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POWER WIZARD
Úspěšný model prutu Trolling Wizards s jeho supertenkým, lehkým a téměř 
nezlomitelným blankem získal silnějšího bratra: Power Wizard, který disponu-
je podobnými vlastnostmi, ovšem s daleko větší odezvou páteře prutu. Tuto 
silovější verzi prutu ocení zvláště rybáři, kteří chtějí lovit s trollingovými plane-
ry nebo jinými podobnými pomůckami.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13045 210 Power Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,70 m 279 g 2810

13045 240 Power Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,90 m 325 g 3050

TROLLING WIZARD
Vysněné trollingové pruty nové generace: to, co je u Big Game rybolovu 
běžným standardem, jsme nyní přenesli na naše nové trollingové pruty. Roz-
hodující výhodou je rozdělení prutu na prut v celku plus rukojeť. Akce prutu 
tak není díky dělení nějak narušena, což umožňuje použití extrémně štíhlých 
a lehkých blanků, které mají citlivost pro menší ryby a zároveň sílu pro ty úpl-
ně největší. Připraví vám neskutečný zážitek ze zdolávání. A ještě něco: blank 
je zhotoven z plného, a nikoliv dutého grafitového materiálu, jak je to jinak 
běžnou praxí, což ho posunuje do kategorie prakticky nezlomitelných.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13040 210 Trolling Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,70 m 270 g 2810

13040 240 Trolling Wizard 2,40 m 2 30 - 70 g / 10 - 16 lbs 1,90 m 294 g 3050

INLINE WIZARD
Novinkový vývoj pro příznivce trollingových prutů s vnitřním vedením vlasce. 
S těmito pruty už nepoznáte žádné motance, protože pruty nemají žádná 
očka. Vyznačují se průběžnou, ale zároveň citlivou akcí, aniž by se člověk 
musel vzdát silových rezerv. Prima volba také pro lehké pilkrování a lov pla-
týsů. Zavaděč pro navléknutí vlasce/šňůry tvoří součást dodávky. Pruty jsou 
k dispozici ve více délkách a v různých třídách pro použití s kalibrovanými 
vlasci – pro každého rybáře odpovídající model. A to nejlepší nakonec: Rhino 
rybářům nabízí na pruty Wizard-Inline pětiletou záruku!

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
14047 210 Inline Wizard 2,10 m 2 30 - 70 g / 8 - 16 lbs 1,13 m 270 g 2340

14047 211 Inline Wizard 2,10 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,13 m 280 g 2340

14047 212 Inline Wizard 2,10 m 2 50 - 125 g / 12 - 25 lbs 1,13 m 290 g 2340

14047 240 Inline Wizard 2,40 m 2 40 - 100 g / 10 - 20 lbs 1,24 m 305 g 2340

14047 270 Inline Wizard 2,70 m 2 50 - 150 g / 20 - 30 lbs 1,41 m 340 g 2580

PRUTY NA LOV Z LODĚ
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TROLLING TEAM RIGGER WITCH
S tímto speciálním downrigger prutem funguje trolling „začarovaně“ dobře. 
Díky eleganci a optickému souznění s Dive Masterem si jistě najde mnoho 
příznivců. Robustní blank odolá veškeré zátěži, která se při trollingu může 
objevit.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13019 210 Trolling Team Rigger Witch 2,10 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,13 m 339 g 1080

13019 240 Trolling Team Rigger Witch 2,40 m 2 12 - 20 lbs / 40 - 80 g 1,24 m 389 g 1230

TROLLING TEAM DIVE MASTER
Top prut k lovu štik a lososů na trolling. Při použití s potápěcími kotouči pře-
svědčí potřebnou tuhostí a zpětnou vazbou blanku. Citlivá špička tlumí nára-
zy při zdolávání a suverénně si poradí i s relativně na krajíčku zaháknutými 
soupeři. Jde možná o nejlepší prut, který je pro tento specifický účel na trhu 
k dostání. Také super pro pilkrování s multiplikátorem.

Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13019 285 Trolling Team Dive Master 2,85 m 2 15 - 30 lbs / 50 - 130 g 1,50 m 378 g 1460

TROLLING XTRA
Tahoun pro začínající rybáře. Od základu solidní blank pro trolling při lovu 
tresek, mořských pstruhů a lososů. Sklolaminátový blank se stará o potřebné 
vlastnosti tlumení a zároveň dělá prut odolnějším vůči méně šetrnému zachá-
zení během běžného trollingového dne.
Kód Model Délka Díly Akce Tr. délka Gramáž dop. MC Kč
13020 240 Trolling Xtra 2,40 m 2 40 - 80 g / 12 - 20 lbs 1,24 m 392 g 940

PRUTY NA LOV Z LODĚ
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NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a bezpečnostní karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2305 006 1x7 0,3 m 0,24 mm 6 kg 2 ks 39

2305 009 1x7 0,3 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2305 013 1x7 0,3 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2306 006 1x7 0,5 m 0,24 mm 6 kg 2 ks 39

2306 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2306 013 1x7 0,5 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2306 017 1x7 0,5 m 0,39 mm 17 kg 2 ks 39

2307 009 1x7 0,7 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2307 013 1x7 0,7 m 0,33 mm 13 kg 2 ks 39

2307 017 1x7 0,7 m 0,39 mm 17 kg 2 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkami z obou stran.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2316 005 1x7 0,7 m 0,21 mm 5 kg 2 ks 29

2316 008 1x7 0,7 m 0,27 mm 8 kg 2 ks 29

2316 012 1x7 0,7 m 0,33 mm 12 kg 2 ks 29

NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2317 009 1x7 0,5 m 0,27 mm 9 kg 2 ks 39

2317 012 1x7 0,5 m 0,33 mm 12 kg 2 ks 39

2317 015 1x7 0,5 m 0,36 mm 15 kg 2 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4201 005 1x7 8 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 ks 39

4201 008 1x7 6 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 ks 39

4201 012 1x7 5 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 ks 39

4201 015 1x7 1 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a dvojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4202 003 1x7 9 0,6 m 0,18 mm 3 kg 1 ks 39

4202 005 1x7 7 0,6 m 0,21 mm 5 kg 1 ks 39

4202 007 1x7 5 0,6 m 0,24 mm 7 kg 1 ks 39

4202 009 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 9 kg 1 ks 39

OCELOVÉ NÁVAZCE

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a jednoháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4203 008 1x7 2 0,6 m 0,27 mm 8 kg 1 ks 29

4203 012 1x7 1/0 0,6 m 0,33 mm 12 kg 1 ks 29

4203 015 1x7 2/0 0,6 m 0,36 mm 15 kg 1 ks 29

NÁVAZEC STEEL
S obratlíkem a karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2318 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 ks 49

2318 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 ks 49

2318 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

NÁVAZEC STEEL
S vysokopevnostním obratlíkem a bezpečnostní karabinkou.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2310 006 7x7 0,3 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 49

2310 009 7x7 0,3 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 49

2310 013 7x7 0,3 m 0,45 mm 13 kg 2 ks 49

2311 006 7x7 0,5 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 49

2311 009 7x7 0,5 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 49

2311 013 7x7 0,5 m 0,43 mm 13 kg 2 ks 49

2311 017 7x7 0,5 m 0,45 mm 17 kg 2 ks 49

2312 006 7x7 0,7 m 0,35 mm 6 kg 2 ks 59

2312 009 7x7 0,7 m 0,39 mm 9 kg 2 ks 59

2312 013 7x7 0,7 m 0,43 mm 13 kg 2 ks 59

2312 017 7x7 0,7 m 0,45 mm 17 kg 2 ks 59
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NÁVAZEC STEEL
Se smyčkami z obou stran.

Kód Model Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
2324 005 7x7 0,5 m 0,34 mm 5 kg 2 ks 49

2324 008 7x7 0,5 m 0,38 mm 8 kg 2 ks 49

2324 012 7x7 0,5 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

2325 005 7x7 0,7 m 0,38 mm 5 kg 2 ks 49

2325 008 7x7 0,7 m 0,34 mm 8 kg 2 ks 49

2325 012 7x7 0,7 m 0,42 mm 12 kg 2 ks 49

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4204 005 7x7 8 0,6 m 0,34 mm 5 kg 1 ks 39

4204 008 7x7 6 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 ks 39

4204 012 7x7 5 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 ks 39

4204 015 7x7 1 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 ks 39

NÁVAZEC STEEL
Se smyčkou a trojháčkem.

Kód Model Velikost háčku Délka Ø Nosnost MJ dop. MC Kč
4205 008 7x7 2 0,6 m 0,38 mm 8 kg 1 ks 39

4205 012 7x7 1/0 0,6 m 0,42 mm 12 kg 1 ks 39

4205 015 7x7 2/0 0,6 m 0,45 mm 15 kg 1 ks 39

beluga

king salmon

nat. copper dolphin

pstruh duhový

master slapper

copper bl. dolphin

old witch

nat. gold dolphin

TROUT KILLER
Konečně můžeme nabídnout úspěšné plandavky Rhino ve velikosti speciálně na mořské pstruhy, kteří zvláště v příbřežních pasážích upřednostňují spíše menší nástrahy. 
S plandavkami série Trout Killer Spoon nabízíme barevně vyladěný koncept třpytek, který byl vyvinut speciálně pro lov mořských pstruhů. Chod plandavky je agilní, až 
agresivní, rozsah rychlostí pasuje optimálně ke zbytku třpytek Rhino série. V žádném případě neopomeňte tyto nástrahy vyzkoušet hluboko při lovu lososů, když v jejich 
jídelníčku figurují malí šproti! Již mnoho 10kilogramových lososů si toto sousto nenechalo ujít.

Délka Gramáž MJ beluga copper bl. dolphin pstruh duhový king salmon old witch master slapper nat. copper dolphin nat. gold dolphin dop. MC Kč
85 mm 12 g 1 ks 3397 004 3397 005 3397 008 3397 010 3397 029 3397 030 3397 037 3397 038 149

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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black shiner

pstruh duhový

gold/green dolphin

furuncle

beluga

copper blue dolphin

TROLLING SPOONS
Chcete chytat velké ryby? A přejete si zároveň trollovat střední a větší nástrahy tou samou rychlostí? Žádný problém s novými trollingovými plandavkami Rhino Trolling 
Spoons. Tyto nástrahy byly vyvinuty našimi experty speciálně pro trolling na Baltu. Ve vodním sloupci a během tahu sleďů upřednostňují často lososi a mořští pstruzi 
větší nástrahy. Sestavili jsme pro vás top barvy, se kterými budete ve vodách kolem Rujány, Fehmarnu, Bornholmu, Simrishamnu nebo ve Finském zálivu vždy nejlépe 
vybaveni. Agilní, zčásti agresivní chod provokuje i líné dravce k záběru, a to při rychlostech tažení, kterými jezdí většina lodí.

Délka Model Gramáž MJ black shiner beluga gold/green dolphin pstruh duhový copper blue dolphin gold green dolphin furuncle dop. MC Kč
115 mm MAG 16 g 1 ks 3395 001 3395 004 3395 006 3395 008 169

150 mm Xtra MAG 27 g 1 ks 3395 104 3395 108 3395 105 3395 106 3395 120 229

rügen

last try

gold swedish flag

natural copper blue dolphin

copper master herring

svenstrup special

super shiner

TROLLING SPOONS
Chcete chytat velké ryby? A přejete si zároveň trollovat střední a větší nástrahy tou samou rychlostí? Žádný problém s novými trollingovými plandavkami Rhino Trolling 
Spoons. Tyto nástrahy byly vyvinuty našimi experty speciálně pro trolling na Baltu. Ve vodním sloupci a během tahu sleďů upřednostňují často lososi a mořští pstruzi 
větší nástrahy. Sestavili jsme pro vás top barvy, se kterými budete ve vodách kolem Rujány, Fehmarnu, Bornholmu, Simrishamnu nebo ve Finském zálivu vždy nejlépe 
vybaveni. Agilní, zčásti agresivní chod provokuje i líné dravce k záběru, a to při rychlostech tažení, kterými jezdí většina lodí.

Délka Model Gramáž MJ rügen svenstrup special natural copper blue dolphin last try super shiner copper master herring gold swedish flag dop. MC Kč
115 mm MAG 16 g 1 ks 3395 031 3395 035 3395 037 3395 046 3395 047 169

150 mm Xtra MAG 27 g 1 ks 3395 131 3395 135 3395 137 3395 146 3395 147 3395 132 3395 134 229

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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sunshine island

swedish blood

deadly date

copper melon

lazy snake

disco flash

guinea pig

havanna

SALTY DIAMOND
Nová plandavka na velké lososy. Díky své velikosti a trochu vyšší vlastní hmotnosti (než u běžných plandavek na trolling) klouže Salty Diamond dráždivě vodou vždy, 
když se trochu sníží rychlost pohybu lodě, například vlivem vln nebo na vnitřní straně při otáčecích manévrech. Tato speciální série byla vyvinuta především pro kapitální 
tažné salmonidy ve spolupráci s Peterem Cernoldem (Team 4Reels Švédsko) a Mikem Lunerem (Team Beluga Německo). Při návrhu barev se oba specialisté orientovali 
podle nejúspěšnějších vzorů ve Skandinávii a v Německu (Rujána). Jsou smontovány s velkým jednoháčkem garantujícím optimální zaháknutí, jejž používá mnoho profe-
sionálů při cíleném lovu lososů.

Délka Gramáž MJ sunshine island disco flash copper melon swedish blood guinea pig lazy snake deadly date havanna dop. MC Kč
165 mm 40 g 1 ks 3333 001 3333 002 3333 003 3333 004 3333 005 3333 006 3333 007 3333 008 259

beluga

natural copper blue dolphin

mette

crystal frog

bloody jackson

king salmon

pulled frog

royal flush

SALMON DOCTOR
Neobvykle těžká trollingová třpytka z trochu silnějšího plechu, která fascinuje netradičním chodem. Důvodem je to, že plandavka Salmon Doctor se montuje na kara-
binku silnější částí plechu a štíhlý konec nese trojháček. Chod se zcela zásadně liší od jiných běžných trollingových plandavek a tím často boduje, když už rybám před 
nosem projelo mnoho a mnoho jiných obvyklých modelů. Díky plusové hmotnosti se plandavky Salmon Doctor výtečně hodí také na techniku „Long Lining“ nebo 
postranní lov s planer boardy.

Délka Model Gramáž Velikost háčku beluga king salmon crystal frog natural copper blue dolphin pulled frog bloody jackson mette royal flush dop. MC Kč
110 mm M 22 g 2/0 3374 004 3374 010 3374 016 3374 037 3374 039 3374 040 3374 041 3374 042 179

132 mm L 31 g 3/0 3374 104 3374 110 3374 116 3374 137 3374 139 3374 140 3374 141 3374 142 229

156 mm XL 41 g 4/0 3374 204 3374 210 3374 216 3374 237 3374 239 3374 240 3374 241 3374 242 249

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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beluga

king salmon

sand eel

pstruh duhový

furuncle

firetiger

gold green dolphin

pink sunshine

black devil

LAX SPOON
Léty ověřený tvar v novém kabátě! U těchto trollingových planda-
vek můžete v souvislosti se zvolenou rychlostí sotva udělat nějakou 
chybu. Při pomalejší jízdě se svůdně vlní a při rychlejší sebou rychle 
hází, ale nerotuje. Jsme si jisti, že je mnoho trollingových fanoušků 
zařadí v rámci rozšíření současné palety Rhino plandavek do svého 
arzenálu.

Délka Model Gramáž MJ beluga gold green dolphin pstruh duhový king salmon pink sunshine furuncle sand eel black devil firetiger dop. MC Kč
115 mm L 12 g 1 ks 3398 004 3398 006 3398 008 3398 010 3398 019 3398 020 3398 026 159

150 mm XL 18 g 1 ks 3398 104 3398 106 3398 108 3398 119 3398 120 3398 126 3398 102 3398 123 199

gold swedish flag

last try

copper master herring

swedish dream

natural copper blue dolphin

super shiner

LAX SPOON
Léty ověřený tvar v novém kabátě! U těchto trollingových plandavek můžete v souvislosti se zvolenou rychlostí sotva udělat nějakou chybu. Při pomalejší jízdě se svůdně 
vlní a při rychlejší sebou rychle hází, ale nerotuje. Jsme si jisti, že je mnoho trollingových fanoušků zařadí v rámci rozšíření současné palety Rhino plandavek do svého 
arzenálu.

Délka Model Gramáž MJ gold swedish flag natural copper blue dolphin copper master herring last try super shiner swedish dream dop. MC Kč
115 mm L 12 g 1 ks 3398 034 3398 037 159

150 mm XL 18 g 1 ks 3398 137 3398 132 3398 146 3398 147 3398 149 199

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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beluga

pulled frog

royal flush

crystal frog

lollipop

gold green dolphin nat gold

bloody jackson

FREDDI FLUTTER
Plandavky Flutter Spoons jsou superagilní trollingové nástrahy na tresky, mořské pstruhy a lososy. Plástvovitá struktura se stará o svůdné odrazy světla a v kombinaci 
s barevnými vzory sestavenými členy Rhino trollingového týmu dělá z nástrahy Freddi Flutter neodolatelnou záležitost. A totální novinka na trhu: tento model je k dispo-
zici i jako supervelká plandavka v délce 190 mm na lososy, která představuje skutečný trumf, když mají stříbrná torpéda na jídelníčku velké sledě. Obou zbylých velikostí 
bychom měli mít na palubě vždy dostatečnou zásobu.

Délka Model Gramáž Velikost háčku beluga gold green dolphin nat gold crystal frog pulled frog bloody jackson lollipop royal flush dop. MC Kč
110 mm L 12 g 1/0 3373 004 3373 006 3373 016 3373 039 3373 040 3373 041 3373 042 169

145 mm XL 20 g 4/0 3373 104 3373 106 3373 116 3373 139 3373 140 3373 141 3373 142 189

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 204 3373 206 3373 216 3373 239 3373 240 3373 241 3373 242 239

coho

20 Euro

pink flush

orange frog

moen special

copper rainbow trout

orange lollipop

FREDDI FLUTTER
Plandavky Flutter Spoons jsou superagilní trollingové nástrahy na tresky, mořské pstruhy a lososy. Plástvovitá struktura se stará o svůdné odrazy světla a v kombinaci 
s barevnými vzory sestavenými členy Rhino trollingového týmu dělá z nástrahy Freddi Flutter neodolatelnou záležitost. A totální novinka na trhu: tento model je k dispo-
zici i jako supervelká plandavka v délce 190 mm na lososy, která představuje skutečný trumf, když mají stříbrná torpéda na jídelníčku velké sledě. Obou zbylých velikostí 
bychom měli mít na palubě vždy dostatečnou zásobu.

Délka Model Gramáž Velikost háčku coho copper rainbow trout orange frog 20 Euro orange lollipop moen special pink flush dop. MC Kč
110 mm L 12 g 1/0 3373 043 3373 045 3373 050 3373 051 3373 053 3373 054 3373 056 169

145 mm XL 20 g 4/0 3373 143 3373 150 3373 151 3373 153 3373 154 3373 156 189

190 mm XXL 30 g 4/0 3373 243 3373 245 3373 250 3373 251 3373 253 3373 254 3373 256 239

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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gold green dolphin

měděná

pink flush

blue bullet

wake up

disguise

pink lightning

gold swedish flag

super shiner

old witch

green machine

DRŽÁK NA NÁVNADU
Prostřednictvím série Rhino Bait Holder jsme do programu zařadili systémky pro přírodní nástrahy, které nás při praktickém testu přesvědčily na první dobrou: za tímto 
systémkem se ukrývají hlavičky pro přírodní nástrahy ve dvou velikostech a deseti barvách. Formy hlaviček vyvinuté Mikou Kampmannem byly sejmuty z opravdových 
ryb. Kombinace přesnosti na míru a dráždivého chodu dělá tento systémek tak neobvyklým. Ve většině případů přitom odpadá nepříjemné nastavování. Velká hlava 
byla konstruována na velikost sleďů, menší model pak na plotice a podobné rybí druhy. Použitím obou modelů lze pokrýt široké spektrum nejrůznějších tvarů a velikostí 
nástražních rybek (10–28 cm). Při volbě barev jsme sáhli po známém a ověřeném Rhino vzorníku a k tomu přidali získané zkušenosti se systémky s přírodními nástraha-
mi. Ideální velikosti nástrah: Rhino Bait Holder Medium (například plotice 10–13 cm)  Rhino Bait Holder Large (například sleď 18–23 cm).

Model MJ gold green dolphin gold swedish flag wake up měděná super shiner disguise pink flush old witch pink lightning blue bullet green machine dop. MC Kč
malý 3 ks 4285 205 4285 207 4285 211 4285 212 4285 213 4285 214 4285 215 4285 216 4285 217 4285 218 4285 219 239

střední 3 ks 4285 005 4285 007 4285 011 4285 012 4285 013 4285 014 4285 015 4285 016 4285 017 4285 018 4285 019 259

Dodáváno zvlášť bez háčků 
a obratlíku.

wake up last try

king salmon gold/green dolphin

Model Délka Ø MJ Velikost háčku wake up last try king salmon gold/green dolphin dop. MC Kč
Malý 120 cm 0,50 mm 1 ks 4 4254 001 4254 002 4254 003 4254 004 199

Střední 120 cm 0,50 mm 1 ks 4 4254 005 4254 006 4254 007 4254 008 199

BAIT HOLDER RIG
Rybaření s přírodními nástrahami na lososy, mořské pstruhy a tresky ve vláčecích systémcích Baitholder se stává stále populárnějším. Mnoho rybářů má ale celkem 
zásadní problém s tím, jak sestrojit úspěšný návazec pro tuto metodu. S hotovými Rhino návazci patří ovšem i tato otázka minulosti. Jsou k dispozici ve čtyřech barvách 
a dvou velikostech systémku Bait Holder, hotové k odvinutí z vlastního EVA zásobníku. Jsou vybaveny dvěma VMC trojháčky 9650 v provedení Permasteel a také s velmi 
kvalitním monofilním vlascem o průměru 0,45 mm. Vše je perfektně vzájemně sladěné a pečlivě uvázané.

černá black devil / fish smell

golden ace / fish smell

rainbow trout / fish smell

super smelt / fish smell

swedish flag / fish smell

super shiner / fish smell

fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell fish smell
Délka Gramáž černá black devil rainbow trout swedish flag super shiner golden ace super smelt dop. MC Kč

135 mm 15 g 3341 002 3341 008 3341 009 3341 047 3341 058 3341 059 199

SOFT-FINNY
Nové nástrahy Soft Finny od značky Rhino budou příznivci trollingu s přirozenými přírodními nástrahami milovat. Představují prvotřídní alternativu k nástražní rybce. 
Pro všechny, pro které je obstarávání nástražních rybiček příliš komplikované, je tady Soft Finny ve spojení s trollingovými systémky Rhino Bait Holder. Díky speciální 
konstrukci se dá nástraha Soft Finny lehkým prohnutím perfektně nastavit tak, aby téměř k nerozpoznání simulovala pohyby nemocné rybky. Už žádné „voňavé“ ruce, 
žádné starosti s tím, kde a jak uskladním nástražní ryby – Soft Finny tomu všemu udělá přítrž a je vždy připraven k použití.

NÁSTRAŽNÍ SYSTÉMKY

Nová barvy
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black shiner

gold/green dolphin

ambulance

king salmon

michael jackson

gold swedish flag

pstruh duhový

FLASHER S GUMOVOU NÁSTRAHOU
Vysoký kontrast, potřebujete-li lovit hluboko. Již léta je tato barevná kombinace extrémně úspěšná a nyní k dispozici i v kombinované verzi s flasher dráždidlem.

Délka Gramáž MJ Velikost háčku Ø návazce black shiner gold swedish flag king salmon gold/green dolphin pstruh duhový michael jackson ambulance dop. MC Kč
28 cm 105 g 1 ks 1/0 0,60 mm 3376 101 3376 102 3376 103 3376 104 3376 105 3376 106 3376 107 569

copper blue dolphin

gold swedish flag

silver king salmon

wake up

gold green dolphin nat gold

lollipop

WOBBLER K1 FLASHER
Model K1 Flasher lze trollovat pomalu a také rychle, 
jeho ideální rozmezí rychlostí je mezi 1,2 a 2,6 uzly. Díky 
krouživým pohybům, které dokáže praktikovat celým 
tělem i kolem své osy, je skutečným dráždidlem pro 
lososy i jiné lososovité ryby. Jde o neotřelý chod, cíleně 
spouštící pozornost směrem k vlečené nástraze, který 
ryby ještě tak neznají. Kvůli relativně velkým kruhovým 
pohybům by se model K1 Flasher neměl vypouštět tak 
daleko za loď. Vzdálenost od nástrahy doporučujeme 
mezi 0,7 až 1,4 metry. Možno použít s přírodními i umě-
lými nástrahami.

Délka Gramáž copper blue dolphin gold green dolphin nat gold silver king salmon gold swedish flag lollipop wake up dop. MC Kč
200 mm 55 g 3355 105 3355 106 3355 110 3355 134 3355 141 3355 152 389

PLANDAVÉ TŘPYTKY
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firetiger

copper rainbow trout

coho

sunny rape

copper master herring

super shiner

K2 FLASHER
Trollingová nástraha K2 Flasher je prvním dvojdílným Flasherem značky Rhino. Jeho svůdný chod jistě nadchne příznivce plandavek i přírodních nástrah zároveň. Díky 
výpadům do stran spojeným s nepravidelným točením ukázala tato nástraha již ve fázi zkoušení, že lososy, mořské pstruhy a tresky nenechává chladnými. Díky jedineč-
né konstrukci nevytváří tento Flasher při zdolávání prakticky žádný odpor a člověk má tak pocit, že zdolává ryby jen na samotném vlasci. Skutečný zážitek ze zdolávání 
je jistý.

Délka Model Gramáž firetiger copper master herring coho copper rainbow trout super shiner sunny rape dop. MC Kč
125 mm Mini 21 g 3359 123 3359 132 3359 143 3359 145 3359 147 3359 157 369

180 mm Standard 53 g 3359 023 3359 032 3359 043 3359 045 3359 047 3359 057 519

master herring

gold green dolphin

gold swedish flag

glow black shiner

black devil

last try

king salmon

fire angel

Délka MJ master herring gold swedish flag black devil king salmon gold green dolphin glow black shiner last try fire angel dop. MC Kč
115 mm 1 ks 6231 001 6231 002 6231 003 6231 004 6231 005 6231 006 6231 007 6231 008 209

ANTI KINK
Trollingová pomůcka, která spolehlivě zabrání zamotání šňůry. Díky různým vzorům zároveň i účinný prostředek k přilákání ryb. Může být 
použit před třpytkami nebo systémky s přírodními nástrahami.

FLASHER RELEASE RIG
Už žádný odpor při zdolávání! S novinkovým klipem Flasher Relase Clip zdoláváte rybu, a nikoliv Flasher! Jakmile ryba zabere, uvolní magnet na spodním konci Flasheru 
návazcovou šňůru. Flasher se následně volně otáčí na karabince a vy máte přímý kontakt s rybou. K novému nastražení je potřeba pouze podržet oba magnety blízko 
sebe a návazec se sám zafixuje. Lze používat s našimi oblíbenými Flashery/Softfish-Kombi, ale také pro mnoho podobných flasherů na trhu. Je k dispozici ve dvou veli-
kostech: 20 a 28 centimetrů.

Kód Model Délka MJ dop. MC Kč
6229 001 L 22 cm 5 ks 259

6229 002 XL 30 cm 5 ks 259

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mini sizes!
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SIDE PLANER SALMON
Perfektně funkční planer vyrobený z aluminia s ramínkem z ušlechtilé oceli. Pěnové tělo z EVA materiálu spolehlivě zabraňuje nežádoucímu potápění ve vlnách. Klip drží 
šňůru/vlasec jistě v požadované pozici, při záběru se ale uvolní, čímž už planer při zdolávání nevytváří žádný tlak. Díky mnoha praktickým testům bylo nakonec dosaženo 
optimálního úhlu a účinnosti planeru. Prodává se v páru s jedním kusem pro řídicí stranu a druhým pro stranu protilehlou. Velmi snadná montáž. 2 ks v boxu (pravý a 
levý planer).

Kód Délka MJ Barva dop. MC Kč
6329 006 25 cm 2 ks fluo žlutá 1410

PARAVAN
Předsunuté zátěže dostanou nástrahu do požadované hloubky a umožňují tak 
efektivní rybolov v různých částech vodního sloupce. Běžné paravany mají ale 
velmi podstatnou nevýhodu. Vyžadují velmi dlouhý návazec, který je také závislý 
na délce prutu, abychom byli ještě schopni rybu vůbec vylovit. To ovšem není 
případ paravanu Rhino. Toto zasunovací olovo je možné zafixovat kamkoliv na 
šňůru/vlasec, aniž by se poškodily. Svou hmotností neovlivňuje ani agilní chod 
nástrahy, ani ryby neplaší, i když se na něj zachytí například mořská tráva. Tím 
pádem nemusíte pruty kontrolovat zase tak často, jako by tomu bylo bez para-
vanu Rhino.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6037 001 10 g 2 ks světle oranžová 169

6037 002 25 g 2 ks světle oranžová 229

6037 003 45 g 2 ks světle oranžová 339

6037 004 70 g 1 ks světle oranžová 239

6037 005 95 g 1 ks světle oranžová 299

6037 006 120 g 1 ks světle oranžová 379

PARAVAN
Předsunuté zátěže dostanou nástrahu do požadované hloubky a umožňují tak 
efektivní rybolov v různých částech vodního sloupce. Běžné paravany mají ale 
velmi podstatnou nevýhodu. Vyžadují velmi dlouhý návazec, který je také závislý 
na délce prutu, abychom byli ještě schopni rybu vůbec vylovit. To ovšem není 
případ paravanu Rhino. Toto zasunovací olovo je možné zafixovat kamkoliv na 
šňůru/vlasec, aniž by se poškodily. Svou hmotností neovlivňuje ani agilní chod 
nástrahy, ani ryby neplaší, i když se na něj zachytí například mořská tráva. Tím 
pádem nemusíte pruty kontrolovat zase tak často, jako by tomu bylo bez para-
vanu Rhino.

Kód Gramáž MJ Barva dop. MC Kč
6037 101 10 g 2 ks matná šedá 169

6037 102 25 g 2 ks matná šedá 229

6037 103 45 g 2 ks matná šedá 339

6037 104 70 g 1 ks matná šedá 239

6037 105 95 g 1 ks matná šedá 299

6037 106 120 g 1 ks matná šedá 379

CLIP ON WEIGHT LEADFREE
Doplňková závaží pro trollingové techniky rybolovu lze velmi jednoduše upevnit 
na šňůru/vlasec a poté opět odstranit. Klip má integrovanou pojistku, která spo-
lehlivě zamezí odpadnutí.

Kód Gramáž MJ dop. MC Kč
6232 001 20 g 2 ks 209

6232 002 40 g 2 ks 259

6232 003 60 g 1 ks 159

6232 004 80 g 1 ks 179

6232 005 100 g 1 ks 209

6232 006 140 g 1 ks 289

TROLLING CLIP WITH PIN
Malý, lehký klip s jisticí sponou, která zabraňuje otevření. Například pro Inline 
planery nebo Clip-On zátěže.

Kód MJ dop. MC Kč
6234 001 3 ks 209

SALMON GRIPPER
Superostré jednoháčky s obratlíkem v očku. Mohou být použity místo trojháčků 
na trollingových třpytkách, často totiž vykazují lepší zaháknutí než trojháčky.

Kód Velikost háčků MJ Barva dop. MC Kč
4466 200 2/0 5 ks rhinosteel 129

4466 400 4/0 5 ks rhinosteel 149

4466 600 6/0 5 ks rhinosteel 159

TAŠKA FLASHER BAG
Udělejte si pořádek v trollingových nástrahách typu Flasher. S novým pouzdrem 
Flasher Wallet máte nad všemi nástrahami přehled. Odpadá dlouhé hledání, a 
tím pádem je možné rychle nalézt účinnou montáž. Často u vody rozhodující 
výhoda! Nástrahy Flasher můžete transportovat a skladovat nastrojené nebo 
prázdné. Díky síťované látce jsou háčky dobře odvětrávány a mohou být přímo 
v pouzdru oplachovány. Pouzdro se dodává bez zobrazeného obsahu. Materiál: 
100% polyester

Kód Délka Šířka Výška dop. MC Kč
8470 001 117 cm 35 cm 14 cm 940

SPECIÁLNÍ OLOVA
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MOTORS

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ VX
Silný, silnější, Rhino VX! Představujeme jeden z nejvýkonnějších závěsných 
elektromotorů na trhu. Rhino VX se vyznačuje optimalizovanou spotřebou 
elektrického proudu, což garantuje delší dobu provozu při stejné kapacitě 
baterie. Motor se řadí a řídí prostřednictvím teleskopicky vysunovacího kormi-
dla s 5 rychlostmi vpřed a 2 vzad. Prostřednictvím stlačení knoflíku lze motor 
vyklopit směrem nahoru, hloubku ponoření vrtule do vody a také tuhost 
řízení je možné plynule nastavit. S displejem pro kontrolu stavu nabití baterie! 
Manipulace s motorem Rhino VX je celkově velmi jednoduchá, pohodlná a 
bezpečná. Tento závěsný elektromotor se stal spolehlivým partnerem tisíců 
rybářů lovících z lodí.

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9925 034 VX 34 6,70 kg 5V/2R 1100 kg 0,74 m 1,45 m 12 6000

9925 044 VX 44 9,55 kg 5V/2R 1350 kg 0,74 m 1,75 m 12 7100

9925 054 VX 54 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,75 m 12 7400

9925 154 VX 54 long shaft 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,87 m 1,75 m 12 7700

9925 065 VX 65 10,00 kg 5V/2R 2100 kg 0,74 m 1,75 m 12 9300

MOTORY

THE TECHNICAL SPECS
Model Ampere 

consumption per 
speed /Peak  
(initial voltage)

Watt per 
speed

Thrust 
(lbs)

Thrust
  (kp)

VX-34 1st speed: 9 A  77 W  6.6 lbs  3.00 kp

2nd speed: 11 A 101 W  7.4 lbs   3.40 kp

3rd speed: 16 A 139 W 13.2 lbs  6.00 kp

4th speed: 20 A 162 W 15.8 lbs  7.20 kp

5th speed: 40 A 215 W 34.0 lbs 15.40 kp

VX-44 1st speed: 12 A 105 W  8.8 lbs  4.00 kp

2nd speed: 14 A 126 W 11.0 lbs  5.00 kp

3rd speed: 25 A 220 W 22.0 lbs 10.00 kp

4th speed: 28 A 237 W 25.9 lbs 11.80 kp

5th speed: 52 A 290 W 44.0 lbs 20.00 kp

VX-54 1st speed: 16 A 147 W  9.25 lbs  4.20 kp

2nd speed: 18 A 167 W 11.45 lbs  5.20 kp

3rd speed: 34 A 270 W 22.47 lbs 10.20 kp

4th speed: 38 A 290 W 26.43 lbs 12.00 kp

5th speed: 55 A 320 W 54.00 lbs 24.50 kp

VX-65 1st speed: 11 A 100 W 10 lbs 4.60 kp

2nd speed: 16 A 138 W 14 lbs 6.40 kp

3rd speed: 20 A 170 W 27 lbs 12.30 kp

4th speed: 28 A 255 W 35 lbs 16.00 kp

5th speed: 50 A 420 W 65 lbs 29.50 kp

Rhino nabízí velký výběr umělých nástrah, prutů a navijáků pro tradiční 
trolling na lososy, ovšem úsporné a spolehlivé elektromotory jsou nejznámě-
jším obchodním artiklem této etablované značky. Rhino nabízí více než 15 
let prvotřídní vybavení pro provoz lodí, z něhož si mimořádnou pozornost 
zaslouží modely elektromotorů BLX 70 a BLX 65 BMR. Model BLX má výkon 
70 lb, což odpovídá tahu 2 koňských sil. Navíc motor BLX disponuje bezuhlí-
kovým systémem, funkcí Vario Speed a tlačítkem pro sportovní mód Sport 
Modus, které se přímo projevují na jeho vyšší účinnosti. Dalším top produk-
tem je model BLX 65 BMR s výkonem 65 lb. Vyzdvihnout je zde potřeba sku-
tečnost, že se ovládá se přes dálkový ovladač. Portfolio značky Rhino zahrnu-
je více modelů elektromotorů, které sahají od nejlevnějšího modelu Cobold 
po nejdražší High-Tech model BLX 110 – pro profesionální použití se všemi 
typy lodí s hmotností až 2 tun!
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MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ VX 50 ECO
Silný, úsporný a cenově výhodný, to je Rhino VX50 ECO! V kategorii výkonných závěsných elektromotorů prezentujeme silný VX ECO v obvyklé kvalitě, který vám 
neudělá průvan v peněžence. Vyznačuje se také optimalizovanou spotřebou proudu, což garantuje delší dobu provozu při stejné kapacitě baterie. Motor se řadí a řídí 
pomocí výsuvné rukojeti a nabízí 5 rychlostí vpřed a 2 vzad. Pomocí stisku tlačítka je možné jej okamžitě vyklopit z vody, výšku ponoru vrtule ve vodě a také tuhost 
řízení lze variabilně nastavit. Obsluha elektromotoru Rhino VX je celkově mimořádně jednoduchá, pohodlná a bezpečná. Tento závěsný elektromotor představuje spoleh-
livého partnera pro tisíce rybářů lovících z lodí a nafukovacích člunů. 
• s ocelovou tyčí
• extrémně nízká spotřeba proudu

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9925 050 VX 50 Eco 10,00 kg 5V/2R 1750 kg 0,74 m 1,45 m 12 6100

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ BLX 70
Velmi výkonný závěsný elektromotor s tahem 70 lb a napětím 12 V. To odpovídá síle zhruba 2 HP. Motor nepotřebuje žádný pravidelný servis, protože při výrobě nebyly 
použity žádné uhlíky. Takzvaný „S Modus“ (aktivuje se přes tlačítko Sport Modus) uvede motor přímo do nejvyššího výkonu, jinak toho dosáhneme plynulým proměn-
ným principem Vario Speed regulace rychlosti vpřed i vzad. Displej při provozu zobrazuje stav nabití baterie. Motor ještě disponuje USB připojením pro nabíjení telefonů 
a baterek. Kormidlo je výsuvné, tyč zhotovena z ušlechtilé oceli. Prostřednictvím stlačení páčky lze motor vyklopit směrem nahoru, hloubku ponoření vrtule do vody a 
také tuhost řízení je možné plynule nastavit. Ideální stroj pro náročné rybáře lovící z lodi.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9930 070 12,2 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 12 12700

MOTORY

THE TECHNICAL SPECS
Model Ampere 

consumption per 
speed /Peak  
(initial voltage)

Watt per 
speed

Thrust 
(lbs)

Thrust
  (kp)

VX-50 1. Stufe: 14 A 145 W  8.85 lbs  4.10 kp

2. Stufe: 16 A 165 W  11.20 lbs   5.10 kp

3. Stufe: 33 A 268 W 22.20 lbs  10.10 kp

4. Stufe: 36 A 284 W 26.00 lbs 11.90 kp

5. Stufe: 53 A 310 W 50 lbs 22.70 kp
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BLX 110 ZÁVĚSNÝ ELEKTROMOTOR
Výkonný závěsný elektromotor s výkonem 110 lb při napětí 24 V. Bezúdržbová konstrukce, protože neobsahuje žádné uhlíkové kartáče. Hodí se i pro použití ve slané 
vodě. Plynulé nastavení rychlosti motoru. Ovládací rukojeť je vysouvací, násada zhotovena z ušlechtilé oceli. Motor je možné uvolněním tlakového spínače vyzvednout 
z vody a aretovat v různých polohách, ponor vrtule ve vodě a také tlak řízení jsou plynule regulovatelné.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9935 110 14,00 kg Vario 2000 kg 0,83 m 2,10 m 24 19400

BLX 65BMR ZÁVĚSNÝ ELEKTROMOTOR
Elektrický závěsný příďový motor pro montáž na špičku lodě s tahem 65 lb a napětím 12 V. 130 cm dlouhá řídící tyč je zhotovena z alu-kompozitového materiálu. Je 
možné ji po uvolnění pákové pojistky sklápět a vyklápět. Výšku ponoru vrtule pod vodou lze variabilně nastavit. Součástí výrobku je i dálkový ovládač pro ovládání ply-
nulých funkcí motoru.

Kód Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9940 065 19 kg variable 2100 kg 1,30 m 2,00 m 12 20800

MOTORY
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Nyní též s tahem 
24 lb!

MOTOR ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ COBOLD
Ambiciózní přírůstek do palety závěsných elektromotorů rodiny Rhino! Malý, praktický, a přece efektivní. Se svou silou tahu 18 (24) lb je koncipován právě pro použití 
na nafukovacích člunech a kánoích. Stejně jako jeho větší bratři se model Cobold vyznačuje optimalizovanou spotřebou proudu, což umožňuje a garantuje delší provoz 
při stejné kapacitě baterie. Je opatřen tlačítkem pro provoz „vpřed“ a stejně tak i „vzad“. K tomu lze volit mezi dvěma rychlostními stupni. Hloubka ponoření vrtule do 
vody a také tuhost řízení se dá plynule nastavit prostřednictvím šroubů. Páku kormidla lze při transportu pro ušetření místa zasunout do hlavy motoru. Tyčka je opatřena 
patentním systémem, který vyklopí motor nahoru, pokud by došlo ke srážce s překážkou. Přičemž systém fixace modelu VX24 je ještě kvalitnější a praktičtěji vybavený. 
Manipulace s motorem Rhino Cobold je celkově velmi jednoduchá, pohodlná a k tomu i bezpečná.

Kód Model Gramáž Rychlosti Max. výtlak Délka Délka kabelu k baterii Napětí dop. MC Kč
9921 018 VX 18 2,45 kg 2V/2R 500 kg 0,60 m 1,5 m 12 3050

9921 024 VX 24 3,6 kg 2V/2R 600 kg 0,60 m 1,5 m 12 3420

VRTULE
Sestává z jedné 3listé nebo 2listé (Cobold, VX34) vrtule a je dodávána se 
závlačkou a upevňovacím šroubem.

Kód Model dop. MC Kč
9925 397 Sada VX34 1550

9925 398 Sada VX44 / VX54 / VX 65 1590

9930 101 BLX vrtule 70/110lbs 650

9921 114 Cobold vrtule 309

BMR QUICK RELASE RYCHLOODEPÍNACÍ FIXACE 
MOTORU
Fixační sada "Quick-Relase" slouží k jednoduchému odpojení motoru ze základ-
ny po jeho použití.

Kód dop. MC Kč
9940 101 4220

MEGA LOSOSOVÝ PODBĚRÁK
Nový podběrák speciálně vyvinutý pro lov lososů s praktickou, ale superrobustní teleskopickou tyčí. Ve velkoryse pojaté síťce bude mít dost místa i skutečně kapitální 
losos. Díky dodávanému magnetickému držátku je síťka vždy u násady a nevzniká tudíž téměř žádné nebezpečí, že se někde v lodi za něco zachytí. Kvůli hmotnosti 
podebrané ryby se magnet uvolní a losos je následně bezpečně uložen v hluboké podběrákové síťce. Ačkoliv má tyč teleskopickou konstrukci, nechybí jí patřičná tuhost 
a pevnost.

Kód Délka Šířka Výška Díly Velikost ok dop. MC Kč
7056 001 2,65 m 85 cm 110 cm 2 30 x 30 mm 2340

PODBĚRÁK PREDATOR
Superrobustní podběrák na dravé ryby s kovovou hlavou. Pogumovaná síťka optimálně chrání dravce před odřením slizu a je během okamžiku suchá. Je k dispozici v 
obou nejdůležitějších velikostech!

Kód Délka Šířka Výška Velikost Materiál Tr. délka Velikost ok dop. MC Kč
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2020

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL gumová síť 1,05 m 24 x 16 mm 2110

PODBĚRÁKOVÉ TYČE
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ROD PROTECTOR
Ultimativní ochrana prutů a vlasců vašich trollingových prutů – pro transport 
v autě, uskladnění v lodi nebo doma. Dokonce i když převážíte deset a více pru-
tů společně, s pouzdrem Rod Sleeve už nemusíte mít strach o narušený vlasec 
nebo poškozený prut. Materiál: 100% polyester s fixačním páskem. Dodává se 
po 2 kusech.

Kód Délka Ø Obsah dop. MC Kč
8425 007 170 cm 30 mm 2 ks 309

8425 008 190 cm 30 mm 2 ks 309

NEOPRENOVÝ OBAL NA NAVIJÁK
Superpraktická ochrana pro drahé multiplikátory na trollingových a mořských 
prutech. Zabraňuje poškrábání při transportu autem nebo v lodi a zároveň 
chrání šňůry před škodlivými vlivy UV záření. Je k dispozici ve velikosti vyhovující 
většině nejpoužívanějších velikostí navijáků pro levoruký nebo pravoruký provoz. 
Materiál: neopren

Kód Model Ø Šířka dop. MC Kč
8513 010 RH 8 cm 14 cm 309

8513 011 LH 8 cm 14 cm 309

KŠILTOVKA
Materiál: 100% bavlna

Kód Barva dop. MC Kč
9788 072 černá 259

SAMOLEPKA S METREM
Speciální High-Tech samolepka do lodi s certifikací na slanou vodu. Nejvyšší 
UV odolnost díky použití technologie sítotisku. Odolnost proti UV záření vydrží 
několik let, závisí na způsobu použití a skutečné intenzitě slunečního záření. 
Materiál: pevná polychloridová fólie, P4 polyakrylátové High-Tech lepidlo s certi-
fikací na mořskou vodu. Materiál: polychloridová samolepicí fólie, P4 polyakrylá-
tové high-tech lepidlo s certifikovanou odolností proti slané vodě

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 038 119 cm 12,4 cm 129

SAMOLEPKA
S motivem nosorožce, černé/červené provedení.

Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9949 039 20 cm 7 cm 29

SAMOLEPKA
Kód Šířka Výška dop. MC Kč
9971 958 42 cm 10 cm 49
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