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1 299 KčNaviják SUXXES Galactica X-WS

„Broďáky“ PROS STANDARD vel. 40–47

Kaprový speciál německé značky SUXXES, jehož 
hlavním konceptem je přinést špičkovou spolehli-
vost také do středního cenového segmentu. Proto 
bylo při výrobě a následném testování dbáno především 
na kvalitu použitého materiálu spolu se zpracováním 
a díky tomu byl na trh uveden cenově velmi dostupný 
naviják s neuvěřitelnou výdrží a spolehlivostí. Parame-
try: • 8 zapouzdřených originál japonských kuličkových 
ložisek + 1 válečkové • šnekový převod • nekonečná 
zarážka zpětného chodu • trvanlivé pérko překlapěče 
• mělká aluminiová cívka • náhradní grafi tová cívka
• zesílený překlapěč • multidisková přední brzda • pre-
cizní, jemně nastavitelná volnoběžná brzda • kapacita 
490 m / 0,30 mm • převod 4,9 : 1 • váha 582 g.

Odolné brodicí kalhoty PROS jsou vyrobeny z polyesterové tkaniny pota-
žené PVC. Pro dosažení maximální kvality jsou použity dvojité sváry a sa-
motná bota je velmi houževnatá s  robustní podrážkou. Materiál těchto 
„broďáků“ nepodléhá zkáze ani při velmi nízkých teplotách, a  tak výraz-
ně zvyšuje jejich životnost. Parametry: • tloušťka použitého materiálu: 
0,70 mm; gramáž látky: 700 g/m².

KAT. Č. CENA
111770 1 299 Kč

KAT. Č. CENA
122763011 1 299 Kč

JEDNOTNÁ CENA

659 Kč

VÝHODNÉ KOMBO: prut ROVEX Captive Carp Feeder 3,60 m, 
do 70 g + naviják FISHING FERRARI � e One vel. 30

Prut Rovex Captive Carp Feeder: • délka 3,6 m • 3 díly + 3 špičky 
(light, medium, strong) • vrhací zátěž do  70 g • přepravní délka 
125 cm • váha 254 g • počet oček 13. Naviják Fishing Ferrari 
� e One: • 5 zapouzdřených japonských ložisek z nerezové oceli 
+ 1 válečkové • široká aluminiová cívka se zkosenou odhozovou 
hranou • náhradní aluminiová cívka • šnekový převod • jemně na-
stavitelná přední brzda • velký klip na cívce pro snadnější klipování 
vlasce • zesílená osa navijáku • velice precizní pokládka vlasce
• Anti-twist rolnička • počítačově vyvážený rotor bez vibrací • extra 
trvanlivý překlapěč • ochrana proti zapadnutí vlasce pod cívku • ne-
konečná zarážka zpětného chodu • CNC obráběná kovová klička
• kapacita 195 m / 0,25 mm • převod 5,2 : 1 • váha 299 g.

KAT. Č. CENA
622015 1 729 Kč

KOMBO PRUT + NAVIJÁK

1 729 Kč

od 1 399 Kč / 2 ks

1 299 Kč / 2 ks

Multiplikátor LINEAEFFE
JD Trolling / AKCE 1 + 1

Naviják LINEAEFFE Aquarex Black RD 30 / AKCE 1 + 1

Kvalitní multiplikátor od  fi rmy LINEAEFFE, který je 
vhodný jak na mořský rybolov, tak na sumcařinu. Díky 
svému vynikajícímu poměru ceny a kvality se stal velmi 
rychle oblíbeným mezi širokou vrstvou rybářů.

Tento velice precizní naviják nabízí v rámci střední ceno-
vé třídy nadstandardní kvalitu a zpracování. Díky svým 
kvalitám si našel pevné místo na  italském trhu a  my 
jsem rádi, že vám jej můžeme představit také u  nás. 
Parametry: • 7 zapouzdřených kuličkových ložisek + 1 
válečkové • nekonečná zarážka zpětného chodu • zesí-
lený překlapěč s extratrvanlivým pérkem • aluminiová 
cívka • náhradní grafi tová cívka • precizní zadní brzda 
• kovová klička s  ergonomickým úchopem • kapacita 
210 m / 0,25 mm • převod 5,2 : 1 • váha 317 g

AKCE
1 + 1KAT. Č. VEL. KAPACITA PŘEVOD VÁHA CENA

183633011 30 330 m / 0,45 mm 4,2 : 1 520 g 1 399 Kč / 2 ks
183635011 50 480 m / 0,50 mm 5,2 : 1 739 g 1 470 Kč / 2 ks

Naviják ROVEX Aureus + kufřík na výbavu
v hodnotě 259 Kč ZDARMA!
S  tímto špičkovým, univerzálním navijákem 
budete připraveni opravdu na  všechno. Rovex
Aureus 2 v 1 je koncept, který nabízí dvě aluminio-
vé cívky, každou s jinou kapacitou, v rámci jednoho 
navijáku. Ať už lovíte za pomoci monofi lních vlasců, 
nebo splétaných šňůr, jste vyznavači přívlače, fee-
deru, položené či plavané, tento bezchybně fungují-
cí naviják vám bude vždy dobrým společníkem.
Parametry: • 4 kuličková ložiska z nerezové oceli 
+ jedno válečkové • jednocestná zarážka zpětného 
chodu • grafi tové tělo a rotor • moderní CNC sou-
stružená kovová klička • velmi precizní voděodolná 
přední brzda • silný překlapěč • 2 aluminiové cívky, 
každá jiné velikosti • zesílené převodové ústrojí
• robustní osa navijáku.
ZDARMA: kufřík na výbavu v hodnotě 259 Kč

KAT. Č. VEL. KAPACITA CÍVEK VÁHA PŘEVOD CENA
9928880 1500/2500 110 m / 0,28 mm nebo 140 m / 0,28 mm 258 g 5,1 : 1 1 299 Kč
9928881 3500/4500 210 m / 0,28 mm nebo 200 m / 0,33 mm 305 g 5,1 : 1 1 399 Kč

od 1 299 Kč

Prut SELLIOR Carbon Travel Black / AKCE 1 + 1
Tyto pruty zastupují vyšší řadu vysokozátěžových teleskopů a při jejich výrobě byly použity vel-
mi kvalitní komponenty jako IM7 karbon či tvrzená SIC očka. Dalšími vlastnostmi, které jen 
podtrhují celkovou propracovanost prutu, jsou krátká přepravní délka, zesílené sedlo navijáku 
a dělená rukojeť z EVA materiálu.

KAT. Č. DÉLKA TR. DÉLKA VRH. ZÁTĚŽ VÁHA OČKA CENA
8815027011 2,70 m 73 cm 80–150 g 265 g 4 1 099 Kč / 2 ks
8815030011 3,00 m 75 cm 80–150 g 303 g 4 1 199 Kč / 2 ks
8815035011 3,50 m 76 cm 80–150 g 424 g 5 1 349 Kč / 2 ks
8815038011 3,80 m 81 cm 80–150 g 429 g 5 1 499 Kč / 2 ks

od 1 099 Kč / 2 ks AKCE 1 + 1

AKCE 1 + 1

Prut LINEAEFFE Evil Carp II / AKCE 1 + 1

Vlasec FISHING FERRARI Take xtreme fl uo

Pelety COPPENS black halibut s centrálním otvorem

Představujeme třídílný kaprový speciál italské značky LINEAEFFE, který je postaven na  kva-
litním karbonovém blanku a vybaven tvrzenými SIC očky. S tímto prutem snadno dosáhnete 
dlouhých a přesných náhozů. Díky skvělé práci blanku si vychutnáte souboje i s menšími úlovky, 
ale vždy budete mít dostatečnou rezervu pro souboje s kapitálními kusy.

Monofi lní vlasec italské značky Fishing Ferrari vyrobený z nejkvalitněj-
ších polymerů. Vyniká zvýšenou odolností vůči oděru, což vám umožní 
lovit i v místech s nečistotami nebo kamenitým dnem. Dalšími klady 
jsou velmi malá paměť vlasce a vysoká pevnost jak v uzlu, tak v tahu.

Originální pelety Coppens, které se vyznačují vy-
sokým obsahem olejů a  středně dlouhou dobou 
rozpadu. Jsou s úspěchem použitelné v rámci celé 
sezony, a to jako nástraha pod háček nebo při ploš-
ném vnadění. Průměr 20 mm, balení 3 kg kbelík.

KAT. Č. DÉLKA TR. DÉLKA VRH. ZÁTĚŽ VÁHA OČKA CENA
272013611 3,60 m 126 cm 3,00 lb 432 g 6 1 455 Kč / 2 ks
272023611 3,60 m 126 cm 3,25 lb 490 g 6 1 499 Kč / 2 ks

KAT. Č. PRŮMĚR NOSNOST NÁVIN CENA
3300016 0,16 mm 3,6 kg 150 m 149 Kč
3300018 0,18 mm 4,3 kg 150 m 149 Kč
3300020 0,20 mm 5,2 kg 150 m 149 Kč
3300022 0,22 mm 6,7 kg 150 m 149 Kč
3300025 0,25 mm 8,6 kg 150 m 149 Kč

od 1 455 Kč / 2 ks AKCE 1 + 1

149 Kč

KAT. Č. CENA
221120 399 Kč

399 Kč
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Parametry: • tloušťka použitého materiálu: 
0,70 mm; gramáž látky: 700 g/m².
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