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Elektromotory WATERSNAKE Venom SXB
Tyto modernizované motory Venom SX 
jsou vybaveny novou, elegantní hlavou 
motoru s vestavěným digitálním měřičem 
napětí, takže můžete pohodlně sledovat 
stav vaší baterie. Veškeré motory v  rám-
ci této řady mají pět rychlostí vpřed a tři 
vzad. Samotné řízení vám zpříjemní ino-
vovaná, ergonomická rukojeť, která se 
skvěle drží a je teleskopická. Díky skvělé-
mu zpracování a použití vysoce kvalitních 
materiálů se dají tyto motory použít také 
ve slané vodě. V  rámci řady Watersnake 
Venom SX si dle svých potřeb a paramet-
rů lodě vybere motor skutečně každý.

KAT.Č. TAH NAPĚTÍ DÉLKA NOSNÉ TYČE ÚCHYT MOTORU VRTULE CENA
9955224 34 lb 12 V 78 cm kov 2 listy 5 089 Kč
9955225 44 lb 12 V 91 cm kov 3 listy 6 099 Kč
9955226 54 lb 12 V 105 cm kov 3 listy 6 399 Kč

Naviják LINEAEFFE Hyper Carp / AKCE 1 + 1

Lehátko SELLIOR Idea + batoh se stoličkou ZDARMA

Křeslo SELLIOR Harmony

Signalizátor LINEAEFFE / AKCE 1 + 1

Bivak SELLIOR Bora 

Parametry: • 3 kuličková ložiska + 1 válečkové • ne-
konečná zarážka zpětného chodu • aluminiová cívka 
+ náhradní grafi tová • precizní volnoběžná brzda • ze-
sílený překlapěč • rolnička eliminující kroucení vlasce
• robustní převodové ústrojí.
VLASEC ZDARMA: SELLIOR Carpmaster Lemon 600 m; 
0,28 mm; nosnost 10,9 kg

Široké, bohatě polstrované lehátko, jehož základem je robustní ocelový rám s nosností 150 kg. 
Na pohodlnosti mu dodává všitý polštář a vyztužení v nejvíce namáhaných místech matrace, 
díky čemuž nedochází ani při vysokém zatížení k nepříjemnému „zapadnutí“ do lehátka. Při vý-
robě byl použitý polyester 600D Oxford, což lehátku dodává na odolnosti. Samozřejmostí jsou 
teleskopické nohy a kloub k nastavení sklonu pod hlavou. Parametry: • šířka matrace 73 cm
• délka 200 cm • váha 9 kg • nosnost 150 kg • nastavitelná výška 30–40 cm • výztuž matrace 
v oblasti zad a kříže • zesílené polstrování po bocích matrace • všitý polštář • teleskopické nohy 
s kloubem • robustní ocelový rám • kloub k nastavení sklonu hlavy.
ZDARMA: batoh se stoličkou SELLIOR SitBag

Revoluční typ křesla, ve kterém se budete cítit pohodlně jak v hor-
kém létě, tak v chladném podzimním nebo jarním počasí. To vše 
díky odnímatelnému fl eecovému potahu, který má skvělé tepelně 
izolační vlastnosti při použití v chladu. Po  jeho odepnutí získáte 
dokonale provzdušněné křeslo s  maximálním odvětráním zad 
a sedací části pro použití v létě. Samozřejmostí je robustní ocelo-
vý rám s nosností 120 kg, teleskopické nohy, pohodlné opěrky ru-
kou a kloub pro nastavení pozice opěradla. Parametry: • rozměr 
sedáku 48 × 44 cm • opěrná plocha 48 × 60 cm • výška sedáku 
29–39 cm • váha 6 kg • nosnost do 120 kg • odnímatelný fl eecový 
potah • síťovina v oblasti zad a sedáku • houževnatý materiál poly-
ester 600D Oxford • teleskopické nohy s kloubem • pohodlné pod-
ručky • kloub k nastavení polohy sedáku • robustní ocelový rám.

100% voděodolný signalizátor dostupný širokým vrstvám rybářů, který 
je vybaven funkcemi volby hlasitosti, tónu a citlivosti. Díky preciznímu 
zpracování a utěsnění hravě zvládá i silné deště, takže se nemusíte bát 
o jeho poškození. Parametry: • volba citlivosti • volba tónu • volba hla-
sitosti • 100% voděodolnost • napájení 2× baterie 12 V (velikost A23) 
– jsou součástí balení • 2× modrá signalizační dioda • stabilní závit.

Rozměry: 276 cm × 262 cm × 149 cm. Váha: 14,5 kg. Počet osob: 2. Výbava: • extra pevná 
garážová konstrukce • 4 řady žebroví z aluminiové slitiny • průměr nosných tyčí 1,9 cm • 3 roz-
porné teleskopické tyče + 1 zadní stabilizační • možnost rozdělení na předsíň a ložnici (vnitřní 
vchod také vybaven oknem s moskytiérou) • možnost zapnutí celého vchodu do ložnice pod 
střechu bivaku, čímž získáte jeden velký prostor • při zapnutí vchodu do ložnice a ohrnutí celé-
ho průčelí bivaku získáte ložnici uzamčenou proti hmyzu a zároveň 100 cm dlouhý kšilt, který 
vás ochrání před sluncem • velké přední okno a 2 boční okna s moskytiérou (při dešti je možno 
z předního okna odstranit nepromo-
kavou látku a na suché zipy přichytit 
průhlednou slídu) • 2 malá zadní vět-
rací okna s moskytiérou • vodní slou-
pec tkaniny 10 000 mm • podlepené 
švy • zesílená odepínací PVC podla-
ha na  spony z  tvrzeného polymeru 
• spínací popruh ke zvýšení stability 
bivaku • šroubovací kotevní kolíky
• pevná přepravní taška v ceně.

2 675 Kč

1 999 Kč

9 999 Kč

KAT. Č. CENA
88037 2 675 Kč

KAT. Č. CENA
88043 1 999 Kč

KAT. Č. CENA
88104007 9 999 Kč

KAT. Č. CENA
630006211 549 Kč / 2 ks

od 5 089 Kč

Prut ROVEX Captive Carp Feeder 3,60 m, do 70 g / AKCE 1 + 1
Rovex Captive Carp Feeder přináší i přes svoji nízkou cenu skvělé zpracování a vysoký výkon 
blanku z jakostního karbonu, který je doplněn SIC očky a rukojetí v kombinaci korek/EVA. Jedná 
se o prut, který byl před uvedením na trh několik měsíců testován a lze o něm směle říci, že 
uspokojí i náročnější rybáře. Parametry: • 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.

1 759 Kč / 2 ks AKCE 1 + 1KAT. Č. CENA
991705011 1 759 Kč

od 1 399 Kč / 2 ks

Naviják ROVEX Air Strike / AKCE 1 + 1
Parametry: • 3 zapouzdřená kuličková ložis-
ka • hliníková cívka • náhradní grafi tová cívka 
• Anti-revers systém • multidisková přední 
brzda • zesílený překlapěč • počítačově vyvá-
žený rotor • ergonomická CNC klička • vhodný 
i na slanou vodu!

KAT. Č. VEL. KAPACITA VÁHA PŘEVOD CENA
992985011 1000 195 m / 0,18 mm 250 g 5,5 : 1 1 399 Kč / 2 ks
992985111 2000 175 m / 0,20 mm 262 g 5,5 : 1 1 459 Kč / 2 ks
992985211 3000 180 m / 0,25 mm 301 g 5,2 : 1 1 499 Kč / 2 ks
992985611 8000 170 m / 0,60 mm 646 g 4,1 : 1 1 799 Kč / 2 ks

AKCE 1 + 1

od 899 Kč / 2 ks
KAT. Č. VEL. KAPACITA PŘEVOD VÁHA CENA

128774011 40 150 m / 0,30 mm 5,2 : 1 374 g 899 Kč / 2 ks
128776011 60 210 m / 0,30 mm 5,2 : 1 490 g 999 Kč / 2 ks

899 Kč / 2 ks
AKCE 1 + 1

Pelety Black halibut COPPENS
s centrálním otvorem – 20 mm, 20 kg
Chytací halibut pelety v prémiové kvalitě. Jedná se 
o originální pelety Coppens (což zaručuje jejich vy-
sokou kvalitu), které jsou baleny v pytlích po 20 kg. 
Tyto pelety se vyznačují vysokým obsahem olejů 
a středně dlouhou dobou rozpadu. Jsou s úspě-
chem použitelné v rámci celé sezony, a to jako 
nástraha pod háček nebo při plošném vnadění. 
Balení: 20kg pytel. Průměr: 20 mm.

KAT. Č. CENA
221120.20 1 599 Kč / 20 kg

1 599 Kč / 20 kg

UŠETŘÍTE 549 Kč

549 Kč / 2 ks AKCE 1 + 1
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