
Pokud se mají při moderním lovu pstruhů potkat inovace s přesvědčivou 

technikou a excelentním designem, pak se tak stalo u Magic Trout! Nejedeme 

striktně svázáni pouze po jedné linii, ale všechny produkty vyvíjíme přímo u 

vody a vkládáme do nich to nejlepší až po ten nejmenší detail. Magic Trout – 

moderní způsob lovu pstruhů. 
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MT2 MT3

CITO SPINNING
Nový smekací naviják Cito Spin přesvědčí po optické i technické stránce 
jako výrobek se všemi moderními aspekty současné doby. Dokonale se hodí 
k sérii prutů Cito, a to nejen díky svému čistému a zároveň modernímu 
designu. Nejde jen o nádherně moderní kus díky inovativnímu designu, ale 
své dokáže nabídnout všem náročným nadšencům lovu pstruhů i po stránce 
technické sériové výbavy. Lehký chod převodů a jemně nastavitelná přední 
mikrobrzda dělají z tohoto navijáku skutečně univerzální talent: od lehké pří-
vlače přes lov u dna až po rybaření s těžkými odhozovými zátěžemi. Cito vše 
zvládá s lehkostí a naprostou bravurou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná přední brzda
 · Ergonomicky tvarovaná klička pro optimální přenos síly
 · Rolnička omezující zamotání vlasce
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka
 · Perfektní návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 1280

0399 020 30 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 1280

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 1370
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MT4 MT5

Naviják designem odpovídající Pulseye sérii rozhodně 
nesmí chybět a lépe se snad k ní ani hodit nemůže. 
Skvělý design jde ruku v ruce s fenomenální technikou. 
Tento naviják by neměl chybět na žádném Magic Trout 
prutu!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém s uhlíkovými disky
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové 
vzdálenosti
 · S-křížový návin vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0359 020 1220 195 / 0,25 5,2:1 65 cm 12 2,0 kg / 4,4 lbs 235 g 3100

PULSEYE

Naviják designem odpovídající Pulseye sérii rozhodně 
nesmí chybět a lépe se snad k ní ani hodit nemůže. 
Skvělý design jde ruku v ruce s fenomenální technikou. 
Tento naviják by neměl chybět na žádném Magic Trout 
prutu! Ve variantě Pacemaker s velmi rychlým převodem. 
Ideální pro případ, kdy je potřeba lovit rychle.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kryt navijáku je celohliníkový, aby nedocházelo ke zkroucení
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém s uhlíkovými disky
 · Anti-twist rolnička
 · Hliníková cívka s tvrzenou přední hranou pro delší odhozové 
vzdálenosti
 · S-křížový návin vlasce
 · Rychlý návin vlasce

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 3280

PULSEYE PACEMAKER

SPOOKY
Naviják Spooky se bude líbit! Především díky velmi povedenému designu, 
lehkému chodu a extrémně jemné brzdě. Je to skutečně skvělý naviják za 
neskutečně dobrou cenu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Tenká klička
 · Anti-twist rolnička
 · Pevné převody
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · S-křížový návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 800

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 850

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 920

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 990

PŘÍVLAČOVÉ NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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MT6 MT7

BLOODY SWORD

Ultralehké rybaření s nejmenšími přívlačovými nástrahami je nyní na pstruhových jezerech zcela v trendu a přes-
ně pro tuto oblast použití byl koncipován Bloody Sword. Bez námahy katapultuje lehoučké nástrahy, dopraví je 
přesně na horká místa a bravurně zdolá dokonce i kapitální ryby. UL pruty Blooody Sword jsou perfektní kombi-
nací pro lov všech lososovitých ryb.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 3050

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 3240

CITO

Prostřednictvím série ultralehkých prutů Cito Ultralight představuje značka Magic Trout profesionální a inova-
tivní přívlačové pruty v nevídaném poměru cena/výkon. Extrémně lehký a štíhlý blank umožňuje rybaření bez 
pocitu únavy jak na potocích, říčkách, tak na pstruhových rybnících a jezerech. Semiparabolická akce podporuje 
radost ze zdolávání, posunuje ji na zcela novou úroveň a garantuje velmi dobrý efekt záseku. Série sestává ze 
tří různých provedení, která bezpochyby pokrývají každou myslitelnou část ultralehkého lovu lososovitých ryb. 
Cito – to je design a technika na nejvyšší úrovni za velmi příznivou cenu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 1280

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 1280

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 1280

DĚLIČKY NA PSTRUHY
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MT8 MT9

IMPULSIVE

Série prutů Impulsive je bezpochyby bohyní mezi pstruhovými pruty a absolutně všestranným talentem. Lehké 
jako peříčko a zároveň s dostatkem síly v zásobě ukážou pruty série Impulsive samo sebou i nejopatrnější zábě-
ry a bez velké námahy přinutí kapitální ryby atakující hranici 6 kg najet do podběráku. Tyto pruty představují 
důstojného nástupce modelu Pulse a v této kategorii nasazují nová měřítka.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček dop. MC Kč
15210 330 Impulsive 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g Seaguide 3330

15210 360 Impulsive 3,60 m 3 2 - 20 g 1,28 m 165 g Seaguide 3620

15210 390 Impulsive 3,90 m 3 3 - 30 g 1,38 m 195 g Seaguide 3890

SPOOKY

Působí až trochu strašidelně, prut Spooky od značky Magic Trout. Neskutečný blank s velmi povedeným 
designem za atraktivní cenu, jednoduše řečeno – paráda! Na malých pstruhových vodách je to ideální společník 
pro lov ve středních vzdálenostech. Jde o skutečně univerzální počin, který je možné využít v mnoha situacích u 
vody. Ať už při lovu se splávky, nebo se sólo montážemi, v každé z těchto situací ukazuje Spooky své přednosti 
a dobrý rodokmen.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 2340

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 2340

CITO ALLROUND TROUT

Střídmý, ušlechtilý design a fenomenální blanky za neskutečnou cenu – odpovídající krátký popis naší série 
Magic Trout Cito Alround. Zde si s garancí najde každý příznivec lovu pstruhů odpovídající model pro rybaření 
na pstruhových jezerech.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 1550

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 1610

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 1640

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 1700

DĚLIČKY NA PSTRUHY
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MT10 MT11

PULSEYE

Pulseye nasazuje v oblasti prutů na techniku Tremarella zcela nová měřítka! Každý, kdo je obeznámen s touto 
italskou chvějivou technikou, bude tento typ prutu milovat a už jej nikdy nedá z ruky.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15200 400 One 4,00 m 7 1 - 3 g 1,05 m 125 g 2020

15200 401 Two 4,00 m 7 2 - 4 g 1,05 m 130 g 2020

15200 402 Three 4,00 m 7 3 - 5 g 1,05 m 135 g 2060

15200 403 Four 4,00 m 7 4 - 6 g 1,05 m 140 g 2060

EASE

Ten, kdo s tímto fantastickým teleskopickým prutem jednou lovil, už ho nikdy nedá z ruky. Je lehký jako pírko, 
má nádhernou semiparabolickou akci a bez problému pokryje všechny techniky středně těžkého lovu pstruhů. 
A k tomu se díky své konstrukci dá bez problému transportovat ve stojanu na pruty.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
1495 380 Ease 3,80 m 7 15 g 1,22 m 160 g 2340

1495 400 Ease 4,00 m 7 25 g 1,25 m 185 g 2580

X-TASE

U tohoto univerzálního teleskopického prutu se pstruhová scéna dostává do extáze. Pruty naprosto s přehledem 
obstojí ve všech odvětvích specializovaného lovu pstruhů a neměly by chybět v žádném stojanu.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15201 400 10 4,00 m 8 3 - 10 g 1,29 m 135 g 1550

15201 401 15 4,00 m 8 5 - 15 g 1,29 m 140 g 1640

15201 402 20 4,00 m 8 10 - 20 g 1,29 m 160 g 1750

15201 403 30 4,00 m 8 15 - 30 g 1,29 m 165 g 1840

TELESKOPICKÉ PRUTY NA PSTRUHY

SUPERSTAR

Že pruty na Tremarella techniku v nižším cenovém segmentu, které vynikají super výkonem, neexistují? Ale ano. 
Magic Trout Superstar dokazuje jednoznačně opak a ukazuje, že dobrá kvalita je možná i pro méně naditou 
peněženku.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
15202 400 1 3,80 m 8 0 - 2 g 1,03 m 160 g 1460

15202 401 2 3,80 m 8 1 - 3 g 1,03 m 160 g 1500

15202 402 3 3,80 m 8 2 - 5 g 1,03 m 160 g 1550

15202 403 4 3,80 m 8 3 - 8 g 1,03 m 160 g 1610

FREEZER

Lov na dírkách na pstruhových jezírkách je velmi oblíben a často i úspěšný. Abyste byli ve studeném ročním 
období perfektně vybaveni, je tady Magic Trout Freezer jako váš věrný společník. Prut je velmi citlivý a robustní 
zároveň. Červená špička působí oproti ledu velmi kontrastně a spolehlivě ukáže každý, byť i jemný záběr.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Gramáž Očka dop. MC Kč
15225 090 Spin/Mormyska (přívlač/marmyška) 0,90 m 1 light action 0,90 m 65 g 5 519

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15200400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15200401&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15200402&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15200403&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1495380&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1495400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15201400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15201401&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15201402&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15201403&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15202400&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15202401&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15202402&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15202403&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15225090&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=1495380&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15225090&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=15225090&type=video&locale=DE


MT12 MT13

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TROLLING
Tento tvar splávku 
lze velmi dobře 
využít zvláště při 
trollingu. Velká 
signalizační část 
antény je vždy velmi 
dobře viditelná a 
spolehlivě ukáže 
dokonce i při zhor-
šené viditelnosti 
každý záběr.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5313 002 2 g bílá 69

5313 004 4 g bílá 79

5313 005 5 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
SENSITIVE
Jsou dny, kdy 
pstruzi berou zvláš-
tě opatrně. Tady 
přichází čas pro 
splávek Ultrasonic 
Sensitive. Speciální 
tvar nabízí rybám při 
záběru zvláště malý 
odpor.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5312 002 2 g bílá 69

5312 003 3 g bílá 69

5312 004 4 g bílá 69

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TREMARELLA
Moderní lov pstruhů 
si lze bez splávku 
Ultrasonic Trema-
rella sotva před-
stavit, protože při 
této technice lovu 
svými vibracemi a 
tlakovými vlnami na 
hladině vydráždí k 
nástraze i apatické 
pstruhy.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5316 002 2 g bílá 79

5316 003 3 g bílá 79

5316 004 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TREMARELLA 
RATTLE
Splávek Magic Trout 
Ultrasonic Tremarella 
Rattle rozhodně 
nešetří s drážděním, 
jelikož v tomto 
„popper-splávku“ 
jsou integrované 
malé chrasticí kulič-
ky. Spojení chrastění 
kuliček, vibrací a tla-
kových vln splávku 
nenechá žádného 
pstruha v klidu.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5311 002 2 g bílá 79

5311 004 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
BLACK TIP
V protisvětle jsou 
běžné splávky velmi 
špatně rozpoznatel-
né. Geniálním řeše-
ním je v této situaci 
černá anténka. Díky 
anténce výrazně 
čnějící z vody a citli-
vému tvaru splávku 
s garancí nepropás-
nete žádný záběr.

Kód Ø gumy Nosnost Barva dop. MC Kč
5320 002 12/14 mm 2 g bílá 79

5320 003 12/14 mm 3 g bílá 79

5320 004 12/14 mm 4 g bílá 79

SPLÁVEK 
ULTRASONIC 
TRICK STICK
Skvělý tvar léty 
prověřeného husího 
brku. Díky speciální 
konstrukci se splá-
vek prakticky neza-
motá, ačkoliv se to 
u běžných splávků 
tohoto tvaru děje 
poměrně často.

Kód Nosnost Barva dop. MC Kč
5317 002 2 g bílá 59

5317 003 3 g bílá 69

5317 004 4 g bílá 69

ULTRASONIC 
BOMBARDE
Inovativní plovoucí 
splávek typu bom-
barda. Barevná 
plocha je při ryba-
ření vždy otočená 
směrem nahoru, 
aby bylo možné i na 
velkou vzdálenost 
registrovat každý 
záběr.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5310 010 10 g bílá 119

5310 015 15 g bílá 129

5310 020 20 g bílá 149

5310 025 25 g bílá 159

UNIVERZÁLNÍ SPLÁVKY

ULTRASONIC 
LIFTER
Stojí-li pstruzi ve vel-
kých vzdálenostech, 
zní heslo – splávek 
„Ultrasonic Lifter“. 
Tento trollovací splá-
vek snadno dosahu-
je velkých dálek při 
náhozu a díky své 
signální anténě je i 
výtečně vidět.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5319 010 10 g bílá 109

5319 015 15 g bílá 119

5319 020 20 g bílá 129

5319 025 25 g bílá 149

ULTRASONIC BULLET

Splávek Magic Trout Ultrasonic Bullet je již předvá-
žen, a tím pádem se perfektně hodí pro extrémně 
pomalou prezentaci Tremarella technikou v blíz-
kosti hladiny. Pokud pstruzi stojí ve sloupci, jasná 
volba!

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5315 004 4 g bílá 79

5315 006 6 g bílá 79

5315 008 8 g bílá 89

ULTRASONIC 
NIGHT CAT-
CHER
Splávek na statický 
rybolov, se kterým 
lze lovit i v noci s 
pomocí chemického 
světla. Výtečně se 
také hodí pro mon-
táže s plovoucí pilo-
tovou kuličkou.

Kód Gramáž Barva dop. MC Kč
5318 004 4 g bílá 79

5318 008 8 g bílá 99

5318 012 12 g bílá 109

OLOVNICE 
BOTTOM 
DETECTOR 
LONG RANGE
Magic Trout „Long 
Range“ vrhací zátě-
že dostanou naše 
nástrahy do nesku-
tečných vzdáleností. 
Tato vrhací tělíčka 
vyvinutá našimi 
týmovými rybáři se 
dají extrémně dobře 
nahazovat a velmi 
jistě stojí i ve vodě.

Kód Délka Gramáž Barva dop. MC Kč
5285 006 17 cm 5 g černá 119

5285 010 17 cm 10 g černá 119

5285 015 17 cm 15 g černá 129

5285 025 17 cm 25 g černá 129

OLOVNICE 
BOTTOM 
DETECTOR
Patří neodmyslitelně 
k lovu na pstru-
hových jezerech, 
klasické zátěže pro 
montáže, když je 
potřeba hledat ryby 
v blízkosti dna. Díky 
svému mimořád-
nému tvaru vrhací 
zátěže nespadnou 
až na dno, a proto 
umožňují neustále 
volný průchod vlas-
ce naší montáže.

Kód Délka Gramáž Barva dop. MC Kč
5286 006 12,50 cm 6 g černá 99

5286 010 12,50 cm 10 g černá 99

5286 015 12,50 cm 15 g černá 99

5286 025 12,50 cm 25 g černá 109
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MT14 MT15

červená

bílážlutá

Délka MJ červená žlutá bílá dop. MC Kč
17 mm 5 ks 5299 001 5299 101 5299 201 49

25 mm 5 ks 5299 002 5299 102 5299 202 49

PILOT

Dalším vývojovým stádiem běžných plovoucích pilotových kuliček je Magic Trout 
Pilot. Na vlasec se fixují pomocí silikonových hadiček a díky tomu lze tyto prak-
tické pomocníky opětovně používat. Zamotané návazce tak už patří minulosti!

červená

bílážlutá

Ø MJ Nosnost červená žlutá bílá dop. MC Kč
10 mm 5 ks 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002 79

FLOAT CONNECTOR SWIVEL

Často nastává problém s tím, že se obratlík za splávkem nebo plovoucí bombar-
dou potopí. Inovativní plovoucí obratlík Float Connector Swivel představuje pro 
tento případ optimální řešení, protože je spojen přímo s pilotovou kuličkou.

DETEKTOR DNA - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5350 005 5 g 209

5350 010 10 g 209

5350 015 15 g 209

PLOVOUCÍ PERLY

BOMBARDA - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5351 010 10 g 209

5351 015 15 g 209

5351 020 20 g 209

SENSITIVE -  SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5352 002 2 g 209

5352 003 3 g 209

5352 004 4 g 209

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve 
třech různých rychlostech 
potápivosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 110 10 g bílá vznášivý 49

5100 115 15 g bílá vznášivý 59

5100 120 20 g bílá vznášivý 59

5100 125 25 g bílá vznášivý 69

5100 130 30 g bílá vznášivý 79

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve třech 
různých rychlostech potápi-
vosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 210 10 g transparentní potápivý 49

5100 215 15 g transparentní potápivý 59

5100 220 20 g transparentní potápivý 59

5100 225 25 g transparentní potápivý 69

5100 230 30 g transparentní potápivý 79

SBIROLINO SMART

Cenově výhodná sbirulina 
konvenční konstrukce ve 
třech různých rychlostech 
potápivosti.

Kód Gramáž Barva Akce dop. MC Kč
5100 010 10 g zelená plovoucí 39

5100 015 15 g zelená plovoucí 49

5100 020 20 g zelená plovoucí 49

5100 025 25 g zelená plovoucí 59

5100 030 30 g zelená plovoucí 59

5100 040 40 g zelená plovoucí 79

TRICK STICK - SADA

Kód Gramáž dop. MC Kč
5353 002 2 g 209

5353 003 3 g 209

5353 004 4 g 209

SADA SMART SBIROS

100 Smart sbirulin uložených v prodejním displeji.

Kód MJ dop. MC Kč
5100 999 100 ks 4650

Nová barvy
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MT16 MT17

ZÁTĚŽ PRŮHLEDNÁ, ŘETĚZ

Tento skleněný řetízek ukazuje svou mimořádnou sílu při povrchovém lovu u hladiny. Díky speciálnímu chování při klesání je možné záběry daleko lépe proměnit a zvuk 
pérek narážejících na sklo přináší dodatečné dráždění.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
5223 001 2 g 1 ks 209

5223 002 3 g 1 ks 209

5223 003 4 g 1 ks 209

GHOST GLASS

Kód Délka Ø Gramáž dop. MC Kč
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g 59

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g 59

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g 59

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g 59

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g 59

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g 59

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g 59

MT WEIGHT FAST SINKING / RYCHLE POTÁPIVÁ ZÁTĚŽ

Zátěže Magic Trout jsou určeny pro moderní a klasický lov pstruhů. Je možné 
s nimi lovit samostatně nebo s použitím montáží se splávky. Díky speciálně 
umístěnému těžišti se tyto bezolovnaté zátěže při náhozu tak snadno nezamo-
tají. Tvar „Fast Sinking“ dostane naše nástrahy rychle do hloubky a lze s nimi 
stabilně a daleko nahazovat.

Kód Délka Gramáž Materiál MJ Barva dop. MC Kč
6050 001 1,50 cm 2,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 002 1,50 cm 2,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 003 1,50 cm 3,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 004 1,50 cm 3,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 005 1,50 cm 4,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 006 1,50 cm 4,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6050 007 1,50 cm 5,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

MT WEIGHT SLOW SINKING / POMALU POTÁPIVÁ 
ZÁTĚŽ
Zátěže Magic Trout jsou určeny pro moderní a klasický lov pstruhů. Je možné 
s nimi lovit samostatně nebo s použitím montáží se splávky. Díky speciálně 
umístěnému těžišti se tyto bezolovnaté zátěže při náhozu tak snadno nezamo-
tají. Tvar „Slow Sinking“ se hodí pokaždé v situacích, kdy se pstruzi pohybují 
v horní části vodního sloupce a dávají přednost pomalé rychlosti propadávání 
našich nástrah.

Kód Délka Gramáž Materiál MJ Barva dop. MC Kč
6051 001 2,50 cm 2,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 002 2,50 cm 2,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 003 2,50 cm 3,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 004 2,50 cm 3,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 005 2,50 cm 4,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 006 2,50 cm 4,5 g bezolovnatý 4 ks černá 59

6051 007 2,50 cm 5,0 g bezolovnatý 4 ks černá 59

T-SINKER

Tato malá závaží z wolframu by 
neměla žádnému nadšenci pro lov 
pstruhů chybět ve výbavě. Mají 
neskutečně široké spektrum mno-
hostranného použití. Hodí se k lovu 
se splávkovými montážemi, pokud 
chceme rychle dostat nástrahu do 
hloubky nebo lovit přesně a stabilně. 
Dále se s nimi dá lovit s klasickými 
gumovými nástrahami a ideálně je 
prezentovat na návazci Carolina Rig. 
Fanoušky ultralehkého rybaření ten-
to produkt jistě nadchne.

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
6247 001 0,5 / g 3 ks 49

6247 002 1,0 / g 3 ks 69

6247 003 1,5 / g 3 ks 79

6247 004 2,0 / g 3 ks 99

6247 005 3,0 / g 3 ks 129

6247 006 4,0 / g 3 ks 159

6247 007 5,0 / g 3 ks 189

VYPROŠŤOVAČ HÁČKŮ

Vyprošťovač háčků Magic Trout Hook Remover je mimořádně praktickou 
pomůckou k vyproštění háčků. Díky vedení sklouzne vyprošťovač sám od sebe 
k háčku!

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
6321 001 S červená 59

VYPROŠŤOVAČ HÁČKŮ

Vyprošťovač háčků Magic Trout Hook Remover je mimořádně praktickou 
pomůckou k vyproštění háčků. Díky vedení sklouzne vyprošťovač sám od sebe 
k háčku!

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
6321 003 L červená 69

PROVLÉKAČ NA SBIROLINO

I v suchém stavu bývá provlékání vlasce sbirulinem celkem komplikované, je-li 
mokré, stává se provlečení takřka nemožným. Provlékací jehla Magic Trout Sbiro 
Threader je v každé situaci perfektním pomocníkem.

Kód Délka dop. MC Kč
6604 001 22 cm 99

MULTIFUNKČNÍ SADA

Praktický pomocník na zaopatření ryb, které si chceme ponechat. Vše, co potře-
bujeme, je součástí jednoho nástroje!

Kód Barva dop. MC Kč
6321 005 červená 519

HAPPY ENDER

Abychom mohli ponechané ryby po skončení rybolovu co nejrychleji 
patřičně zaopatřit, je pro tento účel Magic Trout Happy Ender tím 
perfektním náčiním. Omráčení, vpich do srdce nebo řez do žaber-
ního oblouku a vyproštění háčku – vše v jednom! Díky speciálnímu 
šroubení je možné složit Happy Ender do kompaktních rozměrů.

Kód Délka dop. MC Kč
6390 001 28 cm 419

SPECIÁLNÍ OLOVA

Bez závaží Magic Trout Ghost Glass se dnes 
již moderní lov pstruhů neobejde. Průhledné 
skleněné závaží, které díky specifické hustotě 
dokáže perfektně vyvážit lehké splávky a zároveň 
jim pomáhá i k jinak neuskutečnitelným dalekým 
náhozům. S pomocí těchto potápivých závaží je 
možné lovit i samostatně.

Příklad použití
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MT18 MT19

ROD CLAMP

Když ve stojanu stojí příliš mnoho navá-
zaných pstruhových prutů, může velmi 
snadno dojít k zamotání montáží. S 
Magic Trout Rod Clamps se jednoduše 
montáž zafixuje k prutu, a dokonce ani 
při transportu se nemůže nic stát.

Kód MJ Barva dop. MC Kč
9950 001 2 ks červená 159

ZÁVĚSKA MICRO SPOON SNAP

Umělé nástrahy, jako například 
plandavky, lze během okamžiku 
vyměnit díky závěskám Magic 
Trout Spoon Snap. Kvalitní, 
extrémně pevný ocelový drát 
s neskutečnými nosnostmi, to jsou 
hlavní atributy těchto speciálních 
karabinek/závěsek. Uzavírání 
s vyhnutím garantuje, že závěsku 
bude moci otevřít pouze rybář, a 
nikoliv ryba. Kvalita, která vydrží, 
co slibuje!

Kód MJ Nosnost dop. MC Kč
6275 001 8 ks 15 kg 59

OBRATLÍK TROUT SWIVEL

Kód Délka MJ Velikost Nosnost dop. MC Kč
6170 010 25 mm 6 ks 10 10 kg 99

6170 012 22 mm 6 ks 12 7 kg 99

OBRATLÍK HIGH SPEED SWIVEL

Kód Délka MJ Velikost Nosnost dop. MC Kč
6171 010 15 mm 6 ks 10 14 kg 79

6171 012 13 mm 6 ks 12 9 kg 79

6171 014 11 mm 6 ks 14 5 kg 79

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3155 013 S 10 ks 39

3155 014 M 10 ks 39

3155 015 L 10 ks 39

3155 016 LL 10 ks 39

ZARÁŽKA POWER, OVÁLNÁ

Kvalitní zarážky ve dvou tvarových variantách. 
Oválný tvar slouží např. k ochraně uzlů u montá-
ží se skleněnými nebo olověnými řetízky.

Kód Velikost MJ dop. MC Kč
3155 023 S 10 ks 39

3155 024 M 10 ks 39

3155 025 L 10 ks 39

3155 026 LL 10 ks 39

ZARÁŽKA POWER, HRA-
NATÁ
Kvalitní zarážky ve dvou tvarových variantách. 
Podlouhlý tvar slouží spíše k fixaci splávků a skle-
něných korálků.

brown trout

white flash

pstruh duhový

orange flash

plotice

koi

shining

Gramáž Hloubka ponoru Akce brown trout pstruh duhový plotice shining white flash orange flash koi dop. MC Kč
2 g 0,2 m plovoucí 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007 199

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Hustle and Bustle popisuje již ve svém jménu extrémně vysoké 
frekvence chodu. Pole působnosti a nasazení této nástrahy je 
především na rybnících a divokých potocích. Zákazník s nákupem 
přirozeně získá doplňkový trojháček a také jednoháček, které je 
možné na nástrahu variabilně umístit. Nápadné 3D designy pro-
vedení jsou pro dravce téměř neznámé a naše testovací rybáře 
během fáze testování doslova nadchly a přinesly neskutečné úspě-
chy v podobě nádherných úlovků.

brown trout

white flash

pstruh duhový

orange flash

plotice

koi

shining

Gramáž Hloubka ponoru Akce brown trout pstruh duhový plotice shining white flash orange flash koi dop. MC Kč
2 g 0,5 m plovoucí 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107 199

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Hustle and Bustle popisuje již ve svém jménu extrémně vysoké 
frekvence chodu. Pole působnosti a nasazení této nástrahy je 
především na rybnících a divokých potocích. Zákazník s nákupem 
přirozeně získá doplňkový trojháček a také jednoháček, které 
je možné na nástrahu variabilně umístit. Nápadné 3D designy 
provedení jsou pro dravce téměř neznámé a naše testovací rybáře 
během fáze testování doslova nadchly a přinesly neskutečné úspě-
chy v podobě nádherných úlovků.

PLOVOUCÍ WOBBLERY
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MT21MT20

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

skvělé do hloub-
ky i do dálky!

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 3,5 g 3363 001 3363 002 3363 003 3363 004 3363 005 3363 006 3363 007 3363 008 109

PLANDAVÁ TŘPYTKA BLOODY

Malé pstruhové plandavky jsou na pstruhových jezerech nepostradatelné. Výjimečný chod plandavek Bloody Spoon v kombinaci s ultraúčinnými barvami z nich činí taj-
nou zbraň na všech stojatých pstruhových revírech.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

naše kapesní 
raketa!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
2,5 cm 1 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

klasika!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3,5 cm 2 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT23MT22

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

vždy si najde 
pstruha!

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3 cm 2 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008 109

PLANDAVKA BLOODY ZOOM

Série pstruhových plandavek The Bloody Spoon jistě potěší všechny fanoušky lovu přívlačí.Malé kovové nástrahy jsou zpracovány ve vysoké kvalitě a vybaveny těmi 
nejlepšími komponenty, jako háčky a kroužky. Členové našich Magic Trout týmů s velkou pečlivostí vybrali pro plandavky Bloody Spoon ty nejúspěšnější barvy. S řadou 
modelů nabízejících různé druhy akcí budete mít ve své krabičce s nástrahami pokaždé tu správnou pstruhovou plandavku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008 109

BLOODY BLADES

Plandavky ve tvaru lístečků pro aktivní rybaření s ultralehkým náčiním nebo za bombarda splávkem. Díky nízké hmotnosti za bombarda splávkem super létá a během 
fáze klesání velmi pomalu, dráždivě, s kymácivými pohyby klesá vodním sloupcem. Tato enormní „hra nástrahy“ dráždí k záběru lososovité ryby všech druhů!

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
3,5 cm 3 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008 109

PLANDAVKA BLOODY BIG BLADE

Ve velkých vzdálenostech s pomocí Bombardy nebo raději v příbřežním pásmu s UL přívlačovým prutem? Tyto dráždivě se kolíbající Big Bloody Blades pstruhové plandav-
ky se výtečně hodí pro mnoho různých rybářských situací – skutečný garant pro úlovky mimořádných ryb na jezerech.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT24 MT25

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťová/žlutá

Délka Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťová/žlutá dop. MC Kč
2,5 cm 1 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008 129

ROTAČNÍ TŘPYTKA BLOODY

Třpytky Bloody Spinner v sobě spojují vše, co k dobré rotačce patří. Perfektní chod, pevné háčky a nejžádanější barvy k cílenému lovu pstruhů. Ať už budete lovit na 
pstruhovém rybníce, nebo malém vesnickém potůčku, rotačky Bloody Spinner se všude cítí jako ryba ve vodě. Díky praktickému kroužku je možno velmi rychle vyměnit 
trojháček za jednoháček, pokud to okolnosti vyžadují.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž MJ červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
1 1,75 g 1 ks 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008 129

ROTAČNÍ TŘPYTKA BLOODY UL

Rotace rotačního lístku je klíčem k úspěchu. Po mnoha testech stavby těla a řazení korálků na osičce bylo jasno – přesně takto svůdně musí ultralehké rotační třpytky 
Bloody UL ve vodě pracovat. Superostré trojháčky jsou optimálním doplněním tohoto povedeného výrobku. Vynikající úlovky během fáze testování byly pak již otázkou 
samozřejmosti.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
1 4 g 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008 179

BLOODY INLINER

Bloody Inliner představuje absolutní špičku mezi třpytkami s vnitřním vedením. Díky štíhlému tvaru s ní lze velmi variabilně pracovat ve všech částech vodního sloupce, 
čímž pstruhy nejen dráždí, ale kontinuálně je vyprovokuje i k útoku.

červená/žlutá

měděná/černá

stříbrná/zelená

růžová/bílá

žlutá/zelená

stříbrná/modrá

černá/bílá

perleťově žlutá

Velikost Gramáž červená/žlutá stříbrná/zelená žlutá/zelená černá/bílá měděná/černá růžová/bílá stříbrná/modrá perleťově žlutá dop. MC Kč
2 8 g 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008 179

FAT BLOODY INLINER

Silnější sestra modelu Bloody Inliner projeví své přednosti především při pomalých rychlostech přitahování a ve fázi klesání. Jakmile se plandavka s vnitřním vedení Fat 
Bloody Inliner ocitne v zorném poli dravce, nenechá na sebe útok dlouho čekat.

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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MT26 MT27

černá/červená / Sýr

brown/ light green / Sýr

žlutá / Sýr

brown/ red tail / Sýr

růžová / Sýr

oranžová/žlutá / Sýr

přírodní / Sýr

zelená / Sýr

B-FISH

S vysokou frekvencí kmitající kopýtko gumové rybky Magic Trout B-Fish se svým pohybem a chováním velmi blíží zraněným malým potravním rybkám. S osmi atraktivní-
mi UV aktivními barvami jsme vytvořili ty nejúčinnější modely pro lov lososovitých ryb. Díky doplněnému sýrovému aroma je dodatečně aktivován i čichový smysl pstru-
hů a šance na úlovek se tak zdvojnásobují. Rozprostření barevných tónů v nástrahách se postará o neodolatelnou přitažlivost. B-Fish – to je skutečná inovace na trhu 
s nástrahami pro lov pstruhů.

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Gramáž MJ černá/červená oranžová/žlutá brown/ red tail brown/ light green přírodní růžová žlutá zelená dop. MC Kč
2,5 cm 0,25 g 10 ks 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008 109

přírodní / Česnek

bílá/černá / Česnek

modrá/bílá / Česnek

fluorescenční / Česnek

červená/černá / Česnek

zelená/bílá / Česnek

červená/bílá / Česnek

žlutá/černá / Česnek

oranžová/žlutá / Česnek

žlutá/zelená / Česnek

CURLY B-BOBBLES

Curly B-Bobbles jsou zcela mimořádné twistery. S těmito twistery lze lovit s nebo bez bambulky na konci ocasu a vytvářet tím různé druhy pohybu nástrahy. Pokud ryby 
ocásek rozkousají, můžeme jej odstranit a máme tak k dispozici naše oblíbené umělé včelí larvy. 3 v 1, jednoduše geniální!

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka Gramáž MJ přírodní žlutá/černá červená/černá bílá/černá oranžová/žlutá zelená/bílá modrá/bílá žlutá/zelená červená/bílá fluorescenční dop. MC Kč
3,5 cm 0,4 g 10 ks 3276 001 3276 002 3276 003 3276 004 3276 005 3276 006 3276 007 3276 008 3276 009 3276 010 99

4,2 cm 1,1 g 10 ks 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110 99

TWISTRY
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MT28 MT29

neonová zelená/černá / Sýr

neonová růžová / Sýr

neonová zelená/oranžová / Sýr

neonově zelená / Sýr

neonová žlutá/černá / Sýr neonová oranžová / Sýr

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová zelená/oranžová neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm V-Tail 1 g 6 ks 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

neonová zelená/černá / Česnek

neonová růžová / Česnek

neonová žlutá/černá / Česnek

neonově zelená / Česnek

neonová žlutá/černá / Česnek neonová oranžová / Česnek

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm I-Tail 1 g 6 ks 3279 101 3279 102 3279 104 3279 105 3279 106 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

neonová zelená/černá / Sýr

neonová růžová / Sýr

neonová zelená/oranžová / Sýr

neonově zelená / Sýr

neonová žlutá/černá / Sýr neonová oranžová / Sýr

Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr Sýr
Délka Model Gramáž MJ neonová zelená/černá neonová zelená/oranžová neonová žlutá/černá neonová oranžová neonová růžová neonově zelená dop. MC Kč
6,5 cm P-Tail 1 g 6 ks 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206 129

T-WORM

Extrémně měkké gumové nástrahy Magic Trout pracující s vysokou frekvencí nasazují laťku na novou úroveň a dokonale vystihují trendy současné doby. Jsou k dispozici 
v nejúčinnějších barvách s neskutečně pracujícím sýrovým aroma. Navíc se moderní T-Wormy vyrábí z materiálu šetrného k životnímu prostředí a rychle se ve vodě po 
utržení odbourávají.

GUMOVÉ RYBIČKY
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MT30 MT31

přírodní / Česnek

bílá/černá / Česnek

modrá/bílá / Česnek

fluorescenční / Česnek

červená/černá / Česnek

zelená/bílá / Česnek

červená/bílá / Česnek

žlutá/černá / Česnek

oranžová/žlutá / Česnek

žlutá/zelená / Česnek

B-MAGGOT

Včelí larva je jednou z nejoblíbenějších a nejúčinnějších nástrah na pstruhových jezerech, člověk je ale bohužel 
nemá stále po ruce. Naše umělé včelí larvy za svým přírodním vzorem v otázce účinnosti rozhodně nezaostávají, 
navíc vydrží daleko déle na háčku. Speciálně komponované barvy vytvářejí u nástrah B-Maggots neodolatelný 
efekt. Včelí larvy Magic Trout B-Maggots – opravdové eso ve vašem rukávu!

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Délka MJ přírodní žlutá/černá červená/černá bílá/černá oranžová/žlutá zelená/bílá modrá/bílá žlutá/zelená červená/bílá fluorescenční dop. MC Kč
4,2 cm 10 ks 3278 001 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010 99

PRO T-JIG

Enormně rostoucí trend ultralehkého rybaření si žádá inovace ve všech zákou-
tích rybářské výbavy. Nové jigy T-Jigs v různých velikostech a hmotnostech 
umožňují dosáhnout skvělých vzdáleností při hodech se všemi moderními 
umělými nástrahami. Jelikož jsou tungstenové korálky již přilepeny na háčku, 
šetříme tím rybářům čas a dáváme možnost ulovit další ryby.

Kód Velikost háčku Počet háčků Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3483 003 8 1 0,3 g 3 ks neonová žlutá 169

3483 005 4 1 0,5 g 3 ks neonová oranžová 169

3483 008 6 1 0,7 g 3 ks neonová růžová 169

GOLDEN T-JIG

Enormně rostoucí trend ultralehkého rybaření si žádá inovace ve všech zákou-
tích rybářské výbavy. Nové jigy T-Jigs v různých velikostech a hmotnostech 
umožňují dosáhnout skvělých vzdáleností při hodech se všemi moderními 
umělými nástrahami. Jelikož jsou tungstenové korálky již přilepeny na háčku, 
šetříme tím rybářům čas a dáváme možnost ulovit další ryby.

Kód Velikost háčku Počet háčků Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
3498 005 8 1 0,3 g 3 ks zlatá 169

3498 008 4 1 0,5 g 3 ks stříbrná 169

3498 012 6 1 0,7 g 3 ks červená 169

JIGOVÉ HLAVIČKY

Dostupný od listopadu! Dostupný od listopadu!

neonová žlutá

neonová růžová

neonová oranžová

zlatá

červená

stříbrná
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MT32 MT33

červená / Česnek

modrá / Česnek

černá / Česnek

zelená / Česnek

žlutá / Česnek

hnědá / Česnek

bílá / Česnek

oranžová / Česnek

Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek Česnek
Obsah Akce červená černá žlutá bílá modrá zelená hnědá oranžová dop. MC Kč

50 g plovoucí 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008 149

TROUT BAIT

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic lepšího než 
těsta Magic Trout zkrátka není!

TROUT BAIT TASTE

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl 
základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic 
lepšího než těsta Magic Trout zkrátka není!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3984 001 růžová/červená 50 g Jahoda plovoucí 149

TROUT BAIT TASTE

Perfektní tvarovatelnost, extrémně úspěšná aromata a správné barvy. To byl 
základ stojící za vývojem nových těst Magic Trout. A co k tomu ještě říci? Nic 
lepšího než těsta Magic Trout zkrátka není!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3985 009 chartreuse 50 g Sýr plovoucí 149

TROUT BAIT TASTE

Aromatická bomba, která to má v sobě! Lékořice se ukázala při testech jako 
extrémně úspěšná a láká pstruhy zvláště při pasivních technikách ze zálohy.

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3986 010 černá 50 g Lékořice plovoucí 159

TROUT BAIT TASTE

Pstruzi rádi mlsají! Po jahodovém aromatickém zázraku přichází nyní další svůd-
ná sladkost v řadě výrobků Magic Trout a určitě se postará o velký rozruch.

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3987 011 červená/bílá 50 g Sladké plovoucí 159

TROUT BAIT TASTE

U pobřeží moře naprostá klasika – kreveta. Také na pstruhových jezerech se 
toto aroma postaralo o takový rozruch, že naši testeři byli v prvních dnech němí 
úžasem. Tento produkt nesmí chybět v žádné výbavě!

Kód Barva Obsah Příchuť Akce dop. MC Kč
3988 012 růžová 50 g Crabby plovoucí 159

DISPLAY

Papírový prodejní displej pro celkem 30 skleniček v pěti řadách. Výrazně posiluje 
prodej díky zvýšené viditelnosti a pozornosti. Snadno se rozloží.

Kód dop. MC Kč
3982 999 289

KRMENÍ NA PSTRUHY
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Česnek BadyánShrimp FeromonyForelli Pellets Chilli Cheese

Obsah Česnek Shrimp Forelli Pellets Chilli Cheese Badyán Feromony dop. MC Kč
25 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006 239

SPREJ FLAVOUR SPRAY - TROUT

Ty nejlepší příchutě pro lov na pstruhových jezerech. Se spreji Magic 
Trout Flavour lze zvýšit a „vytunit“ účinnost všech úspěšných nástrah a 
výrazně zvednout frekvenci záběrů – stačí jednoduše postříkat a lovit! 
30ml lahvičky se vejdou do jakékoliv tašky, a tím pádem jsou vždy po 
ruce.

MICRO T-BRAID

Nově vyvinutá vysoce kvalitní splétaná šňůra – „made in Japan“ –, speciálně koncipovaná 
kmenová šňůra pro ultralehký lov lososovitých ryb a menších dravých ryb. Magic Trout 
T-Braid je hladká, dobře se na ní dělají uzly a vykazuje vynikající vlastnosti při náhozu. 
Udávané průměry odpovídající skutečnosti jistě potěší všechny ultra-light fanoušky. Ten, 
kdo sází na nejvyšší kvalitu a nechce podstupovat žádné kompromisy, bude z nové pletené 
šňůry T-Braid absolutně nadšen.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2395 004 0,04 mm 150 m 2,72 kg / 6 lbs zelená 800

2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs zelená 800

2395 006 0,06 mm 150 m 4,54 kg / 10 lbs zelená 800

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs zelená 800

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs zelená 800

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs zelená 800

FLUORO CARBON TROUT

Návazcový materiál Fluoro Carbon Trout – kvalita „made in Japan“! Velké nosnosti a 
vysoká odolnost proti oděru při reálně udávaných hodnotách průměrů! Fluorocarbonový 
materiál je nádherně hladký a výtečně se váže. Díky nízkému indexu lomu světla je pro 
ryby pod vodou prakticky neviditelný. Ten, kdo sází na nejvyšší kvalitu a nechce podstupo-
vat žádné kompromisy, bude z nového fluorocarbonového návazcového materiálu Magic 
Trout Fluoro Carbon absolutně nadšen.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg transparentní 259

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg transparentní 259

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg transparentní 259

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg transparentní 259

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg transparentní 259

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg transparentní 259

Revoluce na pstruho-
vých jezerech!

MONO LINE TROUT

Magic Trout Mono Line je vysoce výkonný monofilní vlasec – v kvalitě „made in Japan“. 
Díky extrémně hladkému povrchu a enormní pevnosti při oděru vzniká také ohromná 
nosnost v uzlu, která nemá srovnání. Jde zřejmě o nejlepší vlasec pro lov pstruhů, který 
je v současnosti na trhu.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg červená 289

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg červená 289

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg červená 289

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg červená 289

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg červená 289

VLASCE
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HÁČKY TROUT HOOK

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané háčky 
složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulostí. Háčky 
Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích zásobnících. 
Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete rybařit. Veškeré 
délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému druhu použití při 
jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné háčky doplňuje fluo-
rocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – standardní tvar háčku 
/ Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov se pstruhovými těsty / 
Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks stříbrná 99

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks stříbrná 99

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks stříbrná 99

HÁČKY TROUT HOOK PASTE

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané háčky 
složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulostí. Háčky 
Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích zásobnících. 
Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete rybařit. Veškeré 
délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému druhu použití při 
jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné háčky doplňuje fluo-
rocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – standardní tvar háčku 
/ Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov se pstruhovými těsty / 
Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks červený 129

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks červený 129

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks červený 129

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks červený 129

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks červený 129

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks červený 129

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks červený 129

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks červený 129

HÁČKY TROUT HOOK MAGGOT

Tohle je absolutní revoluce na pstruhových jezerech! Časy, kdy se navázané 
háčky složitě lovily z pytlíčků, a navíc se musely rozmotávat, jsou nyní minulos-
tí. Háčky Magic Trout Hook se dodávají na malých praktických odmotávacích 
zásobnících. Jednoduše vyklapnete gumovou zarážku, odmotáte – a můžete 
rybařit. Veškeré délky návazců a tvary háčků jsou přizpůsobeny specifickému 
druhu použití při jednotlivých technikách lovu pstruhů. Kvalitativně výtečné 
háčky doplňuje fluorocarbonový vlasec „made in Japan“. Magic Trout Hook – 
standardní tvar háčku / Magic Trout Hook Paste – speciálně vytvořeno pro lov 
se pstruhovými těsty / Magic Trout Hook Maggot – háčky pro použití vosích 
larev a moučných červů.

Kód Ø Velikost háčku Délka návazce MJ Barva dop. MC Kč
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 ks stříbrná 129

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 ks stříbrná 129

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 ks stříbrná 129

HÁČKY

REVOLUCE 
NA PSTRUHOVÝCH JEZERECH!
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8090 001

8090 002

8090 003

UL-LANDING NET HANDLE - PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Teleskopická podběráková tyčka se uplatní nejen v rámci moderního ultralehkého rybaření, ale i při rybaření ostatními klasickými metodami.

Kód Délka Gramáž dop. MC Kč
7121 001 85 - 150 cm 299 g 259

UL-LANDING NET - PODBĚRÁKOVÁ RUKOJEŤ

Pogumovaná podběráková hlava je konstruována na moderní ultralehké rybaření 
na pstruhových jezírkách. Své majitele oslní svou neskutečnou stabilitou, a to i na 
rybnících s velikými rybami.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž Materiál Velikost ok dop. MC Kč
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g gumová síť 30 x 15 mm 720

PODBĚRÁKOVÁ HLAVA TROUT SCOOPER

V maličkostech je často onen podstatný rozdíl. V této karbonové podběrákové 
hlavě leží pstruh ve správné pozici pro bezproblémové vyjmutí a síťka nepohlcuje 
žádné pachy. Superlehká podběráková hlava pro podběrákovou tyč Magic Trout 
Scooper.

Kód Délka Šířka Hloubka dop. MC Kč
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 620

BIG CATCH NET

Ten, kdo chce chytat velké ryby, potřebuje také dostatečně velký podběrák. 
V podběráku Magic Trout „Big Catch Net“ najde i kapitální pstruh při podebírání 
dostatek prostoru, aby mohl být bezpečně vyloven. Velký límec na vnějším okraji 
posiluje síťku a zabraňuje tomu, aby se při podebírání háček zachytil v síťovině. 
To by mohlo vést ke ztrátě ryby – nikoliv však s naším speciálním podběrákem pro 
giganty pstruhových jezer.

Kód Délka Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 650

ACCESSORY T-BOX

Vodotěsné krabičky na nástrahy a drobnosti, které jsou použitelné podle indivi-
duálního přání majitele. Se 4 kvalitními možnostmi uzavření.

Kód Model Délka Šířka Hloubka Gramáž Obsah Barva dop. MC Kč
8090 001 Medium 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 transparentní 209

8090 002 Large 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 transparentní 229

8090 003 Big 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 transparentní 259

UL BOX - LAKE

Moderní, vodotěsné krabičky pro umělé nástrahy a různou rybářskou bižuterii.

Kód Délka Šířka Gramáž Obsah Barva dop. MC Kč
8091 001 15 cm 9 cm 40 g 1 transparentní 259

BOXY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PRO CARRY

Pro Carry nahrazuje mohut-
ná a nepraktická zavazadla 
pro lov pstruhů. Sklápěcí 
taška se 4 stojany na pruty, 
dvěma krabičkami a mnoha 
dalšími specialitami je nejen 
lehká jako pírko, ale i sku-
tečný poutač u vody.

Kód Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8595 001 52 cm 43 cm 100 g černá 1550

BAIT BAG

Magic Trout Bait Bag je 100% vodotěsné pouzdro s možností uskladnění 8 
pstruhových nástrah. Další prostor pak nabízí dvě prostorná oddělení na drob-
nosti a velkorysou síťovanou kapsu. Opticky se tento nový výrobek velmi liší od 
podobných na trhu a nasazuje nová měřítka.

Kód Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8596 001 27 cm 9 cm 80 g černá 1050

DRŽÁK PRUTU 
NASTAVITELNÝ

Specialisté pro lov pstru-
hů potřebují praktický 
stojan na pruty zvláště ve 
chvílích, kdy ryby berou 
na speciální montáže 
nebo jednoduše pro dru-
hý prut. Speciální sklápěcí 
mechanismus garantuje 
vždy jistý zásek! Díky fle-
xibilní hlavě kloubu se dá 
prut nastavit prakticky do 
jakékoliv myslitelné pozi-
ce. Dvojitý bodec zame-
zuje otáčení stojanu, a 
to dokonce i za silného 
větru. Materiál: ocel

Kód Výška Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 ks červená/černá 519

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Prodejní displej Magic Trout 
umožňuje ve specializovaných 
obchodech s rybářskými potře-
bami, ale také provozovatelům 
pstruhových jezer přímý prodej 
komplexního sortimentu na 
nejužším prostoru. S pomocí 
pevných koleček je možné 
s displejem variabilně pohy-
bovat a brzy se z něj stane 
kasovní šlágr vaší prodejny.

Kód Šířka Výška
9903 999 60 cm 195 cm

ČELOVÁ LAMPA NIGHTFIGHT HEADLAMP

Dobrá čelová lampa – enormně důležitá pomůcka pro specialisty na lov pstru-
hů. Často vyrážejí k Xvodě časně zrána, aby získali u vody výhodné místo pro 
rybolov. V Xzáři reflektoru čelové lampy Magic Trout Headlamp lze i za tmy bez 
problému připravit a sestavit náčiní. Čelová lampa Magic Trout Headlamp při-
náší světlo do tmy! Vodotěsná čelovka je vybavena LED diodami o svítivosti 150 
lumenů a se svými 48 gramy představuje skutečnou „lehkou váhu“ sX dosvitem 
až 100 metrů. Baterie: 3x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Gramáž dop. MC Kč
8946 001 48 g 369

SAMOLEPKA TROUT STICKER

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 300 7,2 cm 7,2 cm 19

SAMOLEPKA LOGO STICKER

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 301 7,2 cm 14,8 cm 19

DISPLEJE
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MT42

HOODY

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 220 g/m²

Kód Velikost Barva dop. MC Kč
8988 001 S červená 1170

8988 002 M červená 1170

8988 003 L červená 1170

8988 004 XL červená 1170

8988 005 XXL červená 1170

8988 006 XXXL červená 1170

RUKAVICE

Pstruzi jsou slizčí a člověku snadno mohou vyklouznout z ruky. Aby se to nestá-
valo, jsou tady Magic Trout rukavice. Navíc chrání ruce ve studených částech 
sezony proti nepříjemnému chladu. Nejdůležitější prsty pro nastražení jsou extra 
volné, aby si člověk uchoval potřebný cit pro rybolov a manipulaci s náčiním. 
Materiál: 55% nylon, 30% polychlorid, 10% bavlna, 5% guma. Gramáž: 295 
g/m²

Kód Model Barva dop. MC Kč
9350 001 stretch červená 369

KŠILTOVKA TRUCKER

Materiál: 100% bavlna, síťovina 100% polyester

Kód Barva dop. MC Kč
9788 011 červená/bílá 259

KŠILTOVKA TROUT TRUCKER CAP

Materiál: 100% bavlna. Gramáž: 220 g/m²

Kód Model Barva dop. MC Kč
9788 095 stretch šedá / hnědá 259
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