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INFO

PŘÁTELÉ A KAMARÁDI PETROVA CECHU

Firma Chyť a Pusť pro vás připravila katalog na rok 2021. Filozofií naší firmy je a vždy bylo
uspokojit vaše vysoké nároky na co nejnižší ceny a rychlé dodání objednávek. 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.

N

abízíme vám zboží v oblasti kompletních potřeb pro lov kaprů, bílých ryb,
dravých ryb na živé nástrahy i přívlač
a pro mořský rybolov, a to včetně oděvních
doplňků a obuvi pro rybáře, myslivce i pro
volný čas. Dále nabízíme živé nástrahy a to po
celý rok. Pokud chcete udělat někomu radost,
ale nevíte si s dárkem rady, je možné u nás
zakoupit dárkové poukazy v hodnotách 100,
200, 500, 1000 a 5000 Kč.
V obchodě na Rokycanské 1337/64 v Plzni, vás
přivítá náš personál, který vám rád poradí, ať
už jste začátečník nebo pokročilý rybář.
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Nechte si poradit od profesionálů Chyť a pusť!
Máte problémy s objednávkou, nebo s výběrem
správného vybavení? Jsme rybáři jako vy, bude
nám potěšením vám poradit.

Všeobecné dotazy:

e-mail: info@chytapust.cz
infolinka: 377 477 291

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

www.chytapust.cz

99% ZÁKAZNÍKŮ DOPORUČUJE OBCHOD CHYŤ A PUSŤ!

SLEVOVÝ KUPÓN

6% sleva na vybrané zboží

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. 2021.

Kupón není jednorázový, opravňuje vás sním nakupovat
po celou sezonu 2021!

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

KÓD: KAT2021

VÍTEJTE!

NEJVĚTŠÍ PRODEJNA RYBÁŘSKÝCH POTŘEB V
ČR S PRODEJNÍ PLOCHOU VÍCE NEŽ 1000 m2.
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Naleznete nás na adrese Rokycanská 1337/64, Otevírací doba v kamenné prodejně Chyť a pusť:
Plzeň. Hned nad čerpací stanicí DEA. Pro dopravu
k nám můžete využít MHD, a to autobus č. 30
Pondělí–čtvrtek 8:00–18:00 hod
a trolejbusy č. 11 a 15 nebo Tesco bus zdarma
Pátek 8:00–17:00 hod
(zastávka u Pietasu), či svým automobilem a
Sobota–neděle 8:00–12:00 hod
pohodlně zaparkovat před prodejnou.

OUTDOOR
CHYŤ A PUSŤ BIVAK THUNDER 2 MAN

OUTDOOR

KDE NÁS NAJDETE?

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 průhledné okno do deště na suchý zip. Na kšiltu jsou dva držáky na
pruty na suchý zip.
•
•

Rozměry 320x280x140cm | Hmotnost: 11,4kg | Transportní délka 96x26cm
Vodní sloupec 5000mm

Kód

CH1001

5890,-

CHYŤ A PUSŤ PŘÍSTŘEŠEK BROLLY THUNDER 60“
+ STOLEK ZDARMA!
Dále nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odborné poradenství
samozřejmstí jsou platby kartou
prodej na splátky (pouze objednávky přes eshop)
pomoc při přípravě krmení
živé nástrahy
tisíce produktů skladem (sklady 620m2)
zboži vyskladníme do 24 hod.
dárkové poukazy
možnost poslání na Slovensko
doprava nad 1000 kč zdarma
ekologické balení zásilek

•
•
•

máme svůj vlastní rybářský magazín
spolupracujeme téměr se všemi rybářskými
časopisy v ČR
garance nejnižší ceny v ČR

•
•

CH1002akce

3990,-

CHYŤ A PUSŤ BIVAK THUNDER 2 MAN +
6 nohé LEHÁTKO + SPACÍ PYTEL!
Rokycanská 64, 31200 Plzeň
Infolinka:
+420 377 477 291
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

www.chytapust.cz

Rozměry 255x265x125cm | Hmotnost 10,5kg | Trans. rozměr 177x12x15cm
Vodní sloupec 5000mm

Kód

KONTAKT:
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Částečně, nebo úplně uzavíratelné brolly, které si snadno a rychle sestaví samotný rybář
během 1 minuty a nebo je 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. Tento brolly přístřešek je dodáván s PU odnímatelnou podlážkou,
která se snadno a rychle uchytí na suché zipy.

Cenová bomba, která se nemusí již nikdy opakovat! U nás EXKLUZIVITA! 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 průhledné okno do deště
na suchý zip. Na kšiltu jsou dva držáky na pruty na suchý zip.
•
Rozměry 255x265x125cm | Hmotnost 10,5kg | Trans. rozměr 177x12x15cm
•
Vodní sloupec 5000mm

Kód

CH1001akce
Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

7990,4

CHYŤ A PUSŤ SEDAČKA THUNDER BROWN

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.
Čtyři výškově nastavitelné nohy s otočnými a velkými pacičkami zabraňující zaboření do
bláta.

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. Zesílená a velmi odolná ocelová konstrukce. Matrace
lehátka je vyrobena z nylonu 600D oxford. 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.
•

CH2001akce

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.
•
•

Délka 210cm | šířka 87cm | výška 29-38cm | nosnost 170kg | váha 11kg

Kód

Rozměr sedadla 65x46cm | výška opěradla 52cm | výška sedačky 92cm
Nosnost do 95kg | váha 4,6kg

Kód

2899,-

CH2002akce

1790,-

CH3001

CHYŤ A PUSŤ SEDAČKA THUNDER SPIDER

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 28mm, což
zaručuje vysoký komfort.

790,-

CH3002

CHYŤ A PUSŤ SPACÍ PYTEL THUNDER 5 SEASON
Tento spací pytel byl velmi pečlivě vyvíjen a byly na něj použity ty nejlepší a nejmodernější materiály, aby vás ochránili před vlhkem a zimou. 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 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 sedadla 51 šířkax65 délka cm | Výška opěradla 78cm | Výška nohou 78cm
Nosnost 140kg | Váha 6,3kg

Kód

2699,-

CHYŤ A PUSŤ LEHÁTKO THUNDER 8 LEG + TAŠKA NA
LEHÁTKO ZDARMA!

•

•
•

Délka 208cm | šířka 80cm | výška 33-43cm | nosnost 150kg | váha 10kg

Kód

CHYŤ A PUSŤ

CHYŤ A PUSŤ LEHÁTKO THUNDER 6 LEG + TAŠKA NA
LEHÁTKO ZDARMA!

Chyť a pusť Taška na lehátko Thunder Bedchair Bag 6 leg
Taška na lehátko od firmy Chyť a pusť je dostatečně
prostorná, aby se vám do ní krom lehátka vešly
ještě ostatní věci k rybolovu.
Rozměry: 75x80x21cm

Rozměr 212x95x7cm | hmotnost 3,4kg | tepelný komfort -13 °C | extrém do -20 °C
Kód:

CH4002

399,-

Chyť a pusť Taška na lehátko Thunder Bedchair Bag 8leg
Taška na lehátko od firmy Chyť a pusť je dostatečně
prostorná, aby se vám do ní krom lehátka vešly
ještě ostatní věci k rybolovu.
Rozměry: 83x76x22cm

Kód:

Kód

CH5001
5

www.chytapust.cz

2299,-

CH4002

399,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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Chyť a pusť Nabíjecí víceúčelová
svítilna Thunder 3in1

Chyť a pusť Voňavka do auta

Chyť a pusť Kotvící kolík k deštníku

LED svítilna nabízí několik režimů svícení (silné
/ normální / slabé / blikající světlo). Přístroj lze v
nouzi využít i pro částečné nabití mobilního zařízení.
Specifikace: Svítivost LED: 1 W / 140 lm | Li-Ion
článek 3,7 V s kapacitou 2200 mAh
Rozměry: 31,2 x 125 mm | Hmotnost: 103 g

Každý zná ten nepříjemný zápach, který se zachytí
v autě po rybářské výpravě. Máme pro vás řešení!
Naše nové voňavky do auta zápach eliminují a
vydávají příjemné aroma! Vydrží vonět až několik
měsíců a jsou pěkně graficky zpracované.
Příchutě: Vanilka, Černý hrozen, Black, Gold

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.

CH4001 Nabíjecí svítilna

P35454 Voňavka do auta

6001

590 Kč

49 Kč

Průměr 2,5 cm.
Kotvící kolík k deštníku

119 Kč

CHYŤ A PUSŤ DOPORUČUJE
Chyť a pusť Peany

Chyť a pusť Nůžky

Chyť a pusť Pinzeta

Nejkvalitnější peany z nerezové oceli na trhu. Na Nejkvalitnější nůžky z nerezové oceli na trhu. Vysoce Pinzeta z nerezové oceli 14 cm.
odstraňování háčků všech druhů ryb.
kvalitní, které spolehlivě přestřihnou ty nejodolnější
CH1048 Pean 12,5 cm Klasický
79 Kč vlasce a splétané šňůry.
CH1024
CH1086
CH1000
CH1079
CH1093
CH1031
CH1031

Pean 14 cm klasický
Pean 14,5 cm klasický
Pean 16,5 cm Klasický
Pean 16 cm bez zubů
Pean 16 cm s očkem
Pean 12,5 cm zahnutý
Pean 12,5 cm s háčkem

89 Kč
89 Kč
89 Kč
89 Kč
89 kč
79 Kč
79 Kč

CH1062 Nůžky 14 cm rovné
CH1116 Nůžky 11,5 cm krátké
CH1017 Nůžky zahnuté

89 Kč
89 Kč
89 Kč

CH1055 Pinzeta rovná 14 cm

89 Kč

CHYŤ A PUSŤ PRUT SHADOW II 3,6M/3LBS 50MM 1+1 ZDARMA!

CHYŤ A PUSŤ DÁRKOVÝ POUKAZ
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.

Poukaz má neomezenou dobu platnosti. Lze jej použít k úhradě
nákupu zboží jak na kamenné prodejně, tak při objednávce na eshopu.
Jednotlivé kupóny lze slučovat. Při objednávání na eshopu zadejte kód
kupónu po vstupu do nákupního košíku do kolonky “Uplatnit slevový
kód”. Pokud máte více kupónů, vkládejte je jednotlivě (po vložení jednoho kódu použít tlačítko Ok a vložit další kód). Každý slevový kupón
lze použít pouze jednou, poté je kupón neplatný.
Elektronický - Poukaz vám přijde do emailu s vygenerovaným kódem
včetně grafické šablony. Možnost vytisknout na vaší tiskárně. Platba
pouze online.
Tištěný - Vytiskneme my a pošleme jako balík přes přepravce. Je
možnost kombinovat s jiným zbožím a posílá se společně.
POUKAZ100
POUKAZ200
POUKAZ500
POUKAZ1000
POUKAZ5000
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Dárkový poukaz v hodnotě 100 Kč
Dárkový poukaz v hodnotě 200 Kč
Dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč
Dárkový poukaz v hodnotě 1000 Kč
Dárkový poukaz v hodnotě 5000 Kč

www.chytapust.cz

100 KČ
200 KČ
500 KČ
1 000 KČ
5 000 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
hráškově zelené barvy 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.
Zátěžová křivka zůstala na 3 lb, prut si zachoval jemnou zdolávací akci, takže si užijete
souboj s každou rybou. Od ostatních prutů se odlišují i specifickým matným povrchem se
zvýrazněnou křížovou kresbou.
Špičkové ergonomické japonské sedlo navijáku „Fuji“. Rukojeť z EVA materiálu s protiskluzovou úpravou. Kovová patka prutu a klip na uchycení vlasce. To je perfektní prut Shadow II

Délka: 12ft ( 3,6m)
Akce: 3lb
Transportní délka: 188cm
Počet dílů: 2
Naváděcí očko: 50mm

Kód

1994-360AKCE

5990,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

8

PRUTY CHYŤ A PUSŤ
N

aše pruty Chyť a pusť jsme vyvíjeli tak, aby splňovali požadavky i těch náročnější rybářů. Ať už si
vyberete prut na kaprařinu, vláčku či na feeder, dostane se vám do posledního detailu propracovaný
kousek. Při ivýrobě prutů používáme kvalitní materiály jako jsou SIC očka nebo uhlíková vlákna s
označením 30T. Perfetně vyvážený prut doplňují rukojeti, které jsou v duplonu a nebo v kombinaci duplonu s
korkem. Tyto pruty po prvním vyzkoušení se stanou Vaší nedílnou součástí na rybách a budete mít pocit, že
vás nezklamou v žádné situaci. To jsou pruty Chyť a pusť.

S

hipperke Feeder je řada prutů, která byla pečlivě vyvíjena a testována pro uspokojení náročných požadavků moderního rybáře.
Proto jsou pruty postaveny na velice tenkém blanku, který je výkonný, ale přitom velmi citlivý při zdolávání. Na tento prut se
můžete spolehnout v každé situaci. Je vhodný především pro lov větších ryb na rozlehlých vodních plochách, kde potřebujete
nahodit těžší krmítko na větší vzdálenost. Jsme moc rádi, že se nám povedlo vytvořit prut, který vyhoví široké škále feederové techniky rybolovu. Blank prutu je vyroben z „High Modul“ uhlíkových vláken s označením 30T, který má středně rychlou akci. Proto tyto
pruty s přehledem zvládnou odhazovat i větší krmítka. Prut je osazen moderními SIC očky ve tvaru písmene „K“ a velmi příjemným
ergonomickým sedlem navijáku, které oceníte při souboji s Vaším úlovkem. Rukojeť v kombinaci přírodního korku a EVA pěny.
Součástí tohoto prutu jsou výměnné špičky 2 x grafitová 1,5 a 2,0 oz a 1 x sklolaminátová 1,0 oz.

B

D

Délka prutu: 3,3m | Akce prutu: 100g | Počet dílů feederu + špičky: 3+3 | Transportní délka: 117cm
Hmotnost prutu: 220g

rax jsou luxusně zpracované pruty. Tyto pruty jsou postaveny na lehkém grafitovém blanku 30T a osazeny krásným sedlem
navijáku v krásném designu. Blank prutu je v krásné hnědo zelené barvě. Ultra lehké jedno nožičkové SIC očka, která jsou velmi
precizně vyvázána. Tento prut je určen pro vláčkaře, kteří mají rádi kvalitní a skvěle vyvážený prut, který zvládne ultra lehké
a lehčí návnady. Rukojeť má ideální délku 38cm, díky níž nedochází k velké námaze předloktí při vláčení.

CHYŤ A PUSŤ PRUT DRAX SPIN 1,95M 1-5G
•
•

Délka prutu: 1,95m | Akce prutu: 5g | Počet dílů prutu: 2 | Počet oček: 8
Transportní délka: 103cm | Hmotnost prutu: 90g | Délka rukojeti: 38cm

Kód

990,-

A

CHYŤ A PUSŤ PRUT DRAX SPIN 2,1M 3-12G

CH6301

•
•

Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 100g | Počet dílů feederu + špičky: 3+3 | Transportní délka: 127cm
Hmotnost prutu: 243g

Kód

1690,-

CH6102

Délka prutu: 2,30m | Akce prutu: 22g | Počet dílů prutu: 2 | Počet oček: 9
Transportní délka: 120cm | Hmotnost prutu: 100g | Délka rukojeti: 38cm

1190,-

B
9

B

CHYŤ A PUSŤ PRUT DRAX SPIN 2,30M 7-22G
•
•

CH6303

CHYŤ A PUSŤ PRUT SHIPPERKE FEEDER 3,6M 100G

1090,-

CH6302

Kód

1590,-

CH6101

Délka prutu: 2,10m | Akce prutu: 12g | Počet dílů prutu: 2 | Počet oček: 8
Transportní délka: 110cm | Hmotnost prutu: 95g | Délka rukojeti: 38cm

Kód

A

Kód

PRUTY

A

CHYŤ A PUSŤ PRUT SHIPPERKE FEEDER 3,3M 100G

www.chytapust.cz

A

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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CHYŤ A PUSŤ

PRUT THUNDER CARP 3,6M/3LBS 50MM, TŘÍDÍLNÝ 1+1 ZDARMA!

CHYŤ A PUSŤ PRUT SHADOW 10FT 3LB

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 je osazen grafitovým
sedlem navijáku a zakončen rukojetí z EVA materiálu. Jsme moc
rádi že vám můžeme nabídnou vysoce kvalitní pruty, které byly
testovány našim týmem Chyť a pusť.

Tento luxusní stalkerový prut je určen pro lov z břehu, nebo lodi a díky svým vlastnostem se zdolávání ryby stane opravdovým zážitkem. Prut prošel
náročnými testy a je to prostě parádní kousek, který nezklame žádného rybáře. Plně parabolická akce prutu s výkonnou křivkou, delší vrhací páka
vám zajistí přesné a daleké hody i s tímto kratším proutkem. Na blank prutu byl použit vysoce modulový grafit té nejvyšší kvality!

•
•

Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lbs | Počet dílů: 3
Naváděcí očko: 50mm

Kód

CH13068

Prut byl osazen designovým Fuji sedlem navijáku, rukojeť z EVA materiálu a celé madlo je osazeno Japonskou protiskluzovou smršťující gumou.
Samozřejmostí je použití kvalitních dvou nožičkových SIC oček. Nad rukojetí je praktický kovový klip k zaháknutí háčku.
•

Délka prutu: 3m | Akce prutu: 3lb | Počet dílů: 2 | Počet oček: 6 | Transportní délka: 157cm | Hmotnost: 260g

Kód

CH6001

2890,-

PRUT THUNDER CARP 3,6M/3LBS 50MM, DVOUDÍLNÝ 1+1 ZDARMA!

2790,-

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 je osazen grafitovým
sedlem navijáku a zakončen rukojetí z EVA materiálu. Jsme moc
rádi že Vám můžeme nabídnou vysoce kvalitní pruty, které byly
testovány našim týmem Chyť a pusť.
•
•

Kód

Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lbs | Počet dílů: 3
Naváděcí očko: 50mm

CH13071

11

3690,-

www.chytapust.cz

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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OBLEČENÍ CHYŤ A PUSŤ
CHYŤ A PUSŤ ZIMNÍ ČEPICE CAMOU

CHYŤ A PUSŤ ZIMNÍ ČEPICE STYLE

Zimní čepice v camou vzoru
od firmy Chyť a pusť. Velmi
slušivá a pohodlná. Čepice
vás zahřeje při nepříznivém
počasí, nejen u vody.

Kód

339,-

CH7001

Zimní čepice v camou vzoru
od firmy Chyť a pusť. Velmi
slušivá a pohodlná. Čepice
vás zahřeje při nepříznivém
počasí, nejen u vody.

Kód

CH7002

339,-

CHYŤ A PUSŤ KŠILTOVKA SPIN GREY
CHYŤ A PUSŤ KŠILTOVKA SPIN GREEN
Nové originalní Spin trucker
Nové originalní Spin trucker
TRUCKER CAP
TRUCKER CAP
kšiltovky. Na přední straně
kšiltovky. Na přední straně
je nové decentní vláčkařské
logo Chyť a pusť. Zadní
část kšiltovky je tvořena
síťovinou, která je skvělá
především v letních
parných dnech.

je nové decentní vláčkařské
logo Chyť a pusť. Zadní
část kšiltovky je tvořena
síťovinou, která je skvělá
především v letních
parných dnech.

Kód

399,-

CH7004

CHYŤ A PUSŤ TRIKO STYLE
Kvalitní unisexové triko
pro každodenní nošení.
Průkrčník s přídavkem
elastenu a provedení bez
bočních švů zajišťuje
tvarovou stálost.

•

Kód

P48313

Kód

CH7003

CHYŤ A PUSŤ MIKINA HOODED SWEATER
ZELENÁ

Velikosti: S-XXXL

CHYŤ A PUSŤ PELETY KUKUŘIČNÉ CSL s dírou CHYŤ A PUSŤ PELETY ROBIN RED ORIGINAL s dírou
Kapři je velice rádi vyhledávají pro
jejich specifickou vůni pražených
kukuřičných zrn. CSL pelety je
velmi vhodné zatraktivnit Chyť a pusť
CSL Booster, který se vyrábí
zhruba v 15 příchutích, takže si
každý vybere.
10018215
10018220
100182k15
100182k20

15mm / 900g
20mm / 900g
15mm / 3,6kg
20mm / 3,6kg

Peleta Robin Red original je naší
vlajkovou lodí. Kluci z našeho týmu
si jí velice oblíbili a berou si jí takřka
na každou vycházku k vodě. Složení
pelety je takové, aby fungovola za
každé situace u vody a je tak velice
atraktivní.

84 Kč
84 Kč
320 Kč
320 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY HALIBUT s dírou

10018615
10018620
100186k15
100186k20

10mm / 900g
15mm / 900g
20mm / 900g
15mm / 3,6kg
20mm / 3,6kg

129 Kč
129 Kč
380 Kč
380 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY ORLICKÁ MUŠLE 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.
10018112
10018115
10018120
100181k15
100181K20

15mm / 900g
20mm / 900g
15mm / 3,6kg
20mm / 3,6kg

84 Kč
84 Kč
84 Kč
320 Kč
320 Kč

Peleta Robin Red original je naší vlajkovou lodí. Kluci z našeho týmu si jí velice
oblíbili a berou si jí takřka na každou
vycházku k vodě. Složení pelety je
takové, aby fungovola za každé situace
u vody a je tak velice atraktivní.

P51582

20mm / 900g

138 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY ROBIN RED CARP s dírou CHYŤ A PUSŤ PELETY ČESKÁ ŠVESTKA s dírou
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.
10018512 10mm / 900g
84 Kč
10018515 15mm / 900g
84 Kč
10018520 20mm / 900g
84 Kč
100185k10 10mm / 3,6kg
320 Kč
100185K15 15mm / 3,6kg
320 Kč
100185K20 20mm / 3,6kg
320 Kč

Silně dipované, delší doba rozpadu
a zachování skutečné barvy švestek.
Peletu Českou švestku můžete
používat celoročně. Na pelety
skvěle reagují kaprovité ryby,
jeseteři i bílá ryba. Rozpad pelet je
závislí na dané momentální situaci
a žravosti jednotlivých druhů ryb
a teploty vody.

101538

20mm / 900g

129 Kč

390,Kód

P25245

13

399,-

PELETY CHYŤ A PUSŤ

www.chytapust.cz

590,Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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PELETY

CHYŤ A PUSŤ PELETY OVOCNÉ s dírou

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.

CHYŤ A PUSŤ PELETKY KUKUŘIČNÉ

CHYŤ A PUSŤ PELETKY ORLICKÁ MUŠLE

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

101026

4mm / 900g

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. Tyto
pelety oceníte hlavně v období při
minimální aktivitě ryb, velmi se nám
osvědčili na Orlicke přehradě.
Vhodné i do PVA

89 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY SLADKÉ MLÉKO

101534

18mm / 900g

3mm / 900g

P68083
P68084
P68085

149 Kč

101009

3mm / 900g

101031
101032
101033
101034

Mango 3mm / 900g
Ananas 3mm / 900g
Mušle 3mm / 900g
Oliheň 3mm / 900g

www.chytapust.cz

159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč

CHYŤ A PUSŤ SUMCOVÉ ŠPEKÁČKY
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.

149 Kč
101529

15

159 Kč
159 Kč
159 Kč

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. Velmi si tento druh pelet oblíbili
rybáři lovící kapry a i ostatní druhy ryb, velice zvyšují atraktivitu
krmítkových směsí a to jak ve studené vodě tak v teplé vodě. U nás
máte 100% jistotu, že vždy koupíte čerstvé pelety. Pelety si necháváme
vyrábět dle našich receptur. Výrobek byl dlouhodobě testován na tuzemských i zahraničních svazových revírech s našimi testery i řadovými
rybáři s velmi dobrými výsledky.

CHYŤ A PUSŤ PELETY MINI SIGNAL PVA ROBIN RED
Peleta Mini Signál PVA je určena
do PVA punčochy a pytlíků, u kaprů
vzbuzuje okamžitou reakci pustit
se do všeho, co jim je momentálně
na blízku. S těmito mini peletami
dosáhnete rychlého natažení vámi
lovených ryb k vaší nástraze a to
i při krátkodobých vycházkách.

Ovocné 3mm / 900g
Masové 3mm / 900g
Mix 3mm / 900g

CHYŤ A PUSŤ PELETY MINI SIGNAL PVA MIX

100321 8,10,18,26mm / 900g 84 Kč

Peleta Mini Signál PVA je určena do PVA
punčochy a pytlíků, u kaprů vzbuzuje
okamžitou reakci pustit se do všeho,
co jim je momentálně na blízku. S
těmito mini peletami dosáhnete
rychlého natažení vámi lovených ryb k
vaší nástraze a to i při krátkodobých
vycházkách. Velmi si tento druh pelet
oblíbili rybáři lovící kapry a i ostatní
druhy ryb, velice zvyšují atraktivitu
krmítkových směsí a to jak ve studené
vodě tak v teplé vodě.

129 Kč
129 Kč
129 Kč

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. Velmi si tento druh pelet oblíbili
rybáři lovící kapry a i ostatní druhy ryb. Velice zvyšují atraktivitu krmítkových směsí a to jak ve studené vodě tak v teplé vodě.
U nás máte 100% jistotu, že vždy koupíte čerstvé pelety. Pelety si
necháváme vyrábět dle našich receptur. Výrobek byl dlouhodobě testován, na tuzemských i zahraničních svazových revírech našimi testery, i
řadovými rybáři s velmi dobrými výsledky.

129 Kč

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

129 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY MINI SIGNAL PVA

100341

6mm / 900g

Ananas 18mm / 900g
Jahoda 18mm / 900g
Zahradní ovoce 18mm / 900g

CHYŤ A PUSŤ PELETY MINI SIGNAL PVA MIX

CHYŤ A PUSŤ PELETOVÝ MIX

Pelety které jsou ze 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.

101038

101035
101036
101037

38mm / 1kg

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

129 Kč
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CHYŤ A PUSŤ PELETY RED HALIBUT 10KG

CHYŤ A PUSŤ PELETY BLACK HALIBUT 10KG

Vhodné na plošné krmení jako návnada,
ale i jako nástraha pod háček. Pelety
mají vysokou nutriční hodnotu, obsahují
chuťové stimulátory, proteiny, vitamíny
a přírodní extrakty. Díky tomuto složení
jsou velmi lehce stravitelné a navíc
dodávají rybám obrovské množství
energie. Pelety dokáží udržet ryby na
krmném místě.

P28110

Vhodné na plošné krmení jako
návnada, ale i jako nástraha pod
háček. Pelety mají vysokou nutriční
hodnotu, obsahují chuťové stimulátory,
proteiny, vitamíny a přírodní extrakty.
Díky tomuto složení jsou velmi lehce
stravitelné a navíc dodávají rybám obrovské množství energie. Pelety dokáží
udržet ryby na krmném místě.

10,15,20mm / 10kg 590 Kč

CHYŤ A PUSŤ AMUROVÉ PELETY

P28115

8mm / 10kg

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. Pohybuje se mezi 15–30 min. 1 kg kvalitních
řepkových pelet vás bude stát pouhých
29 Kč!

399 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETKY ŘEPKOVÉ

101526 8mm / 10kg

4mm / 900g
8mm / 900g

CHYŤ A PUSŤ PUFFI FLUO

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.

89 Kč
89 Kč

CH56061 12mm / 150g

59 Kč

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

CH56053
CH56054
CH56055
CH56056
CH56057
CH56058
CH56059

17

299 Kč

CHYŤ A PUSŤ PELETY ČESKÁ ŠVESTKA 150G

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 a proudění vody a pohybuje se
mezi 15–30 min.
101027
101540

10.15.20mm / 10kg 540 Kč

CHYŤ A PUSŤ ŘEPKOVÉ PELETY

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!

101527

CHYŤ A PUSŤ KRMÍTKOVÁ SMĚS 3KG

Orlická mušle
Sladké mléko
Black halibut
Jahoda
Česká švestka
Zahradní ovoce
Ananas

www.chytapust.cz

49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč
49 Kč

Velmi kvalitní krmítková směs vyrobená z extrudovaných surovin s
olejnatými semínky. Vhodná pro použití v průběhu celé sezony. Jedná se
o směs tepelně upravených obilovin a olejnatin, doplněnou o živočišné
moučky a atraktivní aroma.
Návod na použití: Směs smícháme s vodou potřebnou k dostatečnému
navlhčení. Po vsáknutí plníme do krmítek.
Vyrábí se v příchutích: Orlická mušle, scopex, vanilka, černý halibut,
jahoda

P51580
P51581
P51577
P51578
P51579

Černý halibut
Jahoda
Orlická mušle
Scopex
Vanilka

149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč

CHYŤ A PUSŤ ROHLÍKOVÉ BOILIES

Speciálně pod velkým tlakem lisované rohlíkové kuličky, tzv. rohlíkový boilies, je
vyráběn v mnoha příchutích. Nastražujeme pomocí nitěné smyčky do obloučku
háčku, kde vydrží dlouhou dobu. Je použitelný s velkým úspěchem po dobu celé
sezony. Pro svou vysokou účinnost, je velmi oblíben jak u rybářského dorostu,
tak u starých zkušených matadorů. Doporučujeme, zejména při lovu s krmítkem
a speciálním dipem na rohlíkový boilies.
Nabízíme v příchutích: Med, Amur, Vanilka, Scopex, Red halibut, Perník,
Orlická mušle, Kukuřice, Jahoda, Chilli, Česnek, Česká švestka, Black halibut,
Ananas, Zahradní ovoce
P68966
P68982
P68945

12mm / 150ml
20mm / 150ml
12+20mm / 150ml

69 Kč
69 Kč
69 Kč

CHYŤ
A PUSŤ AROMA SPRAY NA ROHLÍKOVÉ BOILIES 50ML
Samo emulgující speciální dip na rohlíkové boilies ve spreji. Vývoj trval
několik sezon a je skutečnou třešničkou na dortu při lovu na rohlíkový
boilies. Jeho použití mnohdy znamená, že se tak říkajíc – nezastavíte,
zatím co si okolo sedící rybáři mohou jen krky vykroutit.
Nabízíme v příchutích: Med, Amur, Vanilka, Scopex, Red halibut, Perník,
Orlická mušle, Kukuřice, Jahoda, Chilli, Česnek, Česká švestka, Black
halibut, Ananas, Zahradní ovoce
P68998 Aroma spray 50ml
119 Kč

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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CHYŤ A PUSŤ PARTIKL MIX
ORIGINAL 3L
Kód

P71694

N

aše partrikly jsou připraveny podle speciálního postupu přípravy, tak aby byly pro ryby
velice atraktivní. Při výrobě se dbá na nejvyšší jakost suerovin. Veškeré partikly můžete
použít jak pro vytvoření krmných koberců, tak i pro pužití s PVA.

TIP:
Pokud vás při lovu kaprů, obtěžují jiné druhy ryb např. sumci, nastražte pod háček Tygří ořech
XXL original. Tato nástraha je pro kapry velice atraktivní a díky naší speciální úpravě se stává
takřka neodolatelnou a sumci se jí vyhnou obloukem.

P71695

P71698
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Náš Mega partikl mix Original je již připravený mix partiklů a
semen: kukuřice, lněné semínko, řepka,
kroupy, konopné semínko, tygří ořech, pšenice, hořčičné
semínko. Tento mix má bezpočetná uplatnění, vhodný pro
použití s PVA, tak na vnadění pro přílákání ryb.
Výborný na zakrmování vnadící raketou. Všechna semena a
partikly jsou v té nejvyšší možné kvalitě.

349,-

CHYŤ A PUSŤ SPODMIX
PARTIKLŮ ORIGINAL 3L
Kód

Náš Partikl mix Original je již připravený mix partiklů a semen: kukuřice, řepka, kroupy, konopné semínko, tygří ořech.
Tento mix má bezpočetná uplatnění. Vhodný pro použití
s PVA, tak na vnadění pro přílákání ryb. Výborný na zakrmování vnadící raketou. Všechna semena a partikly jsou v
té nejvyšší možné kvalitě.

349,-

CHYŤ A PUSŤ MEGA PARTIKL
MIX ORIGINAL 3L
Kód

PARTIKLY

CHYŤ A PUSŤ
PARTIKLY ORIGINAL

Náš Spod mix Original je již připravený mix partiklů a semen:
řepka, kroupy, konopné semínko, tygří ořech. Tento mix
má bezpočetná uplatnění, vhodný pro použití s PVA, tak na
vnadění pro přílákání ryb. Výborný na zakrmování
vnadící raketou. Všechna semena a partikly jsou v té
nejvyšší možné kvalitě.

349,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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Je již připravený tygří ořech ve velikosti XXL. Výborná
nástraha k lovu větších kaprovitých ryb. Bylo na něj
uloveno několik trofejních kaprů.

CHYŤ A PUSŤ TYGŘÍ OŘECH
XXL ORIGINAL 3L
Kód

P71700

CHYŤ A PUSŤ KONOPNÉ
SEMÍNKO ORIGINAL 3L
Kód

P71697

Naše Konopné semínko Original je již připravené semínko.
Toto konopné semínko má bezpočetná uplatnění, vhodný pro
použití s PVA, tak na vnadění pro přílákání ryb.

499,-

349,CHYŤ A PUSŤ VAŘENÉ PARTIKLY 1KG
Vařené partikly jsou stále nejpoužívanější návnadou i nástrahou.
Můžeme je použít jako koncovou nástrahu, k přímému
vnadění do praků nebo spombu. Díky speciálnímu způsobu
výroby je můžeme plnit také do PVA sáčků a punčoch.

CHYŤ A PUSŤ KONOPNÉ
SEMÍNKO CHILLI ORIGINAL 3L
Kód

P71696

Náše Chilli konopné semínko Original je již připravený mix
semen: konopné semínko, chilli. Tento mix má bezpočetná
uplatnění, vhodný pro použití s PVA, tak na vnadění pro
přílákání množství ryb. Výborný na zakrmování vnadící
raketou. Všechna semena jsou v té nejvyšší možné kvalitě.

P69566
P69567
P69568
P69569

Tygří ořech je kapry velmi oblíben vzhledem k jeho struktuře.
Velikost ořechu v balení se pohybuje od 6 do 12 mm.
101008

Kód

P71699
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55 Kč
59 Kč
60 Kč
89 Kč

CHYŤ A PUSŤ TYGŘÍ OŘECH STANDARD

379,-

CHYŤ A PUSŤ DRCENÝ TYGŘÍ
OŘECH ORIGINAL 3L

Kukuřice
Kukuřice s konopím
Směs partiklů
Řepka

900g

109 Kč

Náš Drcený tygří ořech Original je již nadrcený tygří ořech.
Drcený tygří ořech má bezpočetná uplatnění, vhodný pro
použití s PVA, tak na vnadění pro přílákání množství ryb.
Výborný na zakrmování vnadící raketou. Všechen tygří ořech
je v té nejvyšší možné kvalitě.

429,-

www.chytapust.cz

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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CHYŤ A PUSŤ
PŘÍSADY A KOMPONENTY
CHYŤ A PUSŤ LOSOSOVÝ OLEJ

250 ml
500 ml
1000 ml

Melasa je koncentrovaný sirup,
který vzniká jako vedlejší produkt
při výrobě rafinovaného řepného
cukru. Nejčastěji se používá jako
přirozené sladidlo do boilies směsí.
Vhodná i jako dip. Pro ryby funguje
jako návyková přísada!

75 Kč
98 Kč
180 Kč

CHYŤ A PUSŤ OLEJ ROBIN RED CARP
SPECIAL OIL

100306A
100306

250 ml

500 ml
1000 ml

50 Kč
80 Kč

CHYŤ A PUSŤ OLEJ ROBIN RED LOSOS CARP
EXTRA OIL

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!

RR-1

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.

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

149 Kč

RR-2

250 ml

149 Kč

CHYŤ A PUSŤ CSL BOOSTER 1KG
Derivát z fermentované kukuřice, který je extrémně bohatý na esenciální aminokyseliny. Nabízí rybám celé
spektrum přírodních lákadel a v kombinaci s rychle rozpustnými posilovači apetitu, je skutečným rybím
magnetem a třešničkou na dortu pro vaše návnady. Nerozpouští PVA. Používáme k namáčení, napouštění a
dipování návnad a nástrah, jako jsou boilies, pelety, partikly a návnady v PVA punčochách, k rozmíchávání
method mixů a krmítkových směsí.
P69022
P69630
P69626
P69018
P69021
P69019
P69627
P69016
P69631
P69625
P69017
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P48657
P48658
P48651
P48652
P48653
P48654
P48655
P48656

CHYŤ A PUSŤ MELASA

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

100268
100269
100267

CHYŤ A PUSŤ FLUO DIP 150ML

Ananas
Amur
Vanilka
Scopex
Red halibut
Black halibut
Perník
Orlická mušle
Med
Kukuřice
Jahoda

169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč

www.chytapust.cz

P69629
P69628
P69020
P69015

Chilli
Česnek
Česká švestka
Zahradní ovoce

169 Kč
169 Kč
169 Kč
169 Kč

CHYŤ A PUSŤ BOOSTER JÁTRA NATUR 1L

149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč
149 Kč

Black halibut
Red halibut
Ananas
Kukuřice
Jahoda
Sladké mléko
Zahradní ovoce
Švestka

CHYŤ A PUSŤ PROTEINOVÝ BOOSTER 500ML

Booster nabízí jedinečnou chuť hovězích
jater, vysoký obsah bílkovin a aminokyselin. To vše dodá vašim návnadám ten
správný tunning a v kombinaci s atraktivním aromatem a NHDC sladidlem,
podstatně zvýší vaše šance na úspěch.
Používáme k namáčení, napouštění a
dipování návnad a nástrah, jako jsou
boilies, pelety, partikly a návnady v PVA
punčochách, k rozmíchávání method
mixů a krmítkových směsí.
P69023
1L
219 Kč

Booster nabízí jedinečnou chuť ovocného a rybího extraktu, vysoký obsah
bílkovin a aminokyselin.

P69025
P69026

Česká švestka
Orlická mušle

195 Kč
195 Kč

CHYŤ A PUSŤ PRÁŠKOVÝ POSILOVAČ 80G
Práškové posilovače jsou účinnou zbraní v rukou šikovného rybáře. Můžeme je použít
k zesílení účinnosti námi zvolené směsi nebo je můžeme použít jako suchý dip, pro
zatraktivnění pelet, extrud a boilies.

P69644
P69639
P69643
P69642
P69640
P69638
P69641
P69637

Ananas
Black Halibut
Česká švestka
Jahoda
Orlická mušle
Red halibut
Scopex
Zahradní ovoce

99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč
99 Kč

CHYŤ A PUSŤ SPREJ NA DRAVCE 50ML
Aromatický koncentrát zvyšující účinnost při lovu dravců. V
požadovaném množství nanášíme na nástrahy. Je možnost použít na
jakoukoli nástrahu. Po aplikaci nechte chvilku zaschnout.
P73334
P73335
P73336
P73337

Candát
Sumec
Štika
Úhoř

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

199 Kč
199 Kč
199 Kč
199 Kč
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NABÍDKA
PRUTŮ
P

řinášíme vám velmi obsáhlou nabídku prutů. Vybere si
u nás opravdu každý rybář, ať už na kaprařinu, feeder,
vláčku, sumcařinu nebo plavanou. V naší nabídce najdete
pruty pro začátečníky, ale i pro opravdové fajnšmekry. Zde v
katalogu je pouze malý výtažek oblíbených prutů. Kompletní
nabídku najdete na www.chytapust.cz.

25
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Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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MIVARDI PRUT ALCON CARP 3.6M 3,00LB 3DÍLY 1+1 ZDARMA!

Delphin ETNA E3 osazen kvalitními odlehčenmi SiC očky, které skvěle vedou vlasec. Rukojeť Fullshrink s Eva koncovkou je oproti předchozí generaci
Etny s dělenou rukojetí mnohem teplejší v chladných měsících.
•
•

Třídílný prut, určený pro klasický lov kaprů na položenou. Je vyroben s
použitím vláken ExHRC60 carbon, čímž získá dostatečnou pružnost a
zvýšenou odolnost. Kvalitní zpracování blanku i všech detailů převyšuje
obvyklý standard v této kategorii. Parabolická akce zajišťuje požitek při
zdolávání ryb menších i větších velikostí.
• Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 127cm
• Počet dílů prutu: 3 | Hmotnost prutu: 390g

Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 186cm
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 439g

Kód

121214360

1819,-

DELPHIN PRUT ETNA E3 CORK 360CM 3,00LBS 2DÍL

Kód

M-MBALC360HAKCE

MIVARDI PRUT ENIGMA CARP 3,6M 3,00LB

Delphin ETNA E3 osazen kvalitními odlehčenmi SiC očky, které skvěle vedou
vlasec. Navzdory této zesilující kúře jsme zapracovali na štíhlosti blanků a
tedy opět můžeme směle potvrdit, že patří jednoznačně mezi nejštíhlejší
ve své třídě.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 187cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 358g

101000280

Kód

1744,-

Třídílný prut, určený pro klasický lov kaprů na položenou. Je vyroben s
použitím vláken ExHRC60 carbon, čímž získá dostatečnou pružnost a
zvýšenou odolnost. Kvalitní zpracování blanku i všech detailů převyšuje
obvyklý standard v této kategorii. Parabolická akce zajišťuje požitek při
zdolávání ryb menších i větších velikostí.
• Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 127cm
Kód
• Počet dílů prutu: 3 | Hmotnost prutu: 390g
MIV-ENC360H3

KAPROVÉ

DELPHIN PRUT TORKS EVA 360CM 3,00LBS

1796,-

1036,-

MIVARDI PRUT VECTOR MK2 FC 360H 3,6M 3LB

DELPHIN PRUT CAPRI 3,6M 3,5LB 3DÍL SADA 1+1 ZDARMA
Tento plnohodnotný kaprařský prut je postaven na uhlíkovém blanku.
Osazen je dvojstopkovými očky s výplněmi SIC.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3,5lb | Transportní délka: 1128cm
•
Počet dílů prutu: 3 | Hmotnost prutu: 422g

Kód

121207365AKCE

2119,-

DELPHIN PRUT ARMADA TRAVELER BLACKWAY TELE 330CM 3,00LB
Skvostný teleskopický prut vyšší ligy. Příjemná rukojeť zhotovená z kombinace korku a rubber korku výborně padne do ruky. Osazená je roky
ověřeným DPS sedlem v elegantní černé barvě. Chování blanku je vyvážené,
jako kdyby se nejednalo o teleskop.
•
Délka prutu: 3,3m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 100cm
•
Počet dílů prutu: 8 | Hmotnost prutu: 310g

Kód

121210650
27
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1395,-

Luxusní a stylová verze prutů Vector MK2 s celokorkovou rukojetí.
Použitý AAA grade korek je zárukou maximální kvality a životnosti bez
většího opotřebení. Blank a očka jsou identické se standardními modely
Vector MK2. Pečlivé zpracování každého detailu, FUJI sedlo navijáku a
kvalitní očka Kigan SIC oversized jsou zárukou špičkové kvality.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Transportní délka: 188cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 330g

Kód

MIV-VEC2FC360H2

2651,-

MIVARDI PRUT ENIGMA TELECARP 3,9M 80-150G
Teleskopický prut pro klasický lov kaprů a těžších ryb na položenou.
Silově dimenzovaný blank z ExHRC65 carbonu je kompletně zesílený
opletem z dvanácti tenkých vláken. Nabízí proto dostatečné rezervy
při náhozu i zdolávání. Prut je osazen SIC očky a moderní dvoudílnou
rukojetí.
•
Délka prutu: 3,9m | Akce prutu: 80-150g | Transportní délka: 107cm
•
Počet dílů prutu: 5

Kód

MIV-ENTC390SH
Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

1036,28

FOX PRUT EOS 12FT 3LB ABBREVIATED HANDLE 3DÍL
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
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Počet dílů prutu: 2

Kód

T1501

Trojdílný prut skládající se z 3ks x 4ft sekcí, kompaktní desing ideální pro malé auta a pro
cestování na lehko. Lehká karbonová konstrukce s nízkým obsahem pryskyřice
•
Slik očka
•
40mm zadní očko a 14mm první očko
•
Matný černý povrch
•
Ergonomicky tvarovaná koncovka
•
18mm DPS sedlo navijáku

1499,-

Kód

NASH PRUT DWARF ES 10FT 3LB

1716,-

CRD257

WYCHWOOD KAPROVÝ PRUT RIOT 12FT 3.00LB EVA
- KUP 2 A TŘETÍ MÁŠ ZDARMA!

Když už si všichni uvědomili, že pruty se skládacím spodním dílem jsou
opravdovým tvůrcem hry, Nash se rozhodnul vyvinout pruty Dwarf ES, které
přinášejí tuto mobilitu a praktičnost dostupnou úplně všem.
Stejná skladnost jako u světově populárních prutů Dwarf. Mají sílu, progresivní akci, klip na vlasec, matně černé vyvázání, očko proti zamotání a
zakončeny jsou rukojetí z duplonu nebo smršťovačky.
•
Délka prutu: 3m | Akce prutu: 3lb | Počet dílů prutu: 2

Kód

T1454

1699,-

NASH PRUT X SERIES ROD 12FT X300 3LB

Jejich design a konstrukce jsou odnožím moderního prutu a odpovídají na
moderní styl rybaření. Pevná multi-modulární konstrukce blanku, která
dělá prut silnější, při zachování citlivé špičky.
• dvoustopá očka SIC
• 50mm naváděcí očko
• 16mm špičkové očko
• tenká EVA rukojeť
• černé DPS sedlo pro naviják
• šetrný klip na vlasec
Kód
• laserem vyleptané logo na koncovce prutu

A0256

T1652

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. Blank je vyztužen kevlarovým ovinem, který zajistí
pevnost prutu a je v krásném provedení v bordo barvě. Samozřejmostí
je osazení prutu kvalitními SIC očky. Tento prut je osazen grafitovým
sedlem navijáku a zakončen rukojetí z EVA materiálu.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 3lb | Počet dílů prutu: 3
•
Transportní délka prutu: 126cm | Hmotnost: 306g

2999,-

Kód

NASH PRUT SCOPE CORK 10FT 3LB
Pruty Scope s osvědčeným výkonným karbonovým blankem s uhlíkovou
směsí 1K jsou nyní dostupné s klasickou korkovou rukojetí. Pruty byly pro
rok 2020 aktualizovány a nyní je dostupná širší nabídka testovacích křivek.
U 6 ft prutů byla přidána testovací křivka 1 lb a 2,25 lb pro chytání se splávkem a 2,75 lb modely pro lehčí a jemnější práci.
•
Matné černé Fuji sedlo | Obrácená Minima očka
•
Laserem upravená koncovka s vyobrazeným Scope kompas logem s
drážkou pro isotop | Sedlo pro naviják se Scope kompas logem
•
Délka prutu: 3m | Akce prutu: 3lb | Počet dílů prutu: 2

Kód

T1748
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1990,-

GIANTS FISHING PRUT DISTANT CARP MX 50 12FT 3,6M 3,00LB AKCE 1+1!

Nová řada prutů nash x s hardcore blanky a kultovním stylem nabízí vynikající nahazovací vlastnosti, zdolávací akci a provedení na vysoké úrovni.
•
1K carbon povrchová úprava blanku | 50 mm naváděcí očko | Zužující
se rukojeť prutu s japonskou smršťovací gumou a s profilovanou koncovkou | Lakované černé vázání oček zesílené na čepech | Karbonový
klip | Obrácené vyvázání oček American Tackle Vortex Air

Kód

KAPROVÉ

NASH PRUT KNX COLT ROD 12FT 3LB

5699,-

G-13009AKCE

2390,-

SHIMANO PRUT TRIBAL TX 1A 12FT 2,75LB
Modernější a vylepšená řada oblíbených prutů Tribal TX1. Blank prutu
je štíhlejší, pozměněný je i design. Přestože jsou základní kategorií
kaprových speciálů, jsou ceněny vysoko, protože jsou osazeny pouze
kvalitními komponenty. Umožňují nejen daleké odhozy, ale nabízejí i
báječné zážitky při zdolávání úlovku.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 2,75lb | Počet dílů prutu: 2
•
Transportní délka prutu: 188cm | Hmotnost: 449g

Kód

TX1A12275

1699,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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DELPHIN PRUT BANG 180CM 0,5-5G

BANG! dokáže překvapit i zkušené rybáře poměrem pořizovací ceny a
vysokých užitných vlastností. Pruty výborně sedí v ruce díky ergonomickému tvarování rukojeti z EVA pěny. Dělená rukojeť a její tvar výrazně napomáhá k velmi dobrému vyvážení prutů série BANG! Ani několika hodinový
lov s neustálým nahazováním neunavuje. Kónus karbonového 24T blanku
vytváří “áčkovou” akci s pevným hřbetem a citlivou špičkou prutu. Záběr
se tak okamžitě přenáší do rukojeti prutu, což dovoluje okamžitou reakci
a rychlý zásek.
•
Délka prutu: 180cm | Akce prutu: 0,5-5g | Transportní délka: 95cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 90g

Kód

110382180

646,-

DELPHIN PRUT GAMER 240CM 35G

FOX RAGE PRUT WARRIOR LIGHT SPIN ROD 210CM 5-15G
Nová generace prutů Fox Rage Warrior nabízí neskutečný poměr ceny a
výkonu napříč všemi 14ti modely v nabídce. Vysoce schopné pruty s lehkým, vybalancovaným designem společně s výraznou grafickou stopou.
•
Skvělý poměr ceny a výkonu
•
Evoluce zavedené rodiny prutů Warrior
•
Navrženo pro lov s lehkými nástrahami
•
Délka prutu: 210cm | Akce prutu: 5-15g | Počet dílů prutu: 2

Kód

NRD343

1430,-

Výborný přívlačový univerzál za příznivou cenu, který si bude velmi dobře
rozumět s těžkými jigy, wobblery či plandavkami. Zvolili jsme plnou rukojeť
z EVA pěny, protože tento typ se opět vrací do módy a při přívlačových
prutech s vyšší gramáží jistě oceníte její komfort. Konec a vrchní část EVA
rukojeti jsou tvořeny zajímavou černo-bílou kamufláží. Nad rukojetí najdeme kontrastní modré ovinutí a stejně tak modrou část s označením série
prutů.
•
Délka prutu: 240cm | Akce prutu: 35g | Transportní délka: 125,5cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 150g

Kód

110388240

746,-

DELPHIN PRUT MURENA 270CM 100G

Stylová řada přívlačových prutů, které jsou navrženy pro lov ve městech.
Fox Rage Street Fighter řada prutů nabízí šest modelů, které pokryjí naprostou většinu přívlačových situací.
•
Perfektně pracuje s většími nástrahami | Lehký a vybalancovaný prut
•
Obsahuje Fox Rage Camo vzor na dělené EVA rukojeti
•
Lehké sedlo navijáku | držák háčku | Skvělý poměr ceny a výkonu
•
Délka prutu: 230cm | Akce prutu: 10-35g | Počet dílů prutu: 2

Kód

NRD362

FOX RAGE PRUT WARRIOR ULTRA LIGHT ROD 210CM 2-8G

Silnější, agresivnější, rychlejší! Na danou kategorii až neskutečně štíhlý prutu, jehož cílovými úlovky jsou kapitální dravci jako candát, štika či sumec!
Podřídili jsme tomu kromě ultra silného blanku i komfortní celopěnovou
rukojeť s rubber korkovým ukončením. Blank byl ponechán celý ve své
nespoutané, drsné kráse. Vinutí jednotlivých vrstev karbonu je nejen viditelné, ale na dotyk i lehko rozeznatelné.
•
Délka prutu: 270cm | Akce prutu: 100g | Transportní délka: 139cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 230g

Kód
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2080,-

Nová generace prutů Fox Rage Warrior nabízí neskutečný poměr ceny a
výkonu napříč všemi 14ti modely v nabídce. Vysoce schopné pruty s lehkým, vybalancovaným designem společně s výraznou grafickou stopou.
•
Skvělý poměr ceny a výkonu
•
Evoluce zavedené rodiny prutů Warrior
•
Perfektní model pro ultra lehkou přívlač
•
Délka prutu: 210cm | Akce prutu: 2-8g | Počet dílů prutu: 2

Kód

NRD340
110385270

PŘÍVLAČOVÉ

FOX RAGE PRUT STREET FIGHTER HEAVY SHAD 230CM 10-35G

1021,Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

1430,-
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Dvoudílný přívlačové pruty, vyráběné v nejžádanějších délkách a
gramážích. Nabízí velmi zajímavý kompromis hmotnosti, akce a
velmi nízké ceny.
•
Délka prutu: 270cm | Akce prutu: 10-30g | Transportní délka:
142cm | Počet dílů prutu: 2

Univerzální série POWER GAME postavená na blancích z High Modul karbonu vyznačující se
vysokou pevností a rychlostí při zachování štíhlého průměru. Blanky byly pečlivě vybírány
tak, aby přesně splňovaly požadavky každého modelu.

Kód

MIV-AS270

379,-

MIVARDI PRUT REACTOR SPINN 2,4M 5-20G

Pruty jsou osazeny lehkými a velmi pevnými SIC očky (Long Leg a Micro Rings) zaručující dokonalé vedení vlasce a umožňující daleké hody. Unikátní Gunki sedlo navijáku s elegantním
korkem vám pomůže ucítit i ty nejjemnější záběry.
•
Délka prutu: 270cm | Akce prutu: 15-60g | Transportní délka: 140cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 175g

Kód

43409
Kompletní série přívlačových prutů s mimořádně zajímavým poměrem kvality a ceny. Robustní konstrukce blanku s využitím materiálu ExHRC55
carbon překvapuje rychlostí i kvalitní akcí soustředěnou do špičky prutu.
Široká nabídka délek a vrhacích zátěží vám umožní optimální výběr nejvhodnějšího prutu pro vaše potřeby. Pruty jsou osazeny SIC očky a kvalitní
korkovou rukojetí s praktickou koncovkou v korkovém designu.
•
Délka prutu: 240cm | Akce prutu: 5-20g | Transportní délka: 127cm
•
Počet dílů prutu: 2

Kód

MIV-RES240L

474,-

MIVARDI PRUT ACCORD SPINN 1,80M 1-7G
Moderně zpracovaná série přívlačových prutů s dělenou rukojetí. Vyznačují
se nízkou hmotností, výborným vyvážením a příjemnou manipulací. Jsou
osazeny lehkými jednopatkovými očky, které nenarušují akci prutu. Ve své
cenové kategorii nabízejí vynikající akci a zároveň dostatečně robustní
blank i pro razantnější zdolávání. Dostupné délky a vrhací zátěže plně
pokrývají všechny důležité způsoby lovu na přívlač - od jemného lovu z lodi
až po lov s těžšími nástrahami nebo nahazování ze břehu na delší vzdálenost.
•
Délka prutu: 180cm | Akce prutu: 1-7g | Transportní délka: 96cm
•
Počet dílů prutu: 2

Kód

MIV-ACJ180UL

1701,-

MIV-AVSP210L

www.chytapust.cz

Pruty konstrukčně vyrobené speciálně pro lov s gumovými nástrahami nebo menšími
woblery. Uhlíkový dokonale štíhlý High Modul blank je osazený SIC očky (Long Leg a Micro
Rings) s velice rychlou špičkovou akcí. Spodní část blanku je velice tuhá a plná skryté síly.
Ta je doplněna o lepenou plnou grafitovou špičku pro detekci i těch nejjemnějších záběrů a
dokonalé vedení nástrahy.
Obnažená minimalistická dělená rukojeť v kombinaci EVA a portugalského korku pro dokonalý kontakt s blankem a přenos záběrů. Pruty jsou vhodné především pro lov candátů,
menších štik a okounů. Jemnější modely můžeme použít i na lov pstruhů.
• Délka prutu: 225cm | Akce prutu: 1,5-14g | Transportní délka: 117cm
• Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 119g

Kód

57113

1289,-

ZECK PRUT CHERRY STICK 250CM 5-18GV
Série prutů Cherry Stick byla vyvinuta pro lov okounů. Velice citlivá špička je ideální pro
jigování malých gumových nástrah, vedení různých Finesse Rigs nebo pro lov drop-shotem.
Lehké crankbaity, rotačky nebo plandavky nahodíte jejich prostřednictvím rovněž snadno a
velice přesně. Ze tří dostupných modelů si vybere každý, ať už preferuje lov z lodi, ze břehu,
nebo musí nástrahu dostat opravdu daleko od břehu. Všechny pruty disponují sedlem Fuji
TVS/16 a odnímatelným úchytem háčku Fuji EHKM-OR.

Je určeny pro klasickou sladkovodní i lehkou mořskou přívlač. Jsou osazeny vysoce kvalitními SIC očky a exkluzivním, anatomicky tvarovaným
sedlem navijáku, doplněným otočnou rukojetí s mikroaretací. Lehký a velmi rychlý blank umožňuje opakované přesné náhozy a dlouhý lov bez
únavy. Při zdolávání potom nabízí optimální pružnost a dostatečné rezervy pro boj s většími úlovky.
•
Délka prutu: 210cm | Akce prutu: 5-28g | Transportní délka: 109cm
•
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 149g

Kód

GUNKI PRUT FINESSE GAME S 2,25M M-ML 1,5-14G

1699,-

636,-

MIVARDI AVANTGARDE SPINN 2,1 M 5 - 28 G
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PŘÍVLAČOVÉ

GUNKI PRUT POWER GAME S 2,7M XH 15-60G

MIVARDI ACTIVE SPINNING 2,7 M 10 - 30 G

•
•

Délka prutu: 250cm | Akce prutu: 5-18g | Transportní délka: 129cm
Počet dílů prutu: 2 | Hmotnost prutu: 120g

Kód

9807

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

2799,34

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
•
Délka prutu: 3,3m | Akce prutu: 20-75lb | Počet dílů prutu: 3+3
•
Transportní délka: 116cm

Kód

MIV-ENF330M

GIANTS FISHING PRUT CLX FEEDER TR 12FT MEDIUM
+ HRAZDA + NAVIJÁK ZDARMA!

+

998,-

Feederové pruty jsou vyrobeny z kvalitního grafitu IM6 a mají
středně rychlou akci. Jsou velmi univerzální, výkonné díky své parabolické akci a čtyřmi výměnnými špičkami s různou tvrdostí. Díky
rozsahu nabízených špiček, jste připraveni na jakou situaci a druh
lovené ryby. Souhrn špiček dodávaných k prutu: žlutá - nejtužší,
oranžová - střední tuhost, červená – jemná, zelená ultra jemná. Prut
je osazen kvalitními dvojitě vázanými SIC očky a má ergonomické
DPS grafitové sedlo.
•
Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 90g | Počet dílů prutu: 3+4
•
Transportní délka: 127cm | Hmotnost: 230g

MIVARDI PRUT BOMBER METHOD 360SSH 3,6M 60-120G

Kód

G-13012AKCE

Robustní prut určený pro lehkou kaprařinu. Je vhodný pro delší náhozy s těžkými method krmítky. Tomu napomáhají i velká očka a speciální spodní
očko, které zlepšuje průchod vlasce a prodlužuje délku náhozu. Prut disponuje dostatečnými silovými rezervami pro zdolávání větších ryb.
• Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 60-120g | Počet dílů prutu: 3+3
• Transportní délka: 125cm

Kód

MIV-BM360120

1511,-

DELPHIN PRUT MAGMA M3 LIGHT FEEDER 300CM 90G
Pruty s technologií Delphin 2Power. Tato technologie se skládá ze dvou
podsegmentů, a to PowerWrap a PowerJoin. Oba segmenty jsou aplikovány
na každém modelu série MAGMA M3. Navzdory této zesilující kůře jsme zapracovali na štíhlosti blanků a tedy opět můžeme směle potvrdit, že patří
jednoznačně mezi nejštíhlejší ve své třídě. Také si blanky zachovávají své
nadprůměrně výborné vlastnosti z hlediska nahazování i zdolávání s parabolickou akcí. Blanky jsou osazeny kvalitními odlehčenými SiC očky, které
skvěle vedou vlasec.
•
Délka prutu: 3m | Akce prutu: 90g | Počet dílů prutu: 3+5
•
Transportní délka: 105cm

Kód

101000289

1595,-

+

Pruty jsou vyrobeny z vysoce modulového grafitu IM8 a mají středně rychlou
akci. Tento tenký blank prutu, je navíc vyztužen kevlarovým opletem, pro
vyšší pevnost. Jsou velmi univerzální, výkonné díky své parabolické akci
a čtyřmi výměnnými špičkami s různou tvrdostí. Díky rozsahu nabízených
špiček, jste připraveni na jakou situaci a druh lovené ryby. Souhrn špiček
dodávaných k prutu: žlutá - nejtužší, oranžová - střední tuhost, červená
– jemná, zelená ultra jemná. Prut je osazen kvalitními dvojitě vázaná SIC
očky a má ergonomické NPS grafitové sedlo. Rukojeť je celo korková, vyrobena z prvotřídního Portugalského korku AA kvality
Délka prutu: 3,3m | Akce prutu: 100g | Počet dílů prutu: 3+4
Transportní délka: 116cm

Kód

G-13004AKCE

1749,-

SENSAS PRUT FEEDER WHITE ARROW 300 3,6M MEDIUN 20-80G
White Arrow 300 má široké spektrum využití. Jejich konstrukce je
uzpůsobena především k lovu větších ryb, jako jsou kapři, parmy nebo cejni. Blank je vyroben z HMC uhlíku a doplněn SIC očky. Prut v sobě skrývá
dostatek síly pro lov s těžšími krmítky i pro boj s většími rybami. Rukojeť
prutu je v kombinaci portugalského korku a EVA s horním šroubením navijáku. Ke každému prutu jsou dodávány 3 špičky.
• Délka prutu: 3,6m | Akce prutu: 20-80lb | Počet dílů prutu: 3+3
• Transportní délka: 127cm | Hmotnost: 220g

Kód

www.chytapust.cz

1499,-

GIANTS FISHING PRUT FLUENT FEEDER XT 11FT MEDIUM + NAVIJÁK ZDARMA!

25008
35

FEEDEROVÉ

MIVARDI PRUT ENIGMA FEEDER 3,3 M 20 - 75 G

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

1699,36

AKCE 1+1

NABÍDKA
NAVIJÁKŮ
1+1

ZDARMA

MIVARDI NAVIJÁK ALCON 6000
AKCE 1+1 ZDARMA

NGT NAVIJÁK XPR CARP 4000
AKCE 1+1 ZDARMA

Kvalitní naviják s volnoběžným systémem, vhodný pro lov kaprů a
dalších ryb na položenou. Je vybaven odlehčenou kovovou cívkou, pěti
kuličkovými ložisky pro zajištění hladkého chodu a citlivým brzdovým
systémem s mikroregulací. Náhradní cívka je součástí balení.

Naviják s kovovou odhozovou cívkou, určen k delším hodům. Špičková
řada navijáků od této anglické značky Vám přináší zaručenou kvalitu,
krásný design a hladký chod. Nekompromisní kvalita za super cenu,
doporučujeme! Skutečnost, že naviják je vybaven širokou cívkou,
zabraňuje tvoření paměti na vlasci a nepříjemnému kroucení vlasce.
Parametry:
• Kapacita: 0,20mm – 220m, 0,25mm - 165m, 0,30mm - 110m
• Převod: 5.2:1
• Hmotnost: 348g

Parametry:
•
Kapacita: 0,30mm/350m
•
Převod: 5,2:1
•
Hmotnost: 510g

Kód

M-MBRAL6000AKCE

GIANTS FISHING NAVIJÁK LUXURY
RX 6000, AKCE 1+1 ZDARMA

GIANTS FISHING NAVIJÁK SPX 3000
FD, AKCE 1+1 ZDARMA!

Velmi povedené navijáky s volnoběžnou brzdou, určené k lovu kaprů.
Tělo navijáku je v matně grafitové barvě a předností tohoto navijáku je
vysoká kvalita a hladký chod.
•
Masivní grafitové tělo a rotor |Kovová cívka + náhradní grafitová
cívka
•
8 precizních kuličkových ložisek | 1 válečkové ložisko
•
Pevnostní hnací soukolí | Systém pro perfektní navíjení vlasce
•
Rolnička proti kroucení vlasce | Strojově soustružená aluminiová
klička
•
Precizní systém přední a zadní brzdy | Zastavení zpětného chodu
v jakékoli poloze
Parametry:
•
Kapacita: 0,28mm/300m 0,35mm/220m 0,40mm/200m
•
Převod: 5,2:1
•
Hmotnost: 315g

Velmi povedené a propracované navijáky s jemnou přední mikro brzdou. Tento moderní naviják má krátké kompaktní tělo, ale hlubší cívku s
větší kapacitou pro vlasec. Tělo navijáku je v šedé metalíze a předností
tohoto navijáku je vysoká kvalita a hladký chod.
•
Masivní grafitové tělo a rotor | Počítačově vyvážený rotor
•
Kovová cívka + náhradní grafitová cívka | 6 precizních kuličkových
ložisek
•
Pevnostní hnací soukolí | Systém pro perfektní navíjení vlasce
•
Rolnička proti kroucení vlasce | Rychlosklopná klička
•
Precizní systém přední brzdy | Zastavení zpětného chodu v
jakékoli poloze
Parametry:
•
Kapacita: 0,20mm/300m 0,25mm/195m 0,30mm/135m
•
Převod: 5:1
•
Hmotnost: 230g

Kód

Kód

G-11009AKCE
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1490,-

G-11010AKCE
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890,-

1131,-

Kód

FRL-XPR-4000AKCE

1499,-

OKUMA NAVIJÁK LONGBOW XT 665
AKCE 1+1 ZDARMA!

OKUMA NAVIJÁK AXEON BAITFEEDER AXB 565 AKCE 1+1 ZDARMA

Kód

Kód

Longbow XT má všechny předpoklady, aby dosáhl minimálně stejné
obliby, protože disponuje novými technologickými prvky, jako je multidisková brzda či počítačově vyvážený rotor druhé generace.
•
Automatický systém Bait Feeding | Multidisková brzda
•
5+1BB ložiska pro hladký a plynulý chod
Parametry:
•
Kapacita: 0,35mm/340m
•
Převod: 4,8:1
•
Hmotnost: 586g

54213AKCE

3399,-

Axion je nástupcem velmi oblíbeného modelu Okuma Power Liner, který
byl vylepšen o nové technologie, jako je například multidisková brzda.
•
Automatický systém Bait Feeding | Multidisková brzda
•
4+1BB ložiska pro hladký a plynulý chod | Antireverzní systém
Multi-stop
Parametry:
•
Kapacita: 0,35mm/430m
•
Převod: 4,5:1
•
Hmotnost: 651g

54215-1+1

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

3799,38

MIVARDI NAVIJÁK OMICRON FS10000

OKUMA NAVIJÁK INCEPTION INC 6000 TICA NAVIJÁK SCEPTER GTW 6000 FD

EOS 10000 má všechny předpoklady být skvělým a velmi oblíbeným.
Obsahuje praktický Free Spool - volnoběžný systém, váží jen 558g, je
perfektním navijákem pro lov na středně dlouhé a krátké vzdálenosti.
Parametry:
•
5 kuličkových ložisek | vyvážený rotor | převodový poměr: 5,5:1
•
váha : 558 g

Robustní velkokapacitní naviják s volnoběžným brzdovým systémem vhodný pro lov na velké vzdálenosti z odhozu nebo z vyvážky.
Představuje ideální volbu pro všechny kapraře, kteří hledají velký,
nadstandardně vybavený, kvalitní a spolehlivý naviják v nižší cenové
kategorii.
Parametry:
•
Hmotnost: 710g | Počet ložisek: 8+1 | Převodový poměr: 4,5:1

Okuma Inception je nový naviják který má kompaktní grafitové tělo
odolné vůči korozi.
Parametry:
• Hliníková strojově obráběná cívka | Kovový kulatý klip na vlasec
• Pevná kovová klička s dřevěnou koncovkou
• Oscilační systém šnekové hřídele
• Počet ložisek: 3+1 | Převodový poměr: 5,3:1 | Hmotnost: 466g

Kód

CRL059

2080,-

Kód

M-ROMIFS

1796,-

Kód

60706

1899,-

Inovovaný naviják TICA Scepter s vylepšenou rychlou brzdou ( Fast
Drag) a s kovovými klipy uchycení vlasce. Vynikající kaprový naviják
prověřený praxí. Léty osvědčený a absolutně bezporuchový kaprový
naviják v novém designu.Jednotlivé velikosti se odlišují pouze použitou
cívkou.
Parametry:
•
Počet ložisek: 7+1 | Převodový poměr: 4,1:1 | Hmotnost: 620g

Kód

GTW6000FD

1890,-

MIVARDI NAVIJÁK KAIROS 7000

DELPHIN NAVIJÁK NORD 60

NASH NAVIJÁK SCOPE GT6000 REEL

MIVARDI NAVIJÁK OMICRON 10000

Populární naviják s volnoběžkou, osazený velkou cívkou pro daleké
hody. Kompletně inovovaný systémem uložení osy a nové díly vnitřní
mechaniky. Důležitou součástí je i šnekový převod, zajišťující dostatek
síly v každé situaci.
Parametry:
•
Počet ložisek: 7 | Převodový poměr 5.2:1 | Náhradní cívka: ano

Jedná se o plnohodnotný naviják s volnoběžnou brzdou, postavený na
základě, vycházejícím z ověřeného a oblíbeného modelu Choco. Chod
je velmi příjemný a hladký. Klika velmi pohodlná. Vše funguje přesně a
spolehlivě. Černo modré tělo je vyrobeno z tvrzeného plastu, který se
při navíjení nekroutí.
Parametry:
•
Počet ložisek: 4+1 | Převodový poměr 4.6:1 | Hmotnost: 475g

Navijáky Scope GT jsou opravdovými dříči, na které majitelé krátkých
prutů dlouho čekali- brutální výkonnost v nezničitelném kompaktním těle byly roky vyvíjeny tak, aby mohly být použity při lovu těch
největších kaprů na světě.
Parametry:
• Počet ložisek: 9+1 | Převodový poměr: 4,9:1 | Hmotnost: 489g
• Vyměnitelné černé a dřevěné kličky

Robustní velkokapacitní naviják vhodný pro lov na velké vzdálenosti z
odhozu nebo z vyvážky. Tuhé a pevné tělo z grafitové slitiny je osazeno
masivním šnekovým převodem a devíti zapouzdřenými nerezovými
ložisky.
Parametry:
•
Počet ložisek: 8+1 | Převodový poměr: 4,5:1 | Hmotnost: 630g

Kód

Kód

Kód

Kód

MIV-RKAIR70

1282,-

289029160

697,-

SHIMANO NAVIJÁK MEDIUM BAITRUNNER CI4+ LC 5500 XTB

Kód

MBTRCI4XTBLC

www.chytapust.cz

T2041

5699,-

M-ROMI

1606,-

SHIMANO NAVIJÁK SPEEDMASTER 14000XTC

Navijáky jsou vylepšeny o celou řadu nových technologií a konstrukčních
prvků, jako jsou převodovka Hagane, uložení převodovky X-SHIP, vysokorychlostní brzda Hi-Speed Drag, ochrana proti vodě X Protect, tělo
i rotor z kompozitu CI4+ a samozřejmě Baitrunner pro systém volné
cívky. Tyto navijáky jsou nejoblíbenější především mezi kaprovými trofejními rybáři v celé Evropě.
Parametry:
•
Počet ložisek: 6+1 | Převodový poměr 5.3:1 | Hmotnost: 500g
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KAPROVÉ

FOX NAVIJÁK EOS 10000

6390,-

Naviják Speedmaster 14000 XTC/XSC jako novinka roku 2019 je novou
verzí úspěšného navijáku Speedcast XTB/XSB z roku 2015. Naviják
prošel výrazným vylepšením technických parametrů, vlastností i celkového vzhledu. Tento naviják je ideální pro surfcastingový a kaprový
rybolov.
Parametry:
•
Počet ložisek: 4+1 | Převodový poměr: 4,3:1 | Hmotnost: 645g
•
Náhradní cívka: Ne

Kód

SMBP14000XTC

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

2899,40

OBLEČENÍ

DELPHIN NAVIJÁK HEXA 30

TRIČKA

DELPHIN NAVIJÁK CHILLI 2000

KUMU TRIČKA

Model Chilli sice cenově patří do základní skupiny navijáků, provedením
a výbavou se však rozhodně řadí do vyšší kategorie. Tento naviják vás
dokáže překvapit od první chvíle. Už v základu disponuje kovovou cívkou i klikou.
Parametry:
•
Počet ložisek: 3+1 | Převodový poměr 4.9:1 | Hmotnost: 270g

Kód

286038120

462,-

FOX RAGE NAVIJÁK PRISM X 2500

Příjemný a hladký chod bez jakýchkoliv rušivých elementů, ideální
kapacita vlasce a optimální převodový poměr 5.1:1 jsou atributy, na
kterých Hexa staví své pilíře. V balení naleznete hlavní kovovou a
náhradní plastovou cívku. Klika je také kovová a má madlo, které se
drží velmi komfortně i po hodinách používání.
Parametry:
•
Počet ložisek: 5+1 | Převodový poměr 5.1:1 | Hmotnost: 280g

Kód

286041030

797,-

SHIMANO NAVIJÁK SAHARA 2500 FI

Make Your Own Luck

Kód
P87203

Snakes & Stones

Kód
P87211

699,DELPHIN TRIČKO RAWER CARPATH

Kód
P87219

699,699,NASH TRIKO TACKLE T-SHIRT GREEN
Kvalitní 100% bavlněná trička se
stylovým znakem Nash. Zelené
tričko má typické logo ryby Nash.
Na základě poptávky jsou nyní k
dispozici i pro menší fanoušky s velikostí pro 10-12 a 12-14 leté včetně
velikost S (Small).

Delphin RAWER Carpath je série stylových triček dodávaných v zelené
army barvě, určených nejen k vodě,
ale i na běžné nošení. Vyrobeno je z
příjemného materiálu a vyznačuje se
kvalitním zpracováním, a proto bude
vaším pohodlným společníkem, i
když zrovna nebudete lovit ryby.
• Složení: 100% bavlna
385,Kód: P81544
Fox Rage Prism X poskytuje neuvěřitelné vlastnosti za vynaložené
peníze. Je to skvělý doplněk našich Prism X prutů. Uhlíkový rotor
značně snižuje hmotnost navijáku. Měkká a snadno uchopitelná rukojeť.
Nadměrná velikost rolničky, která zabraňuje kroucení vlasce, šňůry. Super jemná brzda | Náhradní cívka dostupná samostatně
Parametry:
•
Počet ložisek: 9+1 | Převodový poměr 5.0:1 | Hmotnost: 212g

Naviják Sahara představuje výkonný přívlačový naviják s bezpříkladnou
životností za neuvěřitelnou cenu. V konstrukci G-Free Body využívá
převodovku HAGANE a uložení převodovky X-Ship. Naviják nabízí skvělé
parametry i užitnou hodnotu, čímž osloví nejen nováčky, ale i zkušené
rybáře.
Parametry:
•
Počet ložisek: 4+1 | Převodový poměr 5.0:1 | Hmotnost: 250g

Kód

Kód

NRL032

1820,-

SH2500FI

Kód

Triko s krátkým rukávem a skvělým
designovým potiskem na ryby i
běžné nošení.
• Kvalitní materiál 100% bavlna.

www.chytapust.cz

499,-

390,-

Kvalitní bavlněné černé tričko s
V-éčkovým výstřihem pro ještě
uvolněnější R-SPEKT styl. Vzadu za
krkem se nachází kombinace nápisu
“R-SPEKT limited edition” spolu s
dalším motivem kapra.
Materiál:
•
100% bavlna
Kód:

P86629

849,-

SAVAGE GEAR TRIKO SIMPLY JAW TEE ZFISH TRIČKO BOILIE T-SHIRT OLIVE GREEN
Stylové tričko Simply Savage s krátkým rukávem v moderním designu
zdobené výšivkami a potiskem.
• Vysoce kvalitní 100% bavlna
• Měkký límec
• S logem Savage Gear (čelisti)

4190,Kód:
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P80827

P74089

R-SPEKT TRIČKO CARPER ČERNÉ

DOC TRIKO RYBIČKY SVĚTLÉ KHAKI

Kód:

Stradic CI4+ FB využívá přepracovanou konstrukci předchozího modelu
a opět posouvá hranice v konstrukci lehkých navijáků střední cenové
kategorie! Rotor Magnumlite výrazně vylepšuje celkové chování, které
ocení rybáři, očekávající nejvyšší možnou citlivost a odezvu. K němu
si představte lehké a dokonale vyvážené tělo G Free Body z kompozitu
CI4+, výkonnou převodovku Hagane s uložením X-Ship a systém Coreprotect na ochranu proti vodě – a máte prvotřídní naviják.
Parametry:
•
Počet ložisek: 6+1 | Převodový poměr 6.0:1 | Hmotnost: 190g

STCI42500HGFB

Kód:

1690,-

SHIMANO NAVIJÁK STRADIC CI4+ 2500 FB HG

Serpent

P60696

299,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

Stylové tričko pro rybáře vyrobeno z prvotřídní 100% bavlny. Na
výrobu byli použity nejexkluzivnější
materiály, jsou velmi měkké, a s
tím nejlepším možným příjemným
pocitem na dotek.

Kód:

P70229

299,-
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DELPHIN MIKINA RAWER ONE TACKLEPOCKET

GIANTS FISHING MIKINA S KAPUCÍ ČERNÁ

Materiál: bavlna 80%, polyester 20%
Lze prát v pračce na 30°C.

Složení: 60% polyester, 40% bavlna
Kód:

P87440

799,-

KUMU MIKINA TALL TALES

Kód:

P81727

PROLOGIC BUNDA BANK BOUND 3-SEASON JACKET FOX BUNDA GREEN & SILVER SHELL HOODIE
Lehká třísezónní bunda v zajímavém
camo designu, díky které budete
připraveni na všechny typy počasí.

•
•
•

•
•

Prodyšnost 5.000mvp
100% polyester síťovaná podšívka

•
•
•
•

5000mm voděodolnost
3000g/m2 prodyšnost
Mikro fleece podšívka na kapuci a tělu
Vyšité stříbrné logo
Kapsa na hrudi se zipem
Lemovaný pas a rukávy
Zip po celé délce

Kód:

P49403

Kód:

P72112

1499,-

DELPHIN BUNDA CRUISER LITE

Kód:

P74952

Velice kvalitní nepromokavá bunda,
která tě spolehlivě ochrání před
deštěm a vlhkem. Perfektní ochrana
pro lovce z lodě, ale i ze břehu.
Materiál:
50 % Polyurethan / 50% Polyester
vodní sloupec: 30 000mm

1395,-

DELPHIN KALHOTY CRUISER LITE

Kód:

Kód:
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P74957

175,-

101000641

Kód:

101000642

P69900

967,-

1395,-

www.chytapust.cz

Spolehlivá ochrana před vodou a
vlhkem. V kombinaci s Rain Jacket
ideální kombinace do dešťě.
Materiál:
50 % Polyurethan / 50% Polyester
vodní sloupec: 30 000mm

Kód:

P69786

Lehké a flexibilní univerzální boty
které jsou k dispozici ve středně
vysoké a vysoké verzi

760,-

Kód:

2499,-

Nízká hmotnost a flexibilní bota
Podšívka ze síťoviny s voděodolnou
membránou. Hlavní vrchní materiál
je ošetřen semišovou kůží PU
vyztužené v oblasti špičky a paty
Protiskluzová, hluboká gumová
podrážka. Vyjímatelná tvarovaná
vnitřní vložka

175,-

RIDGEMONKEY DROPBACK SNAPBACK

FOX KŠILTOVKA CAMO TRUCKER

P87596

PROLOGIC BOTY BANK BOUND TREK BOOT

Kód:

P86044

2999,-

PROLOGIC BOTY KIRUNA BOOT DARK BROWN
Kód:

CHH006

520,-

DELPHIN ZIMNÍ ČEPICE FOLKSCHOOL

101001193

197,-

SAVAGE GEAR KUKLA BALACLAVA

Kód:

RM DBSB GR

499,-

Pevné univerzální boty určené
primárně pro rybáře z kvalitní kůže.
• Odolná 2mm vysoce kvalitní
kůže
• Gumou zesílené oblasti okolo
paty a prstů
• 100% voděodolná a prodyšná
membrána pro udržení sucha a
maximálního komfortu
2999,Kód: P51931

R-SPEKT KULICH BEANIE ŠEDOČERNÝ

Kód:

760940

379,-

NGT CHRÁNIČ OBLIČEJE FACE GUARD

DELPHIN HOLÍNKY BRONTO

ZECK KALHOTY RAIN TROUSERS CATFISH

Kalhoty Delphin CRUISER Lite doplňují
stejnojmennou bundu. Membrána
s vodním sloupcem 3000mm a pohodlná síťovina. Regulovatelné šle
lze odzipovat. Najdeme zde kapsy s
voděodolnými zipy. Ve spodní části
nohavic se nacházejí 25cm dlouhé
zipy pro rozšíření nohavice.
Kód:

P38116

DELPHIN KŠILTOVKA RAWER TRUCKER DELPHIN HYPER SNAPBACK

Kód:
Kód:

PROLOGIC BOTY TREK BOOT MEDIUM HIGH

1820,-

ZECK BUNDA RAIN JACKET CATFISH

Voděodolná bunda Delphin CRUISER
Lite nabízí velmi dobrý poměr mezi
kvalitou a cenou. Mezi vnější vrstvou ripstopového charakteru a
příjemným vnitřním síťováním se
nachází membrána, která je z vnitřní
strany nalaminovaná na vnější látku.

1040,-

Pohodlné tepláky velmi oblíbeného
střihu s efektním potiskem, v
pase opatřeny pružnou gumou a
stahováním na šňůrku, mají dvě
boční kapsy.
Materiál:
80% bavlna, 20% polyester, 280g/
m2.

Mikina kombinuje izolační a tepelné
vlastnosti nákrčníku s praktickou
kapucí. Nabízí kompletní ochranu
bez ohledu na povětrnostní podmínky díky vestavěnému nákrčníku.
Buď jej srolujte dolů pro zahřátí
a pohodlí krku, nebo jej použijte
jako chránič obličeje před mrazem,
větrem a deštěm.
Kód: P75619
2399,-

1499,-

P86242

DOC TEPLÁKY URBAN

NASH MIKINA SNOOD HOODY

Mikina se zipem a kapucí, na přední
straně s designem koi kapra na prsou a na zadní straně velký koi kapr
s nápisy.
Materiál:
•
100% bavlna, 320gsm.

Kód:

Kód:

871,-

P84866

Tepláky Delphin RAWER jsou součástí
série stylového oblečení pro volný
čas, která přináší novou dimenzi
komfortu. Dostupné jsou v tmavozelené barvě a doplněné o velmi
pohodlné černé manžety na pasu a
na koncích nohavic.
Materiál:
60% polyester, 40% bavlna
821,Kód: P84873

Fox tepláky s Fox Camo panelem na
bočních a zadních kapsách.
• Boční kapsy na zip
• Zadní kapsa se zapínáním na
magnetický cvoček
• Elastické žebrované manžety
kotníku a pas
80% bavlna, 20% polyester

Mikina s kapucí, která přináší novou
dimenzi komfortu. Prostorná kapsa
TacklePocket na dvojitý zip v přední
části, která byla navržena tak, aby
si tam rybář mohl pohodlně odložit
vše, co potřebuje mít po ruce

Mikina od firmy Giants Fishing černé
barvy. Dostání ve velikostech M, L,
2XL, 3XL a také 4XL.

DELPHIN TEPLÁKY RAWER

FOX TEPLÁKY BLACK/CAMO JOGGER

Kód:

59215

349,-

DELPHIN FLÍSOVÝ RUKAVICE CAMP

Kód:

FC-SNOOD-DLX-GC

249,-

NGT NEOPRÉNOVÉ RUKAVICE GLOVES

Samotná bota má mírně užší tvarování, což způsobí nižší tepelné
úniky během zimy, ale i příjemnější
chůzi, kdy noha v botě zbytečně
“neutíká”. Netřeba se však bát
zhoršeného vyzouvání či obouvání.
Mysleli jsme i na lidi, kterým se do
holínek hůře ohýbá.
Kód:

603,Kód:

P56786

265,-

Kód:

P51742

P76302

597,-

289,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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GIANTS FISHING LEHÁTKO BEDCHAIR 6LEG

MIVARDI LEHÁTKO COMFORT XL6

MIVARDI BIVAK NEW DYNASTY XL

NASH BIVAK TITAN HIDE XL CAMO PRO

Zesílená a velmi odolná ocelová konstrukce. Matrace lehátka je vyrobena z nylonu 600D oxford. Šest samostatně stavitelných noh, které mají
zcela nový a spolehlivý systém aretace. Výplň matrace je ze speciální
pěny o hrubosti 25mm, což zaručuje vysoký komfort. V dolní části matrace je pod nohami použitý speciální omyvatelný materiál.
Parametry:
Délka: 207cm | šířka: 78cm | výška: 33-43cm | Nosnost: 140kg

Velké, ploché a dokonale komfortní lehátko. Měkký polštář a bohatě
polstrovaná matrace s hřejivým fleecovým potahem zajišťují pohodlí i
při delších výpravách. Krajní části potahu matrace jsou vyrobeny ze
silného, pevného a omyvatelného materiálu B-POL 600D, který je téměř
nezničitelný a zajišťuje dlouhou životnost.
Parametry:
Délka: 210cm | šířka: 86cm | výška: 35-50cm | Nosnost: 140kg

Prostorný bivak z materiálu M-TEC 410 s vodním sloupcem 10000 mm
a konstrukcí z masivních 19 mm trubek. Šířka bivaku je variabilně
nastavitelná ve třech polohách po 15 cm. Prodloužený kšilt umožňuje
pootevření bivaku i za deště a při použití druhého pláště vytváří prostornou předsíň. Parametry:
Trans.rozměr: 25x25x115cm | Rozměr: 335x295x170cm
Max. výška: 175cm | Hmotnost: 18kg

Díky osvědčené, rychle rozložitelné a lehké, ale velmi pevné a tuhé
konstrukci kombinované s materiálem Aqua Sense Hydra v Nash camo
vzoru nabízí bivak vše, co rybář potřebuje. Průchod vzduchu, který je
zajištěn pomocí čtyřmi síťovanými panely. Camo síťka proti hmyzu.
Parametry:
Rozměr: 275x245x205cm | Trans. rozměry: 132cm | Vodní sloupec:
10000mm | Hmotnost: 8,4kg | Výška v bivaku: 152cm

Kód

G-21010AKCE

2499,-

Kód

M-BCHCO6

2651,-

9990,-

Kód

T4215

12399,-

DELPHIN LEHÁTKO GT8 CARPATH

GIANTS FISHING LEHÁTKO FLEECE CAMO XXL

TRAKKER BROLLY TEMPEST 100 T

HAIBO ELEKTROMOTOR M150 3HP 70LBS 12V

Extra lehké a pohodlné flat lehátko s rovnou konstrukcí. Silná matrace
je tvořena kombinací látky 600D s kamuflážovým vzorem Carpath a
příjemnou fleecovou vrstvou procházející středovou částí až k hlavě.
Pro transport je navíc postel vybavena dvěma popruhy s konektory na
bocích, které usnadňují její transport.
Parametry:
Délka: 205cm | šířka: 80cm | výška: 30-42cm | Nosnost: 190kg

Lehátko má 8 samostatně nastavitelných nohou, které jsou zakončeny
packami, které zabraňují zaboření do bláta.Polstrování matrace má termo izolační vlastnosti a chrání Vás před chladem, vlhkem v kombinaci s
fleecovou středovou částí.
Parametry:
Délka: 220cm | šířka: 98cm | Nosnost: 130kg

Oproti předešlé verzi tohoto přístřešku byla zvětšena jeho výška. Dále
byly přidány dva větrací otvory na zadní straně, která poskytují lepší
proudění vzduchu. Při výrobě byly použity nepřetáčivé tyče, zesílený
vysoce voděodolný materiál a vylepšený středový blok.
Parametry:
Rozměr: 235x250x150cm | Hmotnost: 6,9kg

Vysoce kvalitní a velmi výkonný elektromotor. Je na jednu 12 V baterii, má sílu 3 HP a tah na vrtuli 70 LBS, což z něj dělá nejsilnější 12 V
motor na trhu. Umožňuje mu to vysoce efektivní motorová jednotka a
špičková hydrodynamická ergonomie. Má výborné zpracování, nerezovou nohu o délce 91 cm, výsuvnou rukojeť a digitální číslicový displej,
který informuje o stavu baterií.

Kód

Kód

Kód

Kód

410095965

3866,-

G-21054

3499,-

MIVARDI LEHÁTKO CAMOCODE AIR8

TR202270

8099,-

M150

9999,-

FOX NAFUKOVACÍ ČLUN 290 GREEN INFLABLE BOAT 2,9M - AIR DECK GREEN
Luxusní osminohé lehátko s dvojitou matrací. Uvnitř lehátka je ukryta
velmi odolná samonafukovací matrace s ventilem. Nad touto matrací
se nachází další výplň z dutých vláken, překrytá hřejivým a pohodlným
fleecovým potahem.Tato kombinace zajišťuje nepředstavitelný komfort i tepelnou izolaci. Lehátko je 100% ploché díky konstrukci rámu.
Pokročilý napínací systém ve střední části umožňuje zvýšit celkovou
“tvrdost” matrace.
Parametry:
Délka: 220cm | šířka: 90cm | výška: 38-50cm | Nosnost: 160kg

Kód

M-BCHCCA8
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Kód

M-BIVNDXL

www.chytapust.cz

6641,-

V porovnání s předchozí verzí člunu FX290, poskytuje ještě větší stabilitu a vnitřní prostor, kulaté konce komor pro větší stabilitu na vodě,
ale také pro větší vnitřní prostor. Přední část vyvýšená pod větším
úhlem pro lepší navigaci ve vlnách. Silný 0.9mm odolný materiál. Černá
hliníková vesla a lehké černé hliníkové sedadlo. Černé dřevěné zrcadlo
s ochranným držákem na připevnění motoru.
Parametry:
•
Trans.rozměry: 123x60x32cm | Váha: 35,5kg | Max.zatížení:396kg
•
Trans.rozměry podlahy: 103x53x9cm | Váha podlahy: 10,1kg

Kód

CIB025

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!

28600,46

MIVARDI KŘESLO COMFORT QUATTRO

MIVARDI PŘÍSTŘEŠEK BASE STATION

Skvěle navržené křeslo, které plní přání mnoha rybářů. Je vybaveno
anatomicky tvarovaným opěradlem a silně polstrovaným neoprenovým
polštářem. Všechny čtyři nohy jsou teleskopické, vybavené spolehlivou
aretací a velkými patkami proti zaboření.
Parametry:
•
Nosnost: 160kg | Hmotnost: 5,1kg | Polohovatelné opěrky

Multifunkční přístřešek pro pohodlný pobyt u vody. Jeho konstrukce
umožňuje velmi rychlé sestavení a složení. Masivní konstrukce z 19 mm trubek, zatloukací kolíky a přídavné kotvící šňůry zajišťují dokonalou stabilitu v každém počasí. Pevný kšilt chrání prostor předních dveří před deštěm.
Parametry:
• Vodní sloupec: 8000mm | Trans.rozměr: 130x20cm | Hmotnost:12kg

Kód

Kód

1891,-

M-CHCOMQ

5691,-

NASH SEDAČKA INDULGENCE LOW MOON CHAIR

MIVARDI CELOZAKRYTÝ DEŠTNÍK PVC - CAMOU

Jedná se o nízkou variantu křesla Moon Chair. Křeslo má extra pevný rám se
sklápěcím nůžkovým systémem, který umožňuje ploché složení pro snadnou přepravu nebo použití v nízkoprofilových přístřešcích. Nyní je také
opatřeno dvěma vnitřními síťovanými kapsami pro cennosti.
Parametry:
•
Nosnost: 130kg | Hmotnost: 6,2kg

Deštník s bočnicí a odnímatelnou přední stěnou. Je vybaven jedním předním
a dvěma bočními okny. Potah je vyroben z lehkého, avšak 100% nepropustného „pogumovaného“ materiálu v zajímavé maskáčové úpravě s lepenými
švy. Silnostěnná tyč zajišťuje vysokou stabilitu. Deštník je vybaven čtyřmi
kotvícími lany pro zvýšení stability, zipy deštníku jsou překryty látkou proti
zatékání, sada kolíků a obal. Výška bočnice 135 cm

Kód

Kód

2759,-

T9475

M-AUSC250FC

2461,-

MIVARDI STOLIČKA SIMPLE PRO

MIVARDI DEŠTNÍK S BOČNICEMI EASY 220

Jednoduchá a skladná stolička s opěrkou a pevným, snadno udržovatelným
potahem.
Parametry:
•
Nosnost: 100kg | Hmotnost: 2,54kg

Základní model nylonového deštníku s bočnicí, vhodný pro ochranu před
větrem a mírnějším deštěm. Oproti většině konkurenčních modelů je vybaven zesílenou tyčí, která vydrží i použití v silném větru. V bočnici jsou
vsazena dvě boční okna.
Parametry:
• Hmotnost: 3,01kg | Rozměr: 2,2m

Kód

Kód

599,-

M-CHSIMPR

MIVARDI STOLIČKA SIMPLE POWER
Klasická stolička s extrémně pevnou konstrukcí i potahem, testovaná na
nosnost přes 140 kg.
Parametry:
•
Nosnost: 140kg | Hmotnost: 1,4kg

Kód

M-CHSIMPO

246,-

M-AUSE220

1131,-

LOWRANCE ECHOLOT HOOK² 4X GPS SE SONDOU
BULLET SKIMMER + BATERIE ZDARMA
Nejjednodušší vyhledávač ryb na světě, HOOK² 4x 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

14015-001AKCE

4419,-

GIANTS FISHING SEDAČKA CHAIR GAUBE XT

DEEPER CHIRP+ FISHFINDER NAHAZOVACÍ SONAR

Zcela nová sedačka, která má inovativní výškově nastavitelnou opěrku
hlavy a praktické polohování zádové opěrky pomocí područek.
Nastavitelná opěrka hlavy | Loketní podpěry s polohovatelným nastavením
opěradla | Ocelová konstrukce o průměru 22 a 25 mm | Velké pacičky proti
zaboření do bláta | Rozměry: 47 x 56 x 42/89 cm | Váha: 6,8 kg

První nahazovací chytrý sonar s podporou gps a wi-fi a technologií chirp.
Tuto výkonou technologii původně vyvinulo americké námořnictvo, už léta
je ale k dispozici i rybářům lovícím z lodě. A od nynějška ji konečně budou
moci využívat VŠICHNI RYBÁŘI, kteří ji s sebou budou moci vzít KAMKOLI,
aby se na ryby mohli vypravit KDYKOLI – protože rybář nikdy neví, kdy ho
srdce vytáhne k vodě.

Kód

G-21001

47

M-SHEBS

2099,-

www.chytapust.cz

Kód

DEEPER-CHIRP

8199,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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DELPHIN STOJAN RODPOD RPX 4 BLACKWAY

DELPHIN SPACÍ PYTEL ZONA FATRA

Delphin RPX-4, který nabízí nečekanou variabilitu. V základním balení najdete hrazdy na 3 pruty. Délka stojanu se dá nastavit v rozmezí 84-138cm.
Stojan je dodávaný v nepromokavém transportním pouzdře.
Parametry:
•
Hmotnost: 2,6kg | Trans. rozměr: 90x20x7cm | Materiál: Hliník

Teplý a komfortní spací pytel FATRA vám nedovolí během rybolovu zmrznout. Povrch spacího pytle je vyhotoven z odolného a příjemného nylonového materiálu v barevné dvojkombinaci khaki a černá. Vnitřní prostor
je tvořen černým měkkým fleecem. Dovnitř spacího pytle se dostanete
oběma stranami, neboť spacák má zipy vlevo i vpravo.
• Rozměry: 220x90cm | Hmotnost: 3,15kg | Trans.rozměry: 56x35cm

Kód

Kód

870000329

2444,-

MIVARDI STOJAN TRIPOD PREMIUM

DELPHIN PODBĚRÁK ARMADA 90X90CM

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.
Parametry:
•
Hmotnost: 3,6kg | Trans. rozměr: 82x24cm

Extrémně štíhá a lehká dvoudílná uhlíková rukojeť. Za špičkovou rukojetí
nezaostává ani hlava podběráku. Ramena jsou pevná a v jejich spodní části
opět dominuje přesná strojařská práce Konektory ramen mají totiž sražené
hrany pro ještě jednodušší spojení hlavy s rukojetí. Samotná sít má velmi
jemnou strukturu (5x5mm) a nehrozí tedy žádné poranění úlovku.
Trans.rozměr: 117x17cm | Délka ramen: 90x90cm

Kód

Kód

M-MBRPPRE

1986,-

ZFISH SADA HLÁSIČŮ HELIOS 2+1
U hlásičů lze klasicky regulovat hlasitost, tón a citlivost. Navíc je možné
vybírat až ze 7 různých barevných diod. Při nočním chytání se můžete
spolehnout na modrou poziční diodu. Tyto hlásiče záběru jsou vybaveny
odjímatelnými záchytnými chrániči pro ochranu vašich prutů proti vypadnutí. U příposlechu lze nastavit hlasitost i tón a jeho dosah je až 150 metrů.

Kód

ZF-2158

2499,-

1198,-

946006143

ZFISH PODBĚRÁK SYNAPSE CLN 42 CARBON
LANDING NET + PLOVÁK ZDARMA!

U hlásičů lze klasicky regulovat hlasitost, tón a citlivost. Navíc je možné
vybírat až ze 7 různých barevných diod. Při nočním chytání se můžete
spolehnout na modrou poziční diodu. Tyto hlásiče záběru jsou vybaveny
odjímatelnými záchytnými chrániči pro ochranu vašich prutů proti vypadnutí. U příposlechu lze nastavit hlasitost i tón a jeho dosah je až 150 metrů.

Kód

1899,-

ZF-3223

FLACARP SADA HLÁSIČŮ F1 S PŘÍPOSLECHEM 3+1

SURETTI OBAL NA PRUTY TŘÍKOMOROVÝ

Sada špičkových signalizátorů záběru FLACARP F1 s vysílačem příposlechu
a přijímače příposlechu FLACARP RFX. Signalizátor FLACARP F1 i přijímač
RFX vynikají nadčasovým designem a jsou vyrobeny z extrémně odolných
materiálů. U hlásiče zvýšenou odolnost proti dešti zajišťuje obvodové
těsnění. Revoluční typ snímání vlasce dovoluje nastavení velmi jemného
potahu již od 1,4mm s regulací citlivosti až do 14cm.

Kvalitní, rozměrný, pevný a nepromokavý obal je vyroben ze 100% polyesteru, který je z vnitřní strany pogumován. 2x prošité švy zaručují vysokou
nosnost a odolnost i při extrémním použití. Tříkomorový obal na pruty pojme téměř vše potřebné na vaši rybářskou výpravu.
Dostupné velikosti: 85, 95, 110, 125, 135, 145, 155, 165cm

Kód

FLACS31

10760,-

Kód

P20016

od

1049,-

GIANTS FISHING SPACÍ PYTEL ALL SEASON 2 IN1

MIVARDI OBAL NA PRUTY ECO 150 CM

Spací pytel určen jak do extrémních podmínek, tak při vyjmutí vnitřní
části lze používat celoročně. 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.
Rozměry: 210x90x10cm | Váha: 7,5kg | Extrém: -20 °C, komfort: -12 °C

Dvoukomorové obaly pro přepravu teleskopických prutů z odolného a
nepromokavého materiálu B-POL600D. Jsou vybaveny uchy na přenášení,
popruh pro zavěšení přes rameno a praktickými bočními kapsami. Nabízejí
vynikající poměr kvalita / cena.
Parametry:
Délka: 1,5m | Počet komor: 2 | kapsy: 24 x 24 x 7 cm

Kód

G-22210
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2318,-

410096010

3499,-

www.chytapust.cz

Kód

M-RHEC150

599,-

Veškeré zboží lze objednat i telefonicky na tel.: 377 477 291 a do 24 hodin ho máte doma!
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BIVAK THUNDER 2 MAN

+ 6 nohé LEHÁTKO + SPACÍ PYTEL

7990 Kč

Chyby v tisku vyhrazeny.
Ceny se během kalendářního roku 2021 mohou měnit.

