
Kvalitní náčiní ke sportovnímu lovu kaprů, zvláště na kapitální protivníky. 
Nádherné kvalitní pruty a navijáky, praxí prověřené doplňky, neodolatelné 

nástrahy, a to vše spojené s cool image. Značka Radical je bezpochyby 
definicí moderního sportovního lovu kaprů.
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RA2 RA3

INSIST SLOW
Nejlepší komponenty spárované se střídmým designem vedly k výrobě naší 
vlajkové lodi mezi kaprovými navijáky. Je vybaven utěsněnými vysoce preciz-
ními kuličkovými ložisky, šnekovým převodem Slow Oscillation Worm Shaft 
s frézovaným hnacím ústrojím a těsněním, kterému nedělá žádný problém 
ani slaná voda, zkrátka vším, co si rybářovo srdce může jen přát. Zdvih cívky 
43 mm perfektně podporuje daleké nahazování a umožňuje snadné odmo-
tání posledních, často rozhodujících metrů. Bylo dbáno i na ty nejposlednější 
detaily, jako jsou kovový klip na vlasec a štíhlá klička frézovaná z lehkého 
kovu. Utěsněná a velmi jemně nastavitelná brzda s obrovskými lamelami se 
stará o zcela plynulé odvíjení vlasce, a to při úctyhodném brzdném výkonu. 
Za příplatek je možné pořídit si „mělkou“ cívku pro lov s pletenými šňůrami 
a přizpůsobit se tak jakýmkoliv podmínkám u vody. Decentní design nepů-
sobí vtíravě a zcela podtrhuje ušlechtilý charakter tohoto navijáku. High Tech 
výrobek v nenápadném rouše!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Vyvážený rotor zajišťující plynulou akci
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Velký vícevrstvý brzdový systém
 · Tenká klička
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Odolná a výkonná šneková hřídel
 · Hliníková cívka Long Stroke™
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 3150

0987 930 Náhr.cívka mělká 300 / 0,35 600

0987 931 Náhr.cívka hluboká 610 / 0,35 600
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RA4 RA5

BLACK SESSION BIG PIT
Rybaření na středních až velkých vodách vyžaduje solidní navijáky, na kte-
ré je možné se plně spolehnout. Série Black Session nabízí 2 navijáky, jež 
jsou pro příslovečnou spolehlivost doslova synonymem! Mimořádně odolné 
převody jsou na všech správných místech opatřeny precizními kuličkovými 
ložisky, která se starají o hedvábně jemný chod navijáku. Precizní pokládání 
vlasce na cívku umožní daleké hody bez zadrhávání. Optimalizovali jsme 
mikrojemný chod brzdy tak, aby povolovala hladce a bez náznaků zadrhá-
vání. I tak nabízí úctyhodnou brzdnou sílu, a tím pádem i dostatek rezerv. 
Decentní design spojený s dřevěným úchopem kličky resultují v celkově 
ušlechtilý dojem z navijáku. S příplatkovou „mělkou“ cívkou pro pletené 
kmenové šňůry pokrývá tento naviják veškeré segmenty moderního lovu 
kaprů. Pracant, který se opticky nemusí schovávat a s přehledem obstojí i 
v extrémních podmínkách!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Elektronicky vyvážený odlehčený rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Jemně nastavitelná velkoplošná přední brzda
 · Tenká klička
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka
 · Oscilační systém se šnekovou hřídelí
 · Rychlý návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 2070

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 2310

0987 950 Náhr.cívka mělká 300 / 0,30 519

0987 951 Náhr.cívka hluboká 610 / 0,30 519

0987 960 Náhr.cívka mělká 320 / 0,30 560

0987 961 Náhr.cívka hluboká 530 / 0,35 560

AFTER DARK BR
Při vývoji těchto navijáků bylo cílem vyvarovat se jakýchkoliv nevýhod modelů 
v cenově přístupném segmentu. I přes aplikaci volnoběžného systému cho-
du cívky se širokospektrálním nastavením a vysoce kvalitní sériové výbavy 
se nám povedlo realizovat skvělý poměr cena/výkon. Díky smysluplnému 
rozložení 4 vysoce výkonných kuličkových ložisek běhá naviják velmi hladce 
bez pocitů ztěžknutí. Také odolnost, zátěž a životnost jsou vynikající. Během 
vývoje jsme do tohoto navijáku museli mnohé investovat, abychom dosáhli a 
potvrdili absolutní kvalitu a spolehlivost. Precizně pracující brzda a také přes-
né pokládání vlasce na cívku v této kategorii navijáků těžko najdou sobě rov-
ného. Tento naviják se jistě postará o mnoho nadšení a radosti při zdolávání.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

 · Grafitový rotor
 · Kompaktní design krytu navijáku
 · Velkoplošný multidiskový přední brzdný systém
 · Jemně nastavitelný volnoběžkový systém
 · Ergonomicky tvarovaná klička pro optimální přenos síly
 · Velká rolnička s anti-twist systémem
 · Silný překlapěč pro optimální vyvážení
 · Převody s plynulým navíjením vlasce
 · Hliníková cívka
 · Perfektní návin vlasce
 · Continuous anti-reverse

Kód Model m / mm Převod Návin /1 otáčku Ložiska Brzdná síla Gramáž dop. MC Kč
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 1320

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 1440

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 1590

BIG PIT NAVIJÁKY S PŘEDNÍ BRZDOU
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RA6 RA7

AFTER DARK+

Tyto pruty překvapí a nadchnou zároveň. Jejich prostřednictvím se nám podařilo nabídnout absolutně respek-
tovaný blank z vysoce modulovaného grafitu kombinovaného s Fuji očky a Fuji DPS sedlem navijáku za neuvě-
řitelnou cenu. Pruty jsou překvapivě štíhlé a rychlé. Daleké a přesné hody se s těmito pruty dají naprosto bez 
problému praktikovat. Vysoce kvalitní zpracování ještě rybářům dodatečně zvýší tep. Střídmý „Dark“ design 
vkusně kompletuje toto dílo. Jde o absolutně skvělý prut s nevídaným poměrem cena/výkon.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1700

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1840

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1880

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1970

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 2070

AFTER DARK+ SPOD

Stejně jako všechny ostatní pruty série After Dark+ je Spodrod vybaven nejlepšími Fuji komponenty, a to za 
naprosto neuvěřitelnou cenu. Tyto pruty zvládnou bez sebemenších problémů nahazovat krmicí rakety do vel-
kých vzdáleností. Rukojeť prutu se od ostatních modelů série liší. Doplňkové zesílení se stará o perfektní úchop 
při náhozu, dává rybáři možnost jej lépe „naložit“ a kontrolovat. Tím tento typ prutu umožňuje vše, co je 
potřeba, aby mohl dopravit rakety včetně krmení směrem k horizontu.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 1970

AFTER DARK+ TRAVELLER

Tyto teleskopické kaprové pruty nadchnou nejen svou transportní délkou. Jsou stejně jako ostatní v sérii After 
Dark+ vybaveny Fuji očky a Fuji sedlem navijáku. K tomu je potřeba připočíst vysoce modulovanou grafitovou 
konstrukci, propůjčující tomuto prutu rychlost podpořenou silou a zpětnou odezvou blanku, které by v tomto 
cenovém segmentu sotva někdo čekal. Semiparabolická akce umožňuje daleké a přesné hody. Tyto pruty se 
zdaleka nemusejí před svými dělenými kolegy stydět a jistě se postarají o nadšené reakce.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 1840

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 2110

KAPROVÉ PRUTY
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RA8 RA9

LONG RANGE

Silový a rychlý prut se štíhlým blankem pro rybolov na velkých jezerech a řekách. Prut disponuje kvalitními vel-
kými očky, se kterými jsou daleké hody hračkou. Robustní sedlo navijáku pojme i velké navijáky typu Big Pit.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Akce dop. MC Kč
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 3420

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 3890

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 3890

BLACK SESSION

Nejlepší stavební komponenty za přijatelnou cenu – to jde většinou na vrub snížené kvality blanku. Nikoliv však 
v případě série Black Session! Očka Seaguide XQG a XAT s vlastnostmi proti kroucení vlasce „Tangle Free“, 
k tomu Fuji DPS sedlo navijáku s rozšířenou maticí. Progresivně zpracovaný blank z vysoce modulovaného kar-
bonu s Crossfiber punčochou nabízí extrémní silové rezervy, a přesto nepůsobí „prkenně“. Toto spojení dává 
perfektní celek. Díky volbě oček zůstává blank rychlý a zachovává si skvělou zpětnou vazbu. Pak jsou daleké a 
precizní hody dětskou hračkou. Zpětná vazba zároveň zabraňuje vyříznutí ryb při zdolávání. Počet oček 5 + 1 a 
střídmý design podporují dobrou optiku prutu a podtrhují jeho štíhlou linii. Perfektní zpracování odpovídá vyso-
ce kladeným nárokům.

Kód Model Délka Díly Tr. délka Akce Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 2630

INSIST

Prut s působivými detaily pro bleskové rybaření! Pruty Insist disponují semiparabolickou akci s dostatečnými silo-
vými rezervami. Akce je dodatečně stabilizovaná ovinem grafitovou páskou. Blank není broušen, aby si zachoval 
plnou sílu použitých materiálů. Očka značky Seaguide, přes která se vlasec nemotá, výtečně doplňují celkový 
obraz prutu a pomáhají upevnit jistotu při náhozu. Šestnáctkovému špičkovému očku nečiní žádný problém ani 
rybolov „v lese“ vodních rostlin. Na sedlo navijáku Fuji TVSTS navazuje tenká rukojeť. Samozřejmě nesmí chy-
bět ani klip na vlasec. Prut je celkově nádherně lehký, nabízí velmi dobré odhozové vlastnosti, aniž by utrpěly 
jeho velmi dobré vlastnosti při zdolávání, protože akce prutu spolehlivě zabraňuje nechtěnému vyřezávání ryb. 
Design prutu je přitom decentní a ušlechtilý – nenápadné popisy, značka v korku a decentní koncovka s graví-
rováním.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž Typ oček Očka Držák navijáku dop. MC Kč
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 2630

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 2630

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 2630

KAPROVÉ PRUTY
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RA10 RA11

Resealable bags

BOILIE BEER & BBQ

Při kompozici komponentů pro výrobu tohoto boilie jsme se zcela 
spolehli na zkušenosti a vědomosti našich úspěšných týmových 
rybářů. A kapři, kteří byli během jednoroční testovací fáze ulove-
ni, nám dali za pravdu! Použití pelet pro kapří dorost ve spojení 
s pivovarskými kvasnicemi a drůbežím proteinem činí toto boilie 
nezaměnitelným a velmi úspěšným, dokonce i na velmi těžkých 
vodách. Boilie začíná během velmi krátké doby ve vodě pracovat, a 
tím pádem je stejně jako jiné druhy boilie značky Radical optimální 
pro rychlé chytání a krátké vycházky za kapry k vodě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 001 16 mm 1 kg 329

3668 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3668 004 150 ml 259

BEER & BBQ DIP

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PLOVOUCÍ BOILIE BEER & 
BBQ POP UPS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Beer & BBQ 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
zelená.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS BEER 
& BBQ
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Beer & BBQ i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: mod-
rá. neon oranžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK BEER & BBQ

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3668 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 035 Beer & BBQ 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIE RED MONSTER

Boilie pro složité a těžké rybářské chvíle u vody! Zcela speciální 
kompilace komponentů sestává na jedné straně z kořeněného 
mixu „klasického“ Robin Redu zjemněného kousky chilli a papri-
ček, na straně druhé obsahuje tato neotřelá kombinace kompozici 
z příchutě Monstercrab a rybích mouček. Zelená strana je díky 
použití hrubších semínek extrémně „propustná“ pro uvolňování 
aroma a chuti, hladká červená strana se postará o delší soudržnost 
boilie ve vodě. Dohromady jde skutečně o neodolatelný mix, který 
v různých testech pomohl našim týmovým rybářům dostat na 
háček mnoho velkých ryb.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 001 16 mm 1 kg 329

3667 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3667 004 150 ml 259

RED MONSTER DIP

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PLOVOUCÍ BOILIE RED 
MONSTER POP UPS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Red Monster 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
zelená.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RED 
MONSTER
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Red Monster 
k dispozici i odpovídající neonové Pop Up boilie. 
Barva: modrá. neon zelená / červená

NEONOVÝ PRÁŠEK RED MONSTER

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3667 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 034 Sprej Red Monster 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 077 Samolepka Red Monster 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIES PUNKY MONKEY+

Punky Monkey + představuje systematický vývoj našeho známé-
ho ovocného boilie z lesních jahod a banánů, vyrobeného podle 
nejnovějších biologických poznatků a právních předpisů ohledně 
krmných prostředků. Boilie obsahuje kousky sušených banánů a 
drobenku z namletého banánového boilie, což je pro kapry neodo-
latelná kombinace. Dokáže přimět k záběru i velmi nedůvěřivé ryby 
v těžkých situacích u vody!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 011 16 mm 1 kg 329

3963 012 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3963 004 150 ml 259

DIP PUNKY MONKEY

Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

PUNKY MONKEY POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Punky Monkey. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS PUNKY 
MONKEY
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční 
barva. Nyní nabízíme k řadě produktů Punky 
Monkey i odpovídající neonové Pop Up boilie. 
Barva: červená.

NEONOVÝ PRÁŠEK PUNKY MONKEY

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3963 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 031 Punky Monkey 100 ml 239

SPREJ MARBLE

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIES HIGHWAY TO SMELL

Přání našich testerů směrem k tomuto boilie byla více než náročná 
a postavila nás před opravdovou výzvu. Vytvořit boilie s obsahem 
co možná nejvíce druhů hmyzu v různých fázích vývoje a tuto 
směs obohatit o krevní moučku, vaječný albumin a další přírodní 
moučky. K tomu bylo třeba dosáhnout co nejhrubší struktury, což 
celou věc rozhodně příliš neulehčilo. Výsledek nyní leží před vámi: 
kaprová nástraha snů, která nemá na evropském trhu konkuren-
ci! Boilie je možné používat v každé roční době, protože rychle 
pracuje a hodí se tedy i pro krátké vycházky k vodě. Je výsledkem 
perfektní spolupráce vývojářů s testovacími rybáři, která udělá 
úspěšného kapraře i z vás!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 001 16 mm 1 kg 329

3666 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3666 004 150 ml 259

HIGHWAY TO SMELL DIP

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady High-
way To Smell. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS HIGH-
WAY TO SMELL
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Highway To 
Smell k dispozici i odpovídající neonové Pop Up 
boilie. Barva: modrá.

NEONOVÝ PRÁŠEK HIGHWAY TO SMELL

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3666 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řad Radical otevírají 
nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 032 Highway to Smell 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm 9

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962110&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3962610&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3949032&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=9949073&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=3666001&type=gallery&locale=DE


RA18 RA19

Resealable bags

BOILIES RASTAFARI

Kdo by ho neznal, žluté Scopex boilie s nezaměnitelným aroma 
másla a lehkým vanilkovým podtónem? Abychom dosáhli co mož-
ná největší účinnosti, staví naše boilie na vyváženém mixu přírod-
ních mouček v kombinaci s drceným a celým konopným semínkem, 
spojeným se skutečnou kyselinou máselnou. Přitom jsme kladli 
důraz na to, aby boilie v co nejkratším čase uvolňovalo své aroma a 
různé látky v něm obsažené, a tím rychle přilákalo kapry k lovnému 
místu. Výsledky docílené při různých testech byly vynikající!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 001 16 mm 1 kg 329

3979 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3979 004 150 ml 259

RASTAFARI DIP

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

RASTAFARI POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Rastafari. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RASTA-
FARI
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Rastafari i odpo-
vídající neonové Pop Up boilie. Barva: zelená.

NEONOVÝ PRÁŠEK RASTAFARI

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3979 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 033 Rastafari 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm 9
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Resealable bags

BOILIES TIGER’S NUTS

Magické působení tygřích ořechů na kapry je známo po celé 
Evropě. S ohledem na tuto skutečnost vyvinul Radical Team nové 
špičkové boilie. V mixu jsou vedle vysokého podílu mletých tygřích 
ořechů zpracovány také velké kousky černých tygřích ořechů. Aby-
chom vybavili boilie vysokou nutriční hodnotou a vysokým obsa-
hem proteinů, zapracovali jsme do směsi sušené celé luční koníky, 
sójovou mouku a vaječný albumin. Boilie velmi rychle uvolňuje pod 
vodou aroma, ale je vhodné i pro dlouhodobé výpravy a delší čeká-
ní na záběr. Držte si klobouky, u vody začíná vát nový vítr.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 001 16 mm 1 kg 329

3938 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3938 004 150 ml 259

DIP TIGER'S NUTS

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie tímto dipem, 
pak budete mít totiž ryby v nejkratším možném 
čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g 249

TIGER'S NUTS POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Tiger´s Nuts. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS TIGER'S 
NUTS
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Tiger´s Nuts 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
fialová.

NEONOVÝ PRÁŠEK TIGER'S NUTS

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3938 006 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA22 RA23

Resealable bags

BOILIES RUBBY DUBBY

S rybí příchutí, přírodní a s hrubou strukturou nabízí vše, po čem 
kapři touží! Je to nástraha budoucnosti, protože přirozené zdroje 
jsou velmi ceněny a my u značky Radical používáme k výrobě pou-
ze přírodní suroviny. A úspěch našich nástrah nám dává v tomto 
ohledu za pravdu.• Opravdové kousky ryb a krevet pro zajištění 
„křupavého“ efektu.• Přírodní rybí oleje pro současné zajištění 
vůně a chuti namísto umělých rybích aroma.• Okamžitá aktivace 
pracovní fáze nástrahy ve vodě, protože neobsahuje žádné kon-
zervační prostředky.• Prvotřídní rybí moučky pro rychlé trávení a 
spuštění „žracího opojení“ u kaprů.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 009 16 mm 1 kg 329

3955 009 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 009 150 ml 259

DIP RUBBY DUBBY

Přirozenost komponentů stála v popředí i při 
tvorbě dipu Rubby Dubby. Složení garantuje 
rychlou rozpustnost ve vodě při všech teplotách 
a vysokou lákací účinnost i pro ryby pohybující se 
daleko od nástrahy. Rybí doplňky dělají z boilie 
Rubby Dubby nástrahu pro celoroční využití a dip 
její účinnost ještě mnohonásobně zvyšuje.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UPS RUBBY DUBBY

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Rubby Dubby. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS RUBBY 
DUBBY
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Rubby Dubby 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově oranžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK RUBBY DUBBY

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 016 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 025 Rubby Dubby 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA24 RA25

Resealable bags

BOILIES YELLOW ZOMBIE

Asi nejovocnější lákání od dob vzniku boilie! Je to nástraha 
budoucnosti, protože přirozené zdroje jsou velmi ceněny a my u 
značky Radical používáme k výrobě pouze přírodní suroviny. A 
úspěch našich nástrah nám dává v tomto ohledu za pravdu.
• Opravdové kousky ovoce pro zajištění „křupavého“ efektu.
• Sladké ovocné šťávy pro současné zajištění vůně a chuti namísto 
umělých sladidel.
• Okamžitá aktivace pracovní fáze nástrahy ve vodě, protože neob-
sahuje žádné konzervační prostředky.
• Prvotřídní moučky pro rychlé trávení a spuštění „žracího opojení“ 
u kaprů.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 010 16 mm 1 kg 329

3955 010 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 010 150 ml 259

DIP YELLOW ZOMBIE

Aby i v notné vzdálenosti pohybující se ryby 
upoutalo dipované boilie, je potřeba použít 
komponenty pro dip, které vykazují perfektní 
rozpustnost ve vodě při všech teplotách. Díky 
svému sladkému ovocnému podtextu zláká 
Yellow Zombie právě v letních měsících ryby ke 
krmení. Na vodách s velkým rybářským tlakem 
a za ztížených podmínek přinesou dipované 
nástrahy rozhodující bonusovou rybu navíc!

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UP YELLOW ZOMBIE

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Yellow Zombie. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS 
YELLOW ZOMBIE
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Yellow Zombie 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově žlutá.

NEONOVÝ PRÁŠEK YELLOW ZOMBIE

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 017 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 026 Yellow Zombie 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA26 RA27

Resealable bags

BOILIES PINK TUNA

Růžové a rybí, to jsou hlavní atributy našeho nejnovějšího High-End 
boilie. Naši týmoví rybáři při testování kapry doslova převálcovali. 
Bylo celkem jedno, jestli v jižní Francii za vysokých teplot nebo 
v pozdním podzimu v Německu, protože boilie Pink Tuna okouzlo-
valo při jakékoliv teplotě svou enormní účinností. Proč tomu tak je? 
Mix z nejkvalitnějších komponentů bohatý na bílkoviny se fenome-
nálně doplňuje s rybí moučkou. Nápadná barva vyvolává u kaprů 
dodatečnou zvědavost. A výsledek? Neustávající zvuk signalizátorů! 
Speciální boilie pro dlouhé výpravy s vysokou lákací účinností a del-
ší trvanlivostí na vlasové montáži.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3957 001 16 mm 1 kg 329

3957 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 003 150 ml 259

DIP PINK TUNA

Zvláštností tohoto dipu je jeho nezaměnitelné 
aroma v kombinaci s rozpustností alkoholu. 
Působí tak rychle a přiláká v co možná nejkratší 
době ryby na místo. Náš tip: vylepšete při prvot-
ním zakrmení větší množství boilie dipem Pink 
Tuna, pak budete mít totiž ryby v nejkratším 
možném čase na místě.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g 249

PINK TUNA POP UP

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Pink Tuna. Dva průměry v dóze, tím pádem 
můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající velikos-
ti. S přiloženou ampulkou tekutého posilovače 
lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS PINK 
TUNA
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční bar-
va. Nyní nabízíme k řadě produktů Pink Tuna 
i odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: 
neonově růžová.

NEONOVÝ PRÁŠEK PINK TUNA

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 019 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 027 Pink Tuna 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA28 RA29

Resealable bags

BOILIES VAMPIRE GARLIC

Česnek je již nějakou dobu při lovu kaprů absolutním tajným 
tipem. Nám se podařilo do tohoto nového boilie aplikovat křupavý 
česnek a čerstvou mátu. Po této kombinaci kapři neskutečně šílí! 
Stejně jako s boilie Pink Tuna docílili naši testeři i s novým boilie 
Vampire Garlic enormně dobrých výsledků. Tohoto boilie by se bál 
snad i samotný kníže Dracula, kapři jej naopak milují! Jako základ 
jsme použili proteinové moučky, aby bylo možné vyrobit boilie 
s vysokou nutriční hodnotou. Toto boilie láká velké ryby stejně při 
krátkých vycházkách jako při dlouhodobých krmných kampaních.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3958 001 16 mm 1 kg 329

3958 002 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 012 150 ml 259

DIP VAMPIRE GARLIC

Dip Vampire Garlic je vyroben na bázi alkoholu, 
skutečného česneku a tekuté máty. Snadno se 
do boilie a Pop Up´s natáhne a po delší časový 
úsek uvolňuje své aroma. Díky obsaženému 
alkoholu a z toho plynoucí rychlé rozpustnosti ve 
vodě se výtečně hodí i pro zimní rybaření.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g 249

POP UP VAMPIRE GARLIC

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop 
Up boilie, které se perfektně hodí k boilie řady 
Radical Vampire Garlic. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g 259

NEONOVÉ POP UPS VAMPI-
RE GARLIC
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Vampire Garlic i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: neo-
nově zelená.

NEONOVÝ PRÁŠEK VAMPIRE GARLIC

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 015 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 028 Vampire Garlic 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm 9
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RA30 RA31

Resealable bags

BOILIES BLOODY CHICKEN

Superúspěšné boilie v sezoně 2009 a 2010, které bylo vyvinuto po 
mnoha a mnoha hodinách testování našimi členy Radical týmů. 
Především Benjamin Gründer měl rozhodující podíl na vzniku a 
sestavě perfektně k sobě pasujících komponentů. Boilie Radical 
Bloody Chicken působí díky svému složení okamžitě, předchozí 
zakrmení není příliš nutné, jelikož boilie výjimečně rychle uvolňuje 
své atraktanty. Boilie Radical Bloody Chicken je vytvořeno na bázi 
velmi kvalitního masového mixu, který působí pozitivně na lepší 
trávení kaprů (a tím stimuluje jejich krmení), ale zároveň cílovým 
rybám napomáhá k získávání tukových rezerv. To vysvětluje jeho 
vysokou atraktivitu. Na základě dobré stravitelnosti a relativně rych-
lého rozpadu ve vodě je možné toto boilie používat celoročně.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3954 008 16 mm 1 kg 329

3955 008 20 mm 1 kg 329

Kód Obsah dop. MC Kč
3950 008 150 ml 259

DIP BLOODY CHICKEN

Doplňkový dip k Radical Bloody Chicken boilie je 
vyroben z rybího tuku s velmi účinným kuřecím 
aroma a vyznačuje se dlouhotrvající účinností. 
Hodí se pro dodatečné boosterování boilie Blo-
ody Chicken.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g 249

BLOODY CHICKEN POP UPS

Pevnější a mimořádně dlouho plovoucí Pop Up 
boilie, které se perfektně hodí k boilie řady Radi-
cal Bloody Chicken. Dva průměry v dóze, tím 
pádem můžete Pop Up zvolit vždy v odpovídající 
velikosti. S přiloženou ampulkou tekutého posi-
lovače lze Pop Up´s dodatečně naboosterovat.

Kód Ø Obsah dop. MC Kč
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g 259

BLOODY CHICKEN NEON 
POP UP
Má-li Pop Up svítit, je ideální fluorescenční barva. 
Nyní nabízíme k řadě produktů Bloody Chicken i 
odpovídající neonové Pop Up boilie. Barva: neo-
nově červená.

NEONOVÝ PRÁŠEK BLOODY CHICKEN

Superchytrá možnost propůjčit boilie jako doplňkové lákadlo „druhou kůži“. 
Navlhčené boilie vyrolujeme v prášku a hotovo! Rosolovitá vrstva láká ryby 
nápadnou barvou a intenzivní vůní.

Kód Obsah dop. MC Kč
3949 018 50 g 249

METHOD MARBLES

Malá 9 mm provedení našich známých boilie řady Radical otevírají nyní nové 
obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové nástrahy napří-
klad pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g potápivý 169

BOILIE

METHOD DUMBLE

Malé (8 x 10 mm) Dumble provedení našich známých boilie řady Radical oteví-
rají nyní nové obzory i všem ostatním příznivcům lovu nedravých ryb. Špičkové 
nástrahy například pro lov parem a línů nebo při technikách method feederu.

Kód Model Ø Obsah Akce dop. MC Kč
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g potápivý 169

Kód Model Obsah dop. MC Kč
3949 029 Bloody Chicken 100 ml 239

MARBLE SPRAY

S tímto sprejem lze opatřit nástrahy nebo partik-
ly našimi oblíbenými vůněmi z řad Radical boilie. 
Úspěšnost rybaření pak enormně stoupá.

SAMOLEPKA

Kód Model Šířka Výška dop. MC Kč
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm 19

PRODEJNÍ DISPLEJ NA BOILIES

Jednoduše složitelný prodejní displej z potištěného 
pevného kartonu pro až 6 sáčků s atraktivními Radical 
boilie sériemi. Zvyšuje enormně prodeje. Dodává se bez 
obsahu!

Kód dop. MC Kč
9963 015 239
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RA32 RA33

DISPERSE PVA FUNNEL MESH SET

Tato PVA síťka je velmi pevná a rozpouští se, 
dokonce i při velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je k dostání jako 
kompletní sada s oběma průměry a odpovídajícími 
pomůckami k naplnění, jako je plnicí tyčka, nebo 
jako jednotlivá sada pouze v jednom průměru 
s odpovídajícími doplňky. Náhradní punčochy pro 
doplnění jsou k dispozici jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Délka Velikost dop. MC Kč
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm 419

DISPERSE PVA FUNNEL MESH

Tato PVA síťka je velmi pevná a rozpouští se, 
dokonce i při velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je k dostání jako 
kompletní sada s oběma průměry a odpovídajícími 
pomůckami k naplnění, jako je plnicí tyčka, nebo 
jako jednotlivá sada pouze v jednom průměru 
s odpovídajícími doplňky. Náhradní punčochy pro 
doplnění jsou k dispozici jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Délka Ø dop. MC Kč
2603 002 7 m 25 mm 249

2603 003 7 m 35 mm 289

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA sáčky, které jsou velmi pevné a bez problé-
mu přečkají i extrémní vzdálenosti při dalekých 
hodech. Doba jejich rozpuštění je za všech okol-
ností i ve studené vodě pouze cca 90 sekund a 
dokážou tak rychle vydat svůj obsah. Jsou k dispo-
zici ve dvou velikostech, v sadě s plnicí pomůckou 
nebo jednotlivě jako náhradní balení pro sady. 
Materiál: PVA

Kód Délka Šířka Velikost MJ dop. MC Kč
2603 006 110 mm 55 mm M 25 ks 129

2603 007 160 mm 85 mm L 20 ks 149

DISPERSE PVA TAPE

Klasická PVA páska. Je velmi pevná 
a odolná proti přetržení, ale ve vodě 
se rozpouští v čase pod 1,5 minuty, 
a to i v chladnější vodě. Materiál: 
PVA

Kód Délka Šířka dop. MC Kč
2603 010 20 m 16 mm 79

DISPERSE PVA 
FUNNEL MESH

Tato PVA síťka je velmi pevná 
a rozpouští se, dokonce i při 
velmi nízkých teplotách vody, 
během velmi krátkého času. Je 
k dostání jako kompletní sada 
s oběma průměry a odpovída-
jícími pomůckami k naplnění, 
jako je plnicí tyčka, nebo jako 
jednotlivá sada pouze v jed-
nom průměru s odpovídajícími 
doplňky. Náhradní punčochy 
pro doplnění jsou k dispozici 
jednotlivě. Materiál: PVA

Kód Model Délka Ø dop. MC Kč
2603 004 Refill 10 m 25 mm 229

2603 005 Refill 10 m 35 mm 249

DISPERSE PVA BAG SYSTEM

PVA sáčky, které jsou velmi pevné a bez problé-
mu přečkají i extrémní vzdálenosti při dalekých 
hodech. Doba jejich rozpuštění je za všech okol-
ností i ve studené vodě pouze cca 90 sekund a 
dokážou tak rychle vydat svůj obsah. Jsou k dispo-
zici ve dvou velikostech, v sadě s plnicí pomůckou 
nebo jednotlivě jako náhradní balení pro sady. 
Materiál: PVA

Kód Model Délka Šířka Velikost MJ dop. MC Kč
2603 008 Refill 110 mm 55 mm M 30 ks 119

2603 009 Refill 160 mm 85 mm L 20 ks 129

PVA PRODUKTY

125g spool

VLASEC INVISIBLE LINE

Zelený vlasec, který ve vodě mezi vodními rostlinami prakticky zmizí. Vysoká 
pevnost v uzlu, vysoká odolnost proti oděru a dobrá průtažnost se postarají 
o to, že kapr bude bezpečně vyloven.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs zelená 650

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs zelená 650

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs zelená 650

VLASEC SUBSTANTIL

Zelený vlasec, který ve vodě mezi vodními rostlinami prakticky zmizí. Vysoká pevnost 
v uzlu, vysoká odolnost proti oděru a dobrá průtažnost se postarají o to, že kapr bude 
bezpečně vyloven. Díky minimální průtažnosti představuje tento vlasec super alternati-
vu na revírech, kde jsou pletené šňůry zakázány.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green 650

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green 650

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green 650
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RA34 RA35

PLETENÁ ŠŇŮRA

Potápivá splétaná 8vláknová šňůra se super parametry. Díky použitému materiálu z 
8 vláken je velmi hladká a jemná, ale zároveň odolná. S touto šňůrou se extrémně 
dobře hází, má totiž minimální odpor proti vzduchu (větru) a proudu.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs tmavozelený 1410

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs tmavozelený 1410

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs tmavozelený 3980

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs tmavozelený 3980

ŠOKOVÝ VLASEC

Velmi jemný a oděruvzdorný monofilní šokový vlasec s lehce nazelenalou barvou. 
Díky jeho jemnosti se s ním velmi dobře nahazuje. Speciální molekulární technolo-
gie umožňuje skutečně mimořádnou mechanickou odolnost – kameny, kořeny a 
mušle nemají žádnou šanci!

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs světle zelená 259

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs světle zelená 259

FLUORO FILAMENT

Křišťálově čirý a jemný fluorocarbon. Díky speciálnímu složení se nám povedlo vytvo-
řit materiál, který postrádá typickou fluorocarbonovou tuhost. To umožňuje dobré 
vlastnosti při nahazování – i tak má ale vysokou hmotnost a hladce se pokládá na 
dno. Perfektní „Anti-Spook“!

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs transparentní 569

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs transparentní 569

NÁVAZCOVÝ MATERIÁL

Typický monofilní návazcový materiál pro Chod návazce, který se stejně dobře 
hodí i na přípravu všech ostatních tuhých návazců. Dá se i bez nahřívání perfekt-
ně uvést do požadovaného tvaru a svým lehce nazelenalým tónováním působí 
naprosto nenápadně.

Kód Ø Návin Nosnost Barva dop. MC Kč
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs světle zelená 199

VLASCE
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HÁČEK LONGSHANK

Ověřený „Longshank“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální mat-
ná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou 
jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4467 002 2 10 10 ks titan x 119

4467 004 4 10 10 ks titan x 119

4467 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK WIDE GAPE STRONG

Ověřený „Wide-Gape“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Toto provede-
ní bylo vyrobeno ještě pevnější – perfektní pro rybaření na revírech s vázkami a 
podvodními překážkami. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím 
světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko 
déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4468 002 2 10 10 ks titan x 119

4468 004 4 10 10 ks titan x 119

4468 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK WIDE GAPE

Ověřený „Wide-Gape“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální mat-
ná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky nejsou 
jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4484 002 2 10 10 ks titan x 119

4484 004 4 10 10 ks titan x 119

4484 006 6 10 10 ks titan x 119

4484 008 8 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CONTINENTAL

Ověřený „Continental“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Speciální 
matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání háček. Tyto háčky 
nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srovnatelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4485 002 2 10 10 ks titan x 119

4485 004 4 10 10 ks titan x 119

4485 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CHODDA

Ověřený tvar háčku pro „Chod“ a „Pop-Up“ návazce v mimořádné kvalitě a 
ostrosti. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání 
háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srov-
natelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4486 002 2 10 10 ks titan x 119

4486 004 4 10 10 ks titan x 119

4486 006 6 10 10 ks titan x 119

HÁČEK CURVESHANK

Ověřený „Curve“ tvar háčku v mimořádné kvalitě a ostrosti. Tento háček 
se hodí jak pro různé typy standardních návazců, tak pro speciální moderní 
montáže. Speciální matná povrchová úprava zamezuje reflexím světla a chrání 
háček. Tyto háčky nejsou jen ostré – ostré totiž vydrží být daleko déle než srov-
natelné modely.

Kód Velikost háčku Počet háčků MJ Barva dop. MC Kč
4487 002 2 10 10 ks titan x 119

4487 004 4 10 10 ks titan x 119

4487 006 6 10 10 ks titan x 119

4487 008 8 10 10 ks titan x 119

HÁČKY
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RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 001 mat black non reflective 79

ROLLING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 004 mat black non reflective 39

BIG EYE SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 005 mat black non reflective 49

PVA SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 006 mat black non reflective 79

QUICK CHANGE SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 007 mat black non reflective 69

QUICK CHANGE RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 008 mat black non reflective 89

MICRO RING SWIVEL

Kód Barva dop. MC Kč
6269 009 mat black non reflective 79

RIG RING

Kód Ø Barva dop. MC Kč
6269 002 3,1 mm mat black non reflective 49

6269 003 5,3 mm mat black non reflective 49

QUICK CHANGE LINK

Kód Barva dop. MC Kč
6269 010 mat black non reflective 49

NÁVAZCE
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FLAT PEAR SWIVEL

Klasické olovo se super vlastnostmi – samozaháknutím montáže a solidním 
potahem. Oka obratlíků jsou vyrobena tak velká, aby olovo pasovalo do každé-
ho klipu pro různé kaprové montáže.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd 54,00

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

FLAT PEAR INLINE

Klasické olovo se super vlastnostmi – samozaháknutím montáže a solidním 
potahem. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabinky kaprových 
montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd 54,00

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

GRIPPA LEAD SWIVEL

Olovo pro lov ve velkých vzdálenostech nebo na řekách s odpovídajícím prou-
děním vody. Asymetrický design se stará o to, aby „zachycovací“ strana ležela 
vždy vespod. K tomu jsme ještě zvolili velmi kompaktní design, aby bylo možné 
rychle vyvinout plný tlak na špičku háčku. Oka obratlíků jsou vyrobena tak vel-
ká, aby pasovala do každého klipu pro různé kaprové montáže.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd 63,00

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd 63,00

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd 63,00

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd 68,40

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd 75,60

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd 86,40

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd 102,60

DISTANCE LEAD SWIVEL

Olovo k nahazování do velkých vzdáleností. Design mu propůjčuje na jedné 
straně stabilitu při letu, na straně druhé zabraňuje odkutálení se z místa dopa-
du na dno. Olovo má natolik kompaktní tvar, aby mohlo co nejrychleji vyvinout 
plný tlak na špičku háčku. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabin-
ky kaprových montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

DISTANCE LEAD INLINE

Olovo k nahazování do velkých vzdáleností. Design mu propůjčuje na jedné 
straně stabilitu při letu, na straně druhé zabraňuje odkutálení se z místa dopa-
du na dno. Olovo má natolik kompaktní tvar, aby mohlo co nejrychleji vyvinout 
plný tlak na špičku háčku. Insert lze s jistotou použít na všechny běžné karabin-
ky kaprových montáží. Je velmi stabilní a flexibilní zároveň.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 54,00

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd 59,40

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 59,40

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd 59,40

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd 59,40

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd 68,40

FOOD BOMB LEAD SWIVEL

Zakrmovací olůvko, které díky svému tvaru pojme mimořádně dobře krmení, 
které v něm pak při náhozu dobře drží. Navíc je tak kompaktní, že vytváří i dob-
rý samozahakovací efekt.

Kód Model Gramáž Barva dop. MC Kč
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd 59,40

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 63,00

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd 68,40

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd 72,00

KAPROVÁ OLOVA

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6351007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6352007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6353007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6354006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6355006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6356004&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


RA42 RA43

Vylepšená výdrž 
baterie

SADA SIGNALIZÁTORŮ SENSONIC

Jméno Sensonic symbolizuje mimořádnou citlivost a maximální odolnost. Radical tým investoval do vývoje signalizátoru samotného mnoho měsíců práce, aby obstál 
v každé situaci u vody po celé Evropě. Vodotěsné pouzdro nabízí maximální funkčnost, ovladače se dají dobře uchopit a design je moderní. Citlivost, zvuk, tón i funkce 
nočního svícení je možné plynule nastavit. Signalizátor má napájecí konektorovou zdířku pro svítící swinger. Integrovaná ucha Snag Ears jistí prut i při nejtvrdších zábě-
rech, solidní závit z ušlechtilé oceli umožňuje bezpečnou montáž na rod-pod. Dosah příposlechu až 120 m. V sadě jsou tři signalizátory záběru, reciever (příposlech) a 
pevný transportní kufřík. Baterie: 8x AAA (nejsou součástí balení). Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód MJ Barva dop. MC Kč
6812 999 3+1 ks zelená, žlutá, červená 7900

Vylepšená výdrž 
baterie

PŘÍPOSLECH SENSONIC

Příposlech k signalizátorům Sensonic nabízí dosah až 120 metrů. Hlasitost lze u 
každého prutu plynule nastavit a integrovaná lampa se stará o dostatek světla, 
když je potřeba se při rychlé jízdě okamžitě dostat k prutu. Baterie: 2x AAA 
(nejsou součástí balení). Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Šířka Výška Hloubka MJ dop. MC Kč
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 ks 2110

Vylepšená výdrž 
baterie

SIGNALIZÁTOR ZÁBĚRU SENSONIC

Jméno Sensonic symbolizuje mimořádnou citlivost a maximální odolnost. Radi-
cal tým investoval do vývoje signalizátoru samotného mnoho měsíců práce, aby 
obstál v každé situaci u vody po celé Evropě. Vodotěsné pouzdro nabízí maxi-
mální funkčnost, ovladače se dají dobře uchopit a design je moderní. Citlivost, 
zvuk, tón i funkce nočního svícení je možné plynule nastavit. Signalizátor má 
napájecí konektorovou zdířku pro svítící swinger. Integrovaná ucha Snag Ears 
jistí prut i při nejtvrdších záběrech, solidní závit z ušlechtilé oceli umožňuje bez-
pečnou montáž na rod-pod. Baterie: 2x AAA (nejsou součástí balení). Baterie: 
2x AAA (nejsou součástí balení).

Kód Šířka Výška Hloubka MJ Barva dop. MC Kč
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks zelená 2110

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks žlutá 2110

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks červená 2110

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 ks modrá 2110

červená

černá

zelená

bílá

žlutá

nachový

modrá

Délka červená zelená žlutá modrá černá bílá nachový dop. MC Kč
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007 209

FREE CLIMBER S ŘETÍZKEM

Odpadávací signalizátor záběru vyrobený z ABS plastu – za běžných rybář-
ských podmínek u vody nezničitelný! Odpadávací mechanismus je velmi 
šetrný k vlasci a funguje stejně spolehlivě také s pletenou šňůrou Tato sada 
je vybavena středně těžkým řetízkem. Jako doplněk jsou k mání 2 různě silné 
řetízky, pevné ramínko, 2 doplňkové zátěže, montážní noha a také odpovída-
jící ochranné pouzdro. K dispozici je 7 různých barevných provedení.

červená

černá

zelená

bílá

žlutá

nachový

modrá

Délka červená zelená žlutá modrá černá bílá nachový dop. MC Kč
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017 239

FREE CLIMBER S RAMÍNKEM

Odpadávací signalizátor záběru vyrobený z ABS plastu – za běžných rybář-
ských podmínek u vody nezničitelný! Odpadávací mechanismus je velmi 
šetrný k vlasci a funguje stejně spolehlivě také s pletenou šňůrou Tato sada 
je vybavena pevným ramínkem nutným pro lov za větrných podmínek. Jako 
doplněk jsou k mání 2 různě silné řetízky, pevné ramínko, 2 doplňkové zátě-
že, montážní základna a také odpovídající ochranné pouzdro. K dispozici je 7 
různých barevných provedení.

SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU
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FREE CLIMBER CHAIN CASE POUZDRO X4

Rozměrově přesná taška na až 4 signalizátory záběru Free Climber včetně řetíz-
ků.

Kód Délka Výška Šířka Barva dop. MC Kč
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm černá 299

FREE CLIMBER ARM CASE POUZDRO X4

Rozměrově přesná taška na až 4 signalizátory záběru Free Climber včetně 
ramínka.

Kód Délka Výška Šířka Barva dop. MC Kč
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm černá 299

FREE CLIMBER RAMÍNKO

Pevné ramínko na naše odpadávací 
signalizátory záběru Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 102 16 cm černá 149

FREE CLIMBER ZÁTĚŽ

Šroubovací zátěže pod hlavu našich odpadávacích 
signalizátorů záběru Free Climber.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6705 100 3 g 3 ks černá 99

6705 101 9 g 3 ks černá 99

FREE CLIMBER 
ŘETÍZEK

Pevný řetízek se šroubením 
pro naše odpadávací signali-
zátory záběru Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 103 15 cm černá 109

FREE CLIMBER 
JEMNÝ ŘETÍZEK
Jemný a lehký řetízek se 
šroubením pro naše odpa-
dávací signalizátory záběru 
Free Climber.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
6705 104 15 cm černá 69

FREE CLIMBER UPEVNĚNÍ

Montážní základna pro naše odpadávací signali-
zátory záběru Free Climber. S její pomocí můžete 
signalizátory Free Climber namontovat a používat 
na různých typech podpěrek nebo rodpodů. Není 
tedy potřeba pokaždé vše odmontovávat.

Kód Barva dop. MC Kč
6705 105 černá 59

ROD POD FREESTYLE

Freestyle znamená „jít svou vlastní cestou“, a to je při rybaření čas-
to nejdůležitější. Pro všechny prozíravé rybáře, kteří loví na nejrůz-
nějších typech vod, jsme vyvinuli 4nohý Freestyle rod-pod. Výrobek 
se také velmi dobře hodí i pro extrémní rybaření na řekách a lov 
ve velkých vzdálenostech. Díky jednoduchému, ale velmi pevnému 
šroubení je tento rod-pod rychlostí větru připraven do akce a stejně 
rychle opět složený. Skutečný univerzální talent. Materiál: alumini-
um. Doplněk: přepravní taška.

Kód Délka Výška Gramáž dop. MC Kč
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 2090

AFTER DARK ROD POD

Solidní rodpod s teleskopicky vysouvacími nohami a teleskopicky 
vysouvatelnou střední tyčí. Rodpod je ideálním společníkem na vel-
kých jezerech, může být použit i v mírném proudu.

Kód Délka Šířka Výška Gramáž Barva dop. MC Kč
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg černá matná 2340

RODPODY
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RA46 RA47

8587 003

8587 001

8587 002

TYČKA 
INSIST 
BANKSTICK
Velmi pevná tyčka 
v nenápadném a 
elegantním matně 
černém provedení. 
Tyčky jsou teles-
kopicky vysouvací, 
extrémně robustní a 
mají rovnou špičku.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
1898 001 40 - 62 cm černá matná 299

1898 002 60 - 90 cm černá matná 319

1898 003 75 - 140 cm černá matná 329

HRAZDA INSIST BUZZER BAR FIXED

Solidní Buzzer Bar hrazda pro dva pruty. Nejlepší 
kvalita aluminia a kvalitní šroubovací závity, které se 
nekroutí.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8231 001 25 cm černá matná 489

HRAZDA INSIST BUZZER BAR ADJUSTABLE

Supersolidní Buzzer Bar hrazda pro tři pruty, která je oboustranně teleskopicky 
vysouvatelná, aby bylo možné zvolit si perfektní odstup prutů na hrazdě. Nej-
lepší kvalita aluminia a kvalitní šroubovací závity, které se nekroutí.

Kód Délka Barva dop. MC Kč
8232 001 30 cm / 47 cm černá matná 589

TAŠKA AFTER DARK CARRYALL

Pevná taška typu Carryall s postranními kapsami, která pojme nejen rybářské náčiní a 
doplňky, ale také oblečení a zásoby jídla. Solidní zipy a pevně tvarované dno perfektně 
doplňují výbavu tašky. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Model Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm zelená 1260

8585 002 large 59 cm 34 cm 33 cm zelená 1260

CHLADICÍ TAŠKA AFTER DARK COOLING BAG

Chladicí taška s chytrým dvoukomorovým systémem, aby bylo možné složit a 
bezpečně umístit vedle nástrah i potraviny. Materiál: 100% nylon, polychlori-
dový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm zelená 710

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH SMALL

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost S se per-
fektně hodí pro malé doplňky, nářadí, olova nebo pro vše, co je potřeba mít 
s sebou na krátké výpravě k vodě. Kvůli kompaktním rozměrům zde nebylo 
potřeba úložný prostor dále dělit. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm zelená 289

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH MEDIUM

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost M poskytuje 
variabilní možnost rozdělení vnitřního prostoru. Ten se dá dle potřeby pomocí 
suchých zipů přestavět. Pouzdro se perfektně hodí na malý spotřební kaprařský 
materiál, nářadí, olova, pop up dózy nebo jako kombinace pro více těchto věcí 
najednou. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm zelená 419

POUZDRO AFTER DARK ACCESSORY POUCH LARGE

Pouzdra na kaprové doplňky After Dark Accessory Pouches jsou mnohostranně 
využitelná. Díky průhlednému víku má člověk bleskový přehled o tom, co se 
nachází uvnitř, bez nutnosti pouzdro otvírat.
Velmi praktické je používání více pouzder stejné velikosti. Velikost L poskytuje 
dvojici variabilních možností pro upravení vnitřního prostoru. Ten může být pod-
le potřeby volně upraven pomocí suchých zipů. Pouzdro se perfektně hodí pro 
veškerý menší drobný kaprařský materiál, nářadí, olova, pop up dózy nebo jako 
kombinace pro více těchto věcí najednou. Materiál: 100% nylon, polychloridový 
zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm zelená 519

CHLADICÍ TAŠKY
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RA48 RA49

POUZDRO AFTER DARK TACKLE POUCH

Speciální taška pro uchovávání jehel pro nastražení, návazcového materiálu, PVA, háčků a dal-
ších drobných doplňků. V této tašce jsou citlivé malé díly, které jsou pro úspěch u vody velmi 
podstatné, ideálně a spolehlivě chráněny. Taška disponuje zipem po celém obvodu s odklápěcím 
víkem pro rychlý přehled o obsahu. Rozdělení tašky na jednotlivé segmenty umožňuje vše opti-
málně uložit. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm zelená 940

AFTER DARK RUCKBAG

Superpříjemný batoh Ruckbag Carryall s velkými postranními kapsami a pogumovaným dnem. 
Skvělý batoh, když se člověk vypraví k vodě s lehkým náčiním a potřebuje mít volné ruce. Mate-
riál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm zelená 2110

POUZDRO AFTER DARK ROD SLEEVE 3 + 2

Velmi dobře polstrované pouzdro, které spolehlivě chrání před nárazy a jistě pojme smontované pruty. Je vybaveno pevným transportním popruhem. Materiál: 100% 
nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm zelená 1730

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm zelená 1730

POUZDRO AFTER DARK SINGLE SLEEVE

Velmi dobře polstrované pouzdro, které spolehlivě chrání před nárazy a jistě pojme smontované pruty. Je vybaveno pevným transportním popruhem. Materiál: 100% 
nylon, polychloridový zátěr

Kód Délka Šířka Výška Barva dop. MC Kč
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm zelená 620

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm zelená 620

OBALY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8588001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8590001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8592001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8592002&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8588001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8591001&type=gallery&locale=DE


RA50 RA51

BLACK SESSION OVÁLNÝ DEŠTNÍK

Extra velký deštník s oblíbeným Nubrolly konceptem. Tyčku lze našroubovat po straně, a tak neruší v centru pod vlastní kopulí deštníku. Bodec spolu se spodní tyčí jsou 
vyrobeny z pevného aluminia. Toto provedení snese extrémní zátěž a je prakticky nezničitelné. Oválný design nabízí tolik místa, že se pod něj vejde dokonce i moderní 
kaprové lehátko s délkou 2,10 m. Extra robustní zpracování se svařovanými spoji potahu a robustní deštníková konstrukce jsou zárukou dlouhé životnosti. Nechybí ani 
doplňky jako 4 oka pro fixační kolíky v zadní části, stejně jako 4 adaptery na bouřkové tyče. Tento deštník je zkrátka vybaven pro extrémní využití. Včetně 4 fixačních 
bivakových kolíků. Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Šířka Výška Hloubka Tr. délka dop. MC Kč
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 3150

DEŠTNÍK MEGA

Pokud se potřebujeme rychle sbalit nebo máme omezený prostor pro zavazadla, je konvenční Brolly často nejlepší volbou. Může být přitom klidně velký a robustní, aby 
mohl nabídnout rybáři dostatečnou ochranu. S pomocí Radical Mega Brolly je toto vše perfektně zajištěno. Systém Nubrollie  3metrový průměr  420D nylon  potaženo 
PU vrstvou  podlepené švy  nosná tyč a zabodávací tyčka z ušlechtilé oceli  obsahuje napínací lano a kotvicí kolíky  s dvěma závity pro montáž stabilizačních tyček Storm 
Poles (nejsou součástí). Materiál: 100% nylon, polychloridový zátěr

Kód Ø Gramáž dop. MC Kč
9975 300 3,00 m 4,7 kg 2630

BIVAK INSIST BIVVY

Extrémně stabilní a do detailu propracovaný bivak. Konstrukce nabízí s veškerým úsilím skrze centrální fixovací bod velmi nenápadný design. Větry z jakéhokoli směru 
nedělají tomuto bivaku žádný velký problém. Voda velmi dobře stéká dozadu a nezůstává stát na svrchní vrstvě. Okna s moskytiérami na přední i zadní straně se starají 
o cirkulaci vzduchu bez všudypřítomných komárů. Na přední stěně lze použít i průhledná okna. Pevná a vyjímatelná podlaha zajišťuje při nevhodném podloží a vlhkém 
počasí téměř domovskou atmosféru. Materiál s výškou vodního sloupce 10 000 mm odolá i intenzivnímu lijáku. Také na svařovaných a podlepených spojích nemá voda 
žádnou šanci. Vnější konstrukce unese za příplatek dostupný zimní přehoz se stejným odstupem k původní svrchní vrstvě bivaku. Vznikne tím izolující vzduchová vrstva, 
která zabraňuje kondenzaci vody uvnitř bivaku. Materiál: 210 D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 9600

INSIST BIVVY WINTERSKIN - ZIMNÍ PŘEHOZ

Materiál: 210 D Nylon

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 4650

STANY
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RA52 RA53

INSIST LANDING NET HANDLE

Supertenká a zároveň extrémně robustní podběráková tyčka v jedné délce 180 centimetrů s univerzálním závitem pro použití jakéhokoliv typu podběrákové hlavy.

Kód Délka Díly dop. MC Kč
7086 180 1,80 m 1 1880

INSIST LANDING NET HANDLE BOAT

Dvoudílná, bytelná, ale zároveň velmi tenká podběráková tyč v délce 180 centimetrů s univerzálním závitem pro použití jakéhokoliv typu podběrákové hlavy. Hodí se pro 
nasazení na lodích a člunech.

Kód Délka Díly dop. MC Kč
7086 181 1,80 m 2 2110

INSIST LANDING NET SET

Robustní, k rybám šetrná a cenově výhodná podběráko-
vá sada. Hlava podběráku má délku ramen 1,00 m, tyč 
je dlouhá 1,80 metru.

Kód Délka Šířka Díly dop. MC Kč
7087 001 1,80 m 100 cm 1 2580

INSIST LANDING NET

Kvalitní podběráková síťka vyrobená z materiálu chránícího rybí sliz. Podběráko-
vá ramena byla vyrobena z grafitu, díky čemuž je podběráková hlava příjemně 
lehká.

Kód Model Šířka Výška Hloubka dop. MC Kč
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 850

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 940

PODBĚRÁK BAZINGA LANDING NET

Klasické podběráky trojúhelníkové konstrukce jsou při podebírání kaprů ve vod-
ních rostlinách nebo leknínech zdrojem nepříjemností, protože se jejich ramena 
zaklapávají. Robin Illner vyvinul pro tento druh rybaření ze břehu a z člunu nový 
oválný tvar podběrákové hlavy, která je opatřena celistvým kovovým rámem. 
Rybu tak lze z překážky během vteřin bezpečně vylovit. Díky oválnému tvaru 
najdete dostatek místa pro tento typ podběráku i na malých člunech. Při testo-
vání se bez problémů podebíraly ryby až do hmotnosti 30 kg. Tato podběráková 
hlava se perfektně hodí k podběrákovým tyčím značky Radical.

Kód Šířka Výška Velikost ok dop. MC Kč
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 780

AFTER DARK NET SAFE

Solidní plovák na podběrák, který 
váš podběrák udrží spolehlivě na hla-
dině. Nejvyšší kvalita.

Kód Délka Šířka Barva Materiál dop. MC Kč
8589 001 20 cm 5 cm zelená 100% nylon, polychloridový zátěr 159

PODBĚRÁKOVÉ HLAVY
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RA54

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 079 10 cm 2,1 cm 19

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 080 5,5 cm 5,5 cm 19

SAMOLEPKA

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 078 20 cm 4,2 cm 19

MUŠÍ KŘÍDLA

Obsahuje: vlajku, tyče, základovou desku a transportní tašku.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9966 053 60 cm 260 cm 4650

REKLAMNÍ PŘEDMĚT
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