polstrování kolem rámu.

SPECIFIKACE
 »

 » Představuje to nejlepší pro ochranu ryby

 » Udržuje rybu v bezpečí nad zemí

 » Vytvořena z odolného PVC materiálu

 » Kompaktní skládací konstrukce

 » Boční odvodňovací síťovina

NEW

 » Plně nastavitelné nohy se širokými patkami

 » Bezpečnostní záklopka na suchý zip a klekací 
podložka

 » Polstrovaný vrchní rám a rohy

 » Transportní obal s HD PVC podlepením

ROZMĚRY: 

ROZLOŽENÁ (CM)          Š 120 H 64 V 35-43 cm

TRANSPORTNÍ (CM)        Š 65 H 68 V 18 cm

CARP

SK-TEK	UNHOOKING CRADLE

Podložka SK-TEK Unhooking Cradle je nepostradatelnou součástí 
výbavy. Vyztužené bočnice a odnímatelná polstrovaná základna jsou 
doplněny odolným PVC materiálem, který je velmi šetrný k rybě. Díky 
chytré, skládací konstrukci je podložka kompaktní pro transport a lze ji 
rychle sestavit. Základna ze síťoviny zajistí rychlé odvodnění a usušení 
a vrchní „matrace“ zase bezpečné a klidné uložení vašeho úlovku. 
 
SPECIFIKACE
 »
 » Materiál z odolného PVC, který je velmi šetrný k rybě
 » Kompaktní, skládací konstrukce
 » Extra silné polstrování základny
 » Bezpečné bočnice na suchý zip – pro optimální ochranu kapra
 » Uklidňující a chránící vrchní záklopka se síťovým panelem
 » Síťová základna umožňující rychlý odtok nadbytečné vody 

NEW

ROZLOŽENÁ (CM)  Š 96 H 52 H 22cm

TRANSPORTNÍ (CM) D 98 x V 25cm

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTCRDL SK-TEK UNHOOKING CRADLE 1 700,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTFRCDL SK-TEK FRAMED CRADLE 3 600,- Kč
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CARP

SK-TEK	FLOATING WEIGHSLING
Tato taška s plováky je dostupná ve standardní a extra velké velikosti a je navržena pro dvojité použití – jako vážící taška 
s plováky a pro krátkodobé přechování úlovku ve vodě. Plně síťovinové bočnice a dno zajišťují snadné proudění vody a 
centrální část je ideálně tvarovaná pro spolehlivé zabezpečení ryby. Vrchní koncové panely tvoří SK-TEK camo materiál, 
který pomáhá rybu ve vodě udržet v klidu. Dvojité vyztužené rukojeti a popruhy jsou navrženy tak, aby rybě poskytovaly 
maximální oporu. Po celé délce plováků jsou rozmístěny čtyři noční reflexní prvky. Disponuje také 5 m šňůrou s úchyty k 
vidličkám. Taška nabízí vše, co můžete potřebovat pro bezpečné a spolehlivé vážení a krátkodobé uchování ryby ve vodě.

NEW

SPECIFIKACE
 »

 » Lehká konstrukce pro snadné vážení

 » Rychlý odtok vody díky síťovině na bočnicích i dně

 » Materiál na vrchním konci pomáhá rybu uklidnit

 » Velký zip č. 10 se zip-lock klipem

 » 5 m šňůra s úchyty na vidličky

 » Rozpínací tyč pro snadné ponoření a vytažení z vody

 » Dvojitá vyztužená držadla a popruhy

 » Očko pro snadné zavěšení na váhu

 » Široko-rozchodové vážící popruhy pro lepší rovnováhu

 » Transportní obal se stahovacími šňůrkami

 » Čtyři noční reflexní prvky

ROZMĚRY

 » STANDARD D 110 H 35 V 50 cm

 » TRANSPORTNÍ D 110 H 10 cm

 »

 » LARGE  D 130  H 40 V 65 cm

 » TRANSPORTNÍ D 130 H 10 cm

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTFWS SK-TEK FLOATING WEIGHSLING - STANDARD 1 550,- Kč

94SKTFWSL SK-TEK FLOATING WEIGHSLING - LARGE 1 700,- Kč
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CARP

SK-TEK	BIVVY TABLE

Pevný a lehký stolek SK-TEK Bivvy Table disponuje zeleným povrchem 
se zvednutými okraji. Robustní nohy jsou nastavitelné a vybavené 
rychloupínacím mechanismem a protiskluzovými gumovými patkami. 
Lze jej snadno a rychle složit a uložit do vašeho skládacího křesílka 
či lehátka. 

SPECIFIKACE

 » Robustní nohy

 » Nastavitelné nohy s rychloupínacím mechanismem

 » Lze jej složit do plochého tvaru, což umožňuje snadné přenášení

 » Gumové patky

 » Dodáván v přenosném obalu s držadly

 » ROZMĚRY: Š 47 x H 30 x V 22-33 cm

CARP

SK-TEK	BEANIE MAT

Tato lehká odhakovcí matrace je ideální pro krátké výpravy a má perfektní 
velikost zajišťující jak skvělou ochranu, tak snadnou přenosnost. Vnější 
okraje jsou vyvýšené a vyplněné polystyrenovými kuličkami. Matrace 
se skládá v půli, a lze ji sepnout dohromady pro snadnější přenos. Na 
boku se nachází polstrovaná klekací podložka a na rozích čtyři kotvící 
očka pro fixaci k zemi.

SPECIFIKACE

 » Vyvýšené okraje

 » Boční klekací podložka

 » Sklápění v půli s možností spojení obou částí pro snadný transport

 » Čtyři kotvící očka pro fixaci k zemi na rozích

 » ROZMĚRY: PODLOŽKA 110 X 60 x 7 cm  /  KLEKACÍ PODLOŽKA 60 X 30 cm

NEW

NEW

NOVINKA

NOVINKA

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKTBTAB SK-TEK BIVVY TABLE 850,- Kč

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

/ SK-TEK BEANIE MAT Na dotaz



Nové, špičkové signalizátory záběru SKS od 
firmy Sonik jsou kompaktní, lehké a vybavené 
nejmodernějšími technologiemi, které poskytují 
důležitý komfort pro moderního kapraře. Za 
použití běžných baterií typu AAA 1,5V je tvar 
hlásičů elegantní a matně černý povrch bude 
lahodit oku každého rybáře. Samozřejmostí je 
100% nepromokavost. Set je dodáván s bivakovou 
lampou, kterou lze spárovat s příposlechem a 
barvou rozeznělého signalizátoru.

SIGNALIZÁTORY SPECIFIKACE
 » Sada 3+1 (příposlech) + světlo do bivaku
 » Napájení 2× baterie AAA 1,5V
 » 6 úrovní hlasitosti + tichý režim
 » 4 nastavení citlivosti
 » 7 nastavení tónu
 » 100% voděodolnost
 » Led signalizátor padáku

 » Výstraha na vybité baterie

PŘÍPOSLECH SPECIFIKACE
 » Napájení 1× baterie 9V

 » Možnost 3 režimů – světlo/zvuk, světlo/zvuk/vibrace, 
zvuk/vibrace

 » Led signalizátor padáku

 » Decentní, noční osvětlení

 » 100% voděodolnost

 » Výstraha na vybité baterie 

SVĚTLO DO BIVAKU SPECIFIKACE
 » Napájení 2× baterie AAA 1,5V
 » 6 nastavení úrovně jasu
 » Nastavitelné zpoždění
 » Bivakovou lampou lze spárovat s příposlechem a 

signalizátorem

CARP

SKS	ALARM & RECEIVER SET
(VČETNĚ SVĚTLA DO BIVAKU ZDARMA)

35 CARP |  SIGNALIZÁTORY & PŘISLUŠENSTVÍ

CARP

SKS	BLACK POD
Nový stojan SKS Rod Pod je plně nastavitelný a váží pouze 1,3 
kg. Je ideální pro použití na dřevěných molech a tvrdé zemi. Je 
vyvinut pro usazení nízko nad zemí a udrží až 3 pruty v bezpečné 
a stabilní pozici. 

KÓD PRODUKTU MODEL CENA

94SKS31ALARM SKS ALARM & RECEIVER SET 6 600,- Kč

94SKSRODP SKS BLACK POD 1 590,- Kč
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