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2 Jsme tu pro vás více než 10 let!

AHOJ KAMARÁDI A PŘÁTELÉ PETROVA CECHU
Firma Chyť a Pusť pro vás připravila katalog na rok 2019. Filozofií naší firmy je a vždy bylo uspokojit vaše vysoké nároky za co 
nejnižší ceny. Jsme tu pro vás více než deset let a za tu dobu se z našeho prodejního týmu a z vás, našich zákazníků, stala 
jedna velká rodina. Doufáme, že se vám náš nový katalog bude líbit a vy zde najdete vše, co potřebujete ke splnění vašich 
rybářských snů. S pozdravem Petrův zdar, tým Chyť a Pusť.

Nechte si poradit 
od profesionálů 
Chyť a pusť!
Sledujte nás i webu 
a sociálních sítích na:

www.chytapust.cz
www.facebook.com/chytapust.cz
www.youtube.com/chytapustCZ
www.instagram.com/chytapust

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA RYBÁŘSKÝCH POTŘEB V ČR 
S PRODEJNÍ PLOCHOU VÍCE NEŽ 1 000 m2.

Jaroslav Kučera 
(Objednávky, sklad, reklamace, rady-dotazy) 
kucera@chytapust.cz 
+420 607 873 952

Martin Poslední 
(Objednávky, sklad, reklamace, eshop) 
posledni@chytapust.cz 
+420 602 132 699

Jakub Kučera 
(Objednávky, sklad, reklamace, rady-dotazy) 
kucera@chytapust.cz 
+420 724 900 160

Martin Pelikán 
(Objednávky, sklad, reklamace) 
pelikan@chytapust.cz 
+420 777 952 364

Jarda Půta 
(Objednávky, sklad) 
+420 608 880 438

Tomáš Běhounek 
(Zahraniční obchod, PR manager, rady) 
behounek@chytapust.cz 
+420 720 358 666

V pracovní dny volejte od 8 do 15:30 hodin, jinak pište na email info@chytapust.cz.

KONTAKTY:
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Slevu lze uplatnit při koupi zboží v obchodu Chyť a pusť v Plzni  
 na Rokycanské třídě 1337/64. www.chytapust.cz.  Platnost kuponu do 31. 12. 2019.

Kupon není jednorázový, opravňuje Vás sním nakupovat 
po celou sezonu 2019! Pro uplatnění slevového kódu 
na eshopu napište kód kat2019.

KONTAKT:
Jaroslav Kučera tel.: +420 607 873 952
E-mail: info@chytapust.cz 
 www.chytapust.cz  

OTEVÍRACÍ DOBA:
Pondělí–čtvrtek 8:00–18:00 hod  
Pátek 8:00–17:00 hod  
Sobota–neděle 8:00–12:00 hod

SLEVOVÝ KUPÓN
6 % sleva na vybrané zboží.
SLEVOVÝ KUPÓN
6 % sleva na vybrané zboží.
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Nabízíme Vám zboží v oblasti kompletních potřeb pro lov kaprů, bílých ryb, dravých ryb na živé nástrahy i přívlač, pro mořský rybolov, a to včetně 
oděvních doplňků a obuvi pro rybáře, myslivce i pro volný čas. V obchodě na Rokycanské 1337/64 v Plzni najdete již 10 let především kaprařskou 
prodejnu, ale nabízíme zde ucelený sortiment rybářských potřeb. Dále nabízíme navíjení vlasců a pletených šňůr, živé nástrahy a to po celý rok. 
Možno zakoupit dárkové poukazy v hodnotách 100, 200, 500, 1000 a 5000 Kč. 

DÁLE NABÍZÍME:
• navíjení vlasců a pletených šňůr
• přijímáme platební karty
• prodej na splátky
• pomoc při přípravě mixů pro výrobu 

boilies
• tisíce zboží skladem (velký sklad – 

620 m2)
• živé nástrahy
• vyskladnění zboží ihned, 

nejpozději do 24 hod.
• dárkové poukazy

• zasíláme po celé ČR a na Slovensko
• celoroční akce a slevy
• doprava zdarma (při obj. nad 1000 Kč)
• jsme exkluzivní prodejci vybraných firem 

(v Plzeňském kraji)
• máme svůj vlastní rybářský magazín
• spolupracujeme téměr se všemi 

rybářskými časopisy v ČR
• garance nejnižší ceny v ČR

• můžete se s námi setkat již čtvrtým 
rokem na TV obrazovce, kde máme svůj 
celoroční měsíční pořad o rybaření 
a to na TV stanicích (Plzeň TV 
a Regionální televize – Styl Tip)

• spolupracujeme s rozhlasovou stanicí 
Kiss Proton, Beat, Country, Proton Radio 
a Rádio Impuls, kde budou celoročně 
probíhat soutěže a pořady o rybaření.

Naleznete nás na adrese Rokycanská 1337/64, Plzeň.  
Hned vedle čerpací stanice DEA.
 Pro přístup můžete využít MHD, a to autobus č. 30 a trolejbusy 
č. 11 a 15 nebo Tesco bus zdarma (zastávka u Pietasu).

KDE NÁS NAJDETE?

Pro zákazníky Chyť a pusť   
je u prodejny vyhrazené 
 parkoviště (zdarma).

Pondělí–čtvrtek 8:00–18:00 hod
Pátek 8:00–17:00 hod
Sobota–neděle 8:00–12:00 hod

OTEVÍRACÍ DOBA V KAMENNÉ  
PRODEJNĚ CHYŤ A PUSŤ:

DOPORUČUJE OBCHOD CHYŤ A PUSŤ!

99% ZÁKAZNÍKŮ

Okamžitá sleva 6 % na druhou objednávku. 
Při objednávce nad 1 000 Kč poštovné ZDARMA!

MNOŽSTEVNÍ A VĚRNOSTNÍ

SLEVY!

2015 finalista 2016 finalista 2017
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ORIENTAČNÍ PŘEHLED FIREM:
Mivardi, Mikbaits, Shimano, JRC, Okuma, LK Baits, Giants Fishing, Trakker, Graffishing, DOC, Chyť a pusť, Penn, Kryston, Fox, Awa-Shima, R-Spekt, 
Lowrance, Korda, Sema, Gardner, Deeper, Jarvis Marine, Delphin, Fin, Mikado, Zico, Balzer, JAF, Spomb, Daiwa, Pelzer, Prologic, Nikl, Carp ´R´ Us, 
Cormoran, Sportcarp, SPRO, Amino Mix, MinnKota, Anaconda, NGT a jiné…
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BIVAK THUNDER 2 MAN 
+ LEHÁTKO + SPACÍ PYTEL!

Kód: CH1001AKCE

7 990 Kč

Zvýhodněná akce Chyť a pusť bivaku 
Thunder 2 Man, která kromě bivaku 

obsahuje také kvalitní a pohodlné lehátko 
a komfortní spacák, který Vás zahřeje 
i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Časově omezená akce!

CHYŤ A PUSŤ  
OUTDOOR
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BIVAK THUNDER 2 MAN

Kód: CH1001

5 890 Kč

Cenová bomba, která se nemusí již nikdy opakovat!
Prostorný a velmi promyšlený bivak pro dva rybáře a jejich 
výbavu, navržený samotnými rybáři co tráví většinu 
roku na rybách a to i v zimních měsících, který je 
určen do velmi extrémních podmínek.
U tohoto bivaku oceníte velký přední kšilt, 
který je velmi praktický a chrání vchod před 
padající mlhou deštěm a sněhem.
Bivak je trubkové konstrukce, která 
se skládá ze čtyř částí a její průměr 
je 16 mm.
V ceně je sada zatloukacích kolíků, 
přepravní taška, 4 ks rozpěrných tyčí, 
podlážka na suchý zip a do vchodových 
dveří průhledná stěna do deště 
na suchý zip. Šířku a výšku lze upravovat 
upnutím středového popruhu

Rozměry: 320×280×140 cm
Hmotnost: 11,4 kg
Transportní délka: 96×26 cm 
Vodní sloupec: 5 000 mm

PŘÍSTŘEŠEK BROLLY THUNDER 60"

Částečně, nebo úplně uzavíratelné brolíčko, které si snadno a rychle sestaví samotný rybář během 1 minuty a nebo jej za jednu minutu sám 
zabalí. V přední části přístřešek mírně přečnívá přes přední panel, což nám zaručuje lepší ochranu proti dešti i při otevřených dveřích. Brolly se dá 
použít jak s předním panelem, tak i bez předního panelu jako otevřený přístřešek.
Deštníková konstrukce, je hodně stabilní a díky podpěrným hladkým tyčím si zachovává vysokou stabilitu i při hodně nepříznivém počasí.
Na tento deštníkový brolly byl použit vodě odolný materiál té nejvyšší kvality – 5000 mm srážek, který je 100% nepromokavý. Páskou podlepené 
švy a ukotvení na zavrtávací kolíky v osmi bodech, které jsou v ceně přístřešku. V ceně přístřešku jsou čtyři podpěrné teleskopické tyče, dvě 
delší 90–150 cm a kratší 60–100 cm. Mají šroubovitou zavrtávací špičku, tím je zavrtáte jak 
do skalních prasklin, tak do tvrdé půdy vyhřáté sluncem.
Přední vchodová část včetně dvou bočních oken jsou odvětrávaná a lze je 
snadno uzavřít.
V zadní části brolly je menší ventilační okénko, které je samozřejmě kryto 
jako v přední části moskytiéroua je dodáván s PU odnímatelnou podlážkou, 
která se snadno a rychle uchytí na suché zipy. Součástí bivaku je 16 ks 
zavrtávacích kolíků.

Rozměry:
Délka: 255 cm
Šířka: 265 cm
Výška: 125 cm
Hmotnost: 10,50 kg
Transportní rozměry: 177x12x15 cm

Kód: 
CH1002

3 990 Kč
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LEHÁTKO THUNDER 8 LEG + TAŠKA NA LEHÁTKO ZDARMA!

LEHÁTKO THUNDER 6 LEG + TAŠKA NA LEHÁTKO ZDARMA!

Kód: CH2002

Kód: CH2001

2 899 Kč

2 699 Kč

Výborné lehátko na osmi nohách, které ocení ti nejnáročnější rybáři. 
Nyní za zaváděcí akci osminohé lehátko za cenu šestinohého! Silná 
a stabilní konstrukce, která je dimenzována pro velké zatížení. Zajišťuje 
maximum komfortu u vody a i na delší výpravě se budete cítit 
jako v bavlnce. Zesílená a velmi odolná ocelová konstrukce.
Matrace lehátka je vyrobena z nylonu 600D oxford. 
Samostatně stavitelné nohy, které mají zcela nový 
a spolehlivý systém aretace. Výplň matrace je 
ze speciální pěny o hrubosti 28 mm, což zaručuje vysoký 
komfort.
V dolní části matrace je pod nohami použitý speciální 
omyvatelný materiál. Ve spodní části jsou gumové 
popruhy, kterými lze nastavit tvrdost lehátka dle vaší 
potřeby.

Délka: 210 cm
Šířka: 87 cm
Regulace výšky noh: 29–38 cm
Nosnost: 170 kg
Váha: 11 kg

Lehátko, které je konstruována pro maximální komfort 
díky vestavěnému polštářku.
Lehátko je po stranách osazeno novými rychloupínacími 
klouby, díky nim je snadná a rychlá manipulace při 
rozkládání. Šest samostatně stavitelných nohou, které 
mají zcela nový a spolehlivý systém aretace a velké 
ploché spodky nožiček, které se vám nebudou bořit 
do měkkého povrchu.
Výplň matrace je ze speciální pěny o hrubosti 27 mm 
což zaručuje vysoký komfort V dolní části matrace je 
pod nohami použitý speciální omyvatelný materiál, takže 
nocování v botách je možné, aniž by jste si trvale zašpinili 
lehátko. Ve spodní části jsou gumové popruhy, kterými lze 
nastavit tvrdost lehátka.

Délka: 208 cm
Šířka: 80 cm
Výška : 33–43 cm
Nosnost: 150 kg
Váha: 10 kg
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Sedačka nejen pro rybáře s prodlouženou opěrkou zad a silným 
polstrováním pro maximální pohodlí. Okraje sedačky jsou vyrobeny 
z odolné nylonové tkaniny a polstrování má termo izolační vlastnosti, 
které Vás ochrání před chladem a vlhkem.

Nastavitelné zadní opěradlo a loketní opěrky dělají tuto židli ideální 
pro dlouhodobější pobyt u vody.
Ve střední části sedáku je molitanová vrstva o síle 3,2 cm, která je 
potažená pórovitou látkou, která zároveň odvádí vlhkost. Pod hlavou 
je komfortní neoprenový polštářek.

Rozměry sedadla: 51Šx65D cm
Výška opěradla: 78 cm
Výška sedačky: 102 cm + (15 cm maximální prodloužení nohou)
Nosnost do: 140 kg
Váha: 6,3 kg.

Velmi praktická a skladná sedačka, která je dodávána v područce 
s termo držákem na nápoje u područky je možnost libovolného 
výškového nastavení.Velmi robusní konstrukce, která má velmi 
odolnou speciální povrchovou úpravu. 
Použitý materiál, polyester 600D ve spodní části potažený 
nepropustnou PVC vrstvou.
Tato sedačka je navíc polstrovaná a dodávána s nepromokavým 
obalem, který má praktický popruh přes rameno. 
Tento typ sedačky je určen pouze na sezení. Jedná se o lehkou 
konstrukci, která je stabilní na rovném povrchu. 
Sedačka slouží k základnímu sezení, tedy bez nerovností.

Rozměry sedadla: 65Šx46H cm
Výška opěradla: 52 cm
Výška celé sedačky: 92 cm
Nosnost do: 95 kg
Váha: 4,60 kg

SEDAČKA THUNDER BROWN

SEDAČKA THUNDER SPIDER

Kód: CH3001

Kód: CH3002

1 790 Kč

790 Kč
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Je vyrobena z kvalitního materiálu a osazena popruhy, díky kterým 
můžete vzít tašku do ruky, nebo pohodlně přes rameno.

Rozměry: 75x80x21 cm

Je vyrobena z kvalitního materiálu a osazena popruhy, díky kterým 
můžete vzít tašku do ruky, nebo pohodlně přes rameno.

Rozměry: 83x76x22 cm

TAŠKA NA LEHÁTKO 
THUNDER BEDCHAIR BAG 
6 LEG

TAŠKA NA LEHÁTKO 
THUNDER BEDCHAIR BAG 
8LEG

Na vnější vrstvu, byl použit velmi příjemný a nešustící materiál, takže tento produkt má využití nejen pro rybáře, ale i pro myslivce. Tento materiál 
je nepromokavý a zároveň velmi prodyšný.
Plně prošívaný microfleece černé barvy, vyplněn 100% dutým vláknem pro extrémní teplo  
a komfort. Ve vnitřní části spacího pytle naleznete kapsu na zip, která je určena pro mobilní telefon. Pod hlavou je na zip odnímatelný polštářek, 
který zajistí opravdový komfort.
Všechny venkovní zipy jsou překryty vrstvou, díky které vám do spacáku nepronikne žádný 
chlad. Na obou stranách spacího pytle (u hlavy a nohou) jsou našité převleky, které 
se pouze přetáhnou přes vršek a spodek lehátka, zajistí tak neomezený a bezpečný 
pohyb. Ve střední části spacího pytle je popruh, který se díky přezce snadno 
upevní k lehátku a zabrání padání  
a kroucení spacího pytle. Spací pytel je dodáván 
s přenosnou a zesílenou kompresní taškou.

Rozměry: 212x95x7 cm
Hmotnost: 3,4 kg
Tepelný komfort: -13 oC
Extrém do: -20 oC

SPACÍ PYTEL THUNDER 
5 SEASON

Kód: CH5001

2 299 Kč

Kód: CH4002

399 Kč
Kód: CH4003

569 Kč
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Adaptér s bodcem pro jednodušší zapíchnutí a postavení deštníku 
na tvrdém, vyschlém podkladu. Se dvěma hroty a nášlapem 
pro snadnější zaražení do země.  Na trubce zajišťovací šroub.

KOTVÍCÍ KOLÍK DEŠTNÍKU

Kód: 6001

119 Kč
Kód: CH4001

590 Kč

LED svítilna nabízí několik režimů svícení (silné / normální / slabé 
/ blikající světlo). Přístroj lze v nouzi využít i pro částečné nabití 
mobilního zařízení. K nabíjení přístroje slouží micro USB vstup 
umístěný na spodní straně a přiložený nabíjecí kabel.

Technická specifikace:
 ̬ Svítivost LED: 1 W / 140 lm
 ̬ Li-Ion článek 3,7 V s kapacitou 2200 mAh
 ̬ Vstup Micro USB: 5 V / 800 mA
 ̬ Výstup USB A: 5 V / 1 A
 ̬ Tělo z hliníku, povrch ABS plast a silikon
 ̬ Rozměry: 31,2 x 125 mm | Hmotnost: 103 g

NABÍJECÍ VÍCEÚČELOVÁ 
SVÍTILNA THUNDER 3IN1
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Prut je postaven na moderním vysoce modulovém 
grafitovém blanku 24t, který je rychlý a má 
špičkovou akci.
Blank je vyztužen kevlarovým ovinem, který 
zajistí pevnost prutu a má elegantní šedou barvu. 
Samozřejmostí je osazení prutu kvalitními SIC očky, 
včetně naváděcího o průměru 50mm.

PRUT THUNDER CARP 
3,6m / 3lb 50mm 
třídílný 
1+1 ZDARMA

Kód: 
CH13068

2 890 Kč

CHYŤ A PUSŤ  
PRUTY A DOPLŇKY
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Řada kaprových prutů Chyť a pusť, je určena 
pro náročné kapraře a při vývoji byl brán zřetel 
na každý detail.
Tento prut je postaven na moderním vysoce 
modulovém blanku T30, který je tenké konstrukce 
s parabolickou akcí, díky níž si můžete vychutnat 
každý moment při zdolávání úlovku.

PRUT THUNDER CARP
3,6m / 3lb / 50mm
dvoudílný
1+1 ZDARMA

Kód: 
CH13071

3 690 Kč

Házecí speciál Shadow II. Na rozdíl od původního prutu Shadow, který byl postaven 
hlavně jako prut zdolávací, byl u této novinky použit speciální pevnější a výkonnější 
blank a spodní očko o průměru 50 mm. Spolu s malým průměrem blanku a rychlou 
špičkou je předurčen pro rybáře, kteří chtějí prut pro daleké a přesné náhozy. 

PRUT SHADOW II
3,6m / 3lb / 50mm
1+1 ZDARMA!

Kód: 1994-360

5 990 Kč

 ̬ Osazení kvalitními SIC očky, spodní o průměru 50 mm
 ̬ Průměr prutu za sedlem navijáku 12 mm
 ̬ Špičkové ergonomické japonské sedlo navijáku „Fuji“
 ̬ Rukojeť z EVA materiálu s protiskluzovou úpravou
 ̬ Kovová patka prutu
 ̬ Klip na uchycení vlasce
 ̬ Délka: 12ft (3,6m)
 ̬ Akce: 3lb
 ̬ Transportní délka: 188cm
 ̬ Počet dílů: 2 
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Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

PEAN 12,5 cm
KLASICKÝ

PEAN 14,5 cm
KLASICKÝ

PEAN 16,5 cm
KLASICKÝ

PEAN 14 cm
KLASICKÝ

Kód: CH1048 Kód: CH1086

Kód: CH1000

Kód: CH1024

79 Kč 89 Kč

89 Kč

89 Kč

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

PEAN 16 cm
BEZ ZUBŮ

PEAN 16 cm
S OČKEM

Kód: CH1079 Kód: CH1093

89 Kč 89 Kč

HIGHQUALITY

HIGHQUALITY
HIGHQUALITY

HIGHQUALITY

HIGHQUALITY
HIGHQUALITY
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Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu. Na odstraňování háčků všech 
druhů ryb. 

Nejkvalitnější pean z nerezové oceli 
na trhu s háčkem KOCHR. Je vhodný 
na rozevírání kroužků i na odstraňování 
háčků všech druhů ryb. 

PEAN 12,5 cm
ZAHNUTÝ

PEAN 12,5 cm
S HÁČKEM

Kód: CH1031 Kód: CH1031

79 Kč 79 Kč

HIGHQUALITY HIGHQUALITY

Pinzeta z nerezové oceli.

PINZETA ROVNÁ 
14 cm

Kód: CH1055

89 Kč

Nejkvalitnější nůžky z nerezové oceli 
na trhu. Vysoce kvalitní, které spolehlivě 
přestřihnou ty nejodolnější vlasce 
a splétané šňůry.

NŮŽKY 14 cm
ROVNÉ

Kód: CH1062

89 Kč

HIGHQUALITY

HIGHQUALITY

Nejkvalitnější nůžky z nerezové oceli 
na trhu. Vysoce kvalitní, které spolehlivě 
přestřihnou ty nejodolnější vlasce 
a splétané šňůry.

Nejkvalitnější nůžky z nerezové oceli 
na trhu. Vysoce kvalitní, které spolehlivě 
přestřihnou ty nejodolnější vlasce 
a splétané šňůry.

NŮŽKY 11,5 cm
KRÁTKÉ

NŮŽKY ZAHNUTÉ

Kód: CH1116 Kód: CH1017

89 Kč 89 Kč

HIGHQUALITY

HIGHQUALITY
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CSL PELETY 
S DÍROU

Kapři je velice rádi vyhledávají pro jejich 
specifickou vůni pražených kukuřičných 
zrn. CSL pelety je velmi vhodné 
zatraktivnit Amino Mix Boosterem CSL 1, 
který se vyrábí zhruba v 17 příchutích, 
takže si každý vybere na co a na jaké 
lokalitě budou ryby lépe reagovat.

15 a 20 mm

Kód: 100182 Kód: 100182k

84 Kč 320 Kč

900 g 3,6 kg

CHYŤ A PUSŤ  
PELETY
Pelety náleží mezi oblíbené návnady 
na ryby. Jde o slisované kousky hmoty 
s obsahem různého druhu krmení 
pro ryby. Pelety s dírkami využijete 
k nastražení na háčky, jiné lze 
připevnit i pomocí gumiček.
Dále je využijete na chytání ryb 
větších rozměrů – například 
na výstavní kapry a sumce. Díky 
svému pozvolnému rozpouštění 
se pelety rovněž  
hodí pro rozkrmení ryb.

Pod značkou Chyť a pusť najdete 
námi odzkoušené a vyrobené  
příchutě – např. orlická mušle, česká 
švestka nebo halibut.

ROBIN RED 
ORIGINAL PELETY 
S DÍROU

Halibut pelety s dírou na bázi rybích 
mouček Vám zaručí skvělé úlovky. 
Jsou vhodné na vnadění, ale také na 
samostatné chytání na vlas. I u těchto 
pelet jsme rozhodli k inovaci, která se 
bezpochyby odrazí navašich úlovcích.

Peleta Red original je takovou naší 
vlajkovou lodí již po dobu 10 let. Neustále 
se jí snažíme vylepšit a proto i tento 
rok zaznamená svojí vývojovou změnu, 
která se bezpochyby odrazí na vašich 
celoročních úlovcích.

8, 10, 15 a 20 mm 8, 10, 15 a 20 mm

Kód: 100181 Kód: 100186 Kód: 100186k

84 Kč 129 Kč320 Kč 380 Kč
900 g 900 g3,6 kg 3,6 kg

Kód: 100181k

PELETY 
BLACK HALIBUT 
S DÍROU
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KUKUŘIČNÉ 
PELETKY

Vysoce atraktivní kukuřičné pelety jsou  
vynikající jak pro plošné zakrmování 
loviště, tak pro zatraktivnění Method 
mixu,krmítkové, feeder směsi i do PVA 
sáčku a punčochy.

4 a 6 mm 6 mm 6 mmKód: 101026

89 Kč 900 g 900 g 900 g

PELETY 
ORLICKÁ MUŠLE  
S DÍROU

Celoročně použitelná návnada 
i nástraha. Vyznačuje se velicerychlou 
účinností. Svým složením zajišťuje 
vysokou výživnou hodnotu a výborné 
atrakční účinky. Pelety jsou vhodné 
k dlouhodobému vnadění i jako návnada 
při chytání na boilies. 

Chyť a pusť pelety Orlická mušle obsahují 
silně předtrávené rybí moučky a veškeré 
základní amino a tukové kyseliny, 
které jsou potřebné k vyvolání velké 
chuti u ryb. Vyzkoušejte novou peletu 
od naší firmy. Tyto pelety oceníte hlavně 
v období totálního nebraní, velmi se nám 
osvědčili na Orlické přehradě, kde jsme je 
intenzivně zkoušeli v průběhu celého roku 
při teplotách vody pod 10°C a nad 10°C.  
Orlickou Mušli můžete úspěšně 
požívat po celou sezonu.

20 mm

Kód: 101536

Kód: P51582

129 Kč

138 Kč

900 g

PELETY MEDOVÁ 
KUKUŘICE

BLACK HALIBUT 
PELETY S DÍROU

RED HALIBUT
PELETY S DÍROU

Vhodné na plošné krmení jako návnada,  
ale i jako nástraha pod háček. Stejně tak  
jako u některých předchozích produktů  
i tento produkt prošel výraznou inovací.

Vhodné na plošné krmení jako návnada,  
ale i jako nástraha pod háček. Stejně tak,  
jako u některých předchozích produktů 
ii tento produkt prošel výraznou inovací.

10, 15 a 20 mm 10, 15 a 20 mmKód: 10BLACK Kód: 10RED

540 Kč 590 Kč10 kg 10 kg

Chyť a pusť pelety Orlická mušle obsahují 
silně předtrávené rybí moučky a veškeré 
základní amino a tukové kyseliny, které 
jsoupotřebné k vyvolání velké chuti u ryb. 
Tyto pelety oceníte hlavně v období 
totalního nebraní, velmi se nám osvědčili 
na Orlicke přehradě.

Kód: 101534

129 Kč

ORLICKÁ MUŠLE 
PELETKY
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Příchutě: brusinka, maso/játra, oliheň,  
red halibut, halibut 
Jedna z výhod kuličových pelet je, 
že se dají přihazovat do krmného  místa 
krmící kobrou. Tyto pelety by neměli 
chybět v základní výbavě žádného lovce 
kaprů, jelikož fungují téměř okamžitě 
bez předchozího prokrmování vašeho 
lovného místa.

Chyť a pusť pelety Černý Halibut obsahují 
silně před-trávené rybí moučky a veškeré 
základní amino a tukové kyseliny, které 
jsou potřebné k vyvolání velké chuti u ryb. 
Černý Halibut je vynikajícím krmivem pro 
velké ryby všech druhů.
K těmto peletám velmi dobře 
korespondují halibut pelety s dírou, které 
pro vás vyrábíme ve čtyřech průměrech!

Kód: 101533

129 Kč

BLACK HALIBUT 
PELETKY

6 mm

900 g

900 g

Red peleta je určena především na 
hodně prochytané vody, samotná peleta 
je pro ryby velmi atraktivní a pokud 
chcete tuto peletu ještě více zatraktivnit, 
můžete použít Red Carp Special Oil 
nebo Red Losos Extra oil. Výborně se 
uplatní v proudu, kde výrazně prodlouží 
aktuálnost nakrmeného místa.

Kód: 100185

84 Kč 320 Kč
Kód: 100185k

PELETY RED CARP 
S DÍROU 10, 15 a 20 mm

900 g 900 g3,6 kg 3,6 kg

Halibut pelety s dírkou na bázi rybích 
mouček Vám zaručí skvělé úlovky. 
Jsou vhodné na vnadění. Možno 
kombinovat s boilies. Mají stejné složení 
jako Halibut pelety, liší se jen tím, 
že nemají centrální otvor.

Kód: 100402

78 Kč 298 Kč
Kód: 100402k

PELETY HALIBUT 
CLASSIC BEZ DÍRY

4, 6, 10, 16 a 20 mm

Peleta Mini Signal PVA je určena do PVA 
punčochy a pytlíků, u kaprů vzbuzuje 
 okamžitou reakci pustit se do všeho co 
jim je momentálně na blízku. Pelety Mini 
Signal Red PVA se hodí k Red peletám 
a pelety Mini Signal Halibut PVA k Halibut 
peletám.

PELETY MINI 
SIGNAL PVA

RED HALIBUT
Kód: 100341

149 Kč 900 g

Kód: 101009

3 mm

KULIČKOVÉ 
PELETY

Kód: 100313

129 Kč
23 mm

Chytací pelety se hodí i k přivnazení 
k samotné nástraze pomocí PVA 
punčochy, sáčku, šnůrky i PVA pásky, velmi 
dobře v tomto případě funguje, pokud 
ji dáte svou důvěru i pod háčkem jako 
nástrahu. Tyto pálivé pelety přesvědčili 
nejednoho mazaného kapra o jejich 
atraktivitě. Pálivou chuť Chilli papriček 
ryby zkrátka milují.

PELETY CHILLI FISH  
S DÍROU

Kód: 101030

129 Kč 900 g

20 mm
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900 g 900 g

18 mm 18 mm

20 mm 28 mm

Velmi oblíbený mix pelet různých 
příchutí. Skoro se dá říci, že máte celý náš 
sortiment pelet v jednom sáčku.

PELETOVÝ MIX

Kód: 100321

84 Kč 900 g 900 g 1 kg

8, 10, 18 a 26 mm

Zvýšení atraktivity pelet pro kaprovité 
ryby bylo dosaženo přidáním řepkového 
extrahovaného šrotu do směsi v poměru 
20% k celkovému obsahu. Řepka 
se obecně řadí mezi jedny z nejlepších 
olejnin používaných pro přilákání kapra 
do lovného místa. Během rozpadu některé 
částečky a semena vzlínají k hladině.

Velké mega pelety o průměru 38 mm 
jsou již svou velikostí a složením ideální 
volbou pro lov sumců a trofejních kaprů. 
Tento druh pelet není selektivní jen na 
lov sumce, ale předchozí rok jej zařadil 
a připsal si na vrub této luxusní peletě  
i mnoho nádherných kaprů.

ŘEPKOVÉ PELETY 
S DÍROU

SUMCOVÉ 
ŠPEKÁČKY

Kód: 101539 Kód: 101529

78 Kč 129 Kč

Pelety 47% mléčných proteinů a dobou 
rozpadu do 7 -10 hodin. Jediné pelety 
na trhu s obsahem mléčných proteinů 
přes 47%. Upozornění: pelety vždy 
uchovávejte v co nejsušším prostředí, 
z důvodu vysokého obsahu mléčných 
složek přijímají velmi rychle vlhkost 
a měknou.

PELETY 
SLADKÉ MLÉKO

Kód: 101038

129 Kč

Pelety s vysokým obsahem ovocné příchuti.
Zároveň je to fantastická věc pro závodní lov. 
Naší závodníci si je pro svoji potřebu vyráběli již 
v minulých sezónách. Nyní jsou k dispozici i pro 
vás.
Tento sortiment ovocných pelet jsme uvedli 
na trh v předchozím roce a byli jsme velice 
překvapeni, jak zdařile si tyto pelety vedly v lovu 
kaprů, amurů a i sumců našimi zákazníky.

PELETY OVOCNÉ S DÍROU

129 Kč

Zahradní ovoce 
Kód: 101037

Česká švestka 
Kód: 101538

Ananas 
Kód: 101035

Jahoda 
Kód: 101036
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Peleta Mini Signál PVA fluorescenčním 
provedení, je určena do PVA punčochy 
a pytlíků, u kaprů vzbuzuje okamžitou 
reakci pustit se do všeho co jim je 
momentálně na blízku. Tento sortiment 
ovocných pelet jsme uvedli na trh 
v předchozím roce a byli jsme velice 
překvapeni, jak zdařile si tyto pelety vedly 
v lovu kaprů, amurů a i sumců našimi 
zákazníky.

PELETY MINI SIGNAL PVA FLUO

159 Kč
Oliheň 
Kód: 101034

Ananas 
Kód: 101032

Mušle 
Kód: 101033

Mango 
Kód: 101031

900 g 10 kg

900 g 900 g

3 mm 8 mm

Tygří ořech je kapry velmi oblíben 
 vzhledem k jeho struktuře. Velikost ořechu 
v balení se pohybuje od 6 do 12 mm.

Tygří ořech je kapry velmi oblíben  vzhledem 
k jeho struktuře.  Použití je velmi účinné 
a vhodné  na hodně prochytané vody.

TYGŘÍ OŘECH 
STANDARD

TYGŘÍ OŘECH
XXL

Kód: 101008 Kód: 100401

109 Kč 129 Kč

Amurové pelety jsou produktem čistě 
rostlinného původu, což je řadí mezi velmi 
úspěšná vnadidla pro lov amurů. Peleta 
je vhodná na plošné krmení a do PVA 
programu. 1 kg kvalitních Amurových 
pelet Vás bude stát pouhých 38 Kč!

AMUROVÉ PELETKY

Kód: 101527

380 Kč

Řepkové pelety jsou vysoce atraktivní 
pro přilákání a udržení ryb na krmném 
místě. Při svém rozpadu ve vodě uvolňují 
esenciální oleje, které ryby milují. Vynikající 
volba i pro rozkrmení na lov amurů. 
Doba rozpadu závisí dle teploty, proudění 
vody a pohybuje se mezi 15–30 min. 

ŘEPKOVÉ PELETKY

Kód: 101027

78 Kč
4 a 8 mm

900 g
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Krmítková směs vyrobená z extrudovaných 
surovin s olejnatými semínky.

Kód: P51580

149 Kč 3 kg

3 kg 3 kg

KRMÍTKOVÁ SMĚS 
BLACK HALIBUT

Krmítková směs vyrobená z extrudovaných 
surovin s olejnatými semínky.

Krmítková směs vyrobená z extrudovaných 
surovin s olejnatými semínky.

Kód: P51578
Vanilka Skopex

Kód: P51577

149 Kč 149 Kč
Kód: P51579

KRMÍTKOVÁ SMĚS  
SCOPEX A VANILKA

KRMÍTKOVÁ SMĚS  
ORLICKÁ MUŠLE

Krmítková směs vyrobená z extrudovaných 
surovin s olejnatými semínky.

Kód: P51580

149 Kč 3 kg

KRMÍTKOVÁ SMĚS 
JAHODA

10 kg

8 mm

Řepkové pelety jsou vysoce atraktivní pro 
přilákání a udržení ryb na krmném místě. Při 
svém rozpadu ve vodě uvolňují esenciální 
oleje, které ryby milují. Vynikající volba i pro 
rozkrmení na lov amurů. Doba rozpadu závisí 
dle teploty, proudění vody a pohybuje se 
mezi 15–30 min. 1 kg kvalitních řepkových 
pelet Vás bude stát pouhých 29 Kč!

ŘEPKOVÉ PELETKY

Kód: 101526

299 Kč
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CHYŤ A PUSŤ  
FEEDEROVÉ 
PELETY

Efektivní návnada do PVA 
a do zakrmovacích raket a jako  feeder 
nástraha s použitím gumičky. Sestaveny na ty nejprochytávanější vody 

a nejmazanější kapry. Peletky obsahují 
větší množství RR atraktoru a oleje.

PELETY 
HEMOGLOBINOVÉ

PELETY 
RED ORIGINAL 
CARP

Kód: 101020 Kód: 101016

39 Kč 49 Kč

Halibut pelety s dírkou na bázi 
rybích  mouček  
Vám zaručí skvělé úlovky.

PELETY 
HALIBUT

Kód: 101014

39 Kč
4, 6, 10 a 15 mm 8 a 15 mm 10 a 15 mm

150 g 150 g 150 g
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Zcela nový a jedinečný produkt z naší 
dílny! Silně dipovaný, delší doba rozpadu 
a zachování skutečné barvy švestek. 
Peletu Českou švestku můžete používat 
celoročně. Na pelety skvěle reagují 
kaprovité ryby, jeseter i bílá ryba. Rozpad 
pelet je závislí na dané momentální 
situaci a žravosti jednotlivých druhů ryb 
a teploty vody.

Sestaveny na ty nejprochytávanější vody 
a nejmazanější kapry, vs jakými se kde 
můžete setkat.

PELETY
ČESKÁ ŠVESTKA

PELETY 
RED CARP

Kód: CH56061Kód: 101023

59 Kč39 Kč

Atraktivní a vyzkoušené klasické Puffi se speciálními posilovači 
pro rychlejší odezvu nejen kaprovitých ryb.

PUFFI FLUO

Orlická mušle 
Kód: CH56053

Sladké mléko 
Kód: CH56054

Česká švestka 
Kód: CH56057

Jahoda 
Kód: CH56056

Black halibut 
Kód: CH56055

Ananas 
Kód: CH56059

Zahradní ovoce 
Kód: CH56058

49 Kč 150 ml

12 a 15 mm

150 g

12 mm

150 g
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Jeden z nejlepších olejů na kapry se 
silným stimulačním účinkem. Kapři na 
něj reagují téměř okamžitě. Určeno 
na dipování sladkých ořechových 
a kořeněných nástrah a návnad.
Pro ryby funguje jako návyková přísada! 

Jeden z nejlepších olejů na kapry 
se silným stimulačním účinkem. 
Kapři na něj reagují téměř okamžitě. 
Určeno na dipování masových a CSL 
nástrah a návnad.
Pro ryby funguje jako návyková přísada! 

OLEJ RED CARP 
SPECIAL OIL

OLEJ RED LOSOS 
CARP EXTRA OIL

Kód: RR-1 Kód: RR-2

149 Kč 149 Kč

300 ml 300 ml

Olej z lososa je významným zdrojem 
nenasycených mastných kyselin 
(EPA a DHA). Doporučujeme použít 
nejen při výrobě boilies, ale i jako dip. 

OLEJ LOSOSOVÝ

98 Kč

180 Kč

75 Kč

Kód: 100269

Kód: 100267

Kód: 100268

300 ml

500 ml

1 000 ml

CHYŤ A PUSŤ  
BOILIE PŘÍSADY 
A KOMPONENTY
Nalákejte ryby na neodolatelné krmivo!  
Správně vybrané přísady a komponenty udělají 
z vašeho boilie úžasnou návnadu.  
Každé boilie má jiné aroma a připravit  
si ho můžete z komplexních hotových směsí 
i ze samostatných přísad v tekuté nebo sypké podobě. 
K dispozici máte speciálně  
namíchaná těsta, extrakty  
k podpoře chuti ryb, dipy,  
sladidla nebo směsi  
z ptačích zobů  
s různými ovocnými,  
kořeněnými nebo  
sladkými příchutěmi.
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Melasa je koncentrovaný sirup,  který 
vzniká jako vedlejší produkt  při výrově 
rafinovaného řepného cukru. Nejčastěji se 
používá jako přirozené  sladidlo do boilies 
směsí. Vhodná i jako dip.  
Pro ryby funguje jako návyková přísada! 

MELASA

50 Kč

80 Kč

Kód: 100306A

Kód: 100306

500 ml

150 ml

1 000 ml

Moučky Chyť a pusť  
jsou velmi  dobře stravitelné.

Velmi kvalitní a atraktivní  moučka 
s vysokým obsahem  živočišných proteinů, 
díky nízkoteplotnímu zpracování 
této suroviny.

MOUČKA MOUČKA RYBÍ LT-94

Kód: 100297 Kód: 100399

109 Kč 119 Kč 48 Kč1 kg 1 kg 1 kg

CHYŤ A PUSŤ FLUO DIP
DIP and SOAK oživuje vaši návnadu a zvyšuje chuť k jídlu díky použitým atraktantům. 
Je vyvinutý jak do teplé, tak studené vody a je PVA ready. 
Můžete ho použít k dipování boilies, pelet, malých nástrah.
Zároveň je vhodný k vylepšení krmítkových směsí, zakrmovacích peletek,  
krmného partiklu atd. Velký úspěch jsme zaznamenali při použití v krmných koulích.

Kód: 100403

148 Kč

Black halibut Kód: P48657

Red halibut Kód: P48658

Ananas Kód: P48651

Kukuřice Kód: P48652

Jahoda Kód: P48653

Sladké mléko Kód: P48654

Zahradní ovoce Kód: P48655

Švestka Kód: 48656

Příchutě: losos (Kód: 100244), 
tuňák (Kód: 100246),  
sleď–ančovička (Kód: 100245), 
kreveta (Kód: 100247)

Objemová surovina při výrobě boilies.  
Sojová mouka nemá stejné vlastnosti  jako 
pšeničné mouky.

SOJOVÁ MOUKA 
JEMNÁ
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Obsah: vaječné pekařské výrobky, mléko 
a mléčné deriváty, oleje a tuky, vedlejší 
 rostlinné produkty, cukry, semena 
 Cantaxantin (carofill red), bílkoviny (12 %), 
tuk (10,3 %), vláknina (0,9 %), 
vlhkost (13 %). Dávkování: 10–35 %

Klasika, kterou není třeba představovat. 
 Velmi úspěšný atraktor používaný v mnoha 
mixech již spoustu let.

Kasein je mléčný protein odstředěný  
z kravského mléka. Po usušení se mele  na  
požadovanou jemnost.

PTAČÍ ZOB 
S RED FAKTOREM

ROBIN REDKASEIN SLADKÝ

Kód: 12225 Kód: 100248aKód: 565764

128 Kč 219 Kč280 Kč 1 kg 1 kg 500 g

Pokud byste rádi někomu udělali radost pěkným dárkem a nevíte, 
 který by byl vhodný, můžete zkusit darovat poukaz na naše zboží 
a ulehčit si tak dlouhé rozhodování.

DÁRKOVÉ POUKAZY

Kód: poukaz1000

1 000 Kč

Kód: poukaz5000

5 000 Kč

Kód: poukaz100

100 Kč

Kód: poukaz200

200 Kč

Kód: poukaz500

500 Kč

www.
chytap

ust.cz

www.chytapust.cz
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Naše nová kolekce pro vyznavače lovu „chyť a pusť“.
Kvalitní unisexové triko pro každodenní nošení. Průkrčník 
s přídavkem elastenu a provedení bez bočních švů zajišťuje 
tvarovou stálost.

Triko je gramáže 155 g/m2

Materiál: 100% Single jersey česaná bavlna se silikonovou úpravou
Triko má raglanové rukávy pro maximální pohodlí při nošení.

Velikost: 
S-XXXL

TRIKO STYLE

Kód: P48313

390 Kč

CHYŤ A PUSŤ  
OBLEČENÍ

Naše nová kolekce pro vyznavače lovu  „chyť a pusť“.  
Kvalitní bavlněné triko s logem.

 Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

TRIKO S LÍMEČKEM  
ČERNÉ/ZELENÉ

Černé – Kód: 203011 
Zelené – Kód: 203061

380 Kč
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Kód: 100148

290 Kč

KŠILTOVKA

Luxusní celopropínací, unisexová fleecová bunda atraktivního 
sportovního designu.
Ramena jsou kryta oděruvzdornou, nepromokavou PAD tkaninou 
pro zvýšení životnosti výrobku a odolnosti povětrnostním vlivům. 

Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

BUNDA FLEECE ZELENÁ HI-Q

Kód: 5060614|0

690 Kč

Mikina s logem Chyť a pusť. 
 
Velikosti: M, L, XL ,XXL

MIKINA HOODED SWEATER 
ČERNÁ/ZELENÁ

Kód: 40506

590 Kč

Kód: 51901

149 Kč

Nákrčník s logem Chyť a pusť. Nákrčník lze použít  
po zatažení  jako zimní čepice.

NÁKRČNÍK
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MIVARDI PRUT 
ALCON CARP
3.6m / 3.00lb / 3díly
1+1 ZDARMA!

MIVARDI PRUT 
ENIGMA FEEDER
3.6m / 20–75g

MIVARDI STOJAN 
TRIPOD PREMIUM 
+ ZDARMA
2× Sounder EASY CAMO 
a 2× Swingarm EASY

Kód: M-MBALC360H Kód: MIV-ENF360M

1 796 Kč 1 036 Kč

Alcon Carp 360H: Třídílný prut, určený pro 
klasický lov kaprů na položenou. Je vyroben 
s použitím vláken ExHRC60 carbon, čímž získá 
dostatečnou pružnost a zvýšenou odolnost. 
valitní zpracování blanku i všech detailů 
převyšuje obvyklý standard v této kategorii. 
Parabolická akce zajišťuje požitek při zdolávání 
ryb menších i větších velikostí.

Precizně zpracovaný feederový prut s akcí 
typu MEDIUM a nově také v verzích HEAVY 
a SUPER HEAVY.
Je vybavený třemi přesně kalibrovanými 
špičkami, anatomicky tvarovanou rukojetí 
a precizní povrchovou úpravou. Ve své cenové 
kategorii nabízí zcela nový rozměr kvality.
Tenký a rychlý blank z ExHRC70 carbonu 
umožňuje dosažení nízké hmotnosti a vynikající 
akce.

Akční balíček, který se skládá z kvalitního 
tripodu Premium, hlásičů Easy a swingarmů Easy

Kvalitní tripod z aluminiové slitiny s masivní, ale 
velmi skladnou konstrukcí a rozšířenou přední 
hrazdou (umístění prutů do „V“). Je osazen 
pevnými plastovými zámky a celokovovým 
kloubem s dvojitou aretací sklonu. Aretace 
nohou se provádí lehkým pootočením.
V ceně tripodu je luxusní polstrovaný obal!

Kód: M-MBRPPRE

1 986 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 
SORTIMENT
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MIVARDI LEHÁTKO PREMIUM
+ přepravní taška

MIVARDI KŘESLO 
COMFORT 
QUATTRO

MIVARDI 
PODLOŽKA 
POD KAPRY EASY

DEEPER PRO+ 
FISHFINDER 
NAHAZOVACÍ 
SONAR
verze WiFi s GPS

LOWRANCE 
ECHOLOT HOOK² 
4× GPS SE SONDOU 
BULLET SKIMMER 
+ baterie ZDARMA

Kód: M-MBBCHPR

2 556 Kč

Lehátko Premium
Šestinohé lehátko s velmi lehkou a extrémně stabilní konstrukcí. Silné teleskopické nohy s pevnou aretací 
umožňují zvednutí lehátka vysoko nad zem, což je vhodné pro pohodlné sezení a vstávání. Nově vyvinutá, 
anatomicky tvarovaná matrace se silným polstrováním je zárukou vysokého pohodlí a výborné tepelné izolace. 
Povrchový materiál B-POL600D je 100% nepromokavý a velmi odolný proti mechanickému poškození.

Transportní taška na Lehátko Premium
Pevná a nepromokavá přepravní taška z materiálu B-POL600D vyrobená přesně na míru pro lehátko 
Premium. Je vybavena pevnými uchy pro přenášení a nastavitelným popruhem přes rameno.

Žhavá novinka, která plní opakovaná přání 
našich zákazníků. Luxusní, pohodlné křeslo 
s anatomicky tvarovaným opěradlem a silně 
polstrovaným neoprenovým polštářem. 
Všechny čtyři nohy jsou teleskopické, vybavené 
spolehlivou aretací a velkými patkami proti 
zaboření. Konstrukce je stabilní, překvapivě 
lehká a velmi pevná (nosnost 160 kg).
Křeslo nabízí pohodlný systém naklápění 
opěradla při nadzdvižení opěrek na ruce.

Jednoduchá podložka pod kapra,  
která nabízí dobrou ochranu pro váš úlovek. 
Umožňuje snadné čištění a sbalení  
pro snadný transport.

Rozměr 110×65×10cm 
Bezdrátový, nahazovací Deeper Smart 
Sonar PRO+ je nejlepší z celé série. Používá 
k přenosu přesnějších dat ze sonaru do vašeho 
smartphonu nebo tabletu připojení Wi-Fi. 
Deeper Smart Sonar PRO+ obsahuje vysoce 
přesný interní přijímač GPS, který vytváří 
hloubkové mapy při rybaření ze břehu nebo 
z lodi. 

Nejjednodušší vyhledávač ryb na světě, HOOK² 
4× se sondou Bullet vám pomáhá zpříjemnit den 
na vodě tím, že odstraní potíže s nastavováním 
pomocí jednoduše rozvrženého menu, snadného 
přístupu ke klíčovým funkcím a nového 
automatického sonaru Lowrance® Autotuning.

Kód: M-CHCOMQ

Kód: M-UMEAS Kód: deeper3 Kód: 14015-001

1 986 Kč

333 Kč 6 489 Kč 4 299 Kč
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GIANTS FISHING 
PRUT CPX CARP
12ft / 3lb
1+1 ZDARMA!

GIANTS FISHING 
PRUT DISTANT 
CARP MX 50
12ft / 3.00lb 
1+1 ZDARMA!

Tato zcela nová a specifická řada kaprových 
třídílných prutů, která je určená pro rybáře, kteří 
chtějí dosáhnout maximálně dalekých hodů.
Prut je postaven na moderním vysoce 
modulovém grafitovém blanku, který je 
rychlý, má špičkovou akci a je osazen velkým 
naváděcím očkem o průměru 50mm.

Kód: G-13020

1 199 Kč
Kód: G-13009

2 390 Kč

Tato zcela nová a specifická řada kaprových 
třídílných prutů, která je určená pro rybáře, 
kteří chtějí dosáhnout maximálně dalekých 
hodů. Prut je postaven na moderním vysoce 
modulovém grafitovém blanku IM6, který 
je rychlý a má špičkovou akci. Blank je šedé 
barvy s průhledným lakováním. Samozřejmostí 
je osazení prutu kvalitními SIC očky. Tento 
prut je osazen grafitovým sedlem navijáku 
a zakončen rukojetí z EVA materiálu. Grafitové 
sedlo navijáku NPS, je doplněno decentními 
hliníkovými kroužky.

+

GIANTS FISHING 
SPACÍ PYTEL 
EXTREME 
5 SEASON 
SLEEPING BAG

Kód: G-22201

2 299 Kč

Tento spací pytel byl velmi pečlivě vyvíjen 
a byly na něj použity ty nejlepší a nejmodernější 
materiály. Na vnější vrstvu, byl použit velmi 
příjemný a nešustící materiál „Peach Skin“ 
broskvová kůže. Tento materiál má tyto 
vlastnosti, je nepromokavý a dýchatelný. Plně 
prošívaný microfleece černé barvy a vyplněn 
100% dutým vláknem pro extrémní teplo 
a komfort. Ve vnitřní části spacího pytle 
naleznete kapsu na zip, která je určena pro 
mobilní telefon. Pod hlavou je na zip odnímatelný 
polštářek, který zajistí opravdový komfort.

GIANTS FISHING 
SEDAČKA 
MAXI CHAIR

Kód: G-21009

699 Kč

Velmi praktická a skladná sedačka, která je 
dodávána s termo držákem na nápoje.
Pevná ocelová konstrukce, která má velmi 
odolnou speciální povrchovou úpravu v olivově 
zelené barvě.
Použitý materiál, polyester 600D ve spodní části 
potažený nepropustnou PVC vrstvou.
Tato sedačka je navíc polstrovaná a dodávána 
s nepromokavým obalem, který má praktický 
popruh přes rameno.

GIANTS FISHING UMBRELLA 
BROLLY EXCLUSIVE CAMO 60
+ ZDARMA stolek Bivvy Table
Kompletně uzavíratelné brolíčko, které se snadno a rychle sestavuje. V přední části přístřešek mírně 
přečnívá přes přední panel, což nám zaručuje lepší ochranu proti dešti i při otevřených dveřích. Deštníková 
konstrukce, je velmi stabilní a díky podpěrným hladkým tyčím si zachovává vysokou stabilitu i při 
nepříznivém počasí. Na tento deštníkový bivak byl použit vodě odolný materiál té nejvyšší kvality 5 000mm 
srážek, který je 100% nepromokavý. Páskou podlepené švy a ukotvení na zavrtávací kolíky v osmi bodech, 
které jsou v ceně přístřešku. V ceně přístřešku jsou 
čtyři podpěrné teleskopické tyče, dvě delší 
90–150cm a kratší 60–100cm, které mají 
zavrtávací špičku. Přední vchodová 
část včetně dvou bočních oken 
jsou odvětrávaná a lze je snadno 
uzavřít. V zadní části brolly jsou 
dvě velká ventilační okénka, 
které jdou v případě deště 
zcela uzavřít. Tento brolly 
přístřešek je dodáván s PU 
odnímatelnou podlážkou, 
která se uchytí na suché 
zipy. Součástí bivaku je 
16ks zavrtávacích kolíků 
a transportní obal.

Kód: G-22046

4 490 Kč
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DELPHIN PRUT 
CAPRI 3,6m / 3,5lb / 3díl

GIANTS FISHING PODBĚRÁK
CARP PLUS 42 LANDING NET
+ Plovák na podběrák Net Float

DELPHIN PRUT 
TOXIC SPIN
240cm / 10–35g

DELPHIN PRUT 
OPIUM BLACK 
FEEDER 3,3m / 80g

DELPHIN PRUT 
IMPALA CARP
3,0m / 3lb
CORK EDITION

Kód: 121207363

Kód: G-30102

1 095 Kč

799 Kč

Tento plnohodnotný kaprařský prut je postavený 
na uhlíkovém blanku. Blank byl naprojektovaný 
s výrazným kónusem, což ho jednoznačně 
řadí do kategorie „hazecích prutů“. Osazený 
je dvojstopkovými očkami s výplněmi SIC 
a s koncovým „trychtýřovitým“ očkem. Rukjeť 
je kompletně obalená gumovou vrstvou, což 
umožňuje pevný a pohodlný úchop během 
nahazování i zdolávání ryby. Samozřejmostí je 
i bezproblémové čistění rukojeti. DPS prodloužené 
sedlo dovoluje použití i největší surfové navijáky. 
Navzdory nižší cenové kategorii, není prut 
v žádném případě určený jen pro příležitostné 
rybáře. Právě naopak. Kvalita provedení, konus 
blanku a 3,5lb akce si bez námahy poradí 
s maximálním zatížením tohto 
„házezího prutu“. 

Dvoudílný rybářský kaprový podběrák Carp Plus Landing Net s délkou ramen 105cm za neuvěřitelnou cenu.
Kvalitní velký kaprový podběrák s délkou ramen 105cm×105cm, který je osazen kovovým křížem.
Podběrák má kvalitní jemnou a pevnou síťku, která je šetrná k rybě a netrhá ploutve. Ramena podběráku 
s kovovým zakončením jsou vyndavací pro snadnou manipulaci s podebranou rybou.
Podběrák s dlouhou dvoudílnou teleskopickou rukojetí, pro snadné podebrání úlovku.
Tato podběráková tyč má na 2 místech plastové úchyty, které mají protiskluzové provedení pro snadný 
úchop a manipulaci. Rukojeť je vyrobena z pevného uhlíkového kompozitu a zesílena kovovou spojnou 
a závitem pro maximální pevnost.
Výborný poměr kvality a ceny.

Absolutně nepřehlédnutelný model od značky 
Delphin! Rychlý, temně fialový blank 
ze špičkového 30T carbon-u nenechá rybáře 
o svém předurčení váhat ani vteřinu. Přesné 
nahazování, bezchybné vodění nástrahy, šíleně 
rychlé zaseknutí, ale i silovější zdolávání. To 
je TOXIC, prut tak nekompromisní, jak jen 
může být. Nezaměnitelný blank toxic přechází 
do agresivní tvarované frkání rukojeti, která 
padne okamžitě do ruky. Osazené kvalitní 
pretvarované očka jsou samozřejmostí 
a dotvářejí dokonalý koncept tohoto prutu. Buď 
si TOXIC, nebo nejsi!

Kód: 110379245

1 146 Kč

Opium je označením série luxusních prutů 
značky Delphin. Výjimkou není ani Opium Black 
Feeder. Jedná se o mimořádně štíhlý feederový 
prut, který je postaven na vysoce modulovaném 
30T karbonu. Vzhledem k provedení blanku 
se jedná jednoznačně o prut s parabolickou akcí. 
Taková akce dovoluje vychutnání si souboje 
i s menším jedincem a použití nejjemnějších 
feederových návazců. Vzhledem k použití 30T 
karbonu však v určitém okamžiku prut naplno 
projeví sílu tohoto karbonového vlákna a hravě si 
poradí i s největšími kusy.

Třímetrová, dvoudílná verze povyšuje sérii 
Impala na novou úroveň. Tento vysoce kvalitní 
prut disponuje štíhlým trojlibrovým blankem s 
dokonalou, plně parabolickou akcí.
Blank je výjimečný svým decentním tmavě 
hnědým zbarvením, kombinovaným se zlatými 
detaily. Nadčasový design výborně splyne s 
okolním prostředím na rybaření. Na povrchu 
blanku se nachází mikrovrstva vysoce oděru 
vzdorného matného laku, který má ve srovnání 
s klasickým lesklým plnolakem řadu výhod. Mezi 
jiným i pružnější chování blanku při zátěži, lepší 
odolnost a trvanlivost.

Kód: 130383330 Kód: 121205110

1 869 Kč 1 495 Kč

+
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DELPHIN 
ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ 
THE END 7ks

DELPHIN MONTÁŽ 
NA OLOVO 
PIN SWIVEL 
THE END 7ks

DELPHIN SET 
KAPRAŘSKÝCH 
MONTÁŽÍ THE END
10 montáží
Tato sada kaprařských montáží obsahuje 
vše, co kaprař potřebuje mít vždy po ruce 
v kamuflážovém provedení G-Round.
Sada obsahuje:

 ̬ 10ks PIN klip s gumičkou
 ̬ 10ks smršťovacích bužírek
 ̬ 5ks gumiček proti zamotání
 ̬ 1× set zarážek do boilie
 ̬ 10ks nárazových kuliček průměru 6mm
 ̬ 5ks kaprařského obratlíku
 ̬ 5ks obratlíku Quick swap

Kód: 830410040

124 Kč

Tato úhledně uložena sada klipů na olovo 
s bužírkou obsahuje 7 kompletních setů. Každý je 
složen z klipu na olovo a bužírkou o délce 45cm. 
Série kaprařské bižuterie THE END v unikátním 
kamuflážovém G-Round vyhotovení dílů 
vyrobených vstřikovacím lisem v nejvyšší kvalitě. 
Ideální lom světla pod hladinou činí z těchto 
produktů téměř neviditelné prvky vodního světa. 
Špičkové detaily, dlouhá trvanlivost a spolehlivé 
systémy pro vaše kaprařské návazce, to je 
THE END! Protože konec sestavy je nový začátek 
vašeho rybářského příběhu! 

Kód: 830410340

75 Kč
Kód: 830410348

75 Kč

Sada je určena všem fanouškům montáže 
na olovo ve stylu PIN SWIVEL a obsahuje 
vše potřebné na její tvorbu v kamuflážovém 
provedení G-Round. Díky jejím prvkům vytvoříte 
až 6 kompletních montáží.
Balení obsahuje:

 ̬ 6ks závěsných PIN klipů s gumičkou
 ̬ 6ks kaprařských obratlíků velikosti 4
 ̬ 6ks tvrdých gumiček proti zamotání délky 4cm

Kompletní sortiment najdete na kamenné prodejně 
Chyť a pusť v Plzni na adrese Rokycanská 62 
a na www.chytapust.cz.

Chyť a pusť – rybářské potřeby 
Rokycanská třída 1337/64, 312 00 Plzeň 
Tel. 607 873 952 
www.chytapust.cz

VÍCE NEŽ 30 000 
DRUHŮ ZBOŽÍ SKLADEM
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FOX PRSAČKY 
CHEST WADERS

FOX LEHÁTKO R SERIES CAMO BEDCHAIRS

Brodící kalhoty Fox 
Chest Waders

 ̬ 700g vysoce odolný 
materiál
 ̬ Hrubé podrážky 
pro maximální 
přilnavost
 ̬ Elastické 
nastavitelné 
ramenní popruhy 
s logem Fox
 ̬ Nastavitelný 
elastický hrudník
 ̬ Vyztužené kolenní 
části pro zvýšení 
ochrany
 ̬ Perfektní pro rybáře, 
kteří potřebují 
zabrodit pro 
umístění montáže, 
podebrání ryby, 
krmení, focení úlovků 
či bezpečnému 
pouštění úlovků

Nová řada vysoce kvalitních lehátek, které disponují skvělým komfortem a vynikajícím designem 
a provedením. Tato nová řada R-Series lehátek nahrazuje naši starou řadu lehátek Royale. 
Jsou velmi pohodlné a postaveny tak, aby splňovaly náročné požadavky uživatelů. Řada obsahuje tři modely 
– R1 (Compact), R2 (Standard) a R3 (KingSize).

 ̬ Zcela plochý design pro maximální pohodlí
 ̬ Bez utahovacích kloubů na polohování pro maximální využití šířky lehátka
 ̬ Pevná bederní opěrka s cílem zajistit pevnou matraci zabraňující sjíždění těla
 ̬ Fleecová, polstrovaná matrace s extra výstelkou v hlavové části lemování v unikátním maskáčovém 
designu firmy Fox
 ̬ Dvojité klouby umožňují ponechat spacák na lehátku při balení
 ̬ Unikátní boční popruhy pro zajištění lehátka při převozu či přenášení
 ̬ Velké, sklopné patky do bahna
 ̬ 6× nastavitelné nohy
 ̬ K dispozici ve třech velikostech R1 (Compact), R2 (Standard) a R3 (Kingsize)

Kód: P52762Kód: P39148

2 700 Kčod 4 940 Kč

FOX KŘESLO R3 CAMO CHAIR

V návaznosti na obrovský úspěch lehátek řady R–Series Camo, jsme byli doslova zaplaveni žádostmi 
o křesla, které by doplňovaly přávě tuto řadu lehátek. Proto přicházíme s řadou tří křesel R–series, 
kdy R1 je nejmenší a nejnižší model a R3 je naopak to největší a nejvyšší. S rostoucím číslem označení 
křesla se zvyšují nejem rozměry, ale také jednotlivé prvky a vlastnosti křesel.

 ̬  Fox Camo Vzor
 ̬ Vysoce hustá pěnová matrace s mikro fleece
 ̬ Čtyři plně nastavitelné nohy s velkými patkami proti zaboření do bláta
 ̬ Zajišťování noh na rámu Leg Lock pro lepší stabilitu
 ̬ Nastavitelný sklon opěradla pomocí polohovacího dotahovacího 
šroubu
 ̬ Odolný ocelový rám
 ̬ Loketní opěrky potažené neoprénem pro větší pohodlí
 ̬ Zvýšené polstrování v hlavové části
 ̬ Opěrátka potažené neoprenem pro větší pohodlí
 ̬ Zadní polstrování v opěrce hlavy

Kód: CBC062

4 050 Kč

FOX BOTY CHUNK 
KHAKI SHOES

Kód: P67026

1 820 Kč

Nové boty s robustní gumovou podrážkou 
s Dynagrip vzorkem pro extra přilnavost

 ̬ Jazyk se dá sklopit a zafixovat
 ̬ Voděodolná membrána
 ̬ Prodyšná podšívka ze síťoviny pro větší 
pohodlí
 ̬ Ochranná patka pro vyšší odolnost a ochranu
 ̬ EVA Phylon tlumená podešev pro větší pohodlí
 ̬ Odolné vrchní materiály pro venkovní použití
 ̬ Dostupné velikosti: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 
11(45) a 12(46)
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FOX BIVAK R SERIES 1MAN XL CAMOFOX TEPLÁKY 
CHUNK CAMO 
JOGGERS

FOX POUZDRO 
NA PRUT R SERIES 
SINGLE SLEEVE 12FT

FOX NAFUKOVACÍ ČLUN FX240 CAMO

Kód: CUM242

9 360 Kč

Nový bivak dostupný ve verzi Khaki nebo v unikátním Fox Camo Vzoru, obě varianty s vodním sloupcem 
10.000mm, díky „O“ kroužkům je možné připevnit uvnitř bivaku moskytiérovou ložnici pro větší komfort.

 ̬ Verze XL nabízí více prostoru a hlavní část má extra vysokou světlou výšku
 ̬ Klasická konstrukce se třemi žebry a kšiltem, který zvyšuje ochranu před živly
 ̬ Pevné 19mm hliníkové tyčky a kompletní systém podpůrných tyčí je součástí balení
 ̬ Podpěrné tyčky mají unikátní modulované klipy pro perfektní, bezpečné připojení k hlavnímu rámu
 ̬ Nastavitelné boční napínací popruhy
 ̬ Přední panel může být srolován a tím se vytvoří otevřený přístřešek
 ̬ Pásky na suchý zip 
v přední části 
bivaku
 ̬ Odolná 
podlaha a kolíky 
jsou dodávány 
v nadrozměrné 
přepravní tašce
 ̬ Vyrobeno z odolného, 
prodyšného polyester materiálu

Fox Tepláky Chunk Camo Joggers s unikátním 
Fox Camo vzorem

 ̬ Plně lemované měkkou izolační tkaninou
 ̬ Přední kapsy na zip
 ̬ Elastické kotníky a pas
 ̬ Stahování v pase
 ̬ Značkové kovové 
kroužky
 ̬ Měkká česaná 
tkanina
 ̬ Hlavní materiál: 
80% bavlna, 
20% polyester
 ̬ Podšívka: 
100% bavlna
 ̬ K dispozici mikina 
stejného vzhledu

 ̬ 2,4m dlouhý
 ̬ Dodáváno se zadním zrcadlem pro montáž sonaru a motoru
 ̬ Fox Camo materiál 0,7mm
 ̬ Přídavné madla
 ̬ Plně nastavitelné sedadlo pomocí kolejnice
 ̬ Dodáváno se dvěma vesly v černé barvě
 ̬ Nerezový přední tažný/kotevní bod
 ̬ Lamelová podlaha (lze zabalit dohromady se člunem)
 ̬ Dodáváno s nožní pumpou
 ̬ Přepravní rozměry: 105×58×32cm
 ̬ Váha: 32kg
 ̬ Max. zatížení: 240kg

Kód: P59546

1 612 Kč

Kód: CIB014

18 900 Kč
Kód: CLU357

728 Kč

Nová odolná a voděodolná 
polyesterová tkanina ošetřená 
400 denier. Pouzdro pojme dva pruty 
s navijáky.

 ̬ Dostupné ve velikostech 10, 12 
a 13ft
 ̬ Tvarovaný profil pro pruty s 50 mm 
prvním očkem
 ̬ Dvě ztužené EVA rukojeti
 ̬ Vysoce odolný a spolehlivý dvojitý 
10mm zip
 ̬ Tvar s navijákem v přední části 
s dvojitým zipem pro ochranu 
kmenového vlasce
 ̬ Vrchních 15 cm pouzdra neobsahuje 
zip, takže Váš prut je bezpečně 
uložený – už žádné hlídání při 
zapínání pouzdra
 ̬ Úložný prostor pro naviják je 
dostatečně velký, aby dokázal 
pojmout velké big pit navijáky!
 ̬ Smyčka v horní části
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FOX PRUT 
HORIZON X4
12ft / 2.75lb
CORK HANDLE

FOX PRUT 
NA KRMENÍ 
RAKETOU  
HORIZON X5
12ft SPOD

FOX PRUT TORQUE
12ft / 3lbs
ABBREVIATED 
HANDLE

FOX NAVIJÁK FX11

Kód: CRD275Kód: CRD267Kód: CRD211

5 200 Kč7 830 Kč4 590 Kč

Nová řada prutů Horizon X4 těží z vysoce 
modulované, vícesměrné karbonové konstrukce 
s 2K fólií, díky které má prut lehkou ostrou akci.

 ̬ Očka zabraňující zamotávání vlasce
 ̬ Fuji DPS 18mm sedlo navijáku
 ̬ Leštěný povrch
 ̬ Decentní grafika
 ̬ 40mm první očko na všech modelech 10ft 
a obou modelech 12ft / 2.75lb – 50mm první 
očko na všech ostatních modelech
 ̬ Rukojeti dostupné ve verzi Abbreviated 
a Slim Cork
 ̬ 5lb Spod/Marker pruty dostupné 12ft a 13ft, 
oba modely opatřeny prvním očkem 50mm

Díky citelným pokrokům v karbonové technologii 
dokázali ve firmě Fox opět vylepšit velmi 
populární model prutů Horizon, který nyní nese 
přídavné označení X5. Všechny modely mají nyní 
vylepšenou karbonovou úpravu, díky které jsou 
pruty lehčí, ale o to odolnější a můžete s nimi 
dosahovat největší dálky v nahazování.

Pruty Horizon X5 bravurně navazují na své 
stejnojmenné předchůdce. Rybáře ihned učarují 
svým precizním vzhledem, vysokou kvalitou 
a hlavně užitnou hodnotou. 

S řadou Torque jsme přišli proto, aby 
zaplnila mezeru mezi základní řadou Warrior 
S a nejvyššími řadami Horizon. Za dobu 
12 měsíců, které je řada na trhu, si získala 
mnohem větší popularitu, než jsme kdy doufali. 
Blank prutů Torque těží ze své vysoce kvalitní 
uhlíková konstrukce, která nám umožnila vyrobit 
prut, který je nejsilnější a nejlehčí, jaký byl kdy 
v této cenové kategorii vyroben.

Nový přepracovaný model navijáku FX11. Naviják 
z dílny anglické firmy Fox vyvinutý přímo pro 
kapraře.
V posledních letech si firma Fox budovala stále 
silnější a silnější jméno na trhu i se svými modely 
kaprařských navijáků. Největší předností všech 
modelů bylo, že byly designovány absolutně 
od nuly bez předchozích zažitých způsobů 
konstruování jiných modelů určených pro 
úplně jiné způsoby rybolovu. Mohly tak být 
vytvořeny navijáky přesně určené pro kaprařinu. 
Což dneska není úplně běžné, jelikož i dnešní 
trh produkuje kaprařské navijáky, které jsou 
konstrukčně určeny pro mořský rybolov a mají 
jen pár designových změn.

Kód: CRL070

4 050 Kč

FOX HLÁSIČ 
MICRON RX+

FOX SWINGER MK3

Představujeme signalizátor a příposlech RX+. 
Ve společnosti Fox jsme hrdí na naši reputaci 
jednoho z nejlepších výrobců signalizátorů 
na světe a nyní, po několika letech obtížného 
vývoje, přinášíme ten nejlepší signalizátor: RX+!

Vlastnosti:
 ̬ Voděodolný pogumovaný obal
 ̬ Závit z kvalitní nerezové oceli 3/8“
 ̬ Gumová bezpečnostní vložka 
pro bezpečné uložení prutu
 ̬ Upozornění na nízký stav 
baterie
 ̬ Zdířka pro zapojení 
svítícího swingeru 
(2,5 mm)

Kód: CEI159Kód: P39688

4 680 Kčod 945 Kč

Nejlegendárnější swingery všech dob dostaly 
novou podobu s černým ramenem.

 ̬ nová černá úprava ramene
 ̬ osvědčené uchycení pod hlásič
 ̬ gumový tlumič na spodní straně 
pro ztlumení nárazu
 ̬ rozšířená plastová hlava pro větší odolnost 
a lepší viditelnost
 ̬ na světlo reagující akrylový plast použitý 
při výrobě hlavy
 ̬ drážka pro umístnění izotopu
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FOX ČLUN S BIVAKEM FX420 CAMO BOAT BIVVY
Úspěch našich nafukovacích člunů byl obrovský a byli jsme zaplaveni žádostmi rybářů z celé Evropy, abychom vyrobili člun s bivakem, který bude schopný splnit 
požadavky moderního lovu kaprů. Výsledkem je člun FX420

Člun
 ̬ Navrženo speciálně pro náš bivak a tím možnost nabídnout kompletní sestavu 
bivaku se člunem
 ̬ Integrované nerezové upevňovací D-Ring kroužky
 ̬ 0,9 mm vysoce odolný materiál s Fox Camo vzorem
 ̬ Délka 4,2m se zvětšeným vnitřním prostorem pro maximální využití
 ̬ Nezávisle nafukovací kýl pro lepší stabilitu
 ̬ Černá pevná hliníková podlaha
 ̬ Zesílené boční a spodní kolejnice pro maximální ochranu
 ̬ Větší počet rukojetí pro lepší úchop při přenášení
 ̬ Černá vesla s pádly čtvercovitého tvaru pro maximální výkon
 ̬ Přední tažné/kotevní body z nerezové oceli
 ̬ Dvojité pevné zrcadlo s vyztuženými upevňovacími body pro motor a echolot
 ̬ Velikost zabaleného člunu: 155 cm × 70 cm × 45 cm
 ̬ Velikost zabalené podlahy: 127cm × 70cm × 15cm
 ̬ Celková váha: 108kg (člun 70kg, podlaha 38kg)
 ̬ Maximální zatížení: 1063kg
 ̬ Maximální výkon: 30HP

Bivak
 ̬ Navrženo pro upevnění na člun FX420 Camo
 ̬ Obsahuje pevný hliníkový rám a podpěrné tyče
 ̬ Vyrobeno z materiálu Fox Camo Ventex Rip Stop (20.000mm voděodolnost)
 ̬ Vnitřní síťované kapsy pro uložení potřebných drobností mimo podlahu člunu
 ̬ Přední moskytiérové větrací okno pro lepší proudění vzduchu
 ̬ Zadní vchod má zip po celé délce, který umožňuje rybáři použít neprůhledný 
pevný panel nebo moskytiérový panel
 ̬ Navrženo tak, aby se umožnilo umístění Compact, Standard a XL lehátek 
na délku nebo kompaktních lehátek ( jako je Flatliter Compact) na šířku
 ̬ Kompletní váha: 9,7 kg
 ̬ Výška bivaku: 1,54 cm

Kód: CIB017

64 999 Kč
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NASH BIVAK TITAN HIDE XL NASH TEPLÁKY 
GREEN JOGGERS

NASH BIVAK TITAN T2 CAMO

Kód: T4140

7 790 Kč

Světově prosnulý kompaktní přístřešek Titan Hide nám dospěl! Zkopíroval prověřený přístřešek z tuhým 
rámem pro náročné a navíc přidal větší užitný prostor, místo nad hlavou, zadní větrací otvory, viditelnost 
a lepší krytí. Titan Hide XL přináší rychlost, stabilitu a lehkost pro všechny rybáře trávící u vody delší čas. 
Hide XL se jako novinka pro sezonu 2019 může pochlubit inovativní vnitřní síťovanou střechou, která 
zabraňuje kapání vysrážené vody přímo na lehátko. Při balení může zůstat připnutá, anebo ji můžete 
rychle odepnout, když je v létě moc vedro. Snadno pojme lehátko Wide a dokonce I Emperor Sleep System 
bez toho, aby se dotýkalo stěn a zůstane Vám dostatek místa pro odložení všech potřebných věcí. Je to 
jednoduše přístřešek číslo jedna, který si můžete vzít kdykoli a kamkoli.

 ̬ Zvětšený užitkový prostor, místo na hlavu a viditelnost
 ̬ 5000mm vodní sloupec ze zesíleného nylonu 420D
 ̬ Pěti žeberní rychle postavitelná konstrukce
 ̬ Velmi odolný a silný středový blok Titan
 ̬ Odjímatelná síťová stříška pro 
eliminaci kapoucí vody
 ̬ Dvě pásky na suchý zip pro 
uchycení prutů
 ̬ Přibližné rozměry: 
152cm (H) × 280cm (W) 
× 210cm (D)
 ̬ Váha: 6.2kg

Kód: P65724

Kód: T4107

890 Kč

23 390 Kč

Jogger polykottonové kalhoty se dvěma 
kapsama na zip, Nash logem a zadní kapsou 
na suchý zip. 

Mnoho rybářů, kteří vlastnili starý Titan Viper s kamufláží Chameleon poptávalo i kamuflážovou verzi 
aktuálních Titanů. Věříme, že s náma budete souhlasit, když řekneme, že použítím naší unikátní kamufláže 
Fractured Nature vznikly ty nejlépe vypadající bivaky, jaké tu kdy byly!
Založeny jsou na prověřeném pevném rámu Titan a rychle rozpínacím středovém panelu. Disponují tedy 
legendární kombinací stability, rychlosti a síly. Oba modely T1 i T2 mají inovativní nový design rozpínací 
přední hrazdy, který vytváří kšilt odvádějící vodu I při monzunových deštích.
Stejně jako klasické modely T1 a T2 i tyto dva nabízejí odjímatelnou vnitřní síťovou ložnici, která se dá 
snadno a rychle odepnout pomocí malých klipů. Ta eliminuje kondenzaci vodních par a zabraňuje 
proniknutí hmyzu, pavouků, hadů a hlodavců.

NASH VOZÍK 
TRAX METRO MK2
Varianta pro mobilní rybáře a ty, co chodí k vodě 
na kratší dobu. Nabízí menší přepravní rozměry 
a ukládací prostor. Bez problémů ale odveze 
lehátko a vybavení na kratší vycházku a udrží Vás 
v pohybu, když je to potřeba.

 ̬ Okřesaný, vysoce pevný ocelový rám s prvky 
na uchycení popruhů a gum
 ̬ Modulovaný rám nabízí místo pro uchycení tří 
tašek pod nakládací prostor
 ̬ Zipy na bočních stranách tašek pro snadný 
přístup k uloženým věcem pod vozíkem
 ̬ Odjímatelné kolečko s pojistným kolíkem
 ̬ Vyúhlované zadní nohy s širokými patkami pro 
vyšší stabilitu
 ̬ Nastavitelná výška nohou

Kód: T3250

7 180 Kč
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NASH BIVAK TITAN T1NASH MIKINA 
GREEN HOODY

NASH MIKINA 
ZT ELEMENTS HOODY

NASH BIVAK TITAN HIDE

Kód: T4102

16 890 Kč

První volba pro rybáře, kteří chodí na delší vycházky. Poskytuje spoustu funkcí pro maximální komfort 
v každém ročním období od mínusových teplot až po extrémní kontinentální slunce. Abychom uspokojili 
požadavky našich přátel z Evropy, tohle jsou první Titany, které nabízejí vnitřní síťovou kapsuli jako standard. 
Ta přijde vhod při vysokých teplotách a v nehostinném prostředí, kde jsou hadi a hmyz na denním pořádku. 
Při výkyvech teplot vnitřní kapsule také eliminuje kondenzaci.
Titan T1 je dost přizpůsobivý pro kratší výjezdy. V kombinaci s legendárním Titanovým pláštěm, flexibilními 
dveřmi a možností přídavného přehozu nabízí Titan T1 nekonečné množství různých kombinací 
pro nastavení ideálního komfortu v každých podmínkách.

 ̬ velmi odolný Titanový plášť pro extrémní počasí
 ̬ odnímatelný přední panel s moskytiérou a možností 
dvojitého otvírání dveří
 ̬ dodáváno spolu odnímatelnou vnitřní 
kapsulí
 ̬ dodáváno s napínací tyčí 
s moskytiérou a PVC 
panelem
 ̬ dveře s možností 
dvojitého otvírání 
a zadní větrací okna
 ̬ vnitřní háček 
na zavěšení pod 
centrálním 
blokem

Zelená 70/30 polycottonová mikina s kapucí 
a Nash retro logem na přední straně.  
Praktické kapsy, Nash kapr na rukávu a šňůrky 
pro upravení kapuce. 

Odnož klasického Titanu, která díky Kevinu Nashovi posune klasické přístřešky typu brolly do kaprařské 
historie. Po celosvětovém úspěchu nové série bivaků Titan, přináší Titan Hide stejný princip rychle 
postavitelného, lehkého rámu, ale zaměřuje se na maximální ochranu pro rybáře, kteří chodí na krátké 
vycházky. Sbalený na pouhých 112 cm a s váhou jen 4,6 kg představuje přístřešek budoucnosti pro krátké 
vycházky. Zahnuté přední tyče chrání před bočním deštěm a prodloužené stěny předního panelu udrží 
věci v suchu, i když chytáte s otevřeným přístřeškem. Přístřešek je tak pevný a stabilní, že ani v tom 
nejhorším počasí nejsou potřeba podpěrné tyče, což ušetří další čas při rozbalování a balení. Pro výjimečné 
příležitosti, kdy je potřeba víc stability, je možné nasunout na přední žebra speciální koncovky Fast Fit spolu 
s podpěrnými tyčemi a přístřešek je tak zabezpečený během vteřin. A to bez nutnosti šroubování tyčí pořád 
dokola. Pro měnící se podmínky jsou k dispozici jako dodatečné příslušenství připínací přední moskytiérový 
panel, klasický přední panel s nepromokavou stěnou a stejně tak přídavný přehoz pro zvýšení komfortu 
a pro chladnější měsíce v roku.

 ̬ super rychle postavený Titan pro 
krátké vycházky
 ̬ plochá zadní stěna pro 
pohodlné uložení 
spacího systému
 ̬ 5000mm vodní 
sloupec z 420D 
PU potaženého 
nylonu
 ̬ dodáváno 
s kotvícími 
kolíky

Kód: P65717

1 170 Kč

Kód: T4200

6 240 Kč
Kód: P65415

1 990 Kč

Decentní a stylová mikina. Navržena podle 
nejlépe prodávaného vzoru mikiny ZT Ice Hoody. 
Nyní se skrytou vnitřní kapsou, odolnou tkaninou 
na loktech v kamufláži Fractured Nature 
a skvělou ochranou ve formě nadrozměrné 
kapuce s dvojitou podšívkou. Mikina udržuje 
teplo uvnitř díky elastickému pasu a manžetám 
s dírami na palce, které zabraňují vyhrnutí rukávů 
při oblékání jiných vrstev oblečení. Pohledný 
styl dotváří logo čtyř ročních období a široká 
stahovací šňůrka kapuce s koženým logem.



40 Váš rybářský partner po celý rok již 10 let!

NASH PŘÍSTŘEŠEK BANK LIFE GAZEBO NASH 
SIGNALIZÁTOR 
ZÁBĚRU SIREN R3

NASH STOJAN 
KNX 2 ROD POD

NASH BRUSNÁ 
SADA NA HÁČKY

NASH PODLOŽKA 
NAFUKOVACÍ AIR 
CRADLE MONSTER

Kód: T1200

11 440 Kč

Bank Life Gazebo představuje centrum pro společné rybaření, ať už na prázdninách, firemních akcích, 
společných vycházkách, prostě kdekoli. Poskytne místo pro sdílení jídla, pití a zážitků. Gazebo nese 
klasický odkaz firmy Nash. I přes obrovský užitný prostor a výšku přes 2,1 metru může být snadno postaven 
jednou osobou díky unikátnímu konceptu rámu. Není potřeba skládat k sobě žádné tyče. Odolná hliníková 
konstrukce zůstává neustále spojena. Jednoduše stlačíte středový zámkový mechanizmus a potáhnete, aby 
se tyče v rozích automaticky rozložily a poskytly finální prostor.
Gazebo poskytuje dveře na všech čtyřech stranách. Jedny s dvojitým zipem a poutky, které je jistí a další 
mají jen jednoduchý systém s jedním zipem a možností srolovat a připnout stěny ke straně. Dvě strany 
mají i moskytiérové okno, díky kterému může spolehlivě proudit vzduch. Díky skvělému designu můžete 
po obvodu postavit přístřešky Doubletop nebo Titan a vytvořit 
tak mezi nimi společný prostor na rybářský život.

Kód: P65755

Kód: T4352

2 990 Kč

1 560 Kč

Použití nejmodernějších technologií, které kdy 
byly uživatelům dodány. Sirény R3 eliminují 
tzv. falešné záběry (zejména od větru) pomocí 
inteligentního mikročipu, který rozlišuje 
rychlost, směr a způsob průtažnosti vlasce. 
Konec dráždivých pípanců od větrných poryvů, 
zachyceného plevele či unášení olova proudem 
na řekách. R3 spojují rybáře s kaprem jako 
nikdy před tím. Zvukový signál vás upozorní 
až v reálném kontaktu ryby s nástrahou. 
Nemusíte pochybovat o pravosti záběru – krok 
do reálné budoucnosti.

Skvělé kompaktní stojany KNX nabízejí 
jedinečné řešení pro všechny typy vodních 
břehů a vodních hladin. Byly vyvinuty v podobě 
mikro stylu. Hlavní středová tyč pro nastavení 
vzdálenosti, opěrné tyče zajišťující stabilitu 
s výsuvným systémem a možností nastavení 
výšky celého komplexu. Provedení stojanů 
z kulatiny s matným černým nátěrem. Místo 
původních vidliček lze pomocí zámků přikotvit 
delší tyče dle libosti, čímž zvýšíte celkovou výšku 
stojanu. Největší předností jsou transportní 
parametry. KNX stojany můžete pořídit 
v provedení na 2 pruty či na 3.

Sada pro ostření vašich háčků která obsahuje 
po celý čas potřebné součástky Nash Pinpoint 
a to vše v kufříku s koženým zipem a s vnitřními 
elastickými příchytkami.

Nový pohled na bezpečnost kaprů od 
originálního inovátora Kevina Nashe. Podložky 
Air Cradles začínají skvělou myšlenkou, která 
zvyšuje bezpečnost, praktičnost a snižuje váhu 
a objem. Jsou prostě skvělé každým coulem! 
Kevinův originální koncept podložek, které 
umístěny nad zemí, redukuje riziko zranění 
během odháčkování a manipulace při focení. 
Podložky Air Cradles posunuly hranice bezpečí 
ještě o kus dál. Spodní základna rozloží váhu 
úlovku, takže i 50 kilový kapr bude v bezpečí 
ležet nad zemí. Jejich tvar a rozložení váhy činí 
téměř nemožné, aby se kapr zranil. I ta nejtěžší 
ryba je plně chráněna, i když s sebou plácne 
během focení a manipulace.

Kód: T6200 Kód: T0167

1 560 Kč 4 520 Kč
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NASH PRUT KNX 
COLT ROD
12ft / 2.75lb

NASH BOILIE 
FORMULA 5KG

NASH NÁVAZCOVÁ 
ŠNŮRA SKINLINK 
SEMI-STIFF 
GRAVEL 10M

NASH LEHÁTKO SE SPACÁKEM 
INDULGENCE SS4 WIDE 5 SEASON

Řada KNX Colt nabízí nepřekonatelný poměr 
cena/kvalita.Pruty jsou vhodné na různé 
techniky a místa lovu s výsledným vychutnáním 
si souboje s rybou.

 ̬ tuhý, ale dobře ohebný blank z kompozitu
 ̬ lesklý černý desing
 ̬ minimalistický styl
 ̬ Abbreviated rukojeť s japonským gripem 
na koncovce

Vynikající směs Formula s vysokým obsahem 
sacharidů, kterou vytvořila dvojice Kevin Nash 
a Gary Bayes pro masivní krmení a obrovské 
vodní plochy. Nyní je k dispozici ve třech nových 
příchutích.
Fruit Twist, Banana Cream, 
Tuna Garlic – Black Pepper.

Světově nejprodávanější kaprařská lůžka s větším komfortem, ale menším balením a stále trhem žádanější 
hřejivostí, pružností a bezkonkurenční výdrží.
Obsahuje přikrývku s duální vrstvou 3sezónního materiálu. Skvělé konstrukční vlastnosti a ubraná celková 
váha balení. Poskytuje bezkonkurenční izolaci bez ohledu na roční období. Všechny modely SS5 mají 
odjímatelnou část na úlehové části lehátka. Pod horní vrstvou dutého vlákna se nachází síťovina, která 
poslouží při letním počasí jako větrací systém. Obě vrstvy tvoří výborný izolační celek pro chladné počasí. 
Snadné kombinování částí dle podmínek zajišťují suché zipy. Dvouvrstvá přikrývka vám umožní snadnou 
kombinaci zadržování tepla dle termických potřeb. U všech typů je možné využít širšího a delšího provedení 
Wide. Můžete si vybrat dle vašich požadavků pro ten nejlepší spánek, ať už pro vás samotného nebo verzi 
Emperor na společné nocování s partnerem. Součástí v baleních jsou elastické bederní výstuže, které 
pomůžou s doladěním posledních detailů.

Kód: T1500 Kód: P66498

1 820 Kč 779 Kč

Kód: T9408

15 990 Kč
Kód: P65859

310 Kč

Nejdokonalejší ztužená šňůrka jaká tu doteď 
byla.
Rychle potápivá, má snadno stahovatelný potah 
a mimořádně odolné pletené jádro z kevlarových 
vláken. K dispozici je ve dvou verzích, kdy 
jedna je měkčí a druhá tužší, abyste ji dokázali 
přizpůsobit různým prezentacím.
K dostání v librážích 15, 20, 25 a 35lb 
s nelesknoucí se úpravou v barvách Gravel, 
Weed a Silt. 

NASH BOILIE 
CITRUZ WHITE 1KG
Legendární schopnost příshutě Citruz chytat 
kapry je nyní k dispozici I v čistě bílé barvě 
pro maximální vizuální atrakci v jakékoli barvě 
a teplotě vody.
Perfektní pro krmení spolu s dvoubarevným 
boilies Citruz a jako podkladové krmení při 
chytání s bílými plovkami a neutrálkami Citruz. 
Absolutní favorit pro Alana Blaira hlavně na silně 
prochytávaných vodách, kde bílé návnady lákají 
prokazatelně více ryb. Skvěle take fungují na ryze 
přírodních vodách, kde plavou nedotčení kapři 
poustevníci. K dispozici v průměrech 12, 15, 18 
a 20 mm v baleních po 1 kg. 

Kód: P67625

439 Kč
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FOX RAGE PODLOŽKA 
UNHOOKING MAT

FOX RAGE MIKINA 
CAMO HOODY

FOX RAGE KLEŠTĚ 
BRAID CUTTERS

FOX RAGE 
GUMOVÁ NÁSTRAHA  
SPIKEY SHAD 9CM

FOX RAGE TAŠKA 
VOYAGER 
WELDED BAGS

FOX RAGE WARRIOR 
2 SPIN
270cm / 20–60g

Kód: NLU026Kód: P54867 Kód: NTL021

Kód: P48952

675 Kč1 612 Kč 378 Kč

od 27 Kč

Voyager unhooking podložka byla navržena pro 
městské rybáře, kteří rádi měří své úlovky. Nejen 
že tato podložka umožňuje přesné měření, ale 
zároveň poskytuje naprostou ochranu úlovku – 
zejména při lovu na tvrdých březích.

 ̬ 1m měřící podložka
 ̬ Polštářky na klečení
 ̬ Fixace pomocí kotvích bodů
 ̬ Elastické očka pro zabalení
 ̬ Materiál Ripstop
 ̬ Dokonale sedí na Voyager Rucksack
 ̬ Rozměry – rozložená: 1m × 30cm
 ̬ Rozměry – složená: 30 × 15 × 9cm

Mikina s moderním Rage camo vzorem.

 ̬ Velikosti: S, M, L, XL, XXL a XXXL
 ̬ Vysoce kvalitní materiál
 ̬ Klokaní kapsa s diskrétní kapsou na mobil
 ̬ Elastické zakončení rukávů s dírami na palce
 ̬ Stylové oblečení na břeh a do ulic města
 ̬ Tmavý Camo vzor

Dva v jednom! Kombinace nůžek a kleští. S tímto 
nástrojem můžete stříhat tenké pletené šňůry, 
ale také volné konce nylonu, silných vlasců, 
fluocarbonů a ocelových lanek. Dokonce 
i titanové materiály lze stříhat nebo upravovat 
pomocí tohoto univerzálního nástroje.

 ̬ Materiál: Nerez ocel, zrcadlově leštěný povrch 
s břitem a odpruženou rukojetí a zámkem proti 
předcházení úrazu
 ̬ Délka: 12.5 cm/5”

Nástraha Spikey Shads, která se díky své 
odlišnosti od jiných nástrah dostupných 
momentálně na trhu, stala okamžitě obrovským 
hitem mezi rybáři. Hned první věcí, které si 
všimnete na této měkké umělé nástraze, jsou 
stovky samostatných hrotů, vystupujících 
po celém těle od ocasu až k hlavě. Tyto hroty 
hrají velkou roli při práci této nástrahy a to tím, 
že generují mnohem více vibrací lákajících 
ryby. Tyto vibrace k dravcům vysílají signál 
vystresované lovené ryby a tím urychlují příchod 
možného záběru. Díky extrémní měkkosti této 
nástrahy, zůstávají predátoři déle zaskousnutí. 
Ale také i po neúspěšném útoku často dravci své 
útoky opakují.

Tato velká stylová taška z EVA materiálů je 
dodávána s odolným popruhem přes rameno 
a tuhými plastovými rukojeťmi. Jsou to vynikající 
tašky pro uchování Vašich věcí v suchu i díky 
voděodolným podlepeným švům. Taška X Large je 
také vybavena vodotěsnou kapsou na přední straně 
pro snadnou dostupnost k menším předmětům.

 ̬ Odolné zipy
 ̬ Tvarované plastové rukojeti
 ̬ Ramenní popruh
 ̬ Vodotěsné svařované švy

Nová generace prutů Rage Warrior nabízí naprosto 
skvělý poměr výkonu a ceny. Dokonalý prut s lehkou, 
vyváženou konstrukcí s nápadnou grafikou.

 ̬ Skvělý poměr výkonu a ceny
 ̬ Vylepšení zavedené řady prutů Warrior
 ̬ Lehká, karbonová konstrukce
 ̬ Celá řada dropshot a spinning modelů
 ̬ Fox Slik očka
 ̬ Korkové rukojeti
 ̬ 16 modelů dokonale pokryje všechny druhy 
rybolovu

Kód: P51514 Kód: NRD270

od 810 Kč 1 560 Kč
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MATRIX KŘESLO ACCESSORY CHAIRMATRIX BOX 
DOUBLE SIDED 
FEEDER & TACKLE 
BOX

MATRIX PRUT CARBOFLEX FEEDER ROD
3,3m / 80g

Kód: GBC001

2 158 Kč

Vylepšená a upravená řada křesel Matrix nabízí rybářům perfektní mix komfortu a praktičnosti. 
Křesla dostala Matrix vzhled a další rozšíření.

 ̬ Navrženo pro lov na plavanou a feeder
 ̬ Lehká hliníkovo–ocelová konstrukce
 ̬ Nízká záda pro snadné nahazování
 ̬ 25 mm hliníkové nohy pro veškeré 
3D příslušenství
 ̬ Složitelný do roviny pro snadný 
transport
 ̬ Dodává se s transportním 
popruhem
 ̬ Hmotnost 4,9 kg
 ̬ Látka: 100% polyester
 ̬ Výplň: 100% polyurethane

Oboustranná krabička navržená pro uložení 
krmítek, vyrobená tak, aby bezpečně držela 
krmítka na místě a bránila jejich poškození

 ̬ Vhodná pro krmítka na komerční i přírodní revíry
 ̬ Prostor pro uložení formiček pro method 
krmítka, nebo příslušenství

 ̬ Bezpečné klipy proti vysypání obsahu
 ̬ Silná konstrukce pro uložení i těžkých říčních 
krmítek

 ̬ Dvě krabičky se pohodlně vloží do 90 mm 
úložného modulu

Kód: GBX001

832 Kč

Kód: GRD091

2 028 Kč

Řada prutů Carbonflex obsahuje univerzální 80 g model pro běžný lov na feeder a 150 g model pro velká 
krmítka a lov na velkých řekách a jezerech. Řada je primárně navržena pro Evropský trh, ale taktéž je 
využívají rybáři ve velké británii na velkých přírodních revírech.

 ̬ Špičková kvalita karbonové konstrukce
 ̬ Určeno pro lov na stojatých a mírně tekoucích vodách, kde nebudeme používat krmítka těžší než 80g
 ̬ Dodáváno se třemi špičkami 2× – uhlíkové a 1× sklolaminátová
 ̬ Špičky jsou 2,7mm v průměru a kompaktibilní s Horizon S Class a Carpmaster špičkami
 ̬ Velké očka po celé délce včetně špičky
 ̬ Korková/EVA rukojeť
 ̬ Rozložitelné na tři stejné délky pro snadnou přepravu



Chyby v tisku vyhrazeny.  Ceny se během kalendářního roku 2019 mohou měnit.

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA 
RYBÁŘSKÝCH POTŘEB V ČR  
s prodejní plochou více než 1000 m2


