
ZÁŘIJOVÉ AKCE

Časově omezená nabídka – zakoupíte do konce září 2015 v naší prodejně a v e-shopu WWW.AQUAZONA.CZ

Prodejna a velkoobchod: AQUA ZO NA, nám. Bratří Čapků 9, 370 07 České Bu dě jo vi ce – Rožnov • Otevírací 
doba: Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–12.00, e-mail: obchod@aquazona.cz • E-shop: WWW.AQUAZONA.CZ
VELKOOBCHOD tel. 602 123 225 • PRODEJNA tel. 725 874 798 • OBJEDNÁVKY, DOTAZY tel. 702 099 747

Prut SELLIOR Gallant / AKCE 1 + 1
Kvalitní teleskopický prut od značky Sellior je vyroben z jakostního uhlíku IM7 a osazen SIC očky. 
Využití tohoto prutu je velice široké. Velkou výhodu představuje krátká přepravní délka, kterou 
ocení každý rybář. Další předností je v neposlední řadě korková rukojeť s kvalitním sedlem navijá-
ku. V rámci teleskopických prutů se tento prut řadí mezi nejlepší v poměru cena/kvalita.

KAT. Č. DÉLKA TR. DÉLKA VRH. ZÁTĚŽ VÁHA OČKA CENA
88080240111 2,40 m 78 cm 40–80 g 245 g 4 1 299 Kč / 2 ks
88080270111 2,70 m 78 cm 40–80 g 250 g 4 1 365 Kč / 2 ks
88080300111 3,00 m 80 cm 40–80 g 300 g 5 1 439 Kč / 2 ks
88100240111 2,40 m 78 cm 50–100 g 250 g 4 1 365 Kč / 2 ks
88100270111 2,70 m 78 cm 50–100 g 255 g 4 1 439 Kč / 2 ks
88100300111 3,00 m 80 cm 50–100 g 305 g 5 1 499 Kč / 2 ks

od 1 299 Kč / 2 ks AKCE 1 + 1

Bivak SELLIOR Bora 

Lehátko SELLIOR Comfort Seven 

Tripod SELLIOR Aqua-Scepter 

Rozměry: 276 cm × 262 cm × 149 cm. Váha: 14,5 kg. Počet osob: 2. Výbava: • extra pev-
ná garážová konstrukce • 4 řady žebroví z  aluminiové slitiny • průměr nosných tyčí 1,9 cm
• 3 rozporné 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 celého 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  moskytié-
rou (při dešti je možno z  předního 
okna odstranit nepromokavou látku 
a na suché zipy přichytit průhlednou 
slídu) • 2 malá zadní větrací okna 
s  moskytiérou • vodní sloupec tka-
niny 10  000 mm • podlepené švy 
• zesílená odepínací PVC podlaha 
na  spony z  tvrzeného polymeru
• spínací popruh ke zvýšení stability 
bivaku • šroubovací kotevní kolíky
• pevná přepravní taška v ceně.

Velmi pohodlné, silně polstrované lehátko s pomocnou sedmou nohou v jeho spodní části. Tato 
noha podstatně zvyšuje stabilitu lehátka a nedochází tak k jeho převrácení, pokud se posadíte 
na část určenou pro nohy. Má všitý polštář s neoprenovým potahem a zesílené okraje pro větší 
pohodlí. Robustní ocelová konstrukce lehátka s nosností 150 kg zaručuje jeho dlouhou život-
nost. Samozřejmostí jsou teleskopické nohy a kloub pro nastavení sklonu hlavy. Parametry: 
• šířka matrace 80 cm • délka 208 cm • váha 10 kg • nosnost 150 kg • nastavitelná výška 
30–42 cm • použitý materiál polyester 600D Oxford • zesílené polstrování po bocích matrace 
• všitý polštář s neoprenovým potahem • teleskopické nohy s kloubem • robustní ocelový rám 
• kloub k nastavení sklonu hlavy.

Velmi luxusní tripod značky Sellior v přijatelné cenové hladině, který svým zpracováním a pou-
žitými materiály nabízí něco navíc. Při jeho výrobě bylo dbáno na maximální kvalitu materiálů 
a tím i extra dlouhou životnost. V rámci své cenové třídy se jedná o skutečnou špičku. Para-
metry: • komponenty ze slitiny hliníku • velmi precizní závity • robustní uzávěry z tvrzeného 
polymeru • délka 72–122 cm • rozteč rohatinek 49 cm • stavitelná výška rohatinek max. 24 cm
• teleskopické nohy v rozmezí 42–70 cm.

5 999 Kč

2 399 Kč

KAT. Č. CENA
88104007 5 999 Kč

KAT. Č. CENA
88038 2 399 Kč

KAT. Č. CENA
88RP152 2 199 Kč

9 KKččč

ušetříte 4 000 Kč

2 399 Kčč

ušetříte 1 200 Kč

AKČNÍ SETY: Čluny WATERSNAKE Runabout FSM 290–
360 cm + elektromotor SELLIOR FWTCS 54
Světoznámá fi rma a absolutní jednička ve výrobě člunů v rámci australského trhu JARVIS 
WALKER představuje pod svojí značkou JARVIS MARINE WATERSNAKE špičku v seg-
mentu nafukovacích člunů! S  těmito čluny jsou spokojeny tisíce zákazníků v  USA, Austrálii 
i v Evropě, a proto jsme rádi, že Vám tyto výrobky můžeme představit také v rámci našeho trhu.
Veškeré čluny mají následující výbavu: • dvě hliníková vesla • dvě lavičky • nožní pumpa
• aluminiová podlážka • nafukovací kýl • provaz po obou stranách člunu • sada na opravu
• přepravní taška.

KAT. Č. DÉLKA ŠÍŘKA HMOTNOST MAX.
NOSNOST

MAX.
OSOB PODLAHA CENA

9970117100 290 cm 152 cm 52 kg 510 kg 4 hliníková 20 899 Kč
9970118100 320 cm 152 cm 56 kg 566 kg 4 hliníková 22 899 Kč
9970119100 360 cm 168 cm 68 kg 689 kg 5 hliníková 23 899 Kč

UŠETŘÍTE

3 000 Kč

Elektromotor SELLIOR FWTCS 54
Parametry: • výkon 54 lb • napětí 12 V • barva 
hlavy černá • barva montáže černá • kovový 
úchyt motoru • ovládání rukojetí • 5 rychlostí 
vpřed / 2 vzad • třílistá vrtule • délka nosné 
tyče 100 cm.

799 Kč / 2 ks

Naviják LINEAEFFE Free Carp 60
/ AKCE 1 + 1
Parametry:
• 3 ložiska • grafi tová cívka s vlascem o průměru 
0,30 mm • grafi tové tělo • vyvážený rotor • vol-
noběžná brzda.

KAT. Č. CENA
120906111 799 Kč / 2 ks

2 k

AKCE 1 + 1

Naviják LINEAEFFE Hyper Carp / AKCE 1 + 1
Parametry: • 3 kuličková ložiska + 1 vá-
lečkové • nekonečná zarážka zpětného 
chodu • aluminiová cívka + náhradní gra-
fi tová • precizní volnoběžná brzda • zesí-
lený překlapěč • rolnička eliminující krou-
cení vlasce • robustní převodové ústrojí.

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 1 139 Kč / 2 ks

/ 2 k

AKCE 1 + 1

2 199 Kč2 199 Kčč

ušetříte 800 Kč

é Budějovice Rožnov • Otevírací
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