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VÍTEJTE
Víme, že se opakujeme každým rokem, ale opravdu 

nemůžeme uvěřit tomu, jak rychle ten čas letí! Zdá se, že 
to bylo teprve včera, kdy jsme představovali katalog pro 

rok 2017 a nyní Vás všechny již vítáme u produktového 
katalogu pro rok 2018!

Ve společnosti Fox klademe opravdu velký důraz na péči o naše zákazníky a jsme velmi 
pyšní na to, že dokážeme dopomoci rybářům napříč všemi kontinenty, ulovit stále více a 

více kaprů. Naše produkty jsou navrženy kapraři pro kapraře, a co více, tyto produkty testují 
jedni z nejznámějších a nejnáročnějších kaprařů na světě. Díky tomu si můžete být jistí, že 

stovky produktů, které Vás čekají na následujících stranách tohoto katalogu, budou nadmíru 
užitečné pro Váš rybolov. 

Opět i v tomto roce náš produktový tým vyvinul celou řadu nových vzrušujících produktů, u 
kterých jsme si jistí, že je budete milovat! Takže, jaké nové produkty můžete očekávat? Přicházíme 

se zcela novou řadou taškoviny té nejvyšší kvality, máme pro Vás nové brolly, bivaky, lehátka, 
křesla, produkty v řadě EDGES, spacáky, oblečení, pruty, indikátory záběru a také jeden produkt, ze 

kterého jsme doslova nadšeni – tím je nový signalizátor a příposlech RX+!

Proto bez dalšího zdržování, prosím otočte na další stranu a užívejte si nový produktový katalog 
Fox 2018…

Signalizátory záběru

Pruty
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Přístřešky

Lehátka, křesla a spacáky 
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Organizéry

Příslušenství 

Oblečení 
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SIGNALIZÁTORY 
ZÁBĚRU

V této sekci se budeme zabývat všemi pomůckami k indikování záběru, 
tedy počínaje našimi elektrickými signalizátory, přes indikátory záběru 

(včetně našich legendárních swingerů), až po komplexní nabídku řady 
produktů Black Label. 

Pokud začneme u signalizátorů záběru, tak jsme velmi rádi, že právě v tomto katalogu můžeme 
představit novinku s názvem RX+. Je to výsledek dlouholeté práce našeho specializovaného týmu 

produktových designérů a rybářských konzultantů a nahrazuje řadu NTXr, která se stala legendou. 
Možná se budete ptát, proč tedy nahrazujeme NTXr? Dobrá, otočte stránku a zjistíte sami – tato novinka 

byla skutečně vyvinuta bez jakéhokoliv stínu pochybností o tom, že se jedná o nejlepší signalizátor, který 
kdy � rma Fox vyrobila! Kromě nového modelu RX+ naleznete v naší nabídce také produkty z řady M-series, 

které nabízejí kvalitu Fox za nižší ceny, než naše vlajková loď RX+. 

RX+ signalizátor není jedinou novinkou v této sekci, o kterou se s Vámi chceme podělit na následujících stranách. 
Máme zde také celou řadu nových indikátorů Black Label, které nejen skvěle vypadají, ale také Vám dopomohou 

k přesným indikacím záběru a tím i jejich lepšímu proměnění v úlovek. 
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SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU

VYLEPŠENÉ FUNKCE VE 
SROVNÁNÍ S NTX-R

Dvě LED diody 
s funkcí Colour 
Sync

Digitální 
obvody

Spínač 
Vypnutí/
Zapnutí

NOVINKA

Mr+ sady signalizátorů

MICRON® RX+®

  Voděodolný pogumovaný obal

  Digitální obvody

  D-Tec™ Plus Sensing System (DTSS)

  Signalizace slabé baterie

  CNC strojově obráběné kolečko Tru-Run ™ 

  Dvě vícebarevné LED diody (možnost volby barev - 
červená, zelená, modrá, oranžová, purpurová a bílá)

  Spínač Vypnutí/Zapnutí s dvěma režimy (denní a noční)

  V nočním režimu budou obě LED diody jemně svítit ve 
zvolené barvě

  Vysoce kvalitní kuželový reproduktor

  Závit z kvalitní nerezové oceli 3/8“

  Gumová bezpečnostní vložka pro bezpečné uložení 
prutu

  Ergonomické ovládání hlasitosti (8 různých úrovní 
hlasitostí, kdy nejnižší nastavení je zcela tiché)

  Ergonomické ovládání pro tón signalizátoru (8 různých 
možnosti nastavení tónu: otáčejte kolečkem ve směru 
hodinových ručiček pro zvýšení tónu a proti směru 
hodinových ručiček pro snížení tónu)

  Ergonomické ovládání pro optimální nastavení citlivosti 
a eliminaci falešných záběrů (8 různých nastavení 
citlivosti – viz tabulka citlivosti pro porovnání s NTX-R)

  Funkce testu dosahu umožňuje uživateli kontrolovat zda 
příposlech RX+ stále dosahuje signálu signalizátoru a je 
vzájemná komunikace je dostatečná

  Upozornění na nízký stav baterie (barva LED se změní na 
azurovou barvu v případě nutnosti výměny baterií)

  Zdířka pro zapojení svítícího swingeru (2,5 mm)

  Dodáváno se dvěma druhy distančních podložek: tuhá a 
měkká s přídavnou náhradní měkkou podložkou

  Vyžaduje 2x AA baterie

OVLÁDÁNÍ CITLIVOSTI

Pohyb vlasce 
RX+

Pohyb vlasce 
NTX-R

Nastavení 1 (Min) 90mm 74mm

Nastavení 2 73mm 56mm

Nastavení 3 56mm 48mm

Nastavení 4 34mm 40mm

Nastavení 5 17mm 32mm

Nastavení 6 11mm 24mm

Nastavení 7 5.6mm 16mm

Nastavení 8 (Max) 2.8mm 8mm

Spínač Vypnutí/Zapnutí s dvěma režimy 
(denní a noční)

Ergonomické ovládání pro nastavení 
hlasitosti, tónu a citlivosti - každé nastavení 
má 8 stupňů

VLASTNOSTI 
SIGNALIZÁTORU RX+

Gumová vložka 
pro bezpečné 
uložení prutu

Tón

Vysoce kvalitní 
kuželový 

reproduktor

Hlasitost

Citlivost 

Ve všech nastaveních citlivosti (s výjimkou 
maxima), se musí vlasec posunout ve 
stejném směru o danou délku a v daném 
čase 2 sekund, aby hlásič oznámil záběr. 
Jakýkoliv pohyb v opačném směru vynuluje 
počítadlo vzdálenosti na nulu. To může 
podstatně snížit nebo eliminovat falešné 
záběry způsobené pohybem větru nebo 
vody. 

€ Kč

CEI159 Micron RX+ 179.99 4.680

CEI156 Micron RX+ 2 Rod Set 499.99 13.000

CEI157 Micron RX+ 3 Rod Set 649.99 16.900

CEI158 Micron RX+ 4 Rod Set 799.99 20.800

  Hlubší uši, bez zvětšení signalizátoru

  Dvojice vícebarevných LED diod, jedna na úplném 
konci každého ucha

  Externí ovládání vícebarevných LED diod s funkcí Color 
Sync ™ - jednoduše změňte barvu LED pomocí tlačítka 
na krytu baterií

  Ručně volitelný denní a noční režim 

  Externí ovládání jasu LED Vari-Bright, které vyhovuje 
podmínkám, ve kterých momentálně rybaříte (3 stupně 
nastavení jasu v denním režimu a 3 stupně nastavení 
jasu v nočním režimu) jednoduše nastavte pomocí 
tlačítka na krytu baterií

  Větší vůle mezi kolečkem a konstrukcí a lepší odvod 
vody, což výrazně snižuje možnost zamrznutí kolečka v 
extrémních zimních podmínkách

  Dalece vyšší dosah s příposlechem RX+

  Zlepšený rozsah citlivosti (viz níže)
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  Ultra-Long Range™

  Digitální obvody

  Signalizace slabé baterie

  Indikátor nabití baterie při zapnutém přijímači (4 x 
zelená kontrolka LED signalizuje plné/ částečně plné 
baterie, 3x zelená LED dioda – lehce vybité baterie, které 
ještě nepotřebují vyměnit, 2 x oranžová LED indikuje, že 
baterie mají nízký stav, 1 x červená LED dioda indikuje, 
že baterie jsou vybité a potřebují vyměnit)

  Upozornění na vybité baterie (LED diody budou svítit 
azurovou barvou)

  Upozornění na vybité baterie signalizátrů (pokud je 
RX+ signalizátor nastaven na indikování nízkého stavu 
baterie, změní barvu signalizace na příposlechu u 
daného signalizátoru na azurovou)

  Signalizace pomocí vibrací (pomocí spínače na zadní 
straně)

  Funkce osvětlení v bivaku (pomocí spínače na zadní 
straně, podrobnost viz níže)

  Alarm proti krádeži

  Snadné spárování se signalizítory RX+ Micron (pomocí 
přepínače na zadní straně)

  Indikátory LED s technologií Colour Sync™

  Zapnuto/Vypnuto a nastavení hlasitosti

  Vysoce kvalitní kuželový reproduktor

  Upevňovací oko šňůrky

  Vyžaduje 3 x AA baterie 

MICRON® RX+® RECEIVER

NOVINKA

VYLEPŠENÉ FUNKCE 
PŘÍPOSLECHU NTX- R

  Dalece větší LED diody, viditelné z přední i horní 
části příposlechu 

  Volitelná funkce osvětlení bivaku při záběru

  Dokáže volně stát na stolečku v bivaku nebo na 
víku od kbelíku

  Měkké pouzdro

  Možnost synchronizace až osmi signalizátorů 
RX+ Micron

  Silnější výkon přijímače

  Režim tichého zapnutí, všechny funkce 
příposlechu bez hlasového výstupu

Ovladače pro nastavení vibrací a světla 
v bivaku se nachází na zadní straně 
přísposlechu

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

€ Kč

CEI160 Micron RX+ Receiver 179.99 4.680

FUNKCE SVĚTLA 
DO BIVAKU

  Indikační diody na přijímači budou mírně 
ztlumeny, aby se zabránilo přílišnému osvětlení 
v bivaku

  Osvětlení bivaku se rozsvítí pouze v případě, 
že jsou v rychlém pořadí přijaty tři spouštěcí 
signály, což zabraňuje rozsvícení světla při 
falešných záběrech

  Světlo v bivaku se rozsvítí do plného jasu 
a zůstane svítit, zatímco alarm pokračuje v 
odesílání spouštějících signálů do přijímače. 
Světlo zhasne 5 sekund po zhasnutí LED diod 
na příposlechu po signalizaci záběru, dokud 
nebude přijata žádná další indikace záběru

Pokud je funkce světla do bivaku zapnuta pomocí 
spínače na zadní straně, bude se příposlech 
chovat následovně:

Snadná registrace signalizátorů RX+ - až 8 
signalizátorů může fungovat na jednom 
připoslechu

Vysoce kvalitní kuželový reproduktor - může 
být úplně ztišený, pokud si budete přát 
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MICRON® MXr+ 
PRESENTATION SETS

  Vychází z původního hlásiče MX+

  Vestavěná I-Com transmitter technologie

  K dispozici s 5 mm modrou, červenou, zelenou nebo 
oranžovou LED diodou 

  2 stupně citlivosti

  Tru-Run kolečko pro citlivou detekci záběrů

  Kuželový reproduktor pro lepší zvuk

  Nastavení tónu pomocí knoflíku

  Nastavení hlasitosti pomocí knoflíku

  Výstup pro připojení svítícího swingeru

  Pogumovaná část pro ochranu prutu

  D-Tec Sensing System (DTSS) eliminuje potřebu 
jazýčkových spínačů, takže hlásič má větší životnost

  Napájení 2x AA baterie

  Indikace vybitých baterií

  Dodáváno s pouzdrem

  Všechny modré sady jsou dostupné na 2,3 a 4 pruty

  Nyní k dostání i sada na tři pruty obsahující červenou, 
oranžovou a zelenou barvu

  Nyní k dostání i sada na čtyři pruty obsahující červenou, 
oranžovou, zelenou a původní modrou barvu

  Jednotlivé signalizátory k dostání i samostatně

MICRON® Mr+ 
PRESENTATION SETS

  Vychází z původního hlásiče M+

  Vestavěná I-Com transmitter technologie

  5mm LED diody

  Integrovaný regulátor hlasitosti

  Tru-Run kolečko pro citlivou detekci záběrů

  Zdířka pro svítící swinger 

  Peizo reproduktor pro lepší zvuk

  Uši s gumovou vložkou 

  Micro Transmitter

  D-Tec Sensing System (DTSS) eliminuje potřebu 
jazýčkových spínačů, takže hlásič má větší životnost

  Napájení 2 x AAA baterie 

  Signalizace vybitých baterií

  Dodáváno s pouzdrem

  K dostání v sadách na 2 pruty, 3 pruty a 4 pruty

  K dostání i jednotlivě

€ Kč

CEI141 M MXr+ 2-Rod Presentation Set 354.99 9.230

CEI142 M MXr+ 3-Rod Presentation Set 459.99 11.960

CEI143 M MXr+ 4-Rod Presentation Set 564.99 14.690

CEI144 M MXr+ Single Head Blue LED 119.99 3.120

CEI149 M MXr+ Red LED 119.99 3.120

CEI150 M MXr+ Orange LED 119.99 3.120

CEI151 M MXr+ Green LED 119.99 3.120

CEI153 M MXr+ 3 Rod Multi Colour Set 459.99 11.960

CEI154 M MXr+ 4 Rod Multi Colour Set 564.99 14.690

€ Kč

CEI137 M Mr+ 2-Rod Presentation Set 229.99 5.980

CEI138 M Mr+ 3-Rod Presentation Set 299.99 7.800

CEI139 M Mr+ 4-Rod Presentation Set 379.99 9.880

CEI140 M Mr+ Single Head 89.99 2.340
Mr+ sady 
signalizátorů

  Vestavěná I-Com transmitter technologie

  Dosah přes 200 m

  4x 5 mm modré LED diody = kompletní 
modrý set

  Červená, oranžová a zelená barva LED diod 
na přijímači Multicolor u setu na 3 pruty

  Červená, oranžová, zelená a modrá barva 
LED diod na přijímači Multicolor u setu na 
4 pruty

  Samostatně stojící konstrukce

  Nastavitelná hlasitost

  Napájení 3x AA baterie

  Indikace vybitých baterií

  Šňůrka na krk je součást balení

MICRON® MXr+ RECEIVER

€ Kč

CEI152 M MXr+ Receiver 119.99 3.120
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MICRON® M+

  5 mm červená LED dioda

  Knoflíkem nastavitelná hlasitost

  1x výstup na swinger

  1x výstup na příposlech 

  Piezo reproduktor pro čistý zvuk

  Gumová vložka v uších

  Kompatibilní s TX-R

  D-Tec Sensing System (DTSS) eliminuje potřebu 
jazýčkových spínačů, takže hlásič má větší životnost

  Mikro vysílač

  Napájení 2x AAA baterie

  Pouzdro zdarma

MICRON® MX+

  5 mm modrá LED dioda

  Dvě stupně citlivosti

  Kuželovitý reproduktor pro kvalitní zvuk

  Knoflíkem nastavitelný tón

  Knoflíkem nastavitelná hlasitost

  1x výstup na swinger

  1x výstup na příposlech 

  Gumová vložka v uších 

  D-Tec Sensing System (DTSS) eliminuje potřebu 
jazýčkových spínačů, takže hlásič má větší životnost

  Napájení 2x AAA baterie

  Dlouhá životnost baterií

  Pouzdro zdarma

€ Kč

CEI119 Micron M+ 44.99 1.170

€ Kč

CEI120 Micron MX+ 64.99 1.690

Naše sensory zajišťují okamžitou 
detekci záběru a gumové vložky v uších 
signalizátoru eliminují klouzání prutu

Dva výstupy na signalizátoru. Jeden výstup 
na připojení se svítícím swingerem a druhý 
pro vysílač pro použití s TX-R Micro

M+ má piezo reproduktor pro jasnou 
zvukovou signalizaci záběru. MX+ má 
kuželovitý reproduktor pro mimořádně 
ostrý zvuk, který se šíří po břehu

ALARM COMPARISON CHART MICRON® 
RXr+®

MICRON® 
MXr+

MICRON® 
Mr+

MICRON® 
MX+

MICRON® 
M+

Vestavěný vysílač � � � - �

Nastavení hlasitosti � � � � �

Nastavení tónu � � - � -

Intelligent™ Sensitivity (počet stupňů) �  � 2 -  � 2 -

D-Tec™ Sensing System (DTSS) � � � � �

Barvy LED diod (M-Multi barevné, B= Modrá, R=červená) M M R B R

Automatické noční světlo � - - - -

Rozlišení padáku � - - - -

Napájecí zdířka � � � � �

Zdířka na přípojení - - - � �

Signalizace slabé baterie � � � � -

Baterie 2x AA 2x AAA 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Příposlech/ Vysílač rating

Kuželový reproduktor � � - � -

Piezo reproduktor - - � - �

Snadné spárovaní s příposlechem � - - - -

Barevná synchronizace � - - - -

Alarm proti krádeži � - - - -

€119,99 3,120 Kč €119,99 3,120 Kč €89,99 2,340 Kč €64,99 1,690 Kč €44,99 1,170 Kč

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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SLIK® BOBBIN 

€ Kč

CBI052 Black Label Bobbin White 16.99 442

CBI053 Black Label Bobbin Blue 16.99 442

CBI054 Black Label Bobbin Red 16.99 442

CBI055 Black Label Bobbin Purple 16.99 442

CBI056 Black Label Bobbin Green 16.99 442

CBI057 Black Label Bobbin Gunsmoke 16.99 442

CBI083 Black Label Bobbin Orange 16.99 442

  Dodáván s černým hokejkovým konektorem, 8cm černým 
kuličkovým řetízkem, tenkou hlavou se Slik Clipem

  Vybavený naším jedinečným Slik Bobin klipem, 
který pomáhá k lepší indikaci záběru

  Slik klip zajišťuje pohyb bobinu při 
sebemenším pohybu vlasce

  Ideální pro lov na krátké vzdálenosti

  Ideální pro lov s povoleným vlascem

  Vlasec se při záběru uvolní a volně se pohybuje 
vybráním ve střední části klipu

  Může být snadno přeměněn pomocí 
Black Label C.I.S komponentů

  K dispozici v zelené, červené, bílé, 
modré, kouřové, fialové 
a oranžové barvě

STEALTH BOBBIN 

Black Label indikátory byly navrženy, 
aby doplnily naši nejprodávanější 
řadu Black Label, kde se míchá styl 
s praktičností. Jednou z hlavních 
výhod v oblasti Black Label řady je, 
že si můžete koupit sadu bobinů za 
relativně nízkou cenu a poté si ji podle 
vlastních představ přizpůsobit tak, aby 
vyhovovaly rybářským situacím u vody. 
To vše díky našemu systému Custom 
Indicator System (C.I.S).

NOVINKA

DUMPY BOBBIN 
  Klasický old school vzhled

  Vstřikované neprůhledné barevné těleso s dvěma 
průhlednými izotopovými okny

  Izotopová okna umožňují vidět svítící tělo z obou stran 
a zepředu

  Jedinečná odsazená čepička je odnímatelná, umožňuje 
vkládání izotopů a taky umožňuje perfektní zarovnání 
celé konstrukce a izotopových zdířek

  Váha: 13 g

  Dodává se s mosaznou vnitřní zátěží, která může být 
přidána do těla, aby zvětšila celkovou hmotnost až na 20g

  K dispozici v červené, oranžové, zelené, modré, 
purpurové, bílé a černé barvě

  15cm dlouhý černý eloxovaný kuličkový řetízek

  Černá hliníková spojka ve tvaru hokejky 

  Ideální pro střední a dlouhé vzdálenosti lovu

NOVINKA

€ Kč

CBI097 Dumpy Bobbin Red 20.99 546

CBI098 Dumpy Bobbin Orange 20.99 546

CBI099 Dumpy Bobbin Green 20.99 546

CBI100 Dumpy Bobbin Blue 20.99 546

CBI101 Dumpy Bobbin Purple 20.99 546

CBI102 Dumpy Bobbin White 20.99 546

CBI103 Dumpy Bobbin Black 20.99 546

  Obráběné hliníkové tělo

  Jemná 15 cm dlouhá šňůrka z bezpaměťového Dacron 
materiálu s hliníkovým spojem ve tvaru hokejky 

  Dacron šňůrku lze v případě potřeby zkrátit

  Úzká vnitřní drážka pro isotop, která umožňuje vidět 
svítící isotop ze všech úhlů

  Ideální pro lov s povoleným vlascem na krátké 
vzdálenosti a částečně povoleným vlascem při lovu na 
střední vzdálenosti

  Obsahuje unikátní Black Label Slik Bobbin Clip, který 
může být zafixovaný pro vyšší citlivost, ale může být 
také volně průběžný, pokud si přejete

  Dostupné v těchto barevných klipech: červený, 
oranžový, zelený, modrý, purpurový, bílý a černý

  Napnutí šňůrky lze nastavit utažením nebo uvolněním 
klipu na těle

  Barvy lze libovolně měnit a to tak, že si zakoupíte 
jednotlivé Slik Bobbin Clipy a odstraníte černý kroužek, 
který je dodáván v balení

  Váha: 5 g

€ Kč

CBI088 Stealth Bobbin Red 17.49 455

CBI089 Stealth Bobbin Orange 17.49 455

CBI090 Stealth Bobbin Green 17.49 455

CBI091 Stealth Bobbin Blue 17.49 455

CBI092 Stealth Bobbin Purple 17.49 455

CBI093 Stealth Bobbin White 17.49 455

CBI094 Stealth Bobbin Black 17.49 455
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MICRO HEAD

€ Kč

CBI046 Black Label Micro Head White 5.19 135

CBI047 Black Label Micro Head Blue 5.19 135

CBI048 Black Label Micro Head Red 5.19 135

CBI049 Black Label Micro Head Purple 5.19 135

CBI050 Black Label Micro Head Green 5.19 135

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke 5.19 135

CBI082 Black Label Micro Head Orange 5.19 135

  Velmi sexy miniaturní vzhled

  Pouze 16mm dlouhá

  Idáelní pro lov s povoleným vlascem 
na krátkou vzdálenost

  Umožňuje převést standardní a Slik bobbiny na 
mnohem menší, lehčí bobiny doslova v sekundě

  K dispozici v zelené, červené, bílé, modré, 
kouřové, fialové a oranžové barvě

SLIK® BOBBIN CLIPS 

€ Kč

CBI058 Black Label Bobbin Clip White 5.19 135

CBI059 Black Label Bobbin Clip Blue 5.19 135

CBI060 Black Label Bobbin Clip Red 5.19 135

CBI061 Black Label Bobbin Clip Purple 5.19 135

CBI062 Black Label Bobbin Clip Green 5.19 135

CBI063 Black Label Bobbin Clip Black 5.19 135

CBI084 Black Label Bobbin Clip Orange 5.19 135

  Může být použit na změnu Black Label 
Bobbinu na Slik Bobbin pro lepší citlivost

  Nastavitelný klip pro pevnější sevření 
vlasce pro rozdílný průměr vlasce

  Také umožní záměnu Vašeho Slik Bobinu 
s různými barevnými hlavami

  K dispozici v zelené, červené, bílé, modré, 
černé, fialové a oranžové barvě

COLOURED BALL CLIPS
  Neprůhledné kuličkové klipy jsou dostupné v sedmi 
barvách: červené, oranžové, zelené, modré, purpurové, 
bílé a černé

  Otočný límec pro nastavení stisku klipu

  Umožňuje zvolení stejné barvy klipu, bobinu a LED 
diody signalizátoru

  Může být použit společně s Black Label Bobbins (kromě 
modelů Stealth)

NOVINKA

€ Kč

CBI111 Coloured Ball Clip Red 6.19 161

CBI112 Coloured Ball Clip Orange 6.19 161

CBI113 Coloured Ball Clip Green 6.19 161

CBI114 Coloured Ball Clip Blue 6.19 161

CBI115 Coloured Ball Clip Purple 6.19 161

CBI116 Coloured Ball Clip White 6.19 161

CBI117 Coloured Ball Clip Black 6.19 161

COLOURED PIVOTING BALL CLIPS
  Neprůhledné otočné klipy jsou k dispozici v sedmi 
barvách: červené, oranžové, zelené, modré, purpurové, 
bílé a černé

  Můžete zvolit barvu bobinu, aby odpovídal barvě klipu 
a barvě LED signalizátoru

  Může být použit společně s Black Label Bobbins (mimo 
modelů Stealth)

NOVINKA

€ Kč

CBI104 Pivoting Ball Clip Red 8.29 216

CBI105 Pivoting Ball Clip Orange 8.29 216

CBI106 Pivoting Ball Clip Green 8.29 216

CBI107 Pivoting Ball Clip Blue 8.29 216

CBI108 Pivoting Ball Clip Purple 8.29 216

CBI109 Pivoting Ball Clip White 8.29 216

CBI110 Pivoting Ball Clip Black 8.29 216

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU

TITANIUM QUIVER ARMS

NOVINKA

  Titanové lanko pro dokonalé indikování záběru

  Kompatibilní se všemi hlavami Slim Black Label 

  Doporučeno pro použití s Micro Heads s otočným 
kuličkovým klipem Pivoting Ball Clip nebo standardním 
Coloured Ball Clip

  3 dostupné průměry pro různé rybářské situace: 
Super Soft na krátkou/střední vzdálenost, Medium pro 
střední/velkou vzdálenost a Stiff pro dlouhé/extrémní 
vzdálenosti

  Super Soft umožňuje rybaření s povoleným vlascem

  Může být použito ve spojení s Black Label Adjustable 
Hockey Stick pro vytvoření optimálního nastavení u 
většiny rybářských situací

€ Kč

CBI085 Titanium Quivers Soft 8.29 216

CBI086 Titanium Quivers Medium 8.29 216

CBI087 Titanium Quivers Stiff 8.29 216

STEALTH CORD

NOVINKA

  Jemná a velmi lehká 15cm dlouhá šňůra 
z bezpaměťového Dacron materiálu 

  V případě nutnosti může být zkrácen

  Ideální pro lov s povoleným vlascem na krátké 
vzdálenosti a částečně povoleným vlascem na střední 
vzdálenosti

€ Kč

CBI096 6” Stealth Cord 6.69 174

CHAIN LINK

NOVINKA

  15cm dlouhý eloxovaný řetízek

  Doplňuje sortiment řady Black Label 

  Ideální pro rybolov na krátkou až střední vzdálenost

€ Kč

CBI095 6” Chain Link 6.69 174

MINI SWINGER® ARM 

  Na základě tradičního tvaru swingeru

  Otočné body na obou koncích 
pro mimořádnou citlivost

  Černý, eloxovaný povrch

  Ideální pro lov ve větru

  Doplňuje řadu Black Label

€ Kč

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm 10.39 270

POWER GRIP 
LINE CLIPS

  CAD navržené klipy, které drží bezpečně 
vlasec bez jakéhokoliv poškození

  Vlasec je v malém výklenku za 
ramenem klipu, takže není poškozen

  Gumová vložka brání klipu 
před poškozením prutu

  K dispozici ve dvou barevných 
provedeních – bilá /oranžová

  K dispozici ve dvou velikostech 
– malá a velká

  Tři klipy v balení

€ Kč

CAC594 Small x3 white 12.49 325

CAC595 Small x3 orange 12.49 325

CAC596 Large x3 white 12.49 325

CAC597 Large x3 orange 12.49 325
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€ Kč

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm 10.39 270

ADJUSTABLE ROD CLIPS

NOVINKA

  Navrženo pro lov s naprosto vypnutým vlascem 

  Nastavitelná citlivost otočného klipu pro ideální 
nastavení citlivosti při použití menšího průměru vlasce 
či šňůry

  Mohou být použity i s lehkými bobiny, při chytání s 
povoleným vlascem pro lepší indikaci záběru

  Jedna velikost vhodná na všechny druhy prutů (zajistěte, 
aby byl prut očištěn před použitím)

  Zvětšuje úhel, aby byla indikace záběrů viditelnější

  Vyměnitelné černé kuličkové klipy (umožňují 
přizpůsobení pomocí nových barev klipů Black Label 
Ball Clips) 

€ Kč

CBI124 Adjustable Rod Clips x2 9.99 260

SLIM WEIGHTS

  Umožňuje zvýšit váhu Slim Head na 
Bobinech a Slik Bobinech

  Každý váží 5 g

  Dvě závaží v balení

  Odolný, černý eloxovaný povrch

  Doplňuje Black Label řadu

HOCKEY STICK 

  Vyroben z odolného vstřikovaného černého plastu

  Může být použit s Black Label Springer Amr, Swinger 
Arm, Dacron Cord, Ball Chain nebo Link Chain

  Snadné použití díky závitu

€ Kč

CBI072 Black Label Hockey Stick x 1 5.19 135

ADJUSTABLE 
HOCKEY STICKS

NOVINKA

  Vstřikovaný černý vysoce odolný plast

  Nastavitelná hokejka umožňuje nastavit napětí, které 
požadujete od indikátoru – jednoduše přišroubujte 
zvolený řetízek, šňůrku nebo raménko a tím uzamkněte 
hokejku v požadované poloze

€ Kč

CBI118 Adjustable Hockey Stick 6.69 174

€ Kč

CBI064 Slim Weights 5g x 2 5.19 135

IZOTOPY 
(K DOSTÁNÍ POUZE V UK)  

  Umožňuje jemné osvícení bobinu během 
noci

  Dostupné ve dvou velikostech - 
Standard (3 mm x 25 mm) a 
Micro (2 mm x 12 mm)

  Dostupné pouze v UK

CLI006 Isotope Standard

CLI007 Isotope Micro

Adjustable Hockey Stick umožňuje změnit 
napětí indikátoru záběru

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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SIGNALIZÁTORY ZÁBĚRU

MK2 ILLUMINATED SWINGER®

  Matný povrch na závaží i na rameni swingeru

  Svití při připojení se signalizátorem pomocí kabelu

  Dioda ve swingeru indikuje i padák

  Efektivnější klip na připevnění

  Gumové tlumiče na spodní straně hlavy 

  Rozšířená přední strana pro lepší viditelnost

  Pružinou nastavitelný vypínací systém

  Kvalitní zámeček vlasce

  Posuvné 80 g závaží

  Viditelná akrylová hlava swingeru

  Slot na chemické světlo

  K dispozici v barvách: červená, oranžová, zelená, 
modrá, černá a nově v purpurové barvě

  K dispozici set na tři pruty (červená, oranžová a zelená)

  K dispozici set na čtyři pruty (červená, oranžová, 
zelená a modrá)

  Pouzdro na swingery dostupné samostatně

K dostání v sadách na 
3 pruty nebo 4 pruty

€ Kč

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red 51.99 1.352

CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange 51.99 1.352

CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green 51.99 1.352

CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue 51.99 1.352

CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black 51.99 1.352

CSI063 MK2 Illuminated Swinger Purple 51.99 1.352

CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-rod Set (R.O.G) 179.99 4.680

CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-rod Set (R.O.G.B) 219.99 5.720

CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case 20.99 546
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MK3 SWINGER®

  Matný povrch na závaží i na rameni swingeru

  Efektivnější klip na připevnění

  Kvalitní zámeček vlasce

  Gumový nárazník na spodní straně swingeru

  Rozšířená přední část pro lepší viditelnost

  Viditelná akrylová hlava swingeru 

  Slot na chemické světlo

  Pojízdné závaží 50 g plně nastavitelné

  K dispozici v barvách: červená, oranžová, zelená, 
modrá, černá a nově v purpurové barvě

  Set na tři pruty k dostání v barvách: 
červená, oranžová a zelená

  Set na čtyři pruty k dostání v barvách: 
červená, oranžová, zelená a modrá

  Pouzdro na swingery k dostání také samostatně

€ Kč

CSI042 MK3 Swinger Red 36.49 949

CSI043 MK3 Swinger Orange 36.49 949

CSI044 MK3 Swinger Green 36.49 949

CSI045 MK3 Swinger Blue 36.49 949

CSI046 MK3 Swinger Black 36.49 949

CSI062 MK3 Swinger Purple 36.49 949

CSI047 MK3 Swinger 3-rod Set (R.O.G) 124.99 3.250

CSI048 MK3 Swinger 4-rod Set (R.O.G.B) 154.99 4.030

CSI057 MK3 Swinger Case 20.99 546

MICRO SWINGER®

  Matný povrch na závaží i na rameni swingeru

  Rameno kompletně z nerezové oceli. Použití pro větší 
citlivost na krátkých a středních vzdálenostech

  Nastavitelný klip na vlasec

  Malé tření v oblasti zámku 

  42 g posuvné závaží po rameni swingeru

  Viditelná akrylová hlava swingeru

  Slot na chemické světlo

  K dispozici v barvách: červená, oranžová, zelená, 
modrá, černá a nově v purpurové barvě

  K dispozici set na tři pruty (červená, oranžová a zelená)

  K dispozici set na čtyři pruty (červená, 
oranžová, zelená a modrá)

  Pouzdro na swingery dostupné samostatně

€ Kč

CSI035 Micro Swinger Red 19.49 507

CSI036 Micro Swinger Orange 19.49 507

CSI037 Micro Swinger Green 19.49 507

CSI038 Micro Swinger Blue 19.49 507

CSI039 Micro Swinger Black 19.49 507

CSI061 Micro Swinger Purple 19.49 507

CSI040 Micro Swinger 3-rod Set (R.O.G) 67.99 1.768

CSI041 Micro Swinger 4-rod Set (R.O.G.B) 92.99 2.418

CSI056 Micro Swinger Case 20.99 546

K dostání v sadách na 
3 pruty nebo 4 pruty

K dostání v sadách na 
3 pruty nebo 4 pruty

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PRUTY
V loňském roce jsme s potěšením představili naši historicky 

nejlevnější řadu prutů s názvem EOS. Tato řada umožnila 
rybářům si pořídit prut ve Fox kvalitě s vynikajícím poměrem 

ceny a výkonu, který byl v minulých letech nemožný. V návaznosti 
na úspěšný vstup této řady na trh, se chtěl náš produktový tým 

zaměřit na pruty z opačného pólu cenové hladiny a posunout hranici 
našich nejprestižnějších prutů ještě výše. V posledních několika letech 

nastavily naše pruty Horizon XT a XTK standard pro skvělé nahazovací 
pruty v kvalitě na míru stavěných prutů, ovšem za mnohem nižší peníze. 

Nechtěli jsme ovšem usnout na vavřínech a i náš vývojový tým věřil, že 
je možné pruty ještě vylepšit a dostat na vyšší úroveň. Proto po mnoha 

hodinách výzkumu, vývoje a testování přicházíme se zcela novou řadou 
prutů Horizon X5, která nahrazuje původní modely XT a XTK a tuto novou 

řadu naleznete na další straně tohoto katalogu.

To znamená, že máme nyní v našem portfoliu pět řad prutů, ze kterých si zajisté vyberete bez ohledu na Váš 
rozpočet, styl rybaření nebo typ vody, na které lovíte. Všechny naše pruty jsou navrženy a testovány kapraři 

a využívají těch nejmodernějších technologií a materiálů pro výrobu prutů, které zajistí, že pokud zakoupíte 
prut Fox, investujete do toho nejlepšího možného…
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Duplonová nebo dělená rukojeť. Spod/ 
Marker pruty jsou opatřeny japonskou 
smršťovačkou

Laserem broušené Fox logo na koncovce 
všech prutů v řadě Horizon X5

Sedlo navijáku Fuji 18mm DPS na všech 
modelech

Prut osazen Fuji K-Series očky - od 50 mm 
prvního očka až po 16 mm očko na špičce 
prutu

HORIZON® X5

HORIZON® X5 SPOD/MARKER

€ Kč

CRD259 Horizon X5 12ft 3.25lb Abbreviated 349.99 9.100

CRD261 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Abbreviated 369.99 9.620

CRD263 Horizon X5 12ft 3.75lb Abbreviated 369.99 9.620

CRD265 Horizon X5 13ft 3.75lb Abbreviated 389.99 10.140

CRD260 Horizon X5 12ft 3.25lb Full Slim Duplon 359.99 9.360

CRD262 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Full Slim Duplon 379.99 9.880

CRD264 Horizon X5 12ft 3.75lb Full Slim Duplon 379.99 9.880

CRD266 Horizon X5 13ft 3.75lb Full Slim Duplon 399.99 10.400

€ Kč

CRD267 X5 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap 289.99 7.540

CRD268 X5 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap 299.99 7.800

  Vysoce modulový karbon s vícesměrnými nanovlákny 
a interlaminární pryskyřicí

  Uhlíková 1K fólie

  Rychlá akce, která přidá vzdálenost a přesnost 
i těm nejdelším hodům

  Skvělá zdolávací akce

  Zesílené karbonové spoje pro vyšší pevnost ve spojce

  Fuji K-Series očka po celé délce - 50 mm první očko a 16mm 
poslední očko, pro zabránění zamotání při náhozech

  Fuji DPS sedlo navijáku

  Černé doplňky a oviny

  Decentní grafika 

  Stejný vzhled jako řada prutů Horizon X5

  5,5 lb testovací křivka

  Univerzální prut pro markerování nebo zakrmování pomocí 
těžkých spod raket

  Očka Fuji K-Series po celé délce – 50 mm první a 16mm 
poslední očko – tyto očka dramaticky snižují možnost 
zamotání při nahazování

  Těží ze stejných vlastností jako kaprařské pruty v této řadě

  Dostupné ve 12 ft a 13 ft délkáchVšechny pruty jsou opatřeny prvním očkem 
50mm K-Series, které zabraňuje zamotávání 
vlasce při nahazování

NOVINKA

NOVINKA

PRUTY
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Různé možnosti rukojeti

Vodící očko Fox Slik Anti Tangle

Černé sedlo 18 mm Fuji DPS

Poslední očko 16 mm Slik Anti Tangle

HORIZON® X

€ Kč

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated 229.99 5.980

CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated 239.99 6.240

CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated 239.99 6.240

CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated 249.99 6.500

CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated 274.99 7.150

CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated 284.99 7.410

CRD223 Horizon X 12ft 3lb Duplon 274.99 7.150

CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Duplon 284.99 7.410

CRD222 Horizon X 12ft 3lb Cork 274.99 7.150

CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Cork 284.99 7.410

  10 modelů k dispozici

  Pruty v této řadě jsou vhodné na daleké nahazování, lov na střední nebo krátké 
vzdálenosti a také pro lov z lodě

  Fox Slik Anti Tangle očka černé barvy

  Černé sedlo FUJI DPS 18 mm

  2k diagonální oplet na spodním dílu a 1k na horním dílu z nich činí velmi lehké, ale 
neuvěřitelně silné pruty

  Blank je lehčí a odolnější, než byl u původních prutů Horizon

  Všechny modely (mimo 10 ft a 2,7 lb modelů) mají první očko 50 mm

  Modely 10 ft jsou ideální pro malé vody a lov ze člunu

  Dostupné možnosti rukojetí prutů: Dělená rukojeť, Celo-duplonová rukojeť 
a Korková rukojeť

PRUTY
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50mm zadní očko u všech modelů 
s vyjímkou 10 ft 3 lb a 12 ft 2.75 lb

Dvě možnosti rukojeti

Černé sedlo Fuji DPS 18 mm

Černé koncové očko 16 mm Fox Slik

TORQUE®

€ Kč

CRD251 Torque 10ft 3lb Abbreviated 169.99 4.420

CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated 179.99 4.680

CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated 179.99 4.680

CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated  194.99 5.265

CRD216 Torque 12ft 4.5lb Marker Abbreviated 179.99 4.680

CRD217 Torque 12ft 5.5lb Spod Abbreviated 179.99 4.680

CRD212 Torque 12ft 3lb Duplon 194.99 5.070

CRD214 Torque 12ft 3.5lb Duplon 194.99 5.070

  Navržen pro vyplnění mezery mezi řadami Warrior S a Horizon X

  Vysoce kvalitní uhlíkový blank, který patří mezi nejlehčí a nejsilnější blanky ve své 
kategorii

  Černé sedlo Fuji DPS 18 mm

  Black Fox Slik očka

  50 mm první očko na všech modelech (kromě 10 ft 3 lb a 2 ft 2.75 lb)

  10 ft je ideální pro malé vody a lov ze člunů

  Rukojeti jsou k dispozici ve verzích: Dělená rukojeť a Duplonová rukojeť

  Decentní grafika dodává pocit ručně stavěných prutů

  K dostání také odpovídající spodový a markerový prut

  Odpovídající podběráky naleznete na straně 133

TORQUE® SPOD

  Stejný designe jako u klasických prutů Torque

  Testovací křivka 5.5lb pro nahazování plných krmících raket Impact Spod za horizont

  Stejně vysoká kvalita blanku jako u rybářských prutů, osazen 50mm prvním očkem

  Stejné vlastnosti, jako u rybářských prutů ve stejné řadě

TORQUE® MARKER

  Tuhá špička přidává citlivost a dokonalé přenáší nerovnosti na dně 

  Stylizován stejně jako pruty Torque

  4,5 lb testovací křivka pomůže nahodit marker do stejné vzdálenosti jako montáže 
a raketu

  Stejné vlastnosti blanku jako u jiných prutů této řady, osazen 50 mm očkem

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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WARRIOR® S

€ Kč
CRD199 Warrior S 10ft 3lb 99.99 2.600

CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb 99.99 2.600

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb 99.99 2.600

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork 125.99 3.276

CRD139 Warrior S 12ft 3lb 99.99 2.600

CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork 125.99 3.276

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb 109.99 2.860

CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece 99.99 2.600

CRD252 Warrior S50 12ft 3.5lb 50mm butt 119.99 3.120

CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt 109.99 2.860

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod 104.99 2.730

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker 104.99 2.730

  Legendární řada prutů, která získala mnoho ocenění po celé Evropě

  Fox Slik očka (40 mm první očko a 14m m poslední očko, 
50 mm na prutech Warrior S50)

  Sedlo Fuji DPS 18 mm s vyztuženým ocelovým límcem

  Decentní provedení v matné černé barvě

  10ft modely ideální pro malé vody a lov ze člunů

  Full Cork k dispozici v 2,75 lbs a 3 lbs verzích

  Klip na vlasec

  Laserově vypálená koncovka prutu s kouřovým logem Fox

  Třídilný, 12 ft 3 lb Warrior S také v nabídce

  S50 modely dostupné ve verzích 12 ft 3 lb a 12 ft 3.5 lb

  Podběráky k této řadě prutů naleznete na straně 133

WARRIOR® S SPOD

  Sedlo DPS 

  Očka Fox Slik

  Vynikající poměr cena/výkon

  5,5 lb testovací křivka

  Doplňuje řadu prutů Warrior S

WARRIOR® S MARKER

  DPS sedlo navijáku a očka Fox Slik 

  Navinutá značka ve vzdálenosti 15 cm a 30 cm pro snadné zjištění hloubky

  Tuhá 3 lb testovací křivka umožňuje dlouhé náhozy a také přesné mapování dna

DPS 18 mm sedlo navijáku

Nyní k dispozici nový třídilný prut 12 ft 3 lb

K dispozici také v korkové verzi. 
Pouze u vybraných testovacích křivek

PRUTY
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EOS®

€ Kč

CRD258 EOS 10ft 3lb Abbreviated NOVINKA 54.99 1.430

CRD254 EOS 12ft 3lb Abbreviated 59.99 1.560

CRD255 EOS 13ft 3.5lb Abbreviated 69.99 1.820

CRD257 EOS 12ft 3lb Abbreviated - 3 pc NOVINKA 59.99 1.560

CRD256 EOS 12ft 3lb Telescopic Abbreviated 59.99 1.560

  Navrženo pro skvělý poměr ceny a výkonu 

  Pět modelů k dispozici, včetně nového modelu 10 ft 3 lb a 12 ft 3 lb 3-díl

  Ideální pro začátečníky, mírně pokročilé nebo pro rybáře s velmi nízkým 
rozpočtem, kteří požadují kvalitu Fox

  Lehká karbonová konstrukce s nízkým obsahem pryskyřice 

  Matný černý povrch

  Ergonomicky tvarovaná rukojeť

  18 mm DPS sedlo navijáku, které pevně drží navijáky všech velikostí

  Prověřené a důvěryhodné SLIK očka

  10 ft a 12 ft 3 lb je ideální pro male revíry a lov ze člunu

  12 ft 3 lb 3-díl je ideální pro menší auta a cestování na lehko 
(obsahuje 3 x 4 ft/ 122 cm sekce)

  13 ft 3,5 lb ideální pro velké revíry, kde je potřeba daleké nahazování – 
také ideální pro lov s PVA sáčky či Method feeder způsob lovu

  K dispozici také 12 ft 3 lb Teleskopický model, který má transportní délku 
4 ft (122 cm) pro snadnou přepravu

  Všechny modely kromě prutu 13 ft délky jsou osazeny 40 mm prvním 
očkem a posledním 14 mm

  13 ft 3.5 lb je osazen velkým 50 mm prvním očkem a posledním 16 mm pro 
perfektní nahazovací výkon

Sedlo navijáku DPS 18 mm

Vysoce kvalitní karbonový blank 

Očka Fox Slik po celé délce prutu

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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NAVIJÁKY A VLASCE
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NAVIJÁKY A 
VLASCE

Při nákupu navijáku pro kaprařinu si položte jednoduchou 
otázku. Chcete si koupit navijáky navržené pro mořský 

rybolov, které dostaly jen několik kosmetických vylepšení 
tak, aby se líbily kaprařům nebo chcete investovat do 

navijáků, které byly navrženy a testovány kapraři speciálně 
pro lov kaprů? Pokud je Vaše odpověď ta druhá, potom Fox 

navijáky, které uvidíte na následujících stránkách, budou pro 
Vás ideální. Všechny naše navijáky jsou výsledkem nespočtu 

hodin výzkumu a vývoje našeho týmu vývojářů společně s našimi 
špičkovými konzultanty z celé Evropy a byly navrženy pro Vás. Jsme 

možná podjatí, ale opravdu věříme, že náš sortiment navijáků nabízí 
ten nejlepší poměr výkonu a ceny ze všech navijáků, které naleznete 

v obchodě s rybářskými potřebami a jsme přesvědčeni, že jakmile je 
vyzkoušíte, budete s námi souhlasit. 

Nabídka navijáků pro rok 2018 nedoznala žádných změn, protože modely v našem sortimentu 
z loňského roku jsou tak populární a kvalitní, že jsme neviděli žádný důvod pro změnu. 

Při investici do navijáků je také důležité si uvědomit, jaké vlasce na ně navinete. Je skvělé investovat 
do kvalitních navijáků, ale nesmí být tato volba znehodnocena průměrným vlascem, který na naviják 

navinete a který celé spojení sníží kvalitativně dolů. Naše řada kmenových vlasců je komplexní 
a naleznete v ní všechny druhy a to jak mono� l, pletenou šňůru či � uorocarbon…
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FX13

  Strojově opracovaná hliníková klička

  Hřídel z nerezové oceli 

  Navine 90 cm vlasce na jedno otočení kličky 

  Super pomalá oscilace cívky pro 
perfektní ukládání vlasce

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Odolné grafitové minimalistické tělo v matně 
černé barvě s diskrétními stříbrnými prvky

  Brzda rotoru

  Anti-Blacklash systém

  Mikro ukládání vlasce

  Ochrana rotoru proti vniknutí vlasce

  2x klip pro zaklipování vlasce při nahazování – 1x černý, 
1x stříbrný

  Vyvážený rotor

  Hrana cívky pro daleké náhozy

  5 kuličkových nerezových ložisek + 1x válečkové ložisko 

  Převodový poměr: 4.3:1

  Hmotnost: 761 g

€ Kč

CRL071 FX13 Reel 169.99 4.420

CRL072 FX13 - Standard Spare Spool 37.99 988

CRL073 FX13 - Spare Shallow Spool 37.99 988

mm m

0.33 750
0.35 650
0.37 570
0.40 500

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

Strojově opracovaná hliníková klička

Super pomalá oscilace cívky pro perfektní 
ukládání vlasce 

Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

Karbonem zesílené polymerové tělo 

NAVIJÁKY
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FX11

  Strojově opracovaná hliníková klička

  Vylepšené převody 

  Super pomalá oscilace cívky pro dokonalé uložení vlasce

  Navine 95 cm vlasce na jedno otočení kličky 

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Odolné grafitové minimalistické tělo v matně 
černé barvě s diskrétními stříbrnými prvky

  Brzda rotoru 

  Anti- Blacklash systém 

  Mikro ukládání vlasce

  Ochrana rotoru proti vniknutí vlasce

  2x klip pro zaklipování vlasce při nahazování – 1x černý, 
1x stříbrný 

  Vyvážený rotor

  Twist Free Roller 

  Hrana cívky pro daleké náhozy

  5 kuličkových nerezových ložisek + 1 válečkové ložisko 

  Převodový poměr: 4.6 :1 

  Hmotnost: 590 g

mm m

0.30 590
0.33 490
0.35 435
0.37 390

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

€ Kč

CRL070 FX11 Reel 149.99 3.900

CRL058 FX11 - Spare Spool 33.49 871

CRL061 FX11 - Spare Shallow Spool 30.99 806

Quick Clutch s 1,5 otáčky pro přesné 
nastavení volnoběhu cívky 

Vynikající pomalá oscilace vlasce a vysoká 
cívka pro zvýšení výkonu při nahazování

Nová strojově obráběná klička 

Lehké kompaktní tělo udržuje hmotnost 
navijáku na minimu pro lepší rychlost prutu 
při nahazování

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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FX9

  Strojově opracovaná hliníková klička

  Vylepšené převody 

  Super pomalá oscilace cívky pro dokonalé uložení vlasce

  Navine 80 cm vlasce na jedno otočení kličky 

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Odolné grafitové minimalistické tělo v matně 
černé barvě s diskrétními stříbrnými prvky

  Anti-blacklash systém

  Brzda rotoru 

  Mikro ukládání vlasce

  Ochrana rotoru proti vniknutí vlasce

  2x Klipy pro zaklipování vlasce – 1x černý,1x stříbrný 

  Vyvážený rotor 

  Twist free roller 

  Hrana cívky pro daleké náhozy

  5 kuličkových nerezových ložisek + 1 válečkové ložisko 

  Převodový poměr: 4:6,1

  Hmotnost: 560 g

€ Kč

CRL069 FX9 Reel 129.99 3.380

CRL068 FX9 - Spare Spool Standard 25.99 676

mm m

0.30 330
0.33 310
0.35 280
0.37 220

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

Dva odpružené klipy na ochranu vašeho 
vlasce při nárazu na klip

Nová strojově obráběná klička

Quick Clutch s 1,5 otáčky pro přesné 
nastavení volnoběhu cívky 

Lehké kompaktní tělo, které udržuje váhu 
na minimu

NAVIJÁKY
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EOS 12000

  Matná černá barva s decentní grafikou 

  Vysoce odolné grafitové tělo

  Vhodný pro široké rybářské použití, také jako spodový 
naviják

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Hrana cívky pro daleké náhozy

  Twist Free Roller 

  Mesh-tec převodový systém

  Anti- Blacklash systém 

  Ochrana rotoru proti vniknutí vlasce

  Odpružený klip na vlasec

  Systém CNS 

  7 nerezových kuličkových ložisek + 1 válečkové ložisko 

  Náhradní cívka k dostání samostatně 

  Převodový poměr 4.5:1

  Hmotnost: 744 g

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

€ Kč

CRL074 EOS 12000 Reel 124.99 3.250

CRL076 EOS 12000 - Spare Spool Shallow 32.99 858

CRL077 EOS 12000 - Spare Spool Standard 32.99 858

CRL078 EOS 12000 - Spare Spool Deep 32.99 858

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Odpružený klip na vlasec 

Twist Free Roller

Quick Clutch s ochranou proti písku

Odolné grafitové tělo 
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EOS 12000FS

  Matná černá barva s decentní grafikou 

  Volnoběžný mechanismus ovládaný páčkou

  Vhodný pro široké rybářské použití, také jako 
markerový naviják

  Vysoce odolné grafitové tělo

  Quick Clutch s ochranou proti vniknutí písku

  Hrana cívky pro daleké náhozy

  Twist Free Roller 

  Mesh-tec převodový systém

  Anti- Blacklash systém 

  Ochrana rotoru proti vniknutí vlasce

  Odpružený klip na vlasec

  Systém CNS 

  Stylová černá rukojeť, cívka a překlapěč

  10 nerezových kuličkových ložisek + 1 válečkové ložisko 

  Náhradní cívka k dostání samostatně 

  Převodový poměr 4.2:1

  Hmotnost: 843 g

€ Kč

CRL075 EOS 12000FS 159.99 4.160

CRL076 EOS 12000FS - Spare Spool Shallow 32.99 858

CRL077 EOS 12000FS - Spare Spool Standard 32.99 858

CRL078 EOS 12000FS - Spare Spool Deep 32.99 858

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

Volnoběžná brzda v zadní části 

Odolné grafitové tělo 

Ergonomická rukojeť 

Nastavitelná volnoběžná brzda 

NAVIJÁKY
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EOS 10000

  Ideální pro menší revíry, kde není nutné nahazovat 
za hranici 90 m

  5 kuličkových ložisek

  Skvělé odvíjení vlasce při nahazování

  Jemná brzda

  Volnoběžný mechanismus umožňuje snadný přechod 
ke zdolávání pouze přepnutím přepínače

  Hmotnost: 558 g

  Vybalancovaný rotor

  Nahazovací klip nepoškozuje vlasec

  Převodový poměr:5:5:1

  Velká klička pro větší sílu

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

KAPACITA:

Náhradní cívka
samostatně

€ Kč

CRL059 EOS 10000 74.99 1.950

CRL060 EOS 10000 - Spare Spool 21.99 572

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Rolnička nekroutí vlasec

Snadno nastavitelná přední brzda

Free Spool mechanismus s nastavitelným 
odporem

Ergonomická rukojeť příjemná na dotek
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Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CML149 10lb/4.55kg 0.26mm 1000m 28.99 754

CML150 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m 28.99 754

CML151 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m 28.99 754

CML152 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m 28.99 754

CML153 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m 28.99 754

CML154 23lb/10.45kg 0.40mm 1000m 28.99 754

Light Camo Dark Camo Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CML132 CML136 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m 31.99 832

CML133 CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m 31.99 832

CML134 CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m 31.99 832

CML135 CML139 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m 31.99 832

Clear Camo Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CML065 CML062 25lb/11.3kg 0.45mm 100m 14.49 377

CML066 CML063 35lb/15.9kg 0.50mm 100m 14.49 377

CML067 CML064 45lb/20.4kg 0.60mm 100m 14.49 377

€ Kč

CML155 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 12-35lb 16.49 429

CML156 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 15-35lb 16.49 429

€ Kč

CML145 Torque 0.30mm 11lb/5.00kg 13.49 351

CML146 Torque 0.33mm 13lb/5.91kg 13.49 351

CML147 Torque 0.35mm 16lb/7.27kg 13.49 351

CML148 Torque 0.38mm 20lb/9.55kg 13.49 351

CML157 Torque 0.42mm 25lb/11.73kg NOVINKA 13.49 351

€ Kč

CML142 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 12-30lb 14.49 377

CML143 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 16-35lb 14.49 377

EXOCET® MONO TRANS KHAKI

CAMO SOFT® STEEL

TRANS KHAKI TAPERED 
MONO LEADERS

TORQUE®

SNAG LEADER 

EXOCET® TRANS KHAKI TAPERED MONO 
  Trans Khaki barva, která je ve 
vodě téměr neviditelná

  Číslo jedna pro mnoho zkušených 
rybářů v UK a Evropě

  Malý průměr, který je ideální pro daleké náhozy

  Vysoká odolnost proti oděru 
s ohledem na malý průměr

  Spojování je překvapivě snadné 
s ohledem na pružnost 

  Vysoká pevnost v uzlu, bez paměti

  Dodáváno v návinu 1000m na cívce

  K dostání ve verzích Light a Dark Camo

  Nizká průtažnost a velmi pevný

  Velmi poddajný a malého průměru, 
tudíž ideální pro nahazování

  Vysoce odolný proti oděru

  Camo vzor je tězce odhalitelný 
na dně jezera

  Velká síla v uzlu a bez paměti

  Navržen tak, aby absorboval “šok” 
při náhozu od těžkého olova 
nebo spod rakety na dlouhé 
vzdálenosti a zabránil utržení 

  Kuželovity tvar umožňuje použit 
silný šokový vlasec s malým 
spojovacím uzlem kterým jej 
připojíte ke kmenovému vlasci 

  Trans Khaki kamufláž

  Nizká pamět a malá průtažnost

  Vysoce odolná proti oděru

  3ks na cívce - 3x12metrů

  K dostání v 12 lb-30 lb 
(0,33 mm-0,50 mm) a 
16 lb-35 lb (0,37 mm-0.57 mm)

  Nízká viditelnost - barva Trans Khaki prakticky 
zmizí na dně jezera i ve sloupci

  Začíná na velmi silném průměru 35 lb (0.50 mm) v délce 
cca 8 metrů a poté se zužuje v průběhu dalších 
6ti metrů až na 12 lb (0.30 mm) nebo 15 lb 
(0.33 mm). Následuje 272 m 12 lb nebo 15 lb 
vlasce a poté se průměr zase zvýší na 
35 lb (6 m rozšíření a dalších 8 m 35 lb) 

  Ideální pro revíry, kde je 
olověnka zakázána

  Ideální pro daleké náhozy
  Možno dosáhnout až na 
180m náhozem!

  Kónické rožšíření na obou stranách 
znamená, že vlasec můžete 
následně otočit a tím získate větší 
užitek za vynaložené peníze

  Velmi pružný a přesto vysoce 
odolný proti oděru 

  Vysoká pevnost v uzlu a malá paměť 
  Dodáváno v návinu 300 m na cívce

  Ideální pro široké použití jako hlavní kmenový vlasec

  Ideální poměr ceny a výkonu

  Navrženo pro rybáře, kteří mají malý 
rozpočet, ale pořád chtějí kvalitu Fox

  Nizká viditelnost zelené barvy, která je 
ideální pro čisté vody

  Výborná odolnost proti oděru je ideální 
pro zarostlé vody a vody s velkým 
počtem vázek

  Nízký průměr dodává větší sílu při 
nahazování

  Vysoká pevnost v uzlu

  Malá pamět a průtažnost

  1000m na cívce, kromě 20 lb (850 m) a 25 lb (750 m)

  Dostupné v nosnostech 11 lb (0.30 mm), 13 lb (0.33 mm), 
16 lb (0.35 mm), 20 lb (0.38 mm) a novinka 25 lb (0.42 mm)

  Vysoce odolný proti oděru

  Nizká průtažnost

  Ideální šokový vlasec při lovu 
na revíru s vázkama

  K dostání ve verzích Clear a Camo

  K dostání v 25 lb (11.3 kg), 
35 liber (15.9 kg) a 45 lb (20.4 kg)

VLASCE
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Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m 28.99 754

CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m 28.99 754

CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m 82.99 2.158

CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m 82.99 2.158

Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CBL008 25lb/11.3kg 0.16mm 300m NEW 44.99 1.170

CBL009 25lb/11.3kg 0.16mm 600m NEW 87.99 2.288

CBL010 40lb/18.1kg 0.20mm 300m NEW 44.99 1.170

CBL011 40lb/18.1kg 0.20mm 600m NEW 87.99 2.288

CBL016 55lb/24.9kg 0.30mm 300m NOVINKA 44.99 1.170

CBL017 55lb/24.9kg 0.30mm 600m NOVINKA 87.99 2.288

Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m 12.49 325

CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m 12.49 325

Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CBL014 35lb/15.90kg 0.20mm 300m 43.49 1.131

CBL015 50lb/22.73kg 0.30mm 300m 43.49 1.131

Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CBL012 20lb/9.07kg 0.18mm 300m 34.99 910

Nosnost Průměr Návin na cívce € Kč

CBL013 20lb/9.07kg 0.18mm 300m 34.99 910

ILLUSION® TRANS KHAKI

SUBMERGE®

SURFACE™ 

HORIZON® SEMI BUOYANT BRAID

EXOCET® MK2 SPOD BRAID EXOCET® MK2 MARKER BRAID 

  Nejlepší technologie, kterou bylo v našich silách 
zabezpečit a dala za vznik nejlepšímu fluorocarbonu 

  Tento fluorocarbon byl vyvinutý společně 
s naším potápěčem a kolegou Rob Hughes, 
aby bylo zajištěno, že zmizí na dně 
jezera ve vodním sloupci

  Velice ohebný pro plynulé nahazování 
a pro splynutí se dnem 

  Extrémní potápivost

  Ve vodě je neviditelný

  Vysoká odolnost proti oděru

  Vysoká pevnost v uzlu

  Dodováno v návinu 200 m na cívce

  V nabídce také 600 m návin

  Používají ho nejlepší rybáři napříč 
Evropou na nejnáročnějších revírech

  K dostání v Dark Camo s dělenými vzory

  Rychle potápivá

  Nizký průměr, velmi ohebná pro 
dokonalé nahazování

  Ohebná pro dokonalé kopírování dna

  Vysoce odolná proti oděru

  Prakticky nulová průtažnost

  Ideální na vázkové vody

  K dispozici v 300 m a 600 m návinech

  Nově i ve verzi 55 lb!

  Navrženo speciálně pro lov z hladiny 

  Neutrální vzplýnavost

  Nizký průměr a slabá viditelnost

  Ohebný pro lepší nahazování

  Velmi diskrétní, když leží na vodní hladině

  Velká odolnost proti oděru 
a pevnost v uzlu

  Dodává se v návinu 250 m na cívce

  Polo-plovoucí vlasec, který je 
navržený pro lov na dlouhé 
vzdálenosti, která pomáhá vlasci 
udržet se nad plevelem a vázkami

  Stejný vzor Camo jako na naší 
potápivé šňůře Submerge

  Vysoce odolný proti oděru - je ideální pro 
vody plné vázek nebo revíry s travinami

  Vysoká pevnost v uzlu

  Velmi pružný, tudíž ideální 
pro nahazování

  Malý průměr přidává dosaženou 
vzdálenost při nahazování

  K dispozici v 35 lb (0,20 mm) 
a 50 lb (0.30 mm)

  K dispozici na 300 m cívkách 

  Vysoce viditelná šňůra, která je 
navržena speciálně pro spodování

  Vysoká vzplýnavost zlepšuje 
navíjení spod rakety

  Nulová průtažnost

  Nízký průměr pro daleké náhozy

  Vysoká pevnost v uzlu

  Doporučujeme používat v 
kombinaci se šokovým vlascem

  Navrženo pro použití na 
markerových prutech

  Málo viditelná zelená barva, která 
je těžko viditelná pro kapra

  Speciálně navržena pro 
použití při markerování 

  Vysoce plovoucí

  Prakticky nulová průtažnost, která 
pomáhá přenášet každou nerovnost 
dna jezera ke špičce prutu

  Nízký průměr pro daleké náhozy

  Vysoká pevnost v uzlu

  Doporučujeme používat 
se šokovým vlascem

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PŘÍSTŘEŠKY
Ve společnosti Fox se náš odhodlaný tým produktových designerů 

vždy snaží vytvářet ty nejlepší přístřešky pro kapraře. Vzhledem 
k tomu, že potřeby a přání kaprařů se značně liší v závislosti na stylu 

jejich rybolovu, se náš tým rozhodl zajistit, aby náš sortiment v této 
kategorii pro rok 2018 byl tím nejkomplexnějším, jaký jsme kdy měli. 

Mnoho skvělých přístřešků, které se objevily v katalogu pro rok 2017, zůstávají nadále součástí 
katalogu i pro rok 2018. Je tomu tak jednoduše proto, že to jsou vynikající produkty s výborným 

poměrem výkonu a ceny. Ty jsme doplnili o novinky pro rok 2018, což jsou například tři nové 
modely v řadě Royale, dále deštník Brolly 60ins a zcela nová vzrušující řada, která nese jméno Ultra 

60. Ultra 60 nahrazuje řadu Supa Brolly, která způsobila doslova revoluci v nabídce kaprařských 
přístřešků na trhu v posledních letech. S přístupem ke kvalitnějším materiálům a látkám, spolu 

s dalšími šikovnými designovými vylepšeními, je řada Ultra 60 tou nejlepší řadou deštníkových 
přístřešků, jakou jsme kdy nabídli a jsme si jisti, že budete tyto přístřešky milovat. Pokud jste doposud 

deštníkovým přístřeškům odolávali, pak právě tyto nové modely zajisté změní Váš názor!

Ať již hledáte velký, pohodlný přístřešek pro dlouhé výpravy schopný pojmout větší počet lidí nebo 
naopak hledáte kompaktní, lehký přístřešek na kratší vycházky, pak určitě naleznete na nadcházejících 

stranách produkt, který splní všechny Vaše očekávání…

Na konci této sekce naleznete také široký výběr příslušenství k bivakům včetně stolků, čelovek, světel do 
bivaku, koberečků a nádobí.
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BROLLY

Větší počet kotevních bodů pro dokonalé ukotvení

20,000mm voděodolný materiál Ven-Tec Rip Stop

Vnitřní parní štít je součást balení 

Odtokový kanálek pro lepší odvod vody

Moskytiérová okna na zadní straně

Kompresní plastová krytka s těsněním

ULTRA 60 BROLLY 

  Materiál Ventec Rip Stop v barvě Khaki, který má 
20,000 mm voděodolnost

  Je opatřen zipem na přední straně pro případně 
připevnění předního panelu Ultra Brolly Full Front nebo 
moskytiéry Ultra Brolly Camo Mozzy Screen

  Dodáváno s odnímatelným vnitřním parním štítem, 
který pomáhá snižovat kondenzaci a zvyšuje komfort 
(ochranný štít proti páře, může být ponechán připojen 
i při zabalení brolly)

  Napínací systém STS pro zvýšení vnitřního hlavového 
prostoru

  Ve velikosti 60 ins (152 cm) a je opatřen rámem z 8 mm 
skelných vláken pro neuvěřitelnou stabilitu

  Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro lepší stabilitu 

  Rozšířené boční panely poskytují dodatečnou ochranu 
proti povětrnostním vlivům

  Zadní větrací okna pro lepší proudění vzduchu

  Přední odtokové kanálky lépe odvádí dešťovou vodu

  Další prvky: pásky na suchý zip pro připevnění 
prutů, větší počet kotevních bodů pro lepší napnutí 
konstrukce, kompresní plastová krytka s těsněním 

  Krátký závitový středový sloupek pro snadnou a rychlou 
montáž a demontáž

  4 konektory bouřkových tyčí (dodáváno se dvěmi 
bočními tyčemi 24 ins)

  Ochranné krytky pro zajištění bouřkových tyčí, aby 
nebyla nutná demontáž při přepravě

  Dodáváno s odolnou podlahou, odolnými kolíky a 
taškou pro snadné převážení se zipem po celé délce

Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

Váha: 10,6 kg (kompletní váha s příslušenstvím), 
Vapour Shield 600 g, Podlaha 1,4 kg

NOVINKA

ULTRA 60 CAMO MOZZY SCREEN 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Po celé délce integrovaný zip, který umožní připevnění 
na Ultra Brolly nebo Ultra Brolly Camo

  Dvoucestný zip, který umožňuje otevření v případě 
potřeby jen horní části dveří pro lepší výhled

  Elastické připínací svorky pro připevnění k předním 
bouřkovým tyčím

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester

€ Kč

CUM219 Ultra 60 Khaki 319.99 8.320

CUM223 Ultra 60 Mozzy Screen Camo 49.99 1.300

PŘÍSTŘEŠKY

Výška 128cm

Vnitřní rozměry podlahy
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BROLLY

Pásky na suchý zip pro upevnění prutů

Plně odnímatelný dveřní panel 

STS mechanismus

Systém dodáván s třemi různými dvěřními 
panely - Neprůhledný

.... průhledný PVC...

... moskytiérový panel

ULTRA 60 BROLLY SYSTEM 

ULTRA 60 KHAKI INFILL PANEL 

€ Kč

CUM220 Ultra 60 System Khaki 469.99 12.220

CUM224 Ultra 60 Infill Panel Khaki 164.99 4.290

  Unikátní materiál Ventec Rip Stop v khaki barvě 
s voděodolností 20,000 mm

  Dodováno s plně odnímatelným předním panelem 
Ultra Brolly Full Front, který nabízí tři možnosti dveří: 
průhledné PVC, neprůhledné Khaki a moskytiérové 
dveře

  Všechny dveřní panely jsou opatřeny obousměrnými 
zipy, kdy je možno otevřít v případě potřeby jen horní 
část dveří pro lepší výhled

  Přední panel také obsahuje boční panely s moskytiérou 
pro lepší cirkulaci vzduchu, lepší viditelnost a ochranu 
před hmyzem

  Volitelný moskytiérový panel Ultra Brolly Camo Mozzy 
lze dokoupit samostatně

  Dodáváno s odnímatelným vnitřním parním štítem, 
který pomáhá snižovat kondenzaci a zvyšuje komfort 
(ochranný štít proti páře, může být ponechán připojen 
i při zabalení brolly)

  Napínací systém STS pro zvýšení vnitřního hlavového 
prostoru

  Ve velikosti 60 ins (152 cm) a je opatřen rámem z 8mm 
skelných vláken pro neuvěřitelnou stabilitu

  Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro lepší stabilitu 

  Rozšířené boční panely poskytují dodatečnou ochranu 
proti povětrnostním vlivům

  Zadní větrací okna pro lepší proudění vzduchu

  Přední odtokové kanálky lépe odvádí dešťovou vodu

  Další prvky: pásky na suchý zip pro připevnění 
prutů, větší počet kotevních bodů pro lepší napnutí 
konstrukce, kompresní plastová krytka s těsněním 

  Krátký závitový středový sloupek pro snadnou a rychlou 
montáž a demontáž

  4 konektory bouřkových tyčí (dodáváno se dvěmi 
bočními tyčemi 24 ins)

  Ochranné krytky pro zajištění bouřkových tyčí, aby 
nebyla nutná demontáž při přepravě

  Dodáváno s vysoce odolnou podlahou, odolnými kolíky 
a taškou pro snadné převážení se zipem po celé délce

  Integrovaný zip po celé délce, díky kterému se připojí k 
otevřenému přístřešku Ultra Brolly a ten tím převede na uzavřený 
přístřešek

  Velká boční moskytiérová okna pro lepší cirkulaci vzduchu, lepší 
viditelnost a ochranu před hmyzem

  Tři možnosti dveřního panelu: průhledný PVC, neprůhledný khaki a 
moskytiérový panel

  Všechny dveřní panely jsou opatřeny dvoucestným zipem

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester 

Hlavní vnější materiál: 100 % Polyester

Hmotnost: 12,9 kg (kompletní balení), parní štít 600g, 
podlaha 1,4 kg

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Výška 128cm

Vnitřní rozměry podlahy
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PŘÍSTŘEŠKY

Moskytiérová okna na zadní straně

Přední podpůrný systém v balení

20.000 mm voděodolný Ven-Tec Rip Stop 
materiál

Vnitřní parní štít součást balení

Kompresní plastová krytka s těsněním

Větší počet kotevních bodů pro dokonalé ukotvení

ULTRA 60 CAMO BROLLY 

€ Kč

CUM221 Ultra 60 Brolly Camo 339.99 8.840

CUM223 Ultra 60 Brolly Mozzy Screen Camo 49.99 1.300

  Unikátní Fox Camo Ventec Rip Stop materiál s 
voděodolností 20,000 mm

  Je opatřen zipem po celé přední straně pro možnost 
připevnění předního panelu Ultra Brolly Camo Full Front 
nebo moskytiéry Ultra Brolly Camo Mozzy Screen

  Dodáváno s odnímatelným vnitřním parním štítem, 
který pomáhá snižovat kondenzaci a zvyšuje komfort 
(ochranný štít proti páře, může být ponechán připojen 
i při zabalení brolly)

  Napínací systém STS pro zvýšení vnitřního hlavového 
prostoru

  Ve velikosti 60 ins (152 cm) a je opatřen rámem z 8 mm 
skelných vláken pro neuvěřitelnou stabilitu

  Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro lepší stabilitu 

  Rozšířené boční panely poskytují dodatečnou ochranu 
proti povětrnostním vlivům

  Zadní větrací okna v unikátním Fox Camo vzoru pro 
lepší proudění vzduchu

  Přední odtokové kanálky lépe odvádí dešťovou vodu

  Další prvky: pásky na suchý zip pro připevnění 
prutů, větší počet kotevních bodů pro lepší napnutí 
konstrukce, kompresní plastová krytka s těsněním 

  Krátký závitový středový sloupek pro snadnou a rychlou 
montáž a demontáž

  4 konektory bouřkových tyčí (dodáváno se dvěmi 
bočními tyčemi 24 ins)

  Ochranné krytky pro zajištění bouřkových tyčí, aby 
nebyla nutná demontáž při přepravě

  Dodáváno s odolnou podlahou, odolnými kolíky a 
taškou pro snadné převážení se zipem po celé délce

ULTRA 60 CAMO MOZZY SCREEN 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Po celé délce integrovaný zip, který umožní připevnění 
na Ultra Brolly nebo Ultra Brolly Camo

  Dvoucestný zip, který umožňuje otevření v případě 
potřeby jen horní části dveří pro lepší výhled

  Elastické připínací svorky pro připevnění k předním 
bouřkovým tyčím

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester

NOVINKA

Výška 128cm

Vnitřní rozměry podlahy

Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

Váha: 10,6 kg (kompletní váha s příslušenstvím), 
Vapour Shield 600 g, Podlaha 1,4 kg
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BROLLY

...průhledný PVC dveřní panel..

..moskytiérový panel

Přední odnímatelný panel 

Systém je dodáván se třemi dveřními panely - 
neprůhledný

Odtokový kanálek pro lepší odvod vody

Vysoce odolná podlaha

ULTRA 60 CAMO BROLLY SYSTEM 

ULTRA 60 CAMO INFILL PANEL 

€ Kč

CUM222 Ultra 60 Brolly Camo 489.99 12.740

CUM225 Ultra 60 Brolly Infill Panel Camo 169.99 4.420

  Materiál Ventec Rip Stop v unikátní Fox Camo barvě 
s voděodolností 20,000 mm

  Dodováno s plně odnímatelným předním panelem 
Ultra Brolly Camo Full Front, který nabízí tři možnosti 
dveří: průhledné PVC, neprůhledné Fox Camo 
a moskytiérové Fox Camo dveře

  Všechny dveřní panely jsou opatřeny obousměrnými 
zipy, kdy je možno otevřít v případě potřeby jen horní 
část dveří pro lepší výhled

  Přední panel také obsahuje boční panely s moskytiérou 
Fox Camo pro lepší cirkulaci vzduchu, lepší viditelnost 
a ochranu před hmyzem

  Volitelný moskytiérový panel Ultra Brolly Camo Mozzy 
lze dokoupit samostatně

  Dodáváno s odnímatelným vnitřním parním štítem, 
který pomáhá snižovat kondenzaci a zvyšuje komfort 
(ochranný štít proti páře, může být ponechán připojen 
i při zabalení brolly)

  Napínací systém STS pro zvýšení vnitřního hlavového 
prostoru

  Ve velikosti 60 ins (152 cm) a je opatřen rámem z 8 mm 
skelných vláken pro neuvěřitelnou stabilitu

  Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro lepší stabilitu 

  Rozšířené boční panely poskytují dodatečnou ochranu 
proti povětrnostním vlivům

  Zadní větrací okna pro lepší proudění vzduchu

  Přední odtokové kanálky lépe odvádí dešťovou vodu

  Další prvky: pásky na suchý zip pro připevnění 
prutů, větší počet kotevních bodů pro lepší napnutí 
konstrukce, kompresní plastová krytka s těsněním 

  Krátký závitový středový sloupek pro snadnou a rychlou 
montáž a demontáž

  4 konektory bouřkových tyčí (dodáváno se dvěmi 
bočními tyčemi 24 ins)

  Ochranné krytky pro zajištění bouřkových tyčí, aby 
nebyla nutná demontáž při přepravě

  Dodáváno s vysoce odolnou podlahou, odolnými kolíky 
a taškou pro snadné převážení se zipem po celé délce

  Integrovaný zip po celé délce, díky kterému se připojí k 
otevřenému přístřešku Ultra Brolly nebo Ultra Brolly Camo a ten 
tím převede na uzavřený přístřešek s předním Camo panelem

  Velká boční moskytiérová okna ve Fox Camo vzoru pro lepší 
cirkulaci, lepší viditelnost a ochranu před hmyzem

  Tři možnosti dveřního panelu: průhledný PVC, neprůhledný ve 
Fox Camo vzoru a moskytiérový panel, rovněž ve Fox Camo vzoru

  Všechny dveřní panely jsou opatřeny dvoucestným zipem

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester 

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Výška 128cm

Vnitřní rozměry podlahy

Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

Váha: 12,9 kg ( kompletní balení), Parní štít 600g, podlaha 1,4 kg
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RETREAT+ 2-MAN

Ven- Tec Rip Stop materiál 

Boční napínací tyč

Boční moskytiérové okna

Výška 185cm

DODÁVÁNO S

  Kompletní sadou tyčí a tyčemi pro podpěru předního 
kšiltu 

  Polyesterové popruhy pro přidání stability při 
extremním počasí

  Odolné kolíky

  Odolná podlaha

  Nadrozměrná přepravní taška

€ Kč

CUM202 Retreat+ 2 Man 689.99 17.940

CUM204 Retreat+ 2 Man Inner Dome 179.99 4.680

CUM206 Retreat+ 2 Man Bivvy & Inner Dome 799.99 20.800

CUM203 Retreat+ 2 Man Extending Wrap 364.99 9.490

Vnitřní rozměry podlahy

  Dost možná bivak s nejvíce vlastnostmi , který byl kdy 
představen 

  Voděodolný Ven-Tec Rip Stop materiál s vodním 
sloupcem 20.000 mm 

  Ideální pro dlouhé výpravy nebo při společné výpravě 
s kolegou 

  Lehké, odolné hliníkové tyče

  Plochá zadní strana v kombinaci se zlepšenými úhly 
po stranách poskytují větší užitkovou plochu ve všech 
směrech uvnitř bivaku 

  Díky uspořádání spojů na tyčové konstrukci, se zvyšil 
vnitřní prostor bivaku, ale také je nyní bivak snadněji 
zabalitelný a je více kompaktní

  Plně odnímatelná přední část

  Tři možnosti dveřního panelu: neprůhledný, průhledný 
PVC, moskytiéra 

  Všechny dveře mají dvojité zipy, tudíž je možno mít 
otevřenou pouze vrchní část dveří

  Přední kšilt pro větší ochranu proti vlivům počasí 

  Moskytiéra na předních panelech

  Zadní a boční moskytiérové okna pro lepší proudění 
vzduchu 

  Nastavitelné napínací popruhy

  Dva suché zipy na přední části

  Přídavná moskytiérová ložnice dostupná samostatně

  Rozšiřovací druhý plášť dostupný samostatně

RETREAT+ 2-MAN EXTENDING WRAP

  Voděodolný Ven-Tec Rip Stop materiál s vodním 
sloupcem 20.000 mm

  Stejné možnosti dveřního panelu jako u bivaku – 
neprůhledný, průhledný PVC, moskytiéra 

  Moskytiérové okna umístěná stejně jako u bivaku pro 
lepší proudění vzduchu při nasazení přehozu

  Plně odnímatelná přední část

  Tento přehoz snižuje kondezaci vody, pomáhá udržet 
teplo uvnitř bivaku v chladných měsících a chladno 
v teplých měsících

  Dva suché zipy na pruty

  Celkově rozšiřuje rozměry bivaku 

  Dodáváno s přídavnou podlahou

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

Přední panel s mokytiérou

Plně odnímatelný přední panel

Přední PVC

PŘÍSTŘEŠKY
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RETREAT+ 1-MAN

€ Kč

CUM199 Retreat+ 1 Man 599.99 15.600

CUM201 Retreat+ 1 Man Inner Dome 134.99 3.510

CUM205 Retreat+ 1 Man Bivvy & Inner Dome 659.99 17.160

CUM200 Retreat+ 1 Man Extending Wrap 309.99 8.060

  Bivak nabitý funkcemi, který je náš nejlepší bivak pro 
jednoho a jeden z nejlepších 

  Voděodolný Ven-Tec Rip Stop materiál s vodním 
sloupcem 20.000 mm 

  Pevné, lehké hliníkové tyče

  Plochá zadní strana v kombinaci se zlepšenými úhly 
po stranách poskytují větší užitkovou plochu ve všech 
směrech uvnitř bivaku

  Plně odnímatelná přední část

  Možnost využití třech dveřích panelů: Neprůhledný, 
průhledný PVC a moskytiéra

  Dvoucestný zip, který umožňuje mít spodní část 
uzavřenou a vrchní otevřenou

  Přední kšilt pro větší ochranu proti vlivům počasí 

  Moskytiérové panely v přední části

  Moskytiérové panely v zadních oknech pro lepší 
proudění vzduchu 

  Nastavitelné napínací popruhy na bocích

  Dva suché zipy na uchycení prutů na předním kšiltu 

  Moskytiérová ložnice pro vyšší komfort k dostání 
samostatně nebo možnost koupení sadě s bivakem 

  Může být zabalený společně s moskytiérovou ložnici 
a podlahou

  Rozšiřující přehoz k dostání samostatně

RETREAT+ 1-MAN EXTENDING WRAP

  Hlavní materiál 20,000 Ven- Tec Rip Stop 

  Stejné tři možnosti dveřního panelu jako u bivaku – 
neprůhledný, průhledný PVC, moskytiéra

  Moskytiérová okna stejná jako na bivaku pro lepší 
proudění vzduchu

  Plně odnímatelný přední panel

  Přidaný přehoz snižuje kondenzaci a pomáhá udržet 
teplo v zimních měsících a držet chlad v teplých 
měsících

  Zvyšuje celkovou velikost bivaku pomocí přední části 
přehozu

  Dva suché zipy na pruty

  Dodáváno s přídavnou podlahou

Výška 155cm

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu (k 
dispozici samostatně)

Ven- Tec Rip Stop materiál 

Napínací popruhy na straně

Zadní moskytiérové okna

Přední panel s mokytiérou

Plně odnímatelný přední panel

Přední PVC

DODÁVÁNO S

  Kompletní sada podpěrných tyčí 

  Odolné kolíky

  Odolná podlaha

  Nadrozměrná taška

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PŘÍSTŘEŠKY

RETREAT+ COMPACT

  Voděodolný Ven-Tec Rip Stop materiál s vodním 
sloupcem 20.000mm

  Tento bivak je vhodný především pro místa s menším 
prostorem nebo pro rybáře, kteří chtějí snížit váhu a 
velikost svého vybavení

  Pevné, lehké hliníkové tyče 

  Plochá zadní strana v kombinaci se zlepšenými úhly 
po stranách poskytují větší užitkovou plochu ve všech 
směrech uvnitř bivaku 

  Díky uspořádání spojů na tyčové konstrukci, se zvyšil 
vnitřní prostor bivaku, ale také je nyní bivak snadněji 
zabalitelný a je více kompaktní

  Plně odnímatelná přední část

  Možnost využití třech dveřních panelů: Neprůhledný, 
průhledný PVC a moskytiéra

  Všechny dveře mají dvojité zipy, tudíž je možno mít 
otevřenou pouze vrchní část dveří

  Přední kšilt pro větší ochranu proti vlivům počasí 

  Moskytiérové panely v přední části

  Moskytiérové panely v zadních oknech pro lepší 
proudění vzduchu

  Nastavitelné napínací popruhy na bocích

  Dva suché zipy na uchycení prutů na předním kšiltu

  Přehoz dostupný samostatně se zadními 
moskytiérovými panely a suchými zipy pro připevnění 
prutů

DODÁVÁNO S

  Kompletní sada podpůrných tyčí

  Odolné kotvící kolíky

  Odolná podlaha

  Nadrozměrná taška

RETREAT+ COMPACT SKIN

  Otevřená přední část

  Voděodolný 20,000 materiál Ven-Tec Rip Stop

  Přidaný přehoz snižuje kondenzaci a pomáhá udržet teplo 
v zimních měsících a držet chlad v teplých měsících

  Moskytiérová okna jako u bivaku

  Suché zipy na přední straně pro připevnění prutů 

€ Kč

CUM197 Retreat+ Compact 499.99 13.000

CUM198 Retreat+ Compact Skin 219.99 5.720

Dvojí možnost otevření dveří

Zadní moskytiérové okna

Konstrukci vyztužují podpůrné tyče

Přední panel s mokytiérou

Přední PVC

Odnímatelný přední panel 

Výška 135cm

Vnitřní rozměry podlahy
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Neprůhledný dveřní panel

Hliníkové tyčky AERO - GRADE

Přední panel s mokytiérou

Přední PVC

Odnímatelný přední panel 

EASY DOME® MAXI 2-MAN EURO 

  Ideální pro dlouhé výpravy, kdy je potřeba hodně místa

  Větší půdorys a vyšší, než standardní 2 Man Maxi

  Nový design s přidaným žebrem pro plochou zadní 
stranu bivaku, která přidává vice vnitřního prostoru

  Pridané žebro dodává větší stabilitu

  Zadní moskytiérové panely 

  Materiál 100% Polyester s 1000 mm voděodolností 

  Plně odnímatelný přední panel 

  Tyče z lehkého leteckého hliníku

  Unikátní spoje Fox Snap Lock 

  Plně odnímatelný přední systém

  Moskytiérové přední panely

  Suché zipy na přední straně pro připevnění prutů

  Vyjímatelná vnitřní ložnice s nově navrženou 
odnímatelnou podlahou (jednodušší zabalení)

  Integrované kotevní lana pro lepší stabilitu v horších 
povětrnostních podmínkách

  Snadné a rychlé postavení

  Dodáváno s třemi dveřními panely – PVC, neprůhledný 
a moskytiéra

  Všechny dveřní panely mají dvoucestné zipy, které se 
dají dole zapnout a navrchu rozepnout

  Dododáváno s kolíky a nově navrženou taškou

  Odolná podlaha dostupná samostatně

Výška 145cm

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu (k 
dispozici samostatně)

• Maximální výška uvnitř stanu: 170cm
• Výška od země po žebro v zadní části bivaku: 154cm
• Výška od země po žebro v přední části: 154cm
• Otevření dveří po zip na vrchní části: 140cm
• Otevření dveří v nejširším místě: 95cm

€ Kč

CUM192 Easy Dome Maxi 2-Man Euro 679.99 17.680

CUM195 Heavy Duty Groundsheet 72.99 1.898

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Neprůhledný dveřní panel

Dvojí možnost otevření dveří

Přední panel s mokytiérou

Přední PVC

Odnímatelný přední panel 

EASY DOME® MAXI 1 MAN & 2 MAN

  Nový design rámu, kdy se přidalo jedno zadní žebro 
shodné s žebrem v přední části, čímž se docílilo ploché 
zadní části a tím i většího vnitřního prostoru

  Ideální pro rybáře na dlouhé výpravy, kteří vyžadují 
více místa

  Větší a vyšší, než standardní 2 Man Maxi

  Přidané žebro pro větší stabilitu

  Zadní moskytiéra pro lepší proudění vzduchu

  100% Polyester s 6.000mm voděodolností

  Plně odnímatelná přední část

  Lehké hliníkové tyče

  Unikátní Fox Snap Lock spoje

  Plně odnímatelný přední panel

  Moskytiéra na přední částí

  Suché zipy na pruty

  Odnímatelná vnitřní moskytiérová ložnice s nově 
navrženou odnímatelnou podlážkou (snadno 
zabalitelná a bez nečistot)

  Kotevní lana pro extrémní povětrnostní podmínky

  Snadné a rychlé postavení

  Dodáváno s moskytiérovým, neprůhledným nebo 
průhledným PVC dveřním panelem

  Všechny dveře mají dvojítý zip, proto je možné otevřít 
jen vrchní část dveří při zavřené spodní části

  Dodáváno s kolíky a nově navrženou přepravní taškou

  Odolná podlaha dostupná samostatně

€ Kč

CUM191 Easy Dome Maxi 2-Man 549.99 14.300

CUM194 Heavy Duty Groundsheet 61.99 1.612

Výška 139cm

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

• Maximální výška uvnitř stanu: 154cm 
• Výška od země po žebro v zadní části bivaku: 148cm
• Výška od země po žebro v přední části bivaku: 148cm
• Otevíraní dveří od země po vrchní část zipu: 132cm 
• Otevření dveří v nejširším místě: 93cm

€ Kč

CUM190 Easy Dome Maxi 1-Man 469.99 12.220

CUM193 Heavy Duty Groundsheet 51.99 1.352

Výška 124cm

• Maximální výška uvnitř bivaku: 130cm
• Výška od země po žebro na zadní straně bivaku: 134cm
• Výška od země po žebro v přední části bivaku: 134cm
• Výška od země po vrchná část zipu: 110cm
• Nejširší bod ve dveřích: 92cm

PŘÍSTŘEŠKY
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EASY SHELTER 

  POP-UP konstrukce bivaku, která zajišťuje rychlé 
postavení a také zabalení

  Ideální přístřešek pro vyznavače krátkých výprav, kteří 
chtějí něco lehkého a kompaktního a zároveň aby to 
bylo take rychle postavitelné a složitelné

  Ideální na malé revíry, kde je obtížné postavit velký bivak

  Odolná polyesterová tkanina 
(20.000 mm voděodolnost)

  Stylizováno v unikátním Fox Camo 

  Zabalený bivak se vejde do složeného lehátka takže 
jeho přeprava je snadná

  Přední kšilt, který slouží jako ochrana proti dešti při 
otevřeném předním panelu

  Může být přikolíkován k půdě pro maximální stabilitu 
a tím se z něj stává, ideální přístřešek pro krátké 
vycházky, kdy není potřeba jezdit s lehátkem

  Balení obsahuje přední dveřní panel z pevného PVC 
materiálu a také moskytiérový přední panel na zip. 
U pevného panelu jsou k dispozici také tři vertikální 
připínací body, které umožní potřebné nastavení pro 
dokonalou ochranu před povětrnostními vlivy

  Dodáváno s předním panelem kompletně 
z moskytiéry

  Velký zadní moskytiérový panel pro dokonalé 
proudění vzduchu

  Oba přední panely lze nechat na spodni straně 
uzavřené a na vrchní otevřené

  Navrženo pro ubytování středně velkých lehátek

  Pásky na suchý zip pro uložení prutů na přední 
straně dveří 

  Dodáváno se třemi podpůrnými žebry a odolnými kolíky

€ Kč

CUM187 Easy Shelter Camo 219.99 5.720

POP UP DESIGN...

Kompletní sada podpůrných tyčí          

Může být zabalen do lehátka

Zadní moskytiérové okno pro lepší ventilaci 
vzduchu

Neprůhledný dveřní panel 

Moskytiérový dveřní panel 

Nastavitelné kotvící body v přední části 

Výška 115cm

Vnitřní rozměry podlahy

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Vnitřní ložnice z moskytiéry

Zvýšený vstupní panel

Zipy na odolné podlážce

Plný přední panel

Přední panel s mokytiérou

Přední PVC

ROYALE® XXL EURO

  Vysledek požadavků mnoha rybářů z Evropy, kteří 
chtějí masivní bivak s vnitřní moskytiérovou ložnicí, 
která je podobná jako u bivaků Easy Dome 

  Založeno na designu, který se skvěle 
prodával u bivaku Royale XXL

  Vnitřní moskytiérová ložnice přidává pohodlí 
a pomáhá snižovat kondenzaci

  Otvory ze síťoviny na zadní straně

  Moskytiréra na předních panelech

  Vnitřní síťované kapsy pro skladování

  Plně podepřená konstrukce

  Přední podpěrné sloupky

  Nastavitelné upínací popruhy na stranách

  Zesílený vstupní panel dveří, který zabrání vniknutí 
hmyzu a hlodavců a také pomáhá držet tvar dveří

  Odolná podlážka na kolíky

  Dodává se v nadměrné tašce

  Suché zipy na pruty v přední části

  Pevná hliníková konstrukce

  Odolná nylonová tkanina

  Výška 183 cm

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 5000 mm

ROYALE® XXL EURO WRAP

  Dělá bivak větším

  Pomáhá udržovat chladný vzduch v létě v bivaku a teplý 
vzduch během zimního období

  Redukuje kondenzaci vody na stěnách bivaku

  Přední panely stejné jako na bivaku

  PVC a moskytiérový dvěřní panel jsou součástí balení

Výška 183cm

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

€ Kč

CUM152 Royale XXL Euro 749.99 19500

CUM139 Royale XXL Extending Skin 219.99 5.720

PŘÍSTŘEŠKY
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Přehoz vytvoří další úložný prostor

Sladěné s předními moskytiérovými okny na bivaku

Sladěné se zadními větracími okny

Přední PVC

Přední panel s mokytiérou

Vyrolovaný přední panel

ROYALE® XXL

  Náš bivak číslo jedna prodejnosti v Evropě

  Má plno vlastností, které rybáři ocení na dlouhých 
výpravých 

  Vyrobeno z odolného nylonu s 5000hp

  Pevná hliníková konstrukce, která je nalakována černou 
práškovou barvou

  Větší zadní panel a větší žebra, která zvyšují celkový 
prostor v bivaku

  Dva suché zipy na pruty

  Moskytiéra je na obou panelech u dveří, na samotných 
dveřích i v zadní části bivaku

  Zapínání dvěří je po celé délce, tak aby zip pokrýval 
celou část až k vrchní části

  Špičková kvalita zipů

  Dodává se s odnímatelnou podlážkou

  Průhledný panel dveří součástí balení

  Dva otvory v přední části pro kolíky, což umožňuje 
zmenšit výšku bivaku

  Zajišťovací body, jsou opatřeny gumovými popruhy

  Odolné kolíky součástí balení

  Výška:183 cm

  Voděodolnost: 5000 mm

ROYALE® XXL WRAP

  Udělá bivak XXL Euro větším

  Pomáhá udržovat chladný vzduch v létě v bivaku a teplý 
vzduch během zimního období

  Redukuje kondenzaci vody na stěnách bivaku

  Zadní větrací okna stejná jako na bivaku

  PVC a moskytiérové dveře součástí balení 

Výška 183cm

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

€ Kč

CUM137 Royale XXL 469.99 12.220

CUM139 Royale XXL Extending Skin 219.99 5.720

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PŘÍSTŘEŠKY

Dodáváno s vnitřní moskytiérovou ložnicí 

Zadní moskytiérové okna

Dvoucestné otevírání dveří

Možnost moskytiérových dveří a oken

Průhledné PVC dveře součástí balení

Srolovatelný přední panel

ROYALE® EURO DOME 2-MAN 

  Stejný tvar a princip jako Royale Euro Dome 1-Man, 
jen s tím, že se jedná o větší 2-mužnou verzi

  Dodáváno s odnímatelnou vnitřní 
ložnicí pro vyšší komfort

  Vnitřní ložnice může zůstat připevněna ke 
konstrukci, ale je potřeba odepnout podlážku

  Odolný prodyšný polyesterový materiál 
s 2500 mm voděodolností 

  Dodáváno s vysoce odolnou podlahou a také lehčí 
odnímatelnou (na zip) podlážkou vnitřní ložnice

  Moskytiéra na předních, bočních 
panelech, také na dveřním panelu

  Přední panel může být smotán a tím 
se vytvoří otevřený přístřešek

  Nastavitelné napínací popruhy

  Dodáváno s průhledným PVC, neprůhledným a 
moskytiérovým panelem s dvoucestným zipem

  Suché zipy na připevnění prutů po stranách dveří 

  Dodáváno s odolnými kotvícími kolíky, rozměrnou 
taškou a kompletní sadou podpůrných tyčí

ROYALE® EURO DOME 2-MAN SKIN 

  Vytváří druhý plášť bivaku 

  Zvyšuje teplotu v chladných měsících a chladí 
v teplých měsících

  Redukuje kondenzaci vody 

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

€ Kč

CUM214 Royale Euro Dome 2-Man 469.99 12.220

CUM215 Royale Euro Dome 2-Man Skin 139.99 3.640

NOVINKA

Výška 170cm
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Dodáváno s kompletní sadou podpůrných tyčí

Vnitřní úložné kapsy ze síťoviny 

Moskytiérové okna pro lepší ventilaci 
vzduchu 

Moskytiéra na přední straně

Přídavná ložnice pro zvýšení komfortu 

Dvojí možnost otevření dveří 

ROYALE® EURO DOME 1-MAN 

  Založeno na stejném designu jako mnohokrát 
oceňovaný Royale Classic 1-Man 

  Dodáváno s vnitřní ložnicí pro přidání pohodlí

  Vnitřní ložnice není závislá na podlaze, kdy může být 
bivak bez podlahy s ložnicí 

  Půdorys bivaku byl proveden o něco větší, než u Royale 
Classic One – Man, aby bylo možné mít vnitřní proctor 
stejně veliký jako u klasického Classic One- Man 

  Odolná, prodyšná polyesterová tkanina s voděodolností 
2500 mm 

  Dodává se s odolnou podlahou a s lehkou podlahou na 
zip pro vnitřní ložnici

  Moskytiérové panely na předních, zadních a dveřních 
panelech pro lepší proudění vzduchu

  Přední panel může být srolován a tím se kompletně 
otevře přední strana

  Nastavitelný rám pomocí napínacích popruhů

  Dodáváno s průhledným PVC,neprůhledným a 
moskytiérovým dveřním panelem s dvojitými zipy

  Suché zipy na připevnění prutů po obou stranách 
dveřních panelů 

  Dodáváno s odolnými kolíky, nadrozměrnou taškou a 
kompletní sadou podpůrných tyčí 

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

€ Kč

CUM186 Royale Euro Dome 1-Man 369.99 9.620

Výška 135cm

DODÁVÁNO S

  Kompletní sadou podpůrných tyčí 

  Odolnými kolíky

  Prostornou taškou

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Pásky na suchý zip pro připevnění prutů

Nastavitelné dotahovací popruhy

Klasická verze je dodávána s dvěmi tyčkami 
pro podporu konstrukce

Neprůhledný přední panel

Průhledný PVC dveřní panel

Kompletně vyrolovaný přední panel

ROYALE® CLASSIC

  Dvoužeberní bivak 

  Ideální pro začátečníky a rybáře, kteří mají napjatý 
rozpočet, ale chtějí stále kvalitu Fox

  Dodáváno s kompletní sadou podpůrných tyčí

  Napínací popruhy na obou stranách 

  Moskytiérové panely na přední straně a dveřním panelu 
pro lepší proudění vzduchu

  Průhledný PVC panel na dveře je součást balení 

  Dvoucestné zipy na dveřních panelech

  Přední panel může být srolován a tím se vytvoří 
otevřený přístřešek

  Dva popruhy na suchý zip pro připevnění prutů

  Dodáváno s odolnými kolíky

  Vyrobeno z odolného, prodyšného 100% Polyesteru 
s voděodolností 2500 mm

  Dodáváno v nadrozměrné tašce

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester 

ROYALE® CLASSIC SKIN

  Vytvoří dvouplášťový bivak

  Pomáhá udržovat chladný vzduch v létě v bivaku 
a teplý vzduch během zimního období

  Minimalizuje kondenzaci vody - rosení

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

€ Kč

CUM148 Royale Classic 229.99 5.980

CUM149 Royale Classic Skin 92.99 2.418

Výška 132cm

PŘÍSTŘEŠKY
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Nastavitelné napínací popruhy pro dokonalé vypnutí

Dvě pásky na suchý zip pro připevnění prutů

Dodáváno s plnou podporou rámu pro extra 
stabilitu

Moskytiéra na přední straně

Dvěřní PVC panel

Kompletně vyrolovaný přední panel

ROYALE® CLASSIC 2-MAN

  Napínací tyče v balení

  Nastavitelné napínací popruhy na obou stranách

  Moskytiéra na předním panelu a dvěřích pro lepší 
proudění vzduchu

  Velké otvory na zadní straně pomáhají k lepšímu 
proudění vzduchu v teplejších měsících

  PVC dveře jsou součástí balení

  Dvoucestné rozepínání dvěří

  Celá čelní strana může být srolována a vytvoří se tím 
klasický přístřešek

  Dva popruhy na suchý zip pro připevnění prutů

  Odolné kolíky součást balení

  Vyrobeno z vysoce odolného prodyšného 
polyesterového materiálu 

  Dodáváno v rozměrné tašce

  Hmotnost: 13,6kg (včetně podlážky a kolíků)

  Přehoz dostupný samostatně - 2,7 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 2500 mm

ROYALE® CLASSIC 2-MAN SKIN

  Vytvoří dvouplášťový bivak 

  Pomáhá udržovat chladný vzduch v létě v bivaku a teplý 
vzduch během zimního období

  Snižuje rosení bivaku

Vnitřní rozměry podlahy€ Kč

CUM171 Royale Classic Two Man 369.99 9.620

CUM172 Royale Classic Two Man Skin 134.99 3.510

Výška 165cm

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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Zadní moskytiérová okna na zadní straně

Napínací boční popruhy

Pásky na suchý zip pro připevnění prutů

Průhledný PVC dveřní panel

Dveřní panel s moskytiérou součást balení

Srolovatelný přední panel 

ROYALE® CLASSIC 1 MAN CAMO 

  Materiál s unikátním Fox Camo vzorem

  Dodáváno s kompletní sadou podpůrných tyčí

  Nastavitelné napínací popruhy po stranách

  Přední a zadní moskytiérová okna a moskytiérové 
panely na dveřích po lepší proudění vzduchu

  PVC dveřní panel součástí balení

  Dvojité otevírání vchodových dveří

  Přední panel může být smotán a vytvoří 
se tím otevřený přístřešek

  Dva pásky na suchý zip pro upevnění prutu 

  Odolné kotvící kolíky jsou součást balení

  Vyrobeno z odolného, prodyšného polyester materiálu

  Dodáváno v nadrozměrné tašce

  Váha: 10,8kg (včetně odolné podlahy a kolíků)

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 2500 mm 

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměry včetně přehozu 
(k dispozici samostatně)

NOVINKA

PŘÍSTŘEŠKY

Výška 132cm

€ Kč

CUM217 Royale Classic Bivvy Camo 1 Man  259.99 6.760
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Pásky na suchý zip pro připevnění prutů

Kompletní sada podpůrných tyčí je součást balení 

Vysoce odolná podlaha jako standard

Průhledný PVC dveřní panel

Dveřní panel s moskytiérou součást balení

Zadní moskytiérová okna na zadní straně

ROYALE® CLASSIC 2 MAN CAMO 

  Materiál s unikátním Fox Camo vzorem

  Dodáváno s kompletní sadou podpůrných tyčí

  Nastavitelné napínací popruhy po stranách

  Přední a zadní moskytiérová okna a moskytiérové 
panely na dveřích po lepší proudění vzduchu

  Obsahuje velké zadní větrací okna

  PVC dveřní panel součástí balení

  Dvojité otevírání vchodových dveří

  Přední panel může být smotán a tím se vytvoří otevřený 
přístřešek

  Dvě pásky na suchý zip pro upevnění prutů

  Odolné kotvící kolíky součástí balení

  Vyrobeno z odolného, prodyšného polyester materiálu

  Dodáváno v nadrozměrné tašce

  Váha: 13,6 kg (včetně odolné podlahy a kolíků)

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 2500 mm 

Vnitřní rozměry podlahy

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Výška 165cm

€ Kč

CUM218 Royale Classic Bivvy Camo 2 Man 409.99 10.660
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BROLLY SYSTEM
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21
0c

m

PŘÍSTŘEŠKY

Dva šikovné popruhy se suchým zipem na 
odložení prutů

Paprsky jsou o 15 cm zapuštěné do středu 
konstrukce, než u klasických brolly

Dvěřní PVC panel

Přední panel s mokytiérou

Odnímatelný přední panel

ROYALE® 60 BROLLY SYSTEM

  Designe paprsků poskytuje větší prostor uvnitř brolly 

  Plně odnímatelný přední panel s moskytiérou na 
bočních stranách a také na dveřích

  Dodává se se čtyřmi STORM tyčemi (2x 61 cm – boční 
tyče, 2x 122 cm- přední tyče))

  Velikost rámu 60 ins (152 cm)

  Lehká podlážka je součástí balení

  Dvoucestný zip na dveřích

  2x napínací boční popruhy

  2x suchý zip na pruty

  Vyrobeno z odolného prodyšného nylonu

  Dodáváno s odolnými kolíky

  Postavení trvá cca 3minuty

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 5000 mm

Vnitřní rozměry podlahy

ROYALE® 60 BROLLY

  Ideální pro rybáře na krátké vycházky k vodě

  Designe paprsků poskytuje větší prostor uvnitř brolly 

  2x bouřkové tyče – 61 cm

  Velikost rámu 152 cm (60ins)

  Prostorově úsporný paprskový design

  Čtyři zadní žebra se dotýkají země pro větší stabilitu

  2x suchý zip na pruty

  Vyrobeno z odolného prodyšného nylonu

  Dodávno s robustními kolíky

  Postavení cca 1 minutu

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 5000 mm

€ Kč

CUM153 Royale 60" Brolley System 319.99 8.320

€ Kč

CUM154 Royale 60" Brolley 169.99 4.420

Výška 127cm

Dodáváno s dvěmi tyčemi pro dodání 
stability
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ROYALE® COOK TENT STATION
  Prostorný design pro uložení potřebného jídla a 
nezbytností k vařeni při dlouhých výpravách

  Vytváří unikátní prostor pro společenské setkání 

  Ocelová konstrukce rámu

  Stejný prodyšný materiál jako u bivaků Royale XXL 
(5000 hydrostatická polyesterová tkanina) 

  Moskytiérové okna na zadní straně pro podporu 
proudění vzduchu

  Podlážka na zip

  Dodáváno s neprůhledným předním panelem, PVC 
panelem a moskytiérovým předním panelem

  Přední dveře mohou být převedeny na stříšku k 
vytvoření verandy pomocí dvou bouřkových tyčí 
(součást balení) 

  Přístupový bod na zadní straně pro kabely k plynovému 
vařici, lednici nebo dalším potřebným věcem

  Dodáváno s kotvicícími lany na každé straně pro větší 
stabilitu

  Odolné pevné kolíky součástí balení

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester

  Voděodolnost: 5000 mm

Moskytiéra na předním panelu

Zip na odolné podlážce

Průhledný PVC panel na předním panelu

Vnitřní rozměry podlahy

Rozměr při převedení předních 
dveří na stříšku (verandu)

Výška 220cm

€ Kč

CUM183 Royale Cook Tent Station 259.99 6.760

€ Kč

CUM216 60” Brolly 84.99 2.210

60INS BROLLY 
  Jednoduchý 60” deštníkový tvar s centrální 
odnímatelnou tyčí

  Tyč může být sklopena v libolném úhlu a brolly může 
být použito s nebo bez předních bouřkových tyčí – 
tím je myšleno, že centrální tyč může být umístěna 
paralelně se zadní stranou brolly. Tyč může být také 
zapíchnuta do země pro ještě vyšší stabilitu

  2 krytky bouřkových tyčí součástí balení (bouřkové tyče 
nejsou součástí balení)

  Odolný polyesterový Khaki materiál 
(2000 mm voděodolnost)

  Ideální pro krátké denní vycházky, či ochranu návštěv na 
lovném místě

NOVINKA

Zadní kotevní body

Může být použitý jako klasický brolly 
přístřešek 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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BIVVY TABLE

WARRIOR® BIVVY TABLE

ROYALE® SESSION XL TABLE

  Užitečná plocha stolku 49 cm x 29 cm

  Rozdělený na dvě části – větší část kompaktibilní 
s F-Box systémem a menší část na malé předměty 
jako například klíče, telefon, různé pomůcky, apod.

  Speciální protiskluzový povrch

  Nohy prodloužitelné až na 33 cm 
zajištěné zámky Fox Cam Lock

  Velké otočné nohy pro větší stabilitu v měkkém terénu

  Užitečná plocha stolku 47 cm x 31 cm

  Navržený pro kombabilitu s velkým F-Boxem

  Teleskopické nohy s Cam Lok zámky

  Prodloužitelné nohy až na 31 cm

  Sklopný plochý design

  Dodáván s taškou

  Ideální pro rybáře na dlouhé výpravy

  Sklopný plochý design

  Čtyři nastavitelné nohy

  Dodáván s ochranným krytem 

  Dodáván v tašce

  Min/Max výška: 45 - 60 cm

  Rozměry stolku: 79 cm x 59 cm

  Užitečná plocha stolku: 79 cm x 59 cm

€ Kč

CAC053 Bivvy Table 59.99 1.560

€ Kč

CAC357 Warrior Bivvy Table 41.99 1.092

€ Kč

CAC427 Royale Session XL Table 104.99 2.730

SESSION TABLE

  Užitečná plocha 51 cm x 34 cm

  Speciální protiskluzový povrch

  Nohy prodloužitelné na 33 cm 
a zajištěné zámky Fox Cam Loks

  Velké otočné nohy pro stabilitu na měkké půdě

€ Kč

CAC187 Session Table 74.99 1.950

PLATFORM ‘S’ PEG x 15

  Perfektní pro ukotvení vašich přístřešků 
při lovu na dřevěných molech

  Ergonomická rukojeť

  Ocelový hrot se závitem

  15 kolíků v balení

€ Kč

CUM142 S Pegs x 15 20.99 546

BIVVY/ROD MAT

  Robustní vzhled

  Protiskluzová vložka

  Neoprén pro očištění bot

  Odolný materiál

  Kotvící body v každém rohu

  Ideálně jí lze použít jako rohožku do 
bivaku, nebo ochranný prvek pod pruty, 
navijáky nebo hlásiče při dešti, kdy na 
ně stříká díky kapkám deště nečistota

  K dostání ve verzích Standard a XL

€ Kč

CUM116 Bivvy/Rod Mat 24.99 650

CUM159 XL Bivvy Mat 36.49 949

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BIVAKŮM
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CANISTER STOVE HEAT TRANSFER KETTLE 

  Šroubuje se přímo na horní část plynové kartuše

  Piezo zapalování

  Nastavitelná síla plamene

  Váží pouze 129 g

  Kompaktní tvar

  Dodáváno v síťovaném obalu a plastovém pouzdře

  Funkce Heat Transfer Technology, která pomáhá 
soustředit plamen vašeho vařiče na základnu 
konvice pro rychlejšího dosažení bodu varu

  Konstrukce převzatá z outdorového průmyslu

  Vyrobeno z pevného eloxovaného 
hliníku a má měkkou rukojeť

  Přibližně o 33% účinnější, než tradiční konvice, 
tudíž pomáhá k úspoře plynu a peněz

  K dispozici v 0.9l a 1,5l verzích

€ Kč

CCW007 Cannister Stove inc Mesh Bag 27.99 728

€ Kč

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L 37.49 975

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L 41.49 1.079

WINDSHIELD

  Ochrana vařiče před větrem, která 
umožńuje lepší účinnost plynu

  Lehká hliníková konstrukce

  Skladá se ze sedmi panelů

  Funkce fixace kolíky na podporu 
stability na měkké půde

  Dodáváno v praktické přenosné tašce

  K dispozici ve dvou velikostech 
– Standard a XL

€ Kč

CCW004 Windsheild 17.49 455

CCW008 XL Windshield 21.99 572

3-PIECE MEDIUM COOKSET 

  Dodáváno s pánvičkou, hrncem střední 
velikosti a 0,9l Heat Transfer konvicí

  Kompaktní pro transport – nádobí 
je složeno navzájem do sebe

  Silnější hliníkové stěny než u ostatních 
pánví na trhu, která umožňuje použití více 
kvalitního nepřilnavého povrchu

  Dodáváno v síťované tašce se šňůrkou

  Pánve mají odolnou skládací rukojeť, aby 
bylo možné je zabalit kompaktně

  Kompaktibilní s Royale Cookset Bag (strana 101)

€ Kč

CCW001 Medium 3pc Set 72.99 1.898

4-PIECE LARGE COOKSET 

  Dodáváno s větší pánví, velkým hrncem, 
středním hrncem a 0,9l Heat Transfer konvicí

  Kompaktní přeprava – nádobí je složeno do sebe

  Silnější hliníkové stěny než u ostatních 
pánví na trhu, která umožňuje použití více 
kvalitního nepřilnavého povrchu

  Dodáváno v síťované tašce

  Pánve mají odolnou skládací rukojeť, aby 
bylo možné je zabalit kompaktně 

  Kompaktní s Royale Cookset Bag (strana 101)

€ Kč

CCW002 Large 4pc Set 95.99 2.496

Pánve mají kvalitní nepřilnavý povrch

Kompaktibilní s Royale Cookset Bag 
(strana 101)

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Fox2018_48-61.indd   59 18/12/2017   12:41:29



www.foxint.com

HALO® 200 HEADTORCH

  Svítivost 200 lumenů

  Nastavitelná svítivost ( Vysoká – 200, 
Střední – 100, Nízká – 20 lumenů)

  Blikající mód 25 lumenů

  Jednodílný elastický, nastavitelný pásek na hlavu 

  Baterie jsou umístěny v přední části hlavy

  Nastavitelný sklon čelovky

  Jedno tlačítko pro snadné ovládání

  1 x 3w Gen 2 LG bílá LED žárovka

  Dodáváno s 3 x AAA alkalickými bateriemi

  Váha včetně baterií: 88 g

€ Kč

CEI161 Halo 200 Headtorch 30.99 806

HALO® MS250 HEADTORCH 

  Svítivost 250 lumenů

  Nastavitelná svítivost (Vysoká -250, Střední 100, 
Nízká – 10 lumenů + 3mm LED svítivosti 15 lumenů

  Typ žárovek: 1 x Luxeon TX White Led 
+ 2 x 3mm Nichia White LED

  Senzor pohybu (užitečný nejen při vázání 
montáží/vaření, ale může být umístěný na 
vidličky pro ochranu vašich prutů)

  Jednodílný elastický, nastavitelný pásek na hlavu 

  Baterie jsou umístěny v zadní části hlavy, ve vlastním 
pouzdru (47 mm x 89 mm x 29 mm), obsahuje 
také světelný difuzér (ideální pro ostatní rybáře, 
pro Vaši viditelnost, když jste na vodě ve člunu)

  Indikátor využítí baterie: Zapněte zadní 
světlo, Zelená LED dioda znázorňuje vysoký 
výkon, červená LED zase nízký výkon

  Nastavitelný sklon čelovky

  Dvě ovládací tlačítka čelovky

  Dodáváno s 3 x AAA alkalickými bateriemi

  Váha včetně baterií: 135 g

€ Kč

CEI162 Halo MS250 Headtorch 51.99 1.352

HALO® MS300C HEADTORCH 

  Svítivost 300 lumenů

  Nastavitelná svítivost (Vysoká – 300, Střední 100, 
Nízká 10 lumenů + 3mm LED svítivosti 15 lumenů)

  Typ žárovek: 1 x Luxeon TX White Led + 
2 x 3mm Nichia White LED diody

  Vestavěná nabíjecí Li-Polymer baterie s USB konektorem

  Dodáváno společně s nabíjecím Mikro USB kabelem

  Pohybový senzor (užitečný nejen při vázání 
montáží/vaření, ale může být umístěný na 
vidličky pro ochranu vašich prutů)

  Jednodílný elastický, nastavitelný pásek na hlavu 

  Baterie jsou umístěny v zadní části hlavy, ve vlastním 
pouzdru (47 mm x 89 mm x 29 mm), obsahuje 

také světelný difuzér (ideální pro ostatní rybáře, 
pro Vaši viditelnost, když jste na vodě ve člunu)

  Nabíjecí stav baterie v zadní části: Červené světlo 
indikuje nabíjení, zelené světlo indikuje plné nabití

  Dvě ovládací tlačítka čelovky

  Váha včetně baterie: 130 g

  Důležitá poznámka: Pokud čelovky nepoužíváte 
delší dobu, nabijte ji každé 3 měsíce. Baterie 
dosáhne plné capacity pouze v případě, že 
ji několikrát plně nabijete a vybijete

€ Kč

CEI163 Halo MS300C Headtorch 61.99 1.612

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

MS300C se nabíjí pomocí USB konektoru

Baterie na MS250 jsou umístěny v zadním 
pouzdru

Všechny modely čelovek HALO mají výkonný 
minimální paprsek

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BIVAKŮM
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HALO® AL320 HEADTORCH 

  Svítivost 470 lumenů ve vysokém režimu

  Nastavitelná svítivost (Vysoká - 320, 
střední – 150, Nízká - 25 lumenů)

  Typ žárovky: 1 x XP – G2 Cree White LED

  Konstrukce světla vyrobena z 
odolného eloxovaného hliníku

  Jednodílný elastický, nastavitelný camo pásek na hlavu 

  Baterie jsou umístěny v zadní části hlavy 
s vlastním pouzdrem (53 mm x 76 mm 
x 34 mm), které také obsahuje červené světlo

  Boční tlačítko pro přední světlo

  Dodáváno s 3 x AA bateriemi

  Váha včetně baterií: 195 g

€ Kč

CEI164 Halo AL320 Headtorch 56.99 1.482

HALO® AL350C HEADTORCH 

  Svítivost 500 lumenů v maximální režimu

  Nastavitelná svítivost (Vysoká - 350, 
Střední – 150, Nízká – 25 lumenů)

  Typ žárovky: 1 x XP-G2 Cree White LED

  Konstrukce světla je vyrobena z 
odolného eloxovaného hliníku

  Nabíjecí Li-ion baterie s USB konektorem součást balení

  Jednodílný elastický, nastavitelný camo pásek přes hlavu 

  Baterie jsou umístěny v zadní části s vlastním 
pouzdrem (38 mm x 102 mm x 35 mm), které 
obsahuje tlačítko pro zapnutí červeného světla

  Boční tlačítko pro přední svícení

  Nabíjecí indikátor na zadní části: Červené světlo 
indikuje nabíjení, zelené světlo indikuje plné nabití

  Váha včetně baterie: 190 g

  Důležitá poznámka: Pokud čelovky nepoužíváte 
delší dobu, nabijte ji každé 3 měsíce. Baterie 
dosáhne plné capacity pouze v případě, že 
ji několikrát plně nabijete a vybijete

€ Kč

CEI165 Halo AL350C Headtorch 72.99 1.898

NOVINKA

NOVINKA

AL350C se nabíjí pomocí USB konektoru

Li-ion baterie je součást balení AL350C

Zadní světlo na krabičce pro uložení baterií

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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LEHÁTKA, KŘESLA A SPACÁKY
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LEHÁTKA, 
KŘESLA 

A SPACÁKY

Podle našich zkušeností není pochyb o tom, že potřebný komfort při 
lovu kaprů, může být tou správnou přidanou hodnotou pro úspěšný lov. 

Ve firmě Fox bereme vývoj výrobků pro docílení komfortu při lovu velmi 
vážně, proto si můžete být naprosto jistí, že ať již jde o lehátko, spacák či 

rybářské křeslo, na každém z těchto výrobků nesoucí logo Fox se pečlivě 
pracovalo a vyvíjelo se mnoho hodin.

Při vývoji našich produktů je cíl velmi jasný, snažíme se vyrábět ty nejlepší produkty na trhu za 
bezkonkurenční ceny, které nabízejí bezkonkurenční poměr výkonu a ceny. Zpětná vazba od uživatelů 

našich lehátek, křesel a spacáků byla za posledních 12 měsíců přesně taková, proto jsme pro rok 2018 
neudělali mnoho změn. Valná většina produktů zůstává v nabídce, protože jsou prostě tak dobré a je 

po nich tak vysoká poptávka, že nebylo potřeba nic měnit. Nicméně přicházíme přecejenom s několika 
novinkami i v této kategorii, kdy jsme například inovovali lehátka řady Warrior do nové verze Warrior 2, dále 

přicházíme s doplňky jako například s přehozy na křesílka, Camolite Hot Water Bottle, novými polštáři a také 
s novým produktem ve spacácích - ERS Sleeping Bag…. 
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Vysoká hustota pěny s fleecovým povrchem a také 
50mm široká!

Nohy jsou umístěny tak, aby se nepřekrývaly a byly 
kompaktní při přepravě

Málo pružné lana na standartním Flatlineru 
poskytují kvalitní napnutí matrace

Twist-Lok Leg - Jednoduše otočte mechanismus 
jednou rukou pro rychlé nastavení

Dvojitý závěsný držák na konci nohy, což vytváří 
mezeru ve složeném stavu pro možnost složení s tří 
sezóním spacákem

FX FLATLINER® BEDCHAIR
  Flip–Cam Systém, což je velice speciální inovace. 
Všechny ostatní lehátka mají utahovací šrouby v 
rozloženém stavu vystouplé nahoru, což je jak všichni 
víme, velice nepříjemné. Nejen že zavazí, ale také se díky 
nim sníží šířka matrace, kterou skutečně můžete využít. 
Toto je nicméně minulostí, protože šrouby na modelu 
Flatliner se dají otočit o 180 stupňů a tak směřují dolů

  Nohy s funkcí “Twist-lock”, které lze ovládat jednou 
rukou. Jednoduše otočíte mechanismus na noze 
a ta sjede do požadované pozice. Pak jen pustíte 
mechanismus a on automaticky uzamkne nohu ve 
zvolené poloze - jednodušší už to být nemůže!

  Flatliner má jedinečný mechanismus nohou“Double 
Hinget Bracket”, díky němuž při složení lehátka vznikne 
volný prostor mezi těmito dvěma panty. To umožní 
složit lehátko i s třísezóním spacákem bez nutnosti jej 
z lehátka sundat. Některé další lehátka toho dosáhnou 
tak, že konec lehátka je v úhlu, ale tím se také zhorušuje 
pohodlí při spaní, protože nemůžete ležet ve vodorovné 
poloze!

  ”Even Flow” Elastic má několik výhod. Většina ostatních 
lehátek využívá nejméně čtyři elastické lana, ale Flatliner 
používá pouze dvě, které končí a začínají v oblasti hlavy 
a oblasti nohou

  Ale také vedou kolem kloubu (na rozdíl od jiných 
lehátek na trhu). To znamená, že neexistuje žádná část 
matrace, která by nebyla elastická  a proto poskytuje 
mnohem lepší pohodlí

  Matrace využívá očka místo látkových smyček. Očka 
umožňují pružné natažení, když sedíte na lehátku a pak 
se zase vrátí do své původní pozice, pokud se zvednete. 
Kromě toho jsou očka umístěné co nejvíce vedle sebe 
jak to jen jde, aby zajistily rovnoměrné napnutí matrace

  Rám je vyroben z oválného hliníku, což z něj dělá 
neuvěřitelně silný, ale také překvapivě lehký rám

  Vysoká hustota pěnové matrace s neuvěřitelnou výškou 
50mm, která je pokrytá fleecem

  3 páry nohou

  Šest velkých patek noh pro použití v blátě

  Vnější materiál: 100% Polyester, 
výplň: 100% Polyurethan

REVOLUČNÍ 
“FLIP CAM” SYSTÉM

€ Kč

CBC039 FX Flatliner Bedchair 379.99 9.880

Standard Flatliner

Min. výška: 40 cm, Max. výška: 48 cm, Hmotnost: 12.9 kg

LEHÁTKA
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87cm

214cm

80cm

200cm

Spacák se připevňuje k lehátku pomocí 
odolného zipu

Zip odolný proti zadrhávání v případě potřeby 
rychlého vyskočení ze spacáku

Dvojitý sklopný designe umožňuje spacáku zůstat 
na lehátku při balení

Jedna noha na obou koncích....

Bederní opěrka zabraňuje prověšování a dělá 
matraci mnohem pevnější

FX FLATLITER® BED & BAG SYSTEM MK2

VLASTNOSTI SPACÁKU

  Noha v zadní a přední části lehátka, což eliminuje 
potřebu nastavytelných dotahovacích šroubů

  Dva boční popruhy, které slouží pro lepší složení lehátka 
se spacákem

  Suché zipy na spodní straně matrace pro použití 
s přehozem Aquos (zajistí zadržení tepla)

  Vysoká hustota pěny na matraci pro větší pohodlí 

  Jednodílná bederní opěrka na středové části a hlavové 
části zajistí mnohem pevnější matraci bez prohýbání

  Unikátní design s jednotlivými nohami v oblasti hlavy 
a nohou, pro větší stabilitu a snížení hmotnosti, což 
znamená, že budete mít jen 6 noh místo 8, ale přitom 
zachováte dokonalou stabilitu

  „Twist-Lok“  mechanismus pro plynulou regulaci noh 
jako na lehátku Flatliner 

  Dostupné dvě verze: Standard a Compact 

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Vycpávka: 100% Polyurethan

  Spacák se připevňuje k lehátku pomocí zipu po okraji, 
což zajistí dokonalý pohyb uvnitř spacáku

  Kombinovaná podšívka u spacáku - na spodní polovině 
spacáku polyester (umožňuje snadný pohyb uvnitř 
spacáku) a na horní polovině fleece (pro teplo a 
pohodlí)

  Nové vylepšené duté vlákno, které pomáhá udržet teplo 
a je mnohem měkčí, což umožňuje spacáku objímat 
vaše tělo

  Spací pytel je dimenzován jako 3-4 sezónní

  Odolné 10mm zipy, které se nezasekávají

  80% výplně spacáku je nad vámi a zbylých 20% je pod 
vámi, což dokonale zamezí úniku tepla

  Hlavní vnější materiál:100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester  Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard 459.99 11.960

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact 409.99 10.660

Boční kompresní popruhy 
umožňují kompaktnější zabalení 

spacáku a lehátka

Standard Flatliter

Min. výška: 40 cm, Max. výška 50 cm, Hmotnost: 13.3 kg

Compact Flatliter

Min. výška: 35 cm, Max. výška: 45 cm, Hmotnost: 12.6 kg

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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85cm

98cm

212cm

101cm

223cm

205cm

Dvojité panty umožňují ponechání 
spacáku na lehátku při přepravě a balení

Velké otočné nastavitelné nohy

Boční utahovací popruhy umožňují 
kompaktní sbalení lehátka společně se 
spacákem

Bederní opěrka zabraňuje prověšování a 
dělá matraci pevnější

R-SERIES CAMO

  Dostupné ve třech velikostech – R1 (Compact), 
R2(Standard) a R3(Kingsize) 

  Plochý profil pro maximální pohodlí

  Bez utahovacího šroubu pro maximální využití šířky 
lehátka

  Bederní opěrný systém s cílem zajistit pevnou matraci

  Fox Camo vzor

  Extra polstrovaní v části hlavy

  Dvojité panty umožňují sbalení spacáku společně s 
lehátkem

  Unikátní popruhy po bocích pro lepší zabalení a 
přepravu

  Velké sklopné patky nohou vhodné i do bahna

  6 x nastavitelné nohy

  K dispozici ve třech velikostech

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Polstrování: 100% Polyurethan

€ Kč

CBC054 R1 Camo Bedchair 189.99 4.940

CBC055 R2 Camo Bedchair 209.99 5.460

CBC056 R3 Camo Bedchair 229.99 5.980

 

Min. výška: 30 cm

Max. výška: 40 cm

Hmotnost: 12.6 kg

 

Min. výška: 36 cm

Max. výška: 46 cm

Hmotnost: 13 kg

 

Min. výška: 40 cm

Max. výška: 50 cm

Hmotnost: 13.8 kg

LEHÁTKA
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82cm
100cm

203cm 220cm

Vysoce kvalitní konstrukce

Šest nastavitelných noh s otočnými patkami 

Popruhy s přezkou umožňují kompaktní 
zabalení při přepravě

WARRIOR® II 6 LEG BEDCHAIR 

WARRIOR® II 6 LEG XL BEDCHAIR 

  Základní model lehátka, který je určen pro začínající 
rybáře nebo pro rybáře s malým rozpočtem, ale kteří 
vyžadují kvalitu Fox výrobků

  Nabízí vynikající poměr výkonu a ceny

  Konstrukce bez polohovacích kloubů, což lehátku 
dodává větší využitelný prostor

  Plochá kontrukce s polstrovanou pěnovou matrací pro 
maximální pohodlí

  Šest nastavitelných noh s otočnými patkami pro 
nerovný povrch

  Systém popruhu a přezky umožňuje zabalení lehátka 
společně se spacákem

  Hmotnost: 9 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
výplň: 100% polyurethan 

  Větší model našeho lehátka Warrior II 6 Leg 

  Podpůrný systém v hlavové a bederní části pro zpevnění 
matrace a zabránění prohýbání matrace

  Nabízí vynikající poměr ceny a výkonu

  Konstrukce bez polohovacích kloubů, což lehátku 
dodává větší využitelný prostor

  Plochá kontrukce s polstrovanou pěnovou matrací pro 
maximální pohodlí

  Šest nastavitelných noh s otočnými patkami pro 
nerovný povrch

  Systém popruhu a přezky umožňuje zabalení lehátka 
společně se spacákem

  Hmotnost: 13,7 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester, 
výplň: 100% polyurethan

€ Kč

CBC070 Warrior II Six Legged Bedchair 144.99 3.770

CBC071 Warrior II Six Legged XL Bedchair 159.99 4.160

 

Min. výška: 40 cm

Rozměry složeného lehátka: 82 cm x 82 cm x 21 cm
Min. výška: 42 cm

Rozměry složeného lehátka: 89 cm x 100 cm x 21 cm

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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WARRIOR® II
ARM CHAIR

WARRIOR® II
XL ARM CHAIR

WARRIOR® II
COMPACT CHAIR

  Všechny čtyři nohy jsou plně nastavitelné

  Přírodní zelená barva

  Pohodlné opěrky rukou

  Polstrovaný sedák a opěrná část

  Snadno sklopný

  Váha: 5,4 kg

  Hlavní vnější materiál: 100 % polyester, 
výplň/polstrování: 100 % Polyurethan

  Přírodní zelená barva

  Pohodlné opěrky rukou

  Polstrovaný sedák a opěrná část

  Snadno sklopný

  Všechny čtyři nohy jsou plně nastavitelné

  Hmotnost: 5,7 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester, 
výplň/polstrování 100% polyurethan

  Kompaktní tvar

  Přírodní zelená barva

  Komfortní opěrky rukou

  Polstrovaný sedák a opěrná část

  Snadno sklopný

  Nastavitelné přední nohy

  Váha: 4,5 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% polyster, 
výplň/polstrování: 100% polyurethan 

R1 CAMO 
RECLINER CHAIR

R2 CAMO 
RECLINER CHAIR

R3 CAMO 
RECLINER CHAIR

  Nejmenší ze všech tří modelů nové řady R-Series Camo 
Recliner Chairs

  Vysoce hustá pěnová matrace s mikro fleece

  Extra polstrování v horní části zad pro větší pohodlí

  Čtyři plně nastavitelné nohy 

  Fox Camo vzor 

  Rám Leg Lock pro větší stabilitu

  Nastavitelné opěradlo pomocí polohovacího šroubu

  Odolný ocelový rám

  Výška sedáku: 36-43 cm

  Šířka sedáku: 53 cm

  Výška opěradla: 53 cm

  Rozměry složené: 64 cm x 57 cm x 20 cm

  Váha: 5.5 kg

  Hlavní vnější materiál: 100%Polyester, 
Výplň 100% polyurethan

  Vysoce hustá pěnová matrace s mikro fleecem

  Extra polstrování v horní části zad pro větší pohodlí

  Čtyři plně nastavitelné nohy 

  Fox Camo vzor 

  Rám Leg Lock pro větší stabilitu

  Nastavitelné opěradlo pomocí polohovacího šroubu

  Odolný ocelový rám

  Loketní opěrky potažené neoprenem pro větší pohodlí

  Výška sedáku: 39-47 cm

  Šířka sedáku: 59 cm

  Výška opěradla: 57 cm

  Rozměry při zabalení: 75 cm x 70 cm x 20 cm

  Váha: 7 kg

  Hlavní vnější  materiál: 100% Polyester, 
výplň 100% Polyuurethan

  Největší z nabízených tří modelů

  Fox Camo vzor

  Vysoká hustota matrace s mikro fleecem

  Čtyři plně nastavitelné otočné nohy s patkami proti 
zaboření do bahna 

  Odolný ocelový rám

  Rám Leg Lock pro větší stabilitu

  Nastavitelné opěradlo pomocí polohovacího šroubu

  Neoprém pokryté opěrky pro větší pohodlí

  Zvýšené polstrování v hlavové části 

  Výška sedáku: 44-56 cm

  Šířka sedáku: 60 cm

  Rozměry při zabalení: : 84 cm x 70 cm x 20 cm

  Váha: 7,5 kg

  Hlavní vnější materiál: 100% polyester, 
výplň 100% polyurethan

€ Kč

CBC060 R1 Camo Chair 104.99 2.730

€ Kč

CBC061 R2 Camo Chair 134.99 3.510

€ Kč

CBC062 R3 Camo Chair 159.99 4.160

Rozměry
Výška: 40-50 cm
Hloubka sedáku: 41 cm
Šířka sedáku: 49 cm
Výška opěradla: 64 cm  

Rozměry
Výška: 40-51 cm
Hloubka sedáku: 41 cm
Šířka sedáku: 53 cm
Výška opěradla: 64 cm  

Rozměry
Výška: 40 cm
Hloubka sedáku: 38 cm
Šířka sedáku: 48 cm
Výška opěradla: 53 cm  

NOVINKANOVINKANOVINKA

€ Kč

CBC067 Warrior II Compact Chair  69.99 1.820

€ Kč

CBC069 Warrior II XL Arm Chair 94.99 2.470

€ Kč

CBC068 Warrior II Arm Chair  74.99 1.950

KŘESLA
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FX COMBO 
CHAIR 

DURALITE® CHAIR 

  Víceúčelový, inovativní design dělá z tohoto křesla jedno nejvšestrannějších 
a nejpohodlnějších křesel na trhu

  Tři možnosti použití :

  Použití 1: Může  se použít  běžným položením  přes lehátko 

  Použití 2: Použití na stranu rámu lehátka pro sezení v přední části bivaku

  Použití 3: Nezávisle na lehátku jako nízkoprofilové křeslo 

  10cm šírší, než standarní Flatliner i pro větší rybáře

  Nastavitelná zadní noha

  Plně nastavitelné “Twist LOK” zámky předních noh

  Stejná fleece podšívka s vysokou hustotou pěnového polstrování jako na populárních 
Flatliner lehátcích

  Polstrovaná opěrka hlavy pro větší pohodlí

  Upevňovací popruhy pro přepravu

  Odnímatelný ramenní popruh pro přepravu

  Hmotnost: 5,5 kg

  Vnější materiál: 100% polyester, Výplň: 100% polyurethan

  Silná, ale přesto výjimečně lehká Duralová konstrukce 

  Komfortní sedadlo ze 3D síťoviny a polyesteru, které 
zároveň pomáhá udržet nízkou celkovou hmotnost 

  Plně nastavitelné všechny nohy 

  Opěrky na ruce pro větší pohodlí

  Velké otočné patky nohou 

  Nosnost: 180 kg

  Výška: 33-40 cm

  Sedák: 40 cm široký

  Výška opěradla: 52 cm

  Šířka sedáku: 47 cm

  Váha pouze: 3,2 kg

  Hlavní vnější materiál: 100%polyester,
Výplň: 100% polyurethan

FX SUPER 
DELUXE RECLINER 

ADJUSTA LEVEL CHAIR WATERPROOF 
CHAIR COVERS 

  Jedno z nejpohodlnějších křesel, které bylo kdy navrženo pro rybaření 

  Výška opěradla představuje jedinečnou podporu hlavy pro maximální pohodlí 

  Vysoká opěrná část opatřená luxusní a pohodlnou opěrkou hlavy

  Cam Lok utahovací šroub křesla, který umožní pohodlné nastavení sklonu křesla

  Vysoká hustota žebrované matrace s mikrofleecem

  Vnitřní textilie s luxusním semišem okolo křesla jako na lehátku Flatliner a Fx Combo Chair

  Neoprenové kryty na područkách pro větší pohodlí

  Čtyři nastavitelné otočné nohy “Cam Lok” vhodné i pro použítí v bahně a nerovném terénu

  Silný ocelovým rám, který v pohodě unese i větší rybáře

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% polyurethan

  Zesílená konstrukce rámu (dimenzováno na 160kg)

  Lehké ale velmi odolné

  Odolná 600 Denier Polyesterová tkanina

  Zvětšené polstrování křesla pro větší pohodlí

  Extra polstrování kolem rámu

  Upínací popruhy, které umožní pevné zabalení během 
přepravy, což můžete využít k uskladnění některých 
předmětů, jako například vidliček

  Unikátní design umožňuje adaptabilní nastavení výšky

  Polstrovaný, odnímatelný ramenní popruh, který umožní 
mít obě ruce volné pro přepravu dalších předmětů

  Vnější materiál: 100% Polyester,
Výplň: 100% Polyurethan

  Voděodolný přehoz navržený pro udržení vašeho křesla 
v suchu při dešti nebo padající rose, pokud je křeslo 
umístěno mimo bivak 

  2000 mm voděodolnost

  Plně podlepené švy

  Barva khaki

  Elastické pro dokonalé připevnění ke křeslu

  Dodáváno s přepravní taškou

  Dvě dostupné velikosti: Standard vhodný na menší 
a středně velká křesla a XL pro velká křesla

€ Kč

CBC042 FX Combo Chair 119.99 3.120

€ Kč

CBC059 Duralite Chair 114.99 2.990

€ Kč

CBC040 Adjusta Level Chair 89.99 2.430

€ Kč

CBC063 Standard Cover 14.99 390

CBC064 XL Cover 16.99 442

€ Kč

CBC047 FX Super Deluxe Recliner 209.99 5.460

Rozměry

Výška sedadla: 45-60 cm

Výška opěradla: 70 cm

Šířka sedáku: 60 cm

Složené: 21 x 71 x 83 cm

Rozměry

Výška sedadla: 32 cm

Výška opěradlat: 52 cm

Šířka sedáku: 47 cm

Složené: 14 x 54 x 72 cm

NOVINKA
Křeslo není 

součást balení 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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VRS SLEEPING BAG

ERS SLEEPING BAG

  Vychází z původní verze spacáku Evo Ven-Tec All Season 
s několika vylepšeními

  Vyroben z nového voděodolného Ven-Tec Rip Stop 
materiálu

  Využívá 7 jádrové duté vlákna jako vnitřní výplň, 
které jsou ošetřena silikonem, aby lépe držela tvar a 
rozšiřovala se

  Skládá se ze 4 vrstev, což umožňuje si zvolit, jestli 
budete spát s 1, 2 nebo 3 vrstvami nad sebou či pod 
sebou

  Obsahuje odnímatelnou vnitřní tepelnou vložku, která 
má mikro fleece podšívku ze všech stran a výplň je z 7 
jádrových dutých vláken

   Také základní část spacáku je vyplněna 7 jádrovým 
dutým vláknem

   Spodní vrstva podšívky z polyesteru pro usnadnění 
pohybu uvnitř spacáku

  Mikro fleecová podšívka na horní vrstvě pro větší teplo 
a pohodlí

  Přesahující lem okolo pomáhá udržet teplo uvnitř 
spacáku

  10 mm vysoce odolné zipy, které se nezasekávají 
a umožňují tak rychlejší vyklouznutí ze spacáku

  Velké venkovní lemy u zipů pomáhající udržet chladný 
vzduch venku a teplý uvnitř spacáku

  Velké vnitřní lemy s výplní z dutých vláken pro udržení 
tepla a zabránění jeho úniku skrze zipy

  Elastické fixační převleky v horní a spodní části, plus 
stahovací pás ve střední části pro uchycení spacáku 
k lehátku

  Síťované kapsy se zipem na obou stranách jsou ideální 
pro ukládání dražších předmětů, jako je například 
příposlech, mobil, klíče nebo peněženka

  Stahovací fixační lem na polštář zabraňuje sklouznutí 
polštáře z lehátka na zem

  Hřejivá kapsa na nohy

   Dodáváno v kompresní tašce

  K dispozici ve třech velikostech VRS1 ( ideální pro 
kompaktní lehátka, jako je R1 Camo), dále VRS2 (pro 
standardní velikosti lehátka , jako je Flatlier a R2 Camo) 
a VRS3 (je určený pro větší lehátka jako Flatliner KingSize 
a R3 Camo)

   Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyester, Podšívka: 100% Polyester

  Vyroben z nového Evo-Tec Rip Stop materiálu

  Využívá 7 jádrové duté vlákna jako vnitřní výplň, které 
jsou ošetřena silikonem, aby lépe držela tvar 
a rozšiřovala se

  Spodní vrstva podšívky z polyesteru pro usnadnění 
pohybu uvnitř spacáku

  Mikro fleecová podšívka na horní vrstvě pro větší komfort

  10 mm vysoce odolné zipy, které se nezasekávají 
a umožňují tak rychlejší vyklouznutí ze spacáku

  Velké venkovní lemy u zipů pomáhající udržet chladný 
vzduch venku a teplý uvnitř

  Velké vnitřní lemy s výplní z dutých vláken pro udržení 
tepla a zabránění jeho úniku skrze zipy

  Elastické fixační převleky v horní a spodní části, plus 
stahovací pás ve střední části pro uchycení spacáku 
k lehátku

  Síťované kapsy se zipem na obou stranách jsou ideální 
pro ukládání dražších předmětů, jako je například 
příposlech, mobil, klíče nebo peněženka

  Stahovací fixační lem na polštář zabraňuje sklouznutí 
polštáře z lehátka na zem

  Hřejivá kapsa na nohy

  Dodáváno v tašce

  K dispozici ve třech velikostech: ERS1 (ideální pro 
kompaktní velikosti lehátka, jako R1 Camo) ERS2 (pro 
standardní velikost lehátka, jako je Flatliner a R2 Camo) 
a ERS3 (určeno pro větší lehátka, jako je Flatliner Kingsize 
a R3 Camo)

€ Kč

CSB034 ERS1 Sleeping Bag 124.99 3.250

CSB035 ERS2 Sleeping Bag 134.99 3.510

CSB036 ERS3 Sleeping Bag 144.99 3.770

€ Kč

CSB037 VRS1 Sleeping Bag 229.99 5.980

CSB038 VRS2 Sleeping Bag 244.99 6.370

CSB039 VRS3 Sleeping Bag 279.99 7.280

Vnější voděodolný materiál Ven Tec Rip Stop

SPACÁKY
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3.3kg

37 x 48cm

88 x 210cm

3.5kg

40 x 48cm

93 x 213cm

4.2kg

43 x 50cm

103 x 220cm

3.3kg

37 x 48cm

88 x 210cm

ERS FULL FLEECE SLEEPING BAGS 
  Na základě stejného designu jako je originální ERS 
spacák, ale s celoplošnou vnitřní podšívkou pro lepší 
tepelný komfort a teplo

  Vnitřní horní vrstva z Sherpa fleece materiálu

  Vnitřní spodní vrstva z mikro fleece materiálu

  7 dílné duté vlákna, které povrchově upraveny 
silikonem, pro lepší stálost tvaru a tepelných vlastností 
vláken

  Vnitřní lemování pro udržení teplého vzduchu uvnitř 
spacáku

  10 mm vysoce odolné zipy

  Vnější Ripstop materiál

  Boční kapsy ze síťoviny pro uložení drobných věcí

  Kapsa na polštář pomáhá zabránit tomu, aby polštář 
nezklouznul z lehátka

  Nadměrné vnitřní a vnější lemy na zip, které pomáhají 
udržet teplo uvnitř a chladno vně

  Elastické připínací kapsy v hlavové části a nohou pro 
upevnění k lehátku

  Elastický popruh pro pevné uchycení k lehátku

  Dodáváno v přepravním pytli

  K dispozici ve třech velikostech: ERS Full Fleece 1 (ideální 
pro kompaktní lehátka jako R1 Camo), ERS Full Fleece 
2 (ideální pro standartní lehátka jako Flatliner nebo R2 
Camo) a ERS Full Fleece 3 ( ideální pro velké lehátka jako 
Flatliner Kingsize a R3 Camo) 

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester,
Výplň: 100% Polyester, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CSB037 VRS1 Sleeping Bag 229.99 5.980

CSB038 VRS2 Sleeping Bag 244.99 6.370

CSB039 VRS3 Sleeping Bag 279.99 7.280

€ Kč

CSB049 ERS1 Full Fleece Sleeping Bag 134.99 3.510

CSB050 ERS2 Full Fleece Sleeping Bag 144.99 3.770

CSB051 ERS3 Full Fleece Sleeping Bag 154.99 4.030

WARRIOR® SLEEPING BAG
  Navrženo pro rybáře, kteří mají omezený rozpočet, ale 
stále chtějí kvalitu Fox

  Ideální pro použití s lehátkem Warrior

  Lem pomáhá udržet teplý vzduch uvnitř

  2-3 sezónní spací pytel - jaro, léto a podzim

  Odolné 10 mm zipy

  Na dotek příjemný polyester

  Polyesterová podšívka pro snadný pohyb uvnitř pytle

  Vnější a vnitřní lemy brání vniknutí studeného vzduchu

  Elastické fixační smyčky na spodní straně u nohou a 
horní straně u hlavy pro připevnění na lehátko

  Dodáváno s vlastní taškou

  Nabízí skvělý poměr cena/výkon

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% 
Polyester, Podšívka: 100% Polyester 

€ Kč

CSB043 Warrior Sleeping Bag 72.99 1.898

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

  Vnitřní Micro fleecová podšívka 

  Elastické smyčky v horní a dolní části pro upevnění 
přehozu na lehátku

  Pojistné rychloupínací popruhy na bocích

  Pásky na suchý zip na obou stranách pro připevnění ke 
spodní straně lehátek Camo R-Series nebo Flatliter MK2 

  Ideální v kombinaci se spacákem ERS, čímž mu dodává 
voděodolnost a zvyšuje tepelný komfort

  Dodáváno v tašce

  K dispozici ve třech velikostech: VRS1 (ideální pro 
kompaktní lehátka jako je R1 Camo), VRS2 (pro standardní 
velikost lehátka jako je Flatliner či R2 Camo) a VRS3 (určeno 
pro větší lehátka jako je Flatliner Kingsize a R3 Camo)

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň 100% Polyester, Podšívka: 100% Polyester

SPACÁKY

€ Kč

CSB040 VRS1 Sleeping Bag Cover 72.99 1.898

CSB041 VRS2 Sleeping Bag Cover 87.99 2.288

CSB042 VRS3 Sleeping Bag Cover 104.99 2.730

VRS SLEEPING BAG COVER

€ Kč

CSB030 Flatliter MK2 Aquos Cover Standard 82.99 2.158

CSB031 Flatliter MK2 Aquos Cover Compact 72.99 1.898

€ Kč

CSB032 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Standard 134.99 3.510

CSB033 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Compact 124.99 3.250

FLATLITER® MK2 AQUOS® COVER 

FLATLITER® MK2 AQUOS® THERMAL COVER 

  Lehký přehoz s fleecovou podšívkou pro zvýšení 
teplotního komfortu

  Vnější nepromokavá vrstva

  Vyrobeno v unikátním vzoru Fox Camo 

  Dostatečně velký, aby přesahoval celý spacák a to 
i v případech, kdy bude někdo uvnitř spacáku

  Suché zipy na spodní straně umožňují uchycení na 
spodní straně lehátka Flatliter MK2

  Suchý zip ve spodní části přehozu pro uchycení ke 
spodní noze lehátka

  K dispozici pro obě verze, tedy Compact a Standard 
Flatliter MK2

  Lze složit společně s lehátkem

  Lze použít se spacáky řady ERS

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyester, Podšívka:100% Polyester

  Silná vrstva izolace s měkkou fleecovou podšívkou pro 
extra tepelný komfort

  Převádí standardní spacák Flatliter MK2 do 5-ti 
sezónního

  Ideální pro zimní měsíce

  Vnější nepromokavá vrstva

  Vyrobeno v unikátním vzoru Fox Camo 

  Dostatečně velký, aby přesahoval celý spacák a to 
i v případech, kdy bude někdo uvnitř spacáku

  Suché zipy na spodní straně umožňují uchycení na 
spodní straně lehátka Flatliter MK2

  Suchý zip ve spodní části přehozu pro uchycení ke 
spodní noze lehátka

  K dispozici pro obě verze, tedy Compact a Standard 
Flatliter MK2

  Lze složit společně s lehátkem

  Lže použít i jako deku v teplejších měsících, kdy není 
potřeba spacáku

  Lze také použít se spacáky řady ERS

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyester Podšívka: 100% Polyester

Vnější voděodolný 
materiál Ven -Tec 
Rip Stop
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3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

FLATLITER® MK2 5 SEASON BAG

  Volitelná možnost 5-ti sezónního spacáku pro použití s 
lehátkem Flatliter MK2 během zimních měsíců

  Připojuje se k Flatliter MK2 pomocí zipů po obvodu 
matrace – jednoduše odepněte standardní spacák 
a nahraďte jej spacákem 5 Season a to vše během 
pouhých několika sekund

  Extra měkká výplň, která není jen teplá, ale také 
extrémně pohodlná

  Může být zabalen společně s lehátkem MK2 Flatliter

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyster, Výplň: 100% 
Polyester, Podšívka: 100% Polyester

  Dostupné ve dvou velikostech: Compact a Standard 

€ Kč

CSB028 Flatliter MK2 5 Season Bag Standard 209.99 5.460

CSB029 Flatliter MK2 5 Season Bag Compact 194.99 5.070

€ Kč

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard 36.49 949

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large 43.49 1.131

€ Kč

CLU316 Camolite Hot Water Bottle 18.49 481

€ Kč

CLU314 Camolite Standard Pillow  23.99 624

CLU315 Camolite XL Pillow  34.49 897

ROYALE® SLEEPING BAG CARRYALL

CAMOLITE™ HOT WATER BOTTLE

CAMOLITE™ POLŠTÁŘ    

  K dispozici ve dvou velikostech – Standard a XL (pro VRS3 a ERS3 spacáky)

  Ideální pro přepravu spacáku po Vašich revírech

  Zesílená voděodolné dno

  Odolné dvojité 10 mm zipy

  Vyztužená madla z materiálu EVA

  Zesílené stahovací pásky pro utažení při složení

  Kombinace fleecu a bavlny

  Unikátní Fox Camo vzor

  Lem z neoprénu pro udržení tepla po delší dobu

  Dodáváno s láhví na vodu 

  Oboustranný 

  Mikro fleece na jedné straně pro větší teplo v zimních měsících

  Měkká bavlna na straně druhé, pro ochlazení v letních měsících

  Odnímatelný pratelný potah

  Dvě dostupné velikosti: Standard a XL 

NOVINKA

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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TAŠKY 
& VOZÍKY

Mít vedoucí postavení v oblasti tašek znamená, že je na nás 
vyvíjen určitý tlak, abychom zajistili, že budeme vždy o krok napřed 

před konkurencí a nabídneme našim zákazníkům jen ty nejlepší 
možné tašky. 

Po sedmi letech existence v našem katalogu, jsme se rozhodli nahradit naši špičkovou řadu FX 
novou řadou tašek Voyager. Je to z důvodu našeho přístupu k novým kvalitnějším materiálům 

a také kvůli novému designu, který chceme našim zákazníkům nabídnout. Tato nová řada má 
ten nejlepší poměr výkonu k ceně, jaký kdy jakákoliv naše řada měla! Při současném uvedení na 

trh čítá řada Voyager 25 produktů a jsme si jistí, že s rostoucí polularitou této řady se bude počet 
výrobků navyšovat. Kromě nové řady Voyager, zůstávají v nabídce pro rok 2018 i řady Royale a 

Camolite! S rostoucí poptávkou po výrobcích řady Camolite, se také každým rokem zvedá počet 
výrobků v této řadě! 

V naší nabídce tedy naleznete velmi komplexní tři řady taškoviny, kdy každá řada má svůj vlastní styl, 
vlastnosti a cenovou hladinu. Proto jsme si jisti, že na následujích stranách si vybere téměř každý. Kromě 

nové řady taškoviny Voyager, je další novinkou pro rok 2018 vozík Explorer Deluxe Barrow, který těží z 
celé řady vylepšení ve srovnání s původním vozíkem Explorer….
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VOYAGER® 
13FT 3+3 ROD CASE 

VOYAGER®
12FT 3+3 ROD CASE 

  Unikátní design pro maximální prostor pro pruty 
a navijáky

  Navrženo pro uložení až šesti kompletních prutů 13 ft 
i s navijáky

  Dokáže bezpečně uložit i pruty s očkem velikosti 50mm 
K-Series a větší kaprařské navijáky, jako je FX13

  Vyřezávaný tvar pro snížení objemu

  Přidané polstrování ve všech klíčových oblastech včetně 
oblasti navijáku a oček

  Pruty pasují do pouzdra s navijáky a pruty směrujícími 
dolů

  Koncovka prutu dokonale zapadne do polstrované 
dolní kapsy a špička prutu se zajístí na místě pomocí 
pásky na suchý zip a celkové bezpečné uložení chrání 
páska na suchý zip

  Tři vnitřní polstrované přepážky – do každé sekce pasují 
dva pruty (jeden prut směřuje nahoru a druhý prut 
směruje dolů)

  Tři vnější kapsy  pro uložení věcí jako krmící rakety, 
markery, olova a další nezbytné drobnosti

  Velká vnější kapsa se zipem po celé délce pro uložení 
podběráku, vidliček a markerových vidliček

  Ztužené rukojeti EVA

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 214 cm x Š 37 cm x H 21 cm

  Unikátní design pro maximální prostor pro pruty 
a navijáky

  Navrženo pro uložení až šesti kompletních prutů 12 ft 
i s navijáky

  Dokáže bezpečně uložit i pruty s očkem velikosti 50 mm 
K-Series a větší kaprařské navijáky, jako je FX13

  Vyřezávaný tvar pro snížení objemu

  Přidané polstrování ve všech klíčových oblastech včetně 
oblasti navijáku a oček

  Pruty pasují do pouzdra s navijáky a pruty směrujícími 
dolů

  Koncovka prutu dokonale zapadne do polstrované 
dolní kapsy a špička prutu se zajístí na místě pomocí 
pásky na suchý zip a celkové bezpečné uložení chrání 
páska na suchý zip

  Tři vnitřní polstrované přepážky – do každé sekce pasují 
dva pruty (jeden prut směřuje nahoru a druhý prut 
směruje dolů)

  Tři vnější kapsy  pro uložení věcí jako krmící rakety, 
markery, olova a další nezbytné drobnosti

  Velká vnější kapsa se zipem po celé délce pro uložení 
podběráku, vidliček a markerových vidliček

  Ztužené rukojeti EVA

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 197 cm x Š 37 cm x H 21 cm

€ Kč

CLU330 Voyager 13ft 3+3 Rod Case 189.99 4.940

€ Kč

CLU329 Voyager 12ft 3+3 Rod Case 179.99 4.680

Šikovné úložné kapsy na všech 12ft a 13 ft 
modelech 

Dokáže pojmout 6 prutů i s navijáky

Polstrovaná ochrana na obou koncích pro 
ochranu prutů

NOVINKA NOVINKA

VOYAGER® TAŠKY
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VOYAGER® 
13FT 2+2 ROD CASE 

VOYAGER® 
12FT 2+2 ROD CASE 

  Unikátní design pro maximální prostor pro pruty 
a navijáky

  Navrženo pro uložení až čtyř kompletních prutů 13 ft 
i s navijáky

  Dokáže bezpečně uložit i pruty s očkem velikosti 50mm 
K-Series a větší kaprařské navijáky, jako je FX13

  Vyřezávaný tvar pro snížení objemu

  Přidané polstrování ve všech klíčových oblastech včetně 
oblasti navijáku a oček

  Pruty pasují do pouzdra s navijáky a pruty směrujícími 
dolů

  Koncovka prutu dokonale zapadne do polstrované 
dolní kapsy a špička prutu se zajístí na místě pomocí 
pásky na suchý zip a celkové bezpečné uložení chrání 
páska na suchý zip

  Dvě vnitřní polstrované přepážky – do každé sekce 
pasují dva pruty (jeden prut směřuje nahoru a druhý 
prut směruje dolů)

  Tři vnější kapsy  pro uložení věcí jako krmící rakety, 
markery, olova a další nezbytné drobnosti

  Velká vnější kapsa se zipem po celé délce pro uložení 
podběráku, vidliček a markerových vidliček

  Ztužené rukojeti EVA

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 214 cm x Š 25 cm x H 21 cm

  Unikátní design pro maximální prostor pro pruty 
a navijáky

  Navrženo pro uložení až čtyř kompletních prutů 12 ft 
i s navijáky

  Dokáže bezpečně uložit i pruty s očkem velikosti 50mm 
K-Series a větší kaprařské navijáky, jako je FX13

  Vyřezávaný tvar pro snížení objemu

  Přidané polstrování ve všech klíčových oblastech včetně 
oblasti navijáku a oček

  Pruty pasují do pouzdra s navijáky a pruty směrujícími 
dolů

  Koncovka prutu dokonale zapadne do polstrované 
dolní kapsy a špička prutu se zajístí na místě pomocí 
pásky na suchý zip a celkové bezpečné uložení chrání 
páska na suchý zip

  Dvě vnitřní polstrované přepážky – do každé sekce 
pasují dva pruty (jeden prut směřuje nahoru a druhý 
prut směruje dolů)

  Tři vnější kapsy  pro uložení věcí jako krmící rakety, 
markery, olova a další nezbytné drobnosti

  Velká vnější kapsa se zipem po celé délce pro uložení 
podběráku, vidliček a markerových vidliček

  Ztužené rukojeti EVA

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 197 cm x Š 25 cm x H 21 cm

€ Kč

CLU328 Voyager13ft 2+2 Rod Case 169.99 4.420

€ Kč

CLU327 Voyager12ft 2+2 Rod Case 154.99 4.030

NOVINKA NOVINKA

Odolné 10mm zipy

Dokáže pojmout 4 pruty i s mavijáky

Odnimatelný ramenní popruh

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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VOYAGER® 
10FT 2+2 ROD CASE 

VOYAGER®
TRI SLEEVE 12FT

  Unikátní design pro maximální prostor pro pruty a 
navijáky

  Navrženo pro uložení až čtyř kompletních prutů 10ft i 
s navijáky

  Dokáže bezpečně uložit i pruty s očkem velikosti 50mm 
K-Series a větší kaprařské navijáky, jako je FX13

  Vyřezávaný tvar pro snížení objemu

  Přidané polstrování ve všech klíčových oblastech včetně 
oblasti navijáku a oček

  Pruty pasují do pouzdra s navijáky a pruty směrujícími 
dolů

  Koncovka prutu dokonale zapadne do polstrované 
dolní kapsy a špička prutu se zajístí na místě pomocí 
pásky na suchý zip a celkové bezpečné uložení chrání 
páska na suchý zip

  Dvě vnitřní polstrované přepážky – do každé sekce 
pasují dva pruty (jeden prut směřuje nahoru a druhý 
prut směruje dolů)

  Velká vnější kapsa se zipem po celé délce pro uložení 
podběráku, vidliček a markerových vidliček

  Ztužené rukojeti EVA

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 166 cm x Š 25 cm x H 21 cm

  Navrženo pro uložení tří kompletních prutů

  Dokonalý tvar pro uložení velkých navijáků a prutů 
s očkem 50 mm řady K-Series

  Polstrované vnitřní přepážky

  Zesílená základna

  Vnější úložné kapsy pro olova a další drobnosti

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Ztužené rukojeti EVA

  Oboustranný polstrovaný ramenní popruh 

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 192 cm x Š 38 cm 

€ Kč

CLU331 Voyager10ft 2+2 Rod Case 109.99 2.860

€ Kč

CLU332 Voyager Tri Sleeve 12ft 119.99 3.120

NOVINKA NOVINKA

Nový materiál Hydratec

EVA rukojeti

Model Tri Sleeve pro uložení 3 kompletních 
prutů

Odolné 10mm zipy 

VOYAGER® TAŠKY
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VOYAGER® 
ROD SLEEVE 10FT, 12FT, 13FT 

VOYAGER® 
BROLLY CARRYALL

  Dostupné ve verzích 10 ft, 12 ft a 13 ft 

  Navrženo pro uložení prutu i s navijákem

  Dokonalý tvar pro uložení velkých navijáků a prutů 
s očkem 50 mm řady K-Series

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Ztužené rukojeti EVA

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  
10ft: D 168 cm x Š 24 cm
12ft: D 198 cm x Š 24 cm 
13ft: D 210 cm x Š 24 cm

  Ideální pro uložení brolly řady Royale a Ultra Brolly 

  Obaly na pruty Tri Sleeve a Single Jackets se vlezou do 
vnější kapsy a stáhnou páskem

  Tvarovaná základna a vrchní část

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 197 cm x Š 20 cm 

€ Kč

CLU333 Voyager Rod Sleeve 10ft 39.99 1.040

CLU334 Voyager Rod Sleeve 12ft 41.99 1.092

CLU335 Voyager Rod Sleeve 13ft 44.99 1.170
€ Kč

CLU336 Voyager Brolly Carryall €53,99 1.404

NOVINKA NOVINKA

Model Single Rod Jackets bezpečně pojme i 
velké BIG PIT navijáky

Polstrované, odnímatelné ramenní popruhy

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

13FT

12FT

10FT
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VOYAGER® COMPACT BARROW BAG 

VOYAGER® RUCKALL 

VOYAGER® BARROW BAG 

  Ideální pro uložení příslušenství, nástrah a oblečení

  Nastavitelná vnitřní přepážka, pro udržení boxu od 
hlavní přihrádky, avšak s rychlým přístupem přes přední 
část tašky

  Perfektní pro použití s vozíky Explorer a Explorer Deluxe

  Nastavitelný zadní panel se zapínáním na zadní straně 
pomocí suchého zipu, který usnadňuje připojení k 
přednímu panelu na obou modelech vozíků Explorer

  Ztužené rukojeti EVA

  Odnímatelný, polstrovanný 3D ramenní popruh

  Vnější a vnitřní kapsy ze síťoviny

  Dvě extrerní kapsy na zip pro zvětšení úložného 
prostoru 

  Zesílená základna a vrchní část

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 35 cm x Š 57 cm x H 31 cm

  Unikátní design, který kombinuje výborné vlastnosti ruksaku a 
tašky v jednom

  Polstrovaný, 3D neklouzavý ramenní popruh a polstrovaná zadní 
část činí z tohoto ruksaku velmi pohodlnou věc na nošení

  Polstrovaná zadní část slouží jako základna, pokud ruksak 
položíme na zem

  Zesílená tvarovaná základna

  Jedna strana má po celé délce externí kapsu, zatímco druhá je 
vybavena menšími externími kapsami – které jsou ideální pro 
ukládání různých doplňků

  Dva odnímatelné popruhy umožňují, aby byla k ruksaku 
připevněna židle nebo podložka při přemisťování

   Vnitřní elastická kapsa na vrchní části 

  Nízký profil umožňuje snadné uložení pod lehátkem

  Vysoce kvalitní dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 35 cm x Š 57 cm x H 31 cm

  Navrženo tak, aby vyhovovalo většině voziků na trhu, 
aby se maximalizoval úložný prostor, jak při chytání, tak 
i při přepravě

  Masivní kapacita hlavního úložného prostoru

  Čtyři vnější kapsy: 2 x přední kapsa (největší dokáže 
pojmout velký F-Box, menší jsou vhodné pro tašky na 
příslušenství), 2 x boční kapsy pro uložení drobného 
příslušenství

  Boční kapsy jsou opatřeny vnějšími síťovími kapsami na 
suchý zip

  Tvarovaná základna a vrchní část

  Polyurethanové panely uvnitř tašky vytváří tuhou 
konstrukci

  EVA rukojeti na obou stranách pro snadné zvedání a 
nakládání

  Odnímatelný, polstrovanný ramenní popruh

  Tři kapsy na zip ve vnitřní části pro další možnost 
uložení příslušenství

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 39 cm x Š 79 cm x H 49 cm

€ Kč

CLU340 Voyager Compact Barrow Bag 99.99 2.600

€ Kč

CLU343 Voyager Ruckall 99.99 2.600

€ Kč

CLU338 Voyager Barrow Bag 154.99 4.030

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Tvarovaná základna u mnoha modelů

Odolné přezky

Taška Compact Barrow Bag pasuje na vozík 
Explorer Barrow

K tašce Ruckall lze připevnit křeslo pro 
snadnější transport

Obsah není 
součást balení

VOYAGER® TAŠKY
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VOYAGER® LARGE CARRYALL 

VOYAGER® 2 MAN COOLER

VOYAGER® LOW LEVEL CARRYALL 

VOYAGER® BED BAG

  Navrženo pro uložení kompletního příslušenství jako 
je tackle box, váha, čelovka, PVA, nástrahy, nádhradní 
oblečení, krmících pomůcek apod..

  Tvarovaná základna

  Čtyři externí kapsy: 2 x postranní kapsa, kapsa na víku a 
přední kapsa (dokáže pojmout velký Double F-Box)

  Boční kapsy jsou opatřeny vnějšími síťovimi kapsami na 
suchý zip

  10 mm vysoce odolné dvojité zipy

  Ztužené rukojeti EVA

  Odnímatelný, polstrovaný ramenní popruh

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 43.5 cm x Š 64 cm x H 40 cm

  Perfektní pro uchování potravin, kdy je pomáhá udržet 
čerstvé

  Dodává se s 2 x čtvercový talíř, 2 x keramický hrnek, 2 x 
nůž, 2 x vidlička, 2 x lzička, 1 x čajová lžička, 1 x vývrtka, 
1 x prkýnko, 4 x skladovací kelímky ( 2x velké a 2 x malé), 
které jsou uloženy ve vrchní části

  Omyvatelná vnitřní tepelná izolace, která je oddělena 
pomocí přepážky, aby nedošlo k tepelným ztrátám

  Dvě tepelně izolované boční kapsy s tepelnými 
přepážkami

  Tvarovaná základna a vrchní část

  EVA rukojeti

  Odnímatelný, polstrovaný 3D raměnní popruh

  10mm dvojité vysoce odolné zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 46 cm x Š 55 cm x H 32 cm

  Nízký profil tašky, který umožňuje uložení pod lehátko

  Navrženo pro dokonalou spolupráci s vozíky Explorer a 
Deluxe Explorer

  Nastavitelný panel na zadní straně se zapínánín na 
suchý zip, který usnadňuje připevnění k přední straně 
vozíku Explorer

  Dvě vnější boční kapsy – ideální pro uložení 
příslušenství jako je PVA, atd.

  Na vnějších bočních kapsách jsou menší kapsy ze 
síťoviny 

  Horní kapsa je ideální pro uložení boxu F-Box

  Hlavní uložný prostor ideální pro uložení různého 
příslušenství, ale i menších tašek na drobné příslušenství

  Zesílená tvarovaná základna 

  Rukojeti z EVA materiálu

  Odnímatelný, polstrovaný 3D ramenní popruh

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 26 cm x Š 54 cm x H 29 cm

  Navrženo pro uložení všech lehátek Fox a většiny 
lehátek dostupných na trhu

  Rolovací vrchní část s uchytávacími přezkami umožňuje 
tašku přizpůsobit různým velikostem lehátka

  Zipy jsou po ¾ délky celé tašky pro snadné vyjmutí 
a uložení lehátka

  Rukojeti EVA

  Odnímatelný, polstrovaný 3D ramenní popruh

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

€ Kč

CLU337 Voyager Large Carryall 95.99 2.496

€ Kč

CLU339 Voyager 2 Man Cooler 154.99 4.030

€ Kč

CLU341 Voyager Low Level Carryall 79.99 2.080

€ Kč

CLU345 Voyager Bed Bag 71.99 1.872

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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VOYAGER® TAŠKY

VOYAGER® LOW LEVEL COOLER

VOYAGER® LARGE COOLER

VOYAGER® COOLER BAG

VOYAGER® STORAGE BAG

  Taška s nízkým profilem, kterou lze snadno a lehce uložit 
třeba pod lehátko

  Navrženo pro dokonalou spolupráci s vozíky Explorer 
a Deluxe Explorer

  Nastavitelný panel na zadní straně se zapínáním na 
suchý zip, který usnadňuje připevnění k přední příčce na 
obou modelech vozíku Explorer

  Rovněž perfektně pasuje do centrální kapsy vozíku 
Explorer a Deluxe Explorer

  Obsahuje 2 x odnímatelné/nastavitelné přepážky – 
ideální pro ukládání nástrahy nebo jídla, aby se udržela 
jejich čerstvost

  Přední a boční rukojeti umožňují snadné vyjmutí z 
centrální kapsy přepravního vozíku Explorer nebo 
vyjmutí z pod lehátka

  Zesílená tvarovaná základna

  EVA rukojeti

  Odnímatelný, polstrovaný 3D ramenní popruh

  10 mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 15 cm x Š 54 cm x H 29 cm

  Vysoce kvalitní tepelná izolace

  Ideální pro uložení položek jako je návnada a jídlo, které 
musí zůstat čerstvé

  Odnímatelná vnitřní přepážka

  Vnitřní kapsa ze síťoviny

  Navrženo tak, aby perfektně sedla do centrální kapsy 
Under Barrow Bag na vozíku Explorer a Explorer Deluxe 
(s vytaženou bočnicí)

  Boční rukojeť umožňuje snadné vyjmutí z centrální 
kapsy na vozíku Explorer, nebo vytažení z pod lehátka

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 30 cm x Š 40 cm x H 20 cm

  Vysoce kvalitní tepelná izolace

  Ideální pro uložení položek jako je návnada a jídlo, které 
musí zůstat čerstvé

  Navrženo tak, aby pefektně sedla do centrální kapsy 
Under Barrow Bag na vozíku Explorer a Explorer Deluxe

  Boční rukojeť pro snadné vytažení z centrální kapsy na 
vozíku Explorer, nebo vytažení z pod lehátka

  10mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 15 cm x Š 39 cm x H 18 cm

  Ideální pro uložení předmětů, jako jsou plynové vařiče, 
nádoby a nádobí

  Navrženo tak, aby perfektně zapadlo do centrální kapsy 
Under Barrow Bag na vozíku Explorer a Exporer Deluxe 

  Boční rukojeť umožňuje snadné vyjmutí z centrální 
kapsy na vozíku Explorer a snadné vytažení z pod 
lehátka

  10 mm vysoce odolné dvojité zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester) 

  Rozměry:  D 15 cm x Š 39 cm x H 18 cm

€ Kč

CLU342 Voyager Low Level Cooler 89.99 2.340

€ Kč

CLU326 Voyager Large Cooler 41.99 1.092

€ Kč

CLU325 Voyager Cooler Bag 29.99 780

€ Kč

CLU324 Voyager Storage Bag 24.99 650

Voděodolný materiál Hydratec

Tašky Low Level pro lehké uložení pod 
lehátko

Taška Large Cooler je izolovaná a vybavena 
přepážkou

Taška Cooler Bag obsahuje vysoce kvalitní 
tepelnou izolaci

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
Obsah není 
součást balení
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VOYAGER® GADGETS SAFE

VOYAGER® 
ACCESSORY BAG LARGE

VOYAGER® 
CERAMIC MUG

VOYAGER® 
ACCESSORY BAG MEDIUM

VOYAGER® 
ACCESSORY BAG SMALL

  Unikátní design pro uložení menšího příslušenství, jako 
jsou powebanky, tablety, nabíječky, čelovky,…

  Přístupová zdířka na straně pro snadný přístup k 
napájecímu zdroji pro nabíjení telefonu, čelovek,…

  Boční kapsa ze síťoviny pro uložení telefonu během 
nabíjení

  Vysoce kvalitní dvojité zipy

  EVA Rukojeť 

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 9 cm x Š 30 cm x H 23 cm

  Ideální pro ukládání běžného příslušenství, jako jsou PVA 
pomůcky, Impact Spods, olova, Zig Floats, čelovky

  Tónované průhledné víko

  Polyesterová rukojeť

  10mm dvojité vysoce odolné zipy

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 10 cm x Š 27 cm x H 17 cm

  Ideální pro uložení příslušenství, jako jsou návazce, 
olova, nůžky, PVA sáčky, čelovky

  Tónované průhledné víko

  Polyesterová rukojeť

  10mm dvojitý vysoce odolný zip

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 9 cm x Š 16 cm x D 13 cm

  Ideální pro uložení drobného příslušenství, jako jsou 
návazce, olova, zapalovače a čelovky

  Tónované průhledné víko

  Polyesterová rukojeť

  10mm dvojitý vysoce odolný zip

  Nový materiál Hydratec (100% voděodolný 
1050 denier polyester)

  Rozměry:  D 9 cm x Š 13 cm x H 8 cm

  Keramický hrnek na horké nápoje

  Unikátní kaprařský vzor 

€ Kč

CLU349 Ceramic Scales Mug 5.99 156
€ Kč

CLU344  Gadgets Safe 29.99 780

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

Obsah není 
součást balení

Obsah není 
součást balení

Obsah není 
součást balení

Obsah není 
součást balení

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

€ Kč

CLU346 Voyager Accessory Bag S 10.99 286

€ Kč

CLU347 Voyager Accessory Bag M 13.99 364

€ Kč

CLU348 Voyager Accessory Bag L 16.99 442
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CAMOLITE™ TAŠKY

CAMOLITE™
3 UP 2 DOWN ROD HOLDALL

CAMOLITE™
TRI-SLEEVE 

  Zcela plochý a oboustranný panel pro snadné nakládání

  Polyuretanová deska pro zvýšení ochrany

  Hliníkový hřbet

  Tvarovaný otočný ramenní popruh 
s 3D prodyšným polstrováním

  Boční a přední tuhé madla z EVA materiálu 
pro snadné nakládání a zvedání

  Vnitřní prostor na deštník. Obsahuje také kapsy 
na zip vhodné na vidličky nebo bouřkové tyče

  Hlavní část pojme až 5 kompletních 
prutů i s 50 mm očky

  Na obou stranách ochranné pásky se 
suchými zipy pro ochranu konců prutů

  Vrchní část pouzdra můžeme odepnout a tím rychle 
přeměnit pouzdro na pět prutů, na pouzdro pro tři pruty

  K dostání ve verzích: 12 ft a 13 ft

  Vnější materiál: 100% Polyester Výplň: 72% Polyethylen 
28% Polyurethan, podšívka: 100% Polyester

  Rozměry:  D 198 cm x Š 40 cm x H 30 cm

  K dostání ve třech velikostech –  10 ft,12 ft a nově 13 ft

  Navrženo pro tři navázané pruty

  Navrženo pro pruty s velkými kaprařskými 
navijáky a 50 mm prvním očkem

  Polstrovaná dělicí přihrádka

  Zesílené dno

  Vnější kapsy pro olova nebo další příslušenství

  10 mm dvojité odolné zipy

  Vyztužená EVA rukojeť 

  Oboustranný polstrovaný ramenní popruh 

  Materiál je 100% voděodolný 500 Denier Polyester 

  Stylizováno v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester.
Výplň: 100% Polyester 
Podšívka: 60% Polyethylen a 10% Polyurethan

  Rozměry: 
10 ft:  D 165 cm x Š 38 cm x H 30 cm
12 ft:  D 192 cm x Š 38 cm x H 30 cm
13 ft:  D 208 cm x Š 38 cm x H 30 cm

€ Kč

CLU288 Camolite 3 up 2 Down 12ft 189.99 4.940

€ Kč

CLU286 Tri-Sleeve 10ft 124.99 3.250

CLU287 Tri-Sleeve 12ft 154.99 4.030

CLU297 Tri-Sleeve 13ft NOVINKA 169.99 4.420

Unikátní Fox Camo vzor 

Šikovná boční úložná kapsa na modelech 
Rld Holdall a Tri Sleeve

Ztužená madla z EVA materiálu

Odnímatelný ramenní popruh
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CAMOLITE™ 
SINGLE ROD JACKETS 

CAMOLITE™
BROLLY CARRYALL 

  K dostání ve verzích 10ft, 12ft a 13ft

  Navrženo pro uložení jednoho kompletního prutu

  Dokáže uložit pruty s 50mm očkem a velkým BigPit 
navijákem

  10 mm dvojité odolné zipy

  Tuhé EVA madla 

  100% voděodolný 500 denier polyester 

  Stylizovaný v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester
Výplň: 100% Polyester
Výplň: 100% Polyurethan

  Rozměry: 
10 ft:  D 168 cm x Š 24 cm
12 ft:  D 198 cm x Š 24 cm
13 ft:  D 210 cm x Š 24 cm

  Ideální pro použití s brolly řady Royale či Ultra 60 

  Vnější kapsu lze použít pro uloženi volného prutu, Single 
pouzdra, FX Tri Sleeves nebo FX 5 Rod 3Up, 2 Down 
Sleeve pouzdra

  Tuhá dno a vršek 

  Dvojité odolné 10 mm zipy

  Zesílené EVA madlo

  Nastavitelný polstrovaný ramenní popruh

  Materiál je 100% voděodolný 500 Denier Polyester 

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 
Základna: 100% Ethyl Vinyl Acetate Copo (EVA)

  Rozměry: D 178 cm x Š 22 cm x H 25 cm

€ Kč

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 10ft 45.49 1.183

CLU291 Camolite Single Rod Jacket 12ft 51.99 1.352

CLU292 Camolite Single Rod Jacket 13ft 56.99 1.482

€ Kč

 CLU289 Camolite Brolly Carryall 79.99 2.080

Vysoká kvalita klipů 

Odolné zipy

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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CAMOLITE™ TAŠKY

  Unikátní Fox Camo vzor

  Pevný konec pro ochranu špičky prutu

  Horních 8cm obsahuje vyztužené 
polstrování

  Popruh na suchý zip přesně zapadne pod 
očko

  Extra dlouhé, aby zajistilo i velké první očko

  100% voděodolný 500 Polyester 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Kvalitní polstrování pro ochranu 
vašich navijáků při přepravě

  Ochrané obaly na špičky prutů jsou 
z velice odolné elastické látky a jsou 
vhodné na všechny pruty v délce od 
10ft do 13ft

  Kapsa na olovo se zipem

  100% voděodolný 500 Polyester 

CAMOLITE™
BUZZ BAR BAG 

CAMOLITE™ LARGE SPOOL CASE 

CAMOLITE™ BOILIE BUM BAGS

CAMOLITE™ CHAIR BAG

  Jedna strana je určena pro ukládání hrazd na 3 a více 
prutů se signalizátory a se zadními rohatinkami

  Vedlejší přihrádky mají dvě vnitřní kapsy na zip, které 
jsou ideální pro ukládání swingerů, uší k signalizátoru a 
příposlechu

  Polstrovaná centrální přihrádka poskytuje ochranu 
hrazdám a signalizátorům při přepravě

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  Vysoce kvalitní odolné dvojité zipy

  V jedinečném Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen

  Unikátní Fox Camo vzor

  Zpevněné po celé délce pro větší 
ochranu proti poškození

  Dvojitý zip s poutkem pro snadnější otevírání

  Čistící vložka, která očistí cívku 
od písku a dalších nečistot

  Dodáváno se třemi pěnovými přepážkami

  Dokáže pojmout čtyři big pit cívky

  100% voděodolný 500 Polyester 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Dvojité odolné zipy

  Síťovaná tkanina umožňuje použití jako sušící vak 

  Elastický pásek pro upevnění praku/ vnadicí tyče

  Nastavitelný pásový popruh lze taky 
použít k zavěšení na větvích,..

  100% voděodolný 500 Polyester 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Ztužené EVA rukojeti

  Dvojité vysoce odolné zipy

  Polstrovaný, odnímatelný ramenní popruh

  Ideální pro uložení všech Fox křesel

  100% voděodolný 500 Polyester 

CAMOLITE™ 
XL TIP PROTECTOR

CAMOLITE™ 
ROD & REEL PROTECTOR

€ Kč

CLU309 Camolite XL Tip 
Protector

12.49 780

€ Kč

CLU320 Rod & Reel 
Protector

 25.99 780

€ Kč

CLU308 Camo Large Spool Case 20.99 546

€ Kč

CLU313 Camo Chair Bag 51.99 1.352

€ Kč

CLU300 Camo Buzz Bar Bag 41.49 1.079

€ Kč

CLU318 Camo Boilie Bum Bag L 20.99 546

CLU317 Camo Boilie Bum Bag S 17.49 455

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Obsah není součást balení

Obsah není 
součást balení
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32CM

32CM

31
C

M
24

C
M

39CM

37CM

17ltr

10 ltr
CAMOLITE™ 17LTR & 10LTR BUCKET CARRYALLS

CAMOLITE™ 5LTR, 10LTR & 17LTR SQUARE BUCKETS

  Navrženo pro přepravu 10 l & 17 l Fox Camo Bucket 
(k zakoupení samostatně)

  Kbelík se snadno navleče do středové části pouzdra a 
vytvoří jedinečnou tašku

  Ideální pro mobilní rybáře, kteří rádi praktikují stalking 
metodu lovu

  Dvě vnější boční kapsy pro skladování nezbytného 
příslušenství

  Přední kapsa pojme středně velký Fox tackle box

  Pružné smyčky pro uložení praku nebo zakrmovací 
vrhací tyče

  Polstrovaný dobře udržovatelný přehoz, který vytvoří 
příjemný materiál na sezení

  Polstrovaný ramenní popruh

  Vysoce kvalitní odolné dvojité zipy

  100% Voděodolný 5000 mm Polyester

  Stylizováno v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 
Základna: 100% (PVC) Polyvinyl Chlorid

   K dostání v 5l, 10l a 17l

   Ideální pro míchání spod mixů, červů a vnadící směsi

   Čtvercový tvar lépe sedí na vozících, než klasické kbelíky 
kulatého tvaru

   Snadnější skladování na sebe a také snadnější uložení v autě

   Extra silné kovové madlo

€ Kč

CLU305 Camolite 10ltr Bucket Carryall 56.99 1.482

CLU306 Camolite 17ltr Bucket Carryall 68.99 1.794

€ Kč

CBT005 Camo Square Bucket 5ltr 7.29 190

CBT006 Camo Square Bucket 10ltr 9.99 260

CBT007 Camo Square Bucket 17ltr 13.49 351

Kbelíky nejsou součástí

Extra dlouhá ocelová rukojeť

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Ideální pro různé nástrahy
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31CM

27CM

35
C

M

50
C

M

57CM

43CM

29CM

26
C

M

54CM

CAMOLITE™ TAŠKY

CAMOLITE™ BARROW BAG 

CAMOLITE™ LOW LEVEL CARRYALL  

CAMOLITE™ RUCKALL

  Ideální pro použití s vozíkem Explorer na výsuvném 
panelu na zadní straně určeného k upevnění tašky 
k tomuto vozíku

  Ideální pro ukládání pomůcek, návnady a oblečení 

  Zesílené EVA rukojeti

  Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

  Vnější a vnitřní síťované kapsy 

  Dvě vnější kapsy na zip pro další 
možnosti skladování 

  Přední otvor pro snadný přístup k bižuterii 
a dalším potřebným doplňkům

  Zesílené dno a vrchní část

  Odolné dvojité 10 mm zipy 

  100% nepromokavý materiál 
500 Denier Polyester 

  V unikátním Fox Camo vzoru 

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 
Základna: 100% Ethylen Vinyl Acetate Capo (EVA)

  Nízký profil tašky umožňuje uložení pod lehátkem 

  Navržena pro použití v kombinaci s vozíkem Explorer Barrow – 
pro zachování úložného prostoru na zadní straně vozíku, 
může být taška uložena na přední straně Explorer Barrow

  Dvě vnější úložné kapsy – ideální pro příslušenství například PVA materiál

  Síťované kapsy na zip zipem na vnějších stranových kapsách

  Horní kapsa je navržená pro uložení Fox tackle boxu

  Hlavní úložný prostor je ideální pro uložení 
mnoha předmětů, včetně menších 
Camolite Accessory Bags

  Zesílené dno

  Zesílené EVA rukojeti

  Polstrovaný odnímatelný ramenní popruh

   Vysoce kvalitní odolné dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V jedinečném Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 
Základna: 100% Ethylen Vinyl Acetate Capo (EVA)

  Unikátní design, který kombinuje výhody batohu a tašky

  Polstrované, 3D protiskluzové ramenní popruhy se 
zádovým pásem, aby se batoh nosil pohodlně

  Polstrovaná záda

  Zesílené dno

  Na jedné straně je situována dlouhá vnější kapsa a 
dvě vnější úložné kapsy – ideální pro uložení různých 
doplňků

  Dva odnímatelné popruhy umožňují připevnit židličku 
nebo podložku na ryby.Vaše ruce zůstanou volné

  Pružná kapsa pod víkem pro uložení tackle boxu

  Nízký profil umožňuje složení pod lehátko

  Vysoce kvalitní odolné dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V jedinečném Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Základna: 100% Ethylen Vinyl Acetate Capo (EVA)

€ Kč

CLU285 Camolite Barrow Bag 124.99 3.250

€ Kč

CLU298 Camolite Low Level Carryall 104.99 2.730

€ Kč

CLU307 Camolite Ruckall 134.99 3.510
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€ Kč

CLU299 Camolite Low Level Cool Bag 114.99 2.990

CAMOLITE™ COOLBAG  

CAMOLITE™ STANDARD STORAGE BAG 

CAMOLITE™ LOW LEVEL COOL BAG  

  Má velice kvalitní tepelnou výplň

  K dispozici ve dvou velikostech – Standard a Large

  Ideální pro ukládání předmětů např.: jídla, nástrah

  Navrženo tak, aby dokonale pasoval na centrální 
Under Barrow Bag na vozíku Explorer

  Boční madla, pro snadné vyjmutí z centrální tašky Pod 
Barrow Bag na vozíku Explorer

  8 mm dvojité odolné zipy

  100% voděodolný materiál 500 denier Polyester

  Stylizovaný v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyethyl Teraphtalat
Podšívka: 100% Polyethylen 

  Rozměry:
Standard – L 39 cm x Š 18 cm x D 15 cm
Large  – L 40 cm x Š 30 cm x D 20 cm

  Ideální pro ukládání předmětů, jako je vařič, kartuše 
a nádobí

  Navržen tak, aby se vešel do centrální tašky Under 
Barrow Bag na Explorer Barrow

  Boční madla, aby se dal snadno vyzvednout z centrální 
tašky Pod Barrow Bag na vozíku Explorer Barrow

  8mm dvojité odolné zipy

  100% voděodolný materiál 500 denier polyester

  Stylizovaný v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 

  Rozměry: Š 39 cm x D 15 cm x H 18 cm

  Nízký profil tašky umožňuje uložení pod lehátko

  Navrženy pro použití v kombinaci s vozíkem Explorer 
Barrow – pro zachování uložného panelu na zadní 
straně vozíku, může být taška uložena na přední straně 
vozíku Explorer Barrow

  Hlavní prostor má termoizolační vlastnosti a je rozdělen 
pomocí odnímatelné/ nastavitelné přepážky – ideální 
pro ukládání návnady nebo potravin pro zachování 
jejich čerstvosti

  Horní kapsa má také termoizolační vlastnosti a je 
rozdělen pomocí odnímatelné/ nastavitelné přepážky – 
opět ideální pro skladování potravin nebo návnady pro 
zachování jejich čerstvosti

  Zesílené tvarované dno

  Zesílená EVA madla

  Polstrovaný odnímatelný ramenní popruh

  Vysoce kvalitní odolné dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V jedinečném Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyester
Podšívka: 100% Polyethylen 
Základna: 100% Ethylen Vinyl Acetate Capo (EVA)

€ Kč

CLU282 Camolite Coolbag Large 41.49 1.079

CLU283 Camolite Coolbag Standard 30.99 806

€ Kč

CLU284 Camolite Standard Storage Bag 26.99 702

Chladící tašky mají vysoce kvalitní tepelnou 
izolaci

Tašky mohou být vytahovány boční stranou 
na vozíku Explorer Barrow

Ideální pro uložení plynových kartuší 
a nádobí. (obsah není součást balení)

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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CAMOLITE™ TAŠKY

CAMOLITE™ ACCESSORY BAG LARGE

CAMOLITE™ ACCESSORY BAG MEDIUM

CAMOLITE™ ACCESSORY BAG SLIM

CAMOLITE™ ACCESSORY BAG SMALL

  Ideální pro uložení příslušenství jako je PVA, EDGES 
příslušenství, příslušenství k lovu z hladiny a zig rigem, 
atd

  Průhledné víko pro snadnou identifikaci obsahu

  Úzký profil rukojeti

  Vysoce odolné kvalitní dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 70% Polyester, 30% PVC
Výplň: 100% Polyester

  Rozměry: Š 16 cm x D 9.5 cm x L 27 cm

  Ideální pro uložení příslušenství jako jsou vlasce, 
koncové příslušenství, nástroje atd.

  Průhledné víko pro identifikaci obsahu

  Úzký profil rukojeti

  Vysoce kvalitní dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

   Stylizováno v unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 70% Polyester, 30% PVC
Výplň: 100% Polyester

  Rozměry: V 13 cm x D 9.5 cm x L 16.5 cm

  Ideální pro uložení příslušenství jako jsou Zig plováky, 
Impact Spod a EDGES příslušenství 

  Průhledné víko pro snadnou identifikaci obsahu

  Úzký profil rukojeti

  Vysoce kvalitní dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 70% Polyester, 30% PVC
Výplň: 100% Polyester

  Rozměry: Š 9.5 cm x D 9.5 cm x L 27 cm

  Ideální pro uložení příslušenství jako jsou nástroje pro 
výrobu návazců, koncových montáží a olov

  Průhledné víko pro snadnou identifikaci obsahu

  Úzký profil rukojeti 

  Vysoce kvalitní dvojité zipy

  100% voděodolný 5000 mm Polyester

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Vnější materiál: 70% Polyester, 30% PVC
Výplň: 100% Polyester

  Rozměry: Š 8.5 cm x D 9.5 cm x L 13 cm

€ Kč

CLU303 Accessory Bag Large 22.99 598

€ Kč

CLU302 Accessory Bag Medium 17.49 455

€ Kč

CLU304 Accessory Bag Slim 22.99 598

€ Kč

CLU301 Accessory Bag Small 11.39 296

€ Kč

CLU314 Standard Pillow  23.99 624

CLU315 XL Pillow  34.49 897

CAMOLITE™ PILLOWS   

  Oboustranný 

  Mikro fleece na jedné straně pro větší teplo v zimních měsících

  Měkká bavlna na straně druhé, pro ochlazení v letních měsících

  Odnímatelný pratelný potah

  Dvě dostupné velikosti: Standard a XL 

Verze Large je ideální pro uložení položek 
jako je PVA  nebo Impact Spod

Verze Slim pro uložení Zig Rig plováků nebo 
Marker plováky.

Verze Medium dokáže uložit široké spekrtum 
příslušenství 

Verze Small je ideální pro uložení olov

NOVINKA
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CAMOLITE™ 
GLUG 8 POT CASE 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Dvojité vysoce odolné zipy

  4 velké dózy na nástrahy

  4 poloviční dózy na nástrahy

  Polstrované přepážky

  Tónované PVC víko pro lepší identifikaci obsahu

  100% voděodolný 500 Polyester 

€ Kč

CLU310 Camolite Glug 8 Pot Case 36.49 949

CAMOLITE™ 
GLUG 6 POT CASE 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Dvojité vysoce odolné zipy

  2 velké dózy na nástrahy

  4 poloviční dózy na nástrahy

  Polstrované přepážky

  Tónované PVC víko pro lepší identifikaci obsahu

  100% voděodolný 500 Polyester 

€ Kč

CLU311 Camolite Glug 6 Pot Case 30.99 806

Polstrované přepážky

Tónované dózy ve dvou velikostech

Tónované PVC víko pro lepší identifikaci 
obsahu

NOVINKA

NOVINKA

CAMOLITE™  
LEAD AND BITS BAG 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Dvojité vysoce odolné zipy

  Pevná vložka zabraňuje prohýbání

  Ztužená EVA  rukojeť

  Tónované PVC víko pro lepší identifikaci obsahu

  100% voděodolný 500 Polyester 
€ Kč

CLU312 Camolite Lead & Bits Bag 36.49 949

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ROYALE® 
3 ROD HOLDALL

ROYALE® 
4 ROD HOLDALL

  Plně polstrovaný s velkou polstrovanou 
přepážkou pro úplnou ochranu prutů

  Pojme tři kompletní pruty i s navijáky 
a tři záložní bez navijáků

  Polstrovaná část pro navijáky snadno 
pojme i velké Big Pit modely

  Hliníková výztuha

  Poutka ze suchých zipů na pruty, které 
je udrží na místě a tím ochrání

  Dvě vnější kapsy: Jedna na vidličky a jedna 
na bouřkové tyče, podběrák, atd..

  K dispozici ve verzích 12 ft a 13 ft

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 70% Polyethylen 
+30% Polyurethan. Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
12 ft: 196 cm x 31 cm
13 ft: 209 cm x 31 cm

  Disponující stejnými vlastnostmi jako verze na 
3 pruty, ale navržena pro 4 kompletní pruty i 
s navijáky a 4 bez navijáků v délce 13 ft

  Plně polstrovaný s velkou polstrovanou 
přepážkou pro úplnou ochranu prutů

  Polstrovaná část pro navijáky snadno 
pojme i velké Big Pit modely

  Hliníková výztuha

  Poutka ze suchých zipů na pruty, které 
je udrží na místě a tím ochrání

  Dvě vnější kapsy: jedna pro vidličky, 
druhá na bouřkové tyče, podběrák

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 20% Polyethylen 
+80% Polyurethan. Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
13 ft: 209 cm x 39 cm

€ Kč

CLU170 Royale 3-Rod 12ft Holdall 124,99 3,250

CLU171 Royale 3-Rod 13ft Holdall 139,99 3,640
€ Kč

CLU172 Royale 4-Rod 13ft Holdall 152,99 3,978

Odolný a voděodolný materiál 1200 
denier polyester, který je použitý na všech 
produktech v této řadě

Robustní, odolné dvojité 10 mm zipy jsou 
standardem v celé řadě
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ROYALE® 
4 ROD QUIVER COMBO

ROYALE®
SINGLE JACKETS 10, 12 & 13FT

  Dodáván se třemi polstrovanými, ochrannými plášti

  Vnitřní prostor pojme 60 ins brolly, brolly 
system nebo Reflex Compact 

  Dvojitý zip pro snadný přístup

  Odnímatelný popruh pro přepravu na vozíku

  Tři vnější kapsy pro podběrákovou tyč, 
vidličky, podběrák a nebo bouřkové tyče

  Tři kompresní popruhy udrží pruty na místě

  Všechny pouzdra jsou zajištěny klipem

  Dostupné ve verzích 12ft a 13ft

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 5% Polyethylen 
+95% Polyurethan. Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
12 ft: 198 cm x 24 cm
13 ft: 210 cm x 24 cm

  Speciální profil pro pruty s 50 mm očkem

  Vyztužené madla z materiálu EVA

  Rozšířený tvar a dvojité robustní zipy na zadní straně 
předcházejí poškození Vašeho vlasce během transportu

  Vrchní 15 cm část je bez zipu, tudíž 
při otevření prut nevypadne 

  Pouzdro pojme i velké navijáky Big Pit

  Smyčka na zavěšení v horní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyurethan. Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
10 ft: 165 cm x 24 cm
12 ft: 198 cm x 24 cm
13 ft: 210 cm x 24 cm

€ Kč

CLU193 Royale 4-Rod Quiver Combo 
inc 3x 12ft Jacket

189,99 4,940

CLU173 Royale 4-Rod Quiver Combo
inc 3 x 13ft Jacket

199,99 5,200

€ Kč

CLU244 Royale 10ft Rod Sleeve 34,49 897

CLU194 Royale Single 12ft Jacket 38,49 1,001

CLU174 Royale Single 13ft Jacket 39,99 1,040

Pevné a tvarované ramenní popruhy EVA, 
které zabraňují posouvání při používání. 

Všechny spony a přezky jsou vyrobeny z 
nylonu, odolného proti rozbití. 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ROYALE® TAŠKY

ROYALE®
TRI-SLEEVE 12 & 13FT

ROYALE® 
TRI-SLEEVE 12FT 3-PIECE

  Navrženo pro uložení 3 x 13 ft prutů

  Lze uložit i pruty s 50 mm očkem a velkými navijáky

  Ideální pro rybáře, kteří chtějí dopravit 
tři pruty až na místo lovu 

  Vyztužená EVA madla

  Externí kapsa na skladování podběráku

  Oboustraný, polstrovaný ramenní popruh 

  Nový model 13 ft k dostání samostatně 

  Hlavní vnější material:100% Polyester 

  Rozměry: 
12 ft: 192 cm x 36 cm x 30 cm
13 ft: 203 cm x 37 cm x 30 cm

  Navržen tak, aby dokázal pojmout 3 x 12 ft 
kaprových prutů jako je Warrior S 3-díl

  Dokáže také pojmout velké big pit navijáky

  Ideální pro rybáře, kteří chtějí přepravit 
tři pruty na lovné místo 

  Ideální pro rybáře s malými auty 

  Vyztužená EVA madla

  Vnější kapsa pro podběrák 

  Oboustranný, polstrovaný ramenní popruh 

  Ideální pro nové  teleskopické pruty EOS 

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyster 

  Rozměry: 135 cm x 30 cm x 30 cm

€ Kč

CLU281 Royale 12ft Tri-Sleeve 86,99 2,262

CLU294 Royale 13ft Tri-Sleeve 104,99 2,730

€ Kč

CLU296 Royale Tri-Sleeve 12ft 3pc 92,99 2,418

Odolný a voděodolný materiál 1200 
denier polyester, který je použitý na všech 
produktech v této řadě

Robustní, odolné dvojité 10 mm zipy jsou 
standardem v celé řadě
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ROYALE®
2 ROD SLEEVES

ROYALE® 
BROLLY CARRYALL SYSTEM 

  Pouzdro pojme dva kompletní pruty

  Pouzdro pojme velké navijáky i pruty s 50 mm očkem

  Ideální pro rybáře, kteří používají pouze dva pruty

  Ideální pro skladování marker a spodových prutů

  Otočný, polstrovaný ramenní popruh

  K dispozici ve verzích 10 ft a 12 ft

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Rozměry: 
10 ft: 162 cm x 26 cm x 26 cm
12 ft: 192 cm x 34 cm x 26 cm

  Ideální pro použití s brolly řady Royale či Ultra 60

  Pojme samotné pruty, Single Rod Jackets, Royale 
2-Rod Sleeve, Royale Tri-Sleeve, Voyager Tri Sleeve 
nebo Single Rod Jackets do vnější kapsy

  1200 Denier Treated Polyester

  Odolné dvojité 10 mm zipy

  Konfigurace zipů zajišťuje snadné ukládání prutů

  Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

  Vyztužená EVA madla

  Kompresní popruhy

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Rozměry: 172 cm x 32 cm x 28 cm

€ Kč

CLU268 Royale 12ft 2-Rod Sleeve 81,99 2,132

CLU269 Royale 10ft 2-Rod Sleeve 69,99 1,820

€ Kč

CLU264 Royale Brolley Carryall System 46,49 1,209

Pevné a tvarované ramenní popruhy EVA, 
které zabraňují posouvání při používání. 

Všechny spony a přezky jsou vyrobeny z 
nylonu, odolného proti rozbití. 

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ROYALE® TAŠKY

ROYALE® BEDCHAIR BAG

  Dostupný ve velikosti Large (pro lehátka R1,R2, Warrior 2, 
Flatliner a Flatliter MK2) 
a velikosti XL (pro R3 a Warrior 2 XL)

  Hodí se na většinu lehátek na trhu

  Prostor, který hravě pojme lehátko 
i se spacákem a polštářem

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU237 Royale XL Bedchair Bag 76,99 2,002

CLU238 Royale Large Bedchair Bag 76,99 2,002

ROYALE® SLEEPING BAG CARRYALL

  K dispozici ve dvou velikostech – Standard 
a XL (pro Kingsize Sleeping Bags)

  Ideální pro přepravu spacáku po Vašich revírech

  Zesílená voděodolná základna 

  Odolné dvojité 10mm zipy

  Vyztužená madla z materiálu EVA

  Zesílené stahovací pásky pro kompresní uložení

  Vnější materiál: 100% Polyester, Základna: 100% PVC

€ Kč

CLU259 Royale S Bag Wrap Standard 36,49 949

CLU260 Royale S Bag Wrap XL 43,49 1,131

Obsah není 
součást balení

Odolný a voděodolný materiál 1200 
denier polyester, který je použitý na všech 
produktech v této řadě

Robustní, odolné dvojité 10 mm zipy jsou 
standardem v celé řadě

Všechny spony a přezky jsou vyrobeny 
z nylonu, odolného proti rozbití
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ROYALE® LEAD & BITS BAG

  Univerzální úložiště pro olova, Method 
krmítka a menší příslušenství

  Vyztužené madla z materiálu EVA

  Kapsa ze síťoviny na zip

  Dvě tuhé přepážky na suchý zip pro 
přízpůsobení dle vlastní potřeby

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen,  Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 22 cm x 8 cm x 14 cm

€ Kč

CLU178 Royale Lead and Bits Bag 28,49 741

Obsah není 
součást balení

Obsah není 
součást balení

ROYALE® 
ALARM POUCH

  Materiál High Denier Polyester

  Ochranné polstrování

  Zajištění šňůrkou

  Vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyurethan, 
Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU255 Alarm Pouch 10,39 270

ROYALE® BUZZ BAR BAG

  Perfektní řešení pro přepravu vašich hrazd, 
vidliček,signalizátorů a ostatních pomůcek

  Pásky ze suchých zipů, které udrží hrazdy na místě

  Výborně polstrované pro maximální ochranu

  Dvojité 10mm zipy

  Vnější materiál: 100% Polyester 
Výplň: 100% Polyethylen 
Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
2-3 rods - 51 cm x 6 cm x 23 cm € Kč

CLU182 Royale 2-3 Rod Buzz Bar Bag 29,99 780

ROYALE® DIP BAG

  Navrženo pro uložení speciálních 
nástrah, dipů a liquidů

  Vyztužené madlo z EVA 
materiálu na vrchní části

  Síťovaná kapsa na horní části pro 
jehly, pomůcky, zarážky, atd.

  Dodáváno se šesti Fox 
šroubovacími dózami

  Vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyethylen, 
Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 25cm x 12cm x 16cm

€ Kč

CLU177 Royale Dip Bag 34,49 897

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ROYALE® TAŠKY

ROYALE® CARRYALL X-LARGE

ROYALE® CARRYALL LARGE

ROYALE® CARRYALL MEDIUM

  Masivní kapacita 128l

  Šest externích kapes:
- Přední kapsa pojme  Double F – Box a dvě tašky na 
příslušenství
- Dvě zadní kapsy, které dokáží pojmout Double F- Box
- Velká boční kapsa pojme jeden F – Box
- Malé boční kapsy umožňují snadný přístup, 
menší kapsy pojmou malé tašky na příslušenství, 
větší kapsa střední tašku na příslušenství 

  Hlavní vnější materiál: 100% Polyester / Výplň: 
100% Polyethylene, Podšívka: 100% Polyester

  Kapacita 80 litrů

  Tři vnější kapsy:
- Přední kapsa pojme Large double F Box a Medium 
Accessory bag
- Dvě boční kapsy pojmou jeden Large 
a jeden Medium accessory bag

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

  Kapacita 56 litrů

  Tři vnější kapsy:
- Přední kapsa pojme Large Single F Box
- Dvě boční kapsy pojmou jeden Large 
nebo dva Medium Accessory Bags

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU167 Royale Carryall XL 86,99 2,262

€ Kč

CLU168 Royale Carryall L 76,99 2,002

€ Kč

CLU169 Royale Carryall M 65,99 1,716

ROYALE® BARROW BAGS

  K dostání ve verzích Compact, 
Standard a  nové XL velikosti

  Vyrobeno ze 100% 1200 Denier Polyester Nylonu

  Tvarovaná základna a víko

  Ideální pro bezpečné uložení na vozík

  Dvojité odolné 10 mm zipy

  2x vnější boční kapsy pro skladování drobné bižuterie

  Verze Compact a Standard obsahují 1x vnější 
kapsu ve střední části pro uložení boxu

  XL verze má 2x vnější přední kapsu pro 
tackle box a další úložný prostor 

   Vyztužené madlo EVA materiálu

   Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Rozměry:
Compact - L 50 cm x W 35 cm x H 44 cm 
Standard - L 60 cm x W 38 cm x H 42 cm
X-Large - L 82 cm x W 36 cm x H 44 cm

€ Kč

CLU270 Royale Barrow Bag Compact 92,99 2,418

CLU271 Royale Barrow Bag Standard 104,99 2,730

CLU295 Royale Barrow Bag XL 144,99 3,770
Compact

Standard
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ROYALE® 40L RUCKSACK

  Ideální pro stále se přemísťující se rybáře

  Plně nastavitelné popruhy s 3D síťovinou na ramenou 
a zádech pro lepší prodyšnost

  40l uložný prostor v hlavní části

  Čtyři vnější kapsy: 
- Přední kapsa pojme large double F Box
- Kapsa na vrchní části pojme medium double F Box
- Dvě boční kapsy pojmou jeden velký nebo tři malé 
Accessory Bags

  Plně nastavitelný ramenní popruh a bederní pás

  Kapsa ze síťoviny na vrchní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 85% Polyethylen+ 
15% Polyurethan, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU195 Royale Rucksack - 40ltr 81,99 2,132

ROYALE® COOLER BAG

  Tepelná izolace snadno omyvatelná

  Perfektní pro uložení nástrahy, jídla 
nebo pití během výpravy

  Vyztužená madla z materiálu EVA

  Dvojité 10 mm zipy

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyethylen Terephtalát

€ Kč

CLU190 Royale Cooler Bag 54,99 1,430

ROYALE® BARROW FRONT BAG

  Navržen tak, aby se vešel na přední část 
Royale a Royale XT vozíků

  Odolné dvojité 10 mm zipy

  Suchý zip v přihrádce pro přehledné uložení

  Perfektní pro uložení láhví nebo dalších těžkých předmětů, 
které rozprostřou váhu okolo předního kola vozíku

  Ztužená základna

  Rukojeť na vrchní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň:100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU265 Royale Barrow Front Bag 46,49 1,209

Kapsa na vrchní části ruksaku 40l byla 
navržena tak, aby se do ní vešel střední 
Medium Double F-Box

ROYALE® 
BOILIE/STALKING POUCHES

  Ideální pro udržení nástrah po ruce při 
zakrmování prakem nebo kobrou

  Skvělý pro rybáře, kteří praktikují tzv. 
Stalking, kteří rádi cestují na lehko

  Vyrobeno ze stejně kvalitního 
materiálu jako zbytek řady Royale

  Praktické kapsy na zip pro uložení 
potřebného příslušenství

  Nastavitelný bederní pás

  K dispozici ve verzích: Standard a XL

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Rozměry: Std - 29 cm x 20 cm x 14 cm
XL - 35 cm x 26 cm x 20 cm

€ Kč

CLU242 Royale Boilie 
Pouch Std

15,49 403

CLU243 Royale Boilie 
Pouch XL

20,99 546

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Obsah není 
součást balení

Fox2018_92-105.indd   99 15/12/2017   19:40:37



www.foxint.com

®

ROYALE® TAŠKY

ROYALE® COMPACT BUCKETS

  Ideální pro mobilní rybáře, kteří vyžadují 
praktické zavazadlo pro uložení boilies, 
pelet, mixů a ostatních návnad

  K dostání ve dvou verzích – Medium a Large¨

  V prázdném stavu lze umístit do 
sebe, tudíž úspora místa

  Snadné čištění

  Víko s dvojitými zipy a sponami (pouze u verze Large) 
pro udržení obsahu déle čerstvým a zabraňující rozlití

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% PVC

  Rozměry: 
Large - H 30 cm x Ø32 cm 
Medium - H 16 cm x Ø28 cm

€ Kč

CLU191 Royale Compact Bucket Large 31,99 832

CLU192 Royale Compact Bucket Med 23,99 624

ROYALE® BAIT BAG

  Ideální pro udržení zamraženého boilie 
nebo mrtvé nástrahy v dobrém stavu

  Lze použít také pro chlazené 
potraviny a skladování nápojů

  Jedna vnitřní odnímatelná tepelně lemovaná přihrádka

  Plně tepelně lemované, snadno omyvatelné

  Tři vnější kapsy:
- Přední kapsa pojme jeden Large Single F Box
- Každá ze dvou zadních kapes pojme jeden Large

  Accessory bag nebo Rig Wallet

  Kapsa na zip v horní části

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyethylen

  Rozměry: 54 cm x 31 cm x 38 cm

€ Kč

CLU189 Royale Bait Bag 86,99 2,262

ROYALE®
AIR DRY BAGS

  K dostání ve verzích Medium a Large

  Ke každému saku je zdarma 
menší sak na sušení nástrah

  Zesílené zavěšovací/nosící úchyty

  Stahovací šňůrka ve vrchní části

  Vnější materiál: 100% Polyester

€ Kč

CLU272 Large Air Dry Bag 16,49

CLU273 Medium Air Dry Bag 15,49

ZDARMA 
s taškou na nástrahy

Taška Royale Bait Bag má tepelně izolovaný 
vnitřní prostor, který udrží Vaše potraviny 
na nástrahu čerstvé. Izolaci lze snadno čistit, 
aby se zajistilo, že Vaše taška a nástraha 
bude vždy v perfektní kondici

Fox2018_92-105.indd   100 15/12/2017   19:40:54



101

2018
®

ROYALE® COOLER FOOD BAG SYSTEM

  Centrální kapsa je tepelně izolována a je snadno 
omyvatelná, komora je rozdělena na dvě části v 
poměru 60:40 pro oddělené skladování potravin

  Dvě velké polstrované vnější kapsy s dvojitým 
zipem pro vařič, konzervy a další doplňky

  Velká přední kapsa se rozevře a obsahuje: 2x 
nerezové nože, vidličky, lžíce a malé lžičky, 2x černé 
melaminové talířky s logem Fox, 2x zelený hrnek, 
1x vývrtka, 1x plastové prkénko, 2x velké šroubovací 
dózy, 2x malé šroubovací dózy, 1x fleecový ručník

  Vnitřní zapuštěný úložný prostor pro olej, kečup, 
omáčky a postředky na umývání nádobí

  V celé délce 10 mm zipy

  Vnější funkce: dvě odnímatelné, tepelně 
lemované části na láhve se stahovací 
šňůrkou na vrchní části pro víno,vodu

  Nastavitelný a odnímatelný ramenní popruh

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 67cm x 34cm x 30cm

€ Kč

CLU235 Royale Cooler Food Bag System 129,99 3,380

ROYALE® COOKSET BAGS

  Výsledek velké poptávky

  K dispozici ve dvou velikostech

  Verze Large pojme Fox 
4-Piece Cookware Set

  Verze Standard pojme Fox 
3-Piece Cookware Set

  Zesílené dno

  Vyztužené madlo z materiálu EVA

  Dvojité odolné 10 mm zipy

  Vnější materiál: 100% Polyester

€ Kč

CLU276 Cookset Bag (3pc) 14,49 377

CLU277 Cookset Bag (4pc) 15,49 403

ROYALE® MUG 

  Plastový hrnek v zelené barvě je 
perfektní pro horké nápoje

  Vyroben se zlatou hlavou Fox

€ Kč

CLU252 Royale Mug 4,99 130

ROYALE®
1 & 2 MAN DINNER SETS

  Vyztužené madla z materiálu EVA

  Ideální pro krátké vycházky

  Verze 1  Man se dodává: 1x ocelový nůž, vidlička, 
lžíce a čajová lžička, 1x čtvercový melamin talíř 
s logem Fox, 1x zelený hrnek, 1x vývrtka, 1x 
plastové prkénko, 1x velká šroubovací dóza, 1x 
malá šroubovací dóza, 1x fleecový ručník

  Verze 2 Man se dodává: 2x ocelový nůž, vidlička, 
lžíce a čajová lžička, 2x čtvercový melamin talíř 
s logem Fox, 2x zelený hrnek, 1x vývrtka, 1x 
plastové prkénko, 2x velká šroubovací dóza, 2x 
malá šroubovací dóza, 1x fleecový ručník

  Verze 2 man- Vnější materiál: 100% Polyester, 
Výplň: 100% Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

CLU240 Royale 1-Man Dinner Set 54,99 1,430

CLU241 Royale 2-Man Dinner Set 69,99 1,820

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Obsah není 
součást balení
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ROYALE® TAŠKY

ROYALE® ACCESSORY BAGS

  Navrženo pro uložení do vnějších kapes 
Royale Rucksaků, Carryal a Bait Bag

  K dispozici ve třech velikostech - Large, Medium a Small

  Na víku kapsa ze síťoviny

  Na velké verzi madlo z materiálu EVA 

  Vnější materiál: 100% Polyester

  Rozměry: 
L - 26.5 cm x 8 cm x 17 cm
M - 22 cm x 8 cm x 13 cm
S - 16 cm x 8 cm x 10 cm

€ Kč

CLU179 Royale Accessory Bag - L 20,99 546

CLU180 Royale Accessory Bag - M 18,49 481

CLU181 Royale Accessory Bag - S 16,49 429

ROYALE® REEL CASE

  Dvojité zipy a vyztužení pro maximální ochranu cívek

  Verze XL pojme i velké navijáky Big Pit

  Verze Large pojme všechny ostatní navijáky

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 100% 
Polyethylen, Podšívka: 100% Polyester

  Rozměry: 
Large - 22 cm x 10.5 cm x 16 cm
X.Large - 24 cm x 10.5 cm x 18 cm

€ Kč

CLU175 Royale Reel Case - L 16,49 429

CLU176 Royale Reel Case - XL 18,49 481

ROYALE® SPOOL TUBE

  Pouzdro navrženo tak, aby Vaše náhradní 
cívky udrželo ve stoprocentním stavu 

  Dodáváno se dvěma pěnovými přepážkami

  Velké pouzdro pojme tři velké big pit cívky: 
medium pouzdro pojme 3 cívky velikosti 10,000

  Dvojité zipy se spojeným poutkem pro snadnější přístup

  Vyztužený pro extra ochranu

  Vnější materiál: 100% Polyester, Výplň: 30% 
Polyurethan + 70% Polyethylen, Podšívka: 100% PVC

€ Kč

CLU186 Spool Tube Medium 15,49 403

CLU187 Spool Tube Large 17,99 455

BAIT & GLUG TUBS
  Ideální pro uložení nástrah

  Šroubovací víko pro uložení liquidů 

  Průhledný vzhled umožní snadné 
identifikování nástrahy

  K dostání ve velkých a polovičních verzích

  Šest dóz v balení

€ Kč

CAC393 Bait Tubs Full 
Size x6

17,99 468

CAC394 Bait Tubs Half 
Size x6

16,99 442

Obsah není 
součást balení

Obsah není 
součást balení
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FX GAS CANISTER COVER

  Odolné neoprenové tělo

  Zip na spodní části pro snadné vkládání plynové láhve

  Odolná základna pro větší ochranu

  Dvě elastické opěrné smyčky- jedna pro zapalovač 
a druhá pro lžíci

  Vejde se 500 g kartuš

  Vnější materiál: 100% Neoprén

€ Kč

CLU280 FX Gas Canister Cover 13,49 351

STAINLESS STEEL MUG

  Má náš chytlavý slogan - Find ‘em, Feed ‘em, Fox ‘em

  Navržen tak, aby Vaše nápoje udržel 
teplejší po delší dobu

  Snadné čištění

€ Kč

CLU254 Stainless Black XL 400ml Mug  14,49 377

Voděodolný EVA materiál se svařovanými 
švy pro dokonalou nepropustnost

Rukojeti z polyesterového popruhu
s komfortní rukojetí EVA

Nožky na základně

AQUOS® EVA BAGS

  Vodotěsná konstrukce EVA se svařovanými 
švy, které zabraňují průniku vody

  Velké víko

  Dvojité vysoce odolné zipy

  Rukojeti z polyesterového popruhu 
s komfortní rukojetí EVA

  Nožky na základně

  Ideální pro rybáře, kteří chytají často z 
lodi a chtějí uchovat věci v suchu

  Mohou být také použity pro uschování nástrah/
spodmixů nebo mokrých předmětů, jako jsou saky, 
oblečení, brodící kalhoty (jen model 30l), atd…

  Rozměry: 
20 l - 37 cm x 26 cm x 27 cm
30 l - 40 cm x 26 cm x 30 cm

NOVINKA

€ Kč

CLU321 Aquos EVA Bag 20L 24,99 650

CLU322 Aquos EVA Bag 30L 29,99 780

 Dvě elastické smyčky- jedna pro zapalovač 
a druhá pro lžíci

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Obsah není 
součást balení
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VOZÍKY

EXPLORER® BARROW
  Unikátní designe, který z tohoto vozíku dělá jeden 
z nejuniverzálnějších vozíků na trhu

  Navržen tak, aby byl vhodný pro rybáře a jejich 
krátkodobé vycházky

  Rozšiřitelná hrazda na velkou přední tašku –  to 
umožňuje Camolite Barrow Bag (k dostání samostatně) 
tašku umístit přesně do přední části, když je vozík v 
režimu na delší vycházky a na vozíku je převáženo i 
lehátko. Při lovu bez lehátka, jednoduše zasuňte přední 
část stojanu a otočte Barrow Bag tak, aby směřoval 
směrem k Vám. Konstrukce zajišťuje, že bude vozík 
naprosto vyrovnaný a stabilní a to jak při použití na 
krátké vycházky, tak i na delší výpravy

  Ergonomicky tvarované odnímatelné rukojeti

  Robustní ocelový rám 

  Rychloupínací kolo s pneumatikou

  Otočné bahenní nohy s dírami na kolíky

  Kompaktní tvar, který se ve sbaleném stavu složí i do 
nejmenších aut

  Dodáváno s dvěmi univerzálními popruhy  FX Universal  
Barrow

  Dodáváno s Camo taškou, která se připevní do středu 
rámu, který pak slouží pro uložení Camolite Storage 
tašek (k dispozici samostatně)

  Skladovací Camo taška má boční přístup, takže se do 
tašky dostanete bez nutnosti vyskládávání celého 
vozíku

  Dodáváno s úložnými šíťovými kapsami (s bočním 
přístupem), které sedí na obou stranách kola, pro 
ukládání láhve s vodou apod.

  Kompaktibilní s  řadou Camolite tašek

€ Kč

CTR012 Explorer Barrow 219,99 5,720

EXPLORER® BARROW DELUXE

  Na stejném základu jako jedinečný vozík Explorer, ale s 
některými dalšími vylepšeními!

  Navržen tak, aby umožňoval lov doslova přímo z vozíku, 
což jej činí ideálním pro rybáře vyznávající krátké 
výpravy, často se přemísťující se rybáře a také pro 
rybáře, kteří potřebují odvézt velké množství vybavení 

  Hlavní rozdily proti klasickému vozíku Explorer: delší 
ergonomicky tvarované odnímatelné rukojeti, širší 
nákladní prostor a síťové kapsy na obou stranách 
kola pro ukládání potřebných pomůcek, jako je třeba 
láhev na vodu, nastavitelná výška předního roštu pro 
připevnění 2 x Low Level tašek nebo 1 x Low Lever a 1 x 
Compact Barrow Bag tašky, která může být připevněna 
a dodávána s taškou Voyager Under Barrow

  Voyager Under Barrow Bag je taška opatřena tvrdou 
základnou, která zabraňuje propadnutí, odnímatelnou 
přepážkou, která umožňuje separátní oddělení Storage 
Bags a postranními zipy pro přístup k obsahu tašek, bez 
nutnosti vyložení celého vozíku

  Další vlastností tašky Voyager Under Barrow je vnější 
kapsa na zip, ve které je umístěn voděodolný přehoz v 
unikátním Fox Camo vzoru

  Funkce rozšířitelného předního nosiče tašek – umožní, 
aby taška Voyager nebo Camolite Barrow Bags nebo 
Low Level Bags (všechny dostupné samostatně) mohly 
být umístěny v přední části a tím umožní při delších 
vycházkách odvézt i lehátko. Nicméně v případě 
krátkých vycházek bez nutnosti lehátka, stačí přední 
nosič zasunout a tašky jednodušše otočit a umístit 
na rám směrem k sobě. Konstrukce vozíku zajišťuje 
vybalancované řízení při použití v módu krátkých i 
dlouhých vycházek

  Opatřen robustním ocelovým rámem s vysokou 
pevností, rychloupínacím systémem kola s pneumatikou 
a otočnými patkami s hroty

  Kompaktní konstrukce, která zabírá velmi malý prostor 
kufru auta

  Dodáváno se dvěma univerzálními popruhy, které jsou 
ideální pro připevnění k okům na rámu

  Kompaktibilní s řadami tašek Voyager a Camolite 

€ Kč

CTR013 Explorer Deluxe Barrow 239,99 6,240

Camo přehoz je dodávaný společně 
s vozíkem Deluxe Explorer

Síťové kapsy s bočním přístupem, které jsou 
ideální pro uložení láhví s vodou

Taška Deluxe Under Barrow je opatřena  
odnímatelnou poličkou

Rozšiřitelný přední nosič pro umístění tašky, 
aby dokonale vyvážila vozík

Oba modely Explorer jsou dodávány 
s dvěma popruhy

NOVINKA
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ROYALE® CARP BARROW
  Vlastnosti, které z něho dělají dokonalou investici 
v poměru ceny a výkonu

  Široká konstrukce, aby se pohodlně vešlo veškeré Vaše 
vybavení

  Snadné a rychlé naložení

  Rychloupínací systém kol

  Upevňovací poutka na konstrukci pro použití s FX 
Universal Barrow popruhy

  Ergonomicky tvarované rukojeti

  Nízký profil

  Otočné nohy s hroty pro extra stabilitu

  Pneumatika a kolo s ložisky

  Dodáváno s taškou pod vozík

  Ideální pro použití s taškami Royale Barrow Bags 
(na straně 99)

ROYALE® XT CARP BARROW (NEDOSTUPNÉ V UK)

  Založeno na stejném designu jako standardní vozík 
Royale s rozšiřitelnými boky

  Široká konstrukce pro naložení kompletního vybavení

  Snadná a rychlá změna nákladové délky

  Nastavitelná délka bočních stran

  Rychloupínací systém kola

  Upevňovací poutka na konstrukci pro použití s FX 
Universal Barrow popruhy

  Ergonomicky tvarované rukojeti

  Nizký profil

  Otočné nohy s hroty pro extrémní stabilitu

  Pneumatika a kolo s ložisky

  Dodáváno s taškou pod vozík

  Ideální pro použití s taškami Royale Barrow Bag
(Na straně 99)

€ Kč

CTR009 Royale Carp Barrow with Bag 189,99 4,160

€ Kč

CTR010 Royale Carp Barrow XT incl.Bag 209,99 4,680

Kompaktní tvar při zabaleném stavu

Dodáváno s nafukovacím kolem

Tvarované smyčky pro upevnení popruhů

Ergonomicky tvarované rukojeti

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ČLUNY A 
MOTORY

Jsou tomu jenom tři roky, kdy jsme vstopili na trh s nafukovacími 
čluny, ale nárust popularity našich výrobků v tomto segmentu je 

ohromující. Zdá se, že není týdne, kdy bychom nedostali pozitivní 
zpětnou vazbu prostřednictvím sociálních medií, e-mailu nebo 

na výstavách od spokojených uživatelů po celém světě! Do naší 
existující nabídky jsme nepřidali žádné nové velikosti pro rok 2018 

a raději jsme zůstali věrní vyzkoušeným a osvědčeným velikostem roku 
2017, kterými jsou FX200, FX240, FX290 a FX320. Nicméně, pro svou 

velkou popularitu produktů ve verzi Fox Camo, jsme po předchozích 
modelech FX200 a FX240 přidali i větší modely FX290 a FX320 ve verzi 

Fox Camo!

Všechny naše čluny FX jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů a jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly požadavkům moderního rybáře. Čtyři velikosti, které jsou v současné době k dispozici 

v tomto sortimentu, pokrývají mnoho různých situací u vody, což znamená, že ať již hledáte člun na 
zakrmování, zavážení, zdolávání, či lov ze člunu, tak si můžete být jistí, že v naší řadě FX naleznete 

přesně to, co hledáte.

Kromě řady nafukovacích člunů vyrábíme také tři modely elektromotorů FX Pro a některé další užitečné 
příslušenství, jako dobíjecí tlakovou pumpu, či Black Label Line Guards, které Vám pomohou položení 

návazce na ty správné místa pomocí člunu, které by normálně pro Vás byly nedosažitelné.
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ČLUNY 

FX 320
  Nejdelší model v nabídce měří 3,2metrů

  Ideální pro dlouhé výpravy a pro lov ze člunu

  Navržen pro velkou stabilitu i při v horších podmínkách 

  0.9 mm silný olivově zelený materiál

  Přídavná madla

  Plně nastavitelné sedadlo

  Zesílené spodní a boční části pro maximální ochranu

  Dodáváno s černými vesly

  Čtvercový tvar vesel pro větší výkon

  Nerezový tažný/kotevní bod

  Dodáváno se zrcadlem pro montáž motoru a sonaru

  Kotevní bod v přední části

  Samostatně nafouknutelný kýl pro větší stabilitu

  Dodáváno s nožní pumpou

  K dispozici dvě verze: jedna verze s nafukovací 
vysokotlakou podlahou (snadný přístup k nafukovacímu 
otvoru v kýlu) a druhá s pevnou skládací dřevěnou 
podlahou s hliníkovými lamelami

  Nyní dostupné také ve Fox Camo verzi (pouze s pevnou 
podlahou)

Plně nastavitelné sedlo

Dřevěná podlaha dostupná samostatně

Zesílené montážní body pro motor

K dispozici také verze s nafukovací podlahou

€ Kč

CIB005 FX 320 Infl atable Boat (inc. Air Matress Floor) 1.190.99 30.966

CIB006 FX 320 Infl atable Boat (inc. Black Marine Ply Floor) 1.190.99 30.966

CIB016 FX 320 Camo Infl atable Boat (inc. Black Marine Ply Floor) NOVINKA  1.249.99 32.500

DODÁVÁNO S

  Nožní pumpou

Rozměry zabaleného člunu: 112 cm x 58 cm x 32 cm
Hmotnost: Air 49.7 kg/ Ply 64 kg
Maximální zatížení: 560 kg
Výkon:  15hp
Rozměr zabalené 
nafukovací podlahy:  95 cm x 50 cm x 10 cm
Váha nafukovací podlahy: 10.2kg
Rozměry pevné podlahy:  110 cm x 32 cm x 14 cm
Hmotnost: 24.6 kg
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192cm

38cm

154cm78cm

290cm

Zesílené rukojeti

Zesílené spodní koleje

Pevná zadní deska

Nerezové oko pro tažení/kotvení

FX 290

€ Kč

CIB002 FX 290 Infl atable Boat (inc Air Matress Floor) 984.99 25.610

CIB015 FX 290 Camo Infl atable Boat (inc Black Marine Ply Floor) NOVINKA 1.044.99 27.170

DODÁVÁNO S

  Nožní pumpou

Rozměry zabaleného člunu: 110 cm x 58 cm x 35 cm
Hmotnost: 40 kg
Maximální zatížení: 510 kg
Výkon:  10hp

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

Nafukovací podlaha u všech zelených modelů

  Univerzální model, který je ideální pro celou řadu 
úkolů – zavážení, krmení, vyprošťování ryb a dokonce 
cíleného rybolovu ze člunu

  Navržen tak, aby byl velice stabilní na vodě v každých 
podmínkách 

  Velmi odolný 0,9 mm materiál v olivové barvě

  Dodáváno s 2,9 m dlouhou nafukovací podlahou 

  Přídavná madla pro přenášení

  Plně nastavitelné sedadlo

  Zesílená boční strana a lišty na spodní straně pro větší 
ochranu

  Dodáváno s černými vesly

  Čtvercová vesla pro lepší výkon

  Přední nerezové oko pro kotvení nebo tažení

  Zadní zrcadlo pro motor

  Dodáváno se zadním pevným zrcadlem pro připevnění 
sonaru a motoru

  Samostatně nafukovací kýl pro lepší stabilitu

  Samostatná nafukovací podlaha s otvorem pro snadný 
přístup ke kýlu

  Dodáváno s nožní pumpou

  Nyní dostupné také ve Fox Camo verzi s laťkovou 
podlahou
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ČLUNY A MOTORY

FX 240

  Skvělý všestranný pomocník, ideální pro celou řadu 
využití – krmení, zavážení, přemisťování a zdolávání ryb

  Měří 2,4 m 

  Odolná robustní 0.9 mm olivová tkanina 

  Plně nastavitelné sedadlo 

  Zesílená boční strana a kolejnice pro zvýšení ochrany 

  Černá vesla

  Čtvercové pádla pro lepší výkon

  Nerezový přední kotevní/ tažný bod

  Dodává se zadním zrcadlem pro připevnění echolotu 
nebo motoru

  Laťková podlaha (lze sbalit dohromady)

  Dodáván s nožní pumpou

  K dostání ve verzi Fox Camo

FX 200

  Nejmenší člun z naší nabídky měří 2 metry

  Dodáváno se zadním zrcadlem pro montáž sonaru a 
motoru

  Olivově zelený materiál 0,7 mm

  Přídavné madla

  Plně nastavitelné sedadlo pomocí kolejnice

  Dodáváno se dvěma vesly v černé barvě

  Nerezový přední tažný/kotevní bod

  Lamelová podlaha (lze sbalit dohromady se člunem)

  Dodáváno s nožní pumpou

  K dostání ve verzi Fox Camo

€ Kč

CIB004 FX 240 Infl atable Boat (inc. Slat Board Floor) 699.99 18.200

CIB014 FX 240 Camo Inflatable Boat (inc. Hard Back Slat Floor) 729.99 18.980

€ Kč

CIB007 FX 200 Infl atable Boat (inc. Hard Back Marine Ply Floor) 649.99 16.900

CIB013 FX 200 Camo Inflatable Boat (inc. Hard Back Slat Floor 679.99 17.680

Špičková kvalita držáků vesel

Laťková podlaha

Kolejnice pro větší ochranu

Laťková podlaha

Rozměry zabaleného člunu: 105 cm x 58 cm x 32 cm
Hmotnost: 32 kg
Maximální zatížení: 240 kg
Výkon:  5hp

Rozměry zabaleného člunu: 110 cm x 58 cm x 35 cm
Hmotnost: 22 kg
Maximální zatížení: 200 kg
Výkon:  2.2hp

Dodáváno 
s nožní 
pumpou

Dodáváno 
s nožní 
pumpou
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FX PRO ELECTRIC OUTBOARD MOTORY 

  Dostupné ve třech velikostech - 35 lb, 45 lb a 55 lb

  Hliníková hřídel

  Rychloupínací tyč s různými úhly fixace

  Ukazatel stavu baterie na horní části motoru 

  Všechny modely na napětí 12V

  Nylonem vyztužené držáky

  Polykarbonátová vrtule 

  Hliníkový kryt motoru

  Model 35 lb je vybaven dvoulistou vrtulí

  45 lb a 55 lb modely jsou vybaveny třílistou vrtulí

€ Kč

CEN006 FX Pro 35lbs 2 Blade Prop 239.99 6.240

CEN007 FX Pro 45lbs 3 Blade Prop 269.99 7.020

CEN008 FX Pro 55lbs 3 Blade Prop 289.99 7.540

RECHARGEABLE 
AIR PUMP/DEFLATOR

  Nabíjecí kompresor pro nafouknutí a vyfouknutí člunu

  12V/240V

  Dodává se s pouze evropskou verzí zástrčky

€ Kč

CIB003 Rechargable Air Pump / Defl ator 56.99 1.482

Rychoupnací krokodýlí svorky

Polykarbonové vrtule

LED display pro zjištění rychlosti a nabití 
baterie

Snadné připevnění k zrcadlu

BLACK LABELTM 
LINE GUARDS

  Navrženo pro našroubování na vidličku/ 
bouřkovou tyč pro ochranu před 
travinami/ překážkami při vedení vlasce 

  K dispozici dva modely: C-Guard a Y- Guard 

  Y-Guard je určena především k použití 
při přímém vedení vlasce, například 
přes traviny či překážky ve vodě

  C-Guards je určena především k použití 
při nepřímém vedení vlasce okolo 
překážek či travin. Také může sloužit při 
lovu “za roh” pod extrémním úhlem.

  Obě verze jsou opatřeny reflexními 
páskami pro snadné nalezení při 
nočním svícení čelovkou

€ Kč

CAC688 C-Line Guard 13.49 351

CAC689 Y-Line Guard 13.49 351

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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STOJANY 
A VIDLIČKY

Stejně jako u jiných našich produktových řad, je nabídka Fox 
stojanů a vidliček velmi rozsáhlá a detailní. Výrobky této řady 

pokryjí všechny možné situace, do kterých se rybáři na celém světě 
dostanou. Jedná se o vysoce kvalitní produkty, které byly navrženy 

s ohledem na využití při různých kaprařských stylech lovu.

Na stranách v této sekci naleznete nejen řadu stojanů určených spíše pro menší revíry, ale 
také ty větší využitelné na extrémně velkých revírech a samozřejmě také vidličky či hrazdy 

především pro ty z vás, kteří neradi používají stojany. Kromě toho máme v nabídce samozřejmě 
také celou řadu doplňků, jakou jsou například rohatinky, uši k hlásičům, či stabilizéry, pro zajištění 

kompletního sortimentu v této kategorii. 

Mnoho z vyzkoušených a ověřených produktů uvedených v katalogu pro rok 2017 zůstává v nabídce 
i pro rok 2018 a to z jednoho prostého důvodu a to, že jsou ve svých kategoriích těmi nejpopulárnějšími 

na trhu. I tuto naši řadu jsme však doplnili o několik málo nových produktů, jako je například Black 
Label Complete 3- Rod Pod, inovativní uši s nastavitelným sklonem konektoru hokejkového tvaru či užší 

Black Label hrazdy pro rybáře, kteří vyznávají UK styl a chtějí mít pruty velmi blízko sebe. 
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SKY POD® - 3 ROD & 4 ROD

  Navrženo pro maximální stabilitu, kterou uplatníte na 
největších revírech a řekách po celé Evropě

  Délka těla je nastavitelná, aby odpovídala všem 
standartním délkám prutů

  Nastavitelné rozevření noh

  Pruty mohou být umístěny libovolně od horizontální 
polohy až do téměř svislé

  Zadní hrazda může být posouvána libovolně po těle 
stojanu

  Dodáváno s pouzdrem 

  K dispozici ve verzích na 3 nebo 4 pruty

€ Kč

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag 419.99 10.920

RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag 454.99 11.830

DODÁVÁNO S

  S přepravní taškou

SKY POD® BUTT CAP

Unikátně tvarované tělo Sky Podu zaručuje 
bezpečné postavení a zajištění pomocí Cam 
Loks zámků

Ergonomicky navržené šrouby umožňují 
přesné nastavení rozteče hrazd

Rozměry:

DÉLKA
105 cm až 205 cm

VÝŠKA
16,5 cm až 94 cm (krátké nohy)
114 cm až 192 cm (dlouhé nohy)

ŠÍŘKA
76 cm až 140 cm (mezi dlouhýma nohama)

€ Kč

RP3576 Sky Pod Butt Caps 11.99 285
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RANGER® MK2 POD - 3 ROD & 4 ROD

  Jeden z nejvšestranějších stojanů na trhu

  Jedinečný uzamykací mechanismus na nohách – není 
nutné zcela vyšroubovat nohy pro změnu úhlu (pouze 
2,5 otočky stačí)

  Silné nohy pro snížení prohýbání

  Nohy mají 6 možností nastavení pro extrémní 
všestrannost

  Schopnost rychlé přeměny ze standardního Ranger 
Rodpodu na konfiguraci Quad Pod (Tripod se čtyřma 
nohama) tím, že vysuneme držáky nohou ven z rámu 
a nasadíme zpět do úplného středu pomocí vložek 
(součástí balení)

  Nohy dodávány ve velikostech 40 cm,45 cm a 120 cm

  4 x upevňovací body pro ukotvení/zatížení stojanu

  Dvojité zámky “Double Cam”

  Rám z trubek pro extra stabilitu

  Nové mosazné závity odolné proti oxidaci

  Dodáváno s přepravní taškou, která má po celé délce zip 
a také po celé délce kapsu

  Ideální pro všechny druhy terénu, včetně největších 
vodních ploch, jezer a řek

  Hrazda na dva pruty k zakoupení samostatně

€ Kč

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit 339.99 8.840

CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit 359.99 9.360

DODÁVÁNO S

  S přepracovanou 
přepravní taškou 

Šest možností úhlů na nohách pro 
dokonalou flexibilitu

Dvojitý tvar konstrukce pro extra stabilitu 
a nastavení

Může být překonvertován na Quad Pod 
konfiguraci při posunutí noh ze zadní části 
do středu konstrukce

Dodáváno s 2x120cm předními  nohami 
pro lov na velké vzdálenosti

RANGER® MKII 
2X BUZZ BARS

€ Kč

CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars 41.49 1.079

Rozměry:

Délka 82 cm až 160 cm (včetně noh)

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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HORIZON® DUO POD - 3 ROD & 4 ROD

  Dvoj-kolejnicový design pro větší stabilitu

  Čtyři úhly nohou (umožňují špičky prutů natočit až ke 
hvězdám)

  Dvojité zámky “Cam levers” 

  Dva upevňovací body pro ukotvení/zatížení stojanu 

  Mosazné závity 

  Gumový “nárazník”, který chrání swinger před úderem 
do konstrukce stojanu

  Standardní délka nohou 33 cm a 25 cm

  Dostupné verze: na 3 pruty, na 4 pruty

  Taška součástí balení – Zahrnuje: Zip po celé délce, 
další úložné prostory pro XL nohy (možno dokoupit 
samostatně). Pouzdro je opatřeno i pásky na suchý zip 
pro upevnění Snag Ears

€ Kč

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod 159.99 4.160

CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod 179.99 4.680

Taška má speciální uložiště pro přídavné 
dlouhé nohy

Čtyři možné úhly nastavení nohou pro 
všestrannost použití

Dvojitý středový design pro přidání stability 
a nastavení

DODÁVÁNO S

  S přepravní taškou

HORIZON® DUO VOLITELNÉ DOPLŇKY

  Hrazdy na dva pruty k dispozici samostatně

  Přední nohy 91cm k dispozici samostatně – pokud 
chcete nasměřovat špičky prutů vzhůru

€ Kč

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars 41.49 1.079

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2 38.99 1.014

Rozměry:

DÉLKA
Délka: 92 cm až 168 cm (bez nohou)
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STALKER® POD PLUS

  Jeden z nejvíce prodávaných stojanů v Evropě

  Lehká odolná hliníková konstrukce, která je ideální pro 
mobilní a statické rybáře

  Hlavní centrální tělo je plně nastavitelné

  Všechny čtyři nohy jsou nastavitelné pro velkou stabilitu 
a všestrannost 

  Dodáváno s dvěmi hrazdami na 2 a 3 pruty

  Tři pozice nohou – vpřed, střední a vzad

  Dodáváno s přepravní taškou

€ Kč

CRP022 Stalker+ Pod 129.99 3.380

X-POD®+

  Stojan je robustní a velice praktický, takže jeho koupě je 
velice výhodná 

  Rozložení podobné jako u nůžek

  Nízké těžiště a konstrukce, která ze stojanu dělá velice 
stabilní záležitost

  Fox Cam Lok zámky

  Kompletně nastavitelné přední a zadní vidličky 
30 a 25 cm

  Obsahuje pár hrazd na tři pruty 

  Nastavitelná délka

  Velmi lehký a kompaktní design

€ Kč

RP3495 X Pod Plus 219.99 5.720

A-POD+™

  Založeno na stejném designu jako Stalker Plus, ale 
s přídavnými nohami a hrazdou na dva pruty

  Ideální pro začátečníky nebo pro rybáře, kteří mají 
napjatý rozpočet, ale pořád chtějí kvalitu Fox

  Rozšiřitelné tělo

  Lehký hliníkový rám

  Tři pozice nohou

  Dodáváno s hrazdou na tři pruty

  Dodáváno s pouzdrem zdarma

€ Kč

CRP023 A-Pod Plus 99.99 2.600

Velmi rychle, jednoduše a hlavně bezpečně 
lze za pomoci zámků nastavit do správné 
pozice hrazdy

Hlavní část stojanu lze rozšířit tak, aby 
vyhovoval různým délkám prutů

DODÁVÁNO S

  S přepravní 
taškou

DODÁVÁNO S

  S přepravní taškou

  2x hrazda na dva 
pruty

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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BLACK LABEL™ - COMPLETE 3 ROD POD

  Obsahuje všechny položky, které potřebujete k 
sestavení kompletního stojanu na tři pruty 3-Rod Black 
Label Compact Rod Pod

  Set obsahuje: 1 x Compact Pod, 2 x 15 cm Cam Lok 
Banksticks, 2 x 23 cm Cam-Lok Banksticks, 1x pár  3-Rod 
Fixed Buzz Bars a 1 x Conversion Kit

  Dodáváno v neoprénovém pouzdře, které pojme 
všechny komponenty a také obsahuje šikovné pouzdro 
pro uložení bobinů,..

  Ideální pro rybáře, kteří loví na tvrdých březích

€ Kč

CRP035 Complete Pod 3 Rod Kit 229.99 5980

DODÁVÁNO S

  Ochranným neoprénovým 
pouzdrem

DODÁVÁNO S

  Ochranným neoprénovým 
pouzdrem

BLACK LABEL™ COMPACT POD

  Na první pohled krásný, kompaktní design, který 
doplňuje kompletní řadu Black Label 

  Navrženo pro práci se standartními Black Label Cam-Lok 
Banksticks

  Nohy lze složit dovnitř kolem střední tyče, čímž docílíme 
po složení velmi kompaktního tvaru

  Nastavitelné nohy umožňují použití s hrazdami Rod 
Black Label Buzz Bars na 2 nebo 3 pruty

  Střední tyč je také nastavitelná pro použití na pruty 
různých délek

  Černý eloxovaný hliníkový rám

  Precizně nalisované zámky Cam-Loks

  Dodává se v ochranném neoprenovém pouzdře

€ Kč

CRP034 Black Label Compact Pod 139.99 3640

Cam-Lok  zámky jsou nalisované do nohou 
pro zafixování vidliček na místě

Precizně nalisované spoje umožňují 
kompaktní zabalení celého stojanu

NOVINKA

Rozměry:

Roztahovací centrální tyč 28 cm – 40 cm
V zabaleném stavu pouze 28 cm x 11 cm

Precizně nalisované spoje umožňují 
kompaktní zabalení celého stojanu

Vše, co potřebujete k vytvoření stojanu na 
tři pruty
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BLACK LABEL™ CAM LOK® BANKSTICKS

   K dostání ve velikostech: 6 ins (15 cm), 9 ins (23 cm), 
12 ins (30 cm), 18 ins (45 cm), 24 ins (60 cm) a 36 ins 
(90 cm)

   Obsahují Unikátní Fox Cam-Lok mechanismus pro silné 
sevření při vysunutí 

   Pracuje ve spojení s novinkou Black Label Compact Pod 
a se všemi hrazdami Black Label Buzz Bars

   Pasuje na Black Label Stage Stand a Stabiliser 

   Odolný eloxovaný povrch 

   Lehký, ale neuvěřitelně odolný

   Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam Lok Bankstick 15.49 403

CBS041 9ins/23cm Black Label Cam Lok Bankstick 17.49 455

CBS042 12ins/30cm Black Label Cam Lok Bankstick 20.99 546

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam Lok Bankstick 25.99 676

CBS044 24ins/60cm Black Label Cam Lok Bankstick 26.99 702

CBS045 36ins/90cm Black Label Cam Lok Bankstick 29.99 780

  K dostání ve verzích: in 9 ins (23 cm), 12 ins (30 cm), 
18 ins (45 cm), 24 ins (60 cm) a 36 ins (90 cm)

  Obsahují Unikátní Fox Cam-Lok mechanismus pro silné 
sevření při vysunutí 

  Dodáváno s kolíčkem ve tvaru “T” pro lepší zašroubování 
do tvrdé země

  Pracuje společně se všemi hrazdami Black Label 
Buzz Bars

  Silný a ostrý hrot Powerpoint na konci vidličky

  Odolný eloxovaný černý povrch

  Lehké, ale neuvěřitelně silné

  Nelze použít s Black Label Stage Stand nebo 
stablizátorem

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

BLACK LABEL™ CAM LOK® POWERPOINT® BANKSTICKS 

€ Kč

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 20.99 546

CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 25.99 676

CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 28.99 754

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 29.99 780

CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 30.99 806

BLACK LABEL™ 

ANGLE ADAPTOR

  Vyrobeno z eloxovaného hliníku

  Umožňuje změnit úhel signalizátoru nebo 
hrazdy 

  Pomůcka při indikaci záběru se špičkami 
prutů vysoko do nebe

  Ideální pro rybáře lovící na dlouhé 
vzdálenosti na velkých jezerech,ale také 
perfektní pro říční rybáře

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB018 Angle Adaptor 15.49 403

BLACK LABEL™
SPACERS

  Šikovný nástroj, který umožňuje aby vaše 
signalizátory byly umístěny výše od vidliček 
nebo stojanu

  Dodáváno po třech v balení

  Vyrobeno z odolného černého 
eloxovaného hliníku

  Vhodný pro všechny hrazdy Black Label 
Buzz Bars

  Obal vyrobený ze 100% recyklované 
lepenky

€ Kč

CBB010 Spacers x 3 9.29 242

BLACK LABEL™
LEATHER WASHERS

  Skvělá koupě  k  dokonalému dotažení 
hlásičů a vidličky nebo šroubování hrazdy 
k vidličce

  Větší odolnost než gumové a také méně 
pravděpodobnější jejich prasknutí

  Čtyři podložky v balení

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB006 Washers 4.99 130

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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  Navrženo pro práci s Conversion Kit, který je dokáže 
přetvořit do brankového nastavení(ideální pro Black 
Label Compact Pod)

  Dodáváno s odolnou koženou podložkou pro dokonalé 
dotažení

  Dostupné dvě velikosti: na 2 pruty: (Zadní: 11 cm/Přední: 
13 cm) Verze na 3-pruty: (Zadní: 23 cm/Přední: 25 cm) 

  Centrální šroub může být odstraněn, pokuď se používá 
v sestavě se dvěmi vidličkami

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair) 41.49 1.079

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) 49.99 1.300

CBB003 Black Label XL-Rod Fixed (Pair) 54.99 1.430

BLACK LABEL™ FIXED BUZZ BARS 

  Vnitřní trubka má plochý tvar, aby se zabránilo protáčení

  Kroužek se závitem místo standartně používaného 
šroubku 

  Navrženo pro práci s Conversion Kit, který umožňuje 
brankového nastavení(ideální pro Black Label Compact 
Pod)

  Centrální šroub může být odstraněn, pokuď se používá 
v sestavě se dvěmi vidličkami

  Dvě velikosti k dispozici: 2-rod (od 15cm do 23cm zadní, 
přední od 18cm do 25cm) a 3 –Rod(23cm do 37cm 
zadní, přední od 25cm do 43cm)

  Dodáváno s odolnou koženou podložkou pro dokonalé 
dotažení k vidličkám

  Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB014 BLabel 2-Rod Adjustable (Pair) 57.99 1.508

CBB004 BLabel 3-Rod Adjustable (Pair) 65.99 1.716

CBB009 BLabel XL-Rod Adjustable (Pair) 79.99 2.080

BLACK LABEL™ ADJUSTABLE BUZZ BARS  

BLACK LABEL™
CONVERSION KIT

  Navrženo pro přeměnu všech Black Label 
hrazd do brankového nastavení

  Umožňuje hrazdám Black Label a vidličkám 
pracovat společně s novým stojanem 
Black Label Compact Pod

  Zahrnuje: 4 x závity, 2 x zaslepovací víčka 
a 1 x imbusový klíč

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB007 Black Label 
Conversion Kit

9.29 242

  Nová užší verze naší neprodávanější Black Label Buzz 
Bars, která umožňuje kompaktnější vzhled

  Dostupné ve verzích na 2 nebo 3 pruty

  Lehký, eloxovaný černý hliník

  Navrženo pro použití s Black Label Conversion Kit pro 
převedení do klasického brankového vzhledu (ideální 
pro Black Label Compact Pod)

  Střední závit může být odšroubován a nahrazen 
zaslepovacím víčkem, když je používán jako branková 
sestava

  Dodává se s tvrdou koženou podložkou pro lepší 
dotahování k vidličkám

  Šířka: verze na 2 pruty 3.75 in (95 mm) zadní a 4.3 in 
(110 mm) přední, verze na 3 pruty 7.5 in (190 mm) zadní 
a 8.6 ins (220 mm) přední

€ Kč

CBB019 Black Label 2-Rod Narrow (Pair) 43.49 1.131

CBB020 Black Label 3-Rod Narrow (Pair) 51.99 1.352

BLACK LABEL™ NARROW FIXED BUZZ BARS  

NOVINKA

Jsou dostupné různé fixní modely
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  Navržen tak, aby zabránil vidličkám protáčení v měkkém terénu

  Kompaktibilní se standardními vidličkami řady Black Label (mimo PowerPoint)

  Robustní palcové šroubení a rovněž krásný vzhled

  Ideální pro měkkou půdu

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBS011 Black Label Stabiliser 18.49 481

BLACK LABEL™  STABILISER

  Tato šikovná 8 cm dlouhá vložka umožňuje držet špičky prutů co nejblíže 
k vodní hladině

  Funguje perfektně s Black Label Stage Stand

  Lehký černý eloxovaný hliník

  Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBS013 Black Label Stage Stand Insert 7.79 203

BLACK LABEL™ 
STAGE STAND INSERT

  Navržený pro lov ryb z dřevěných mol, když nebudete chtít používat stojan

  Robustní křídlová matice pro pevnou fixaci vidličky

  Šroubovák součást balení pro  bezpečné zajištění na dřevených molech

  Pracuje i se Stage Stand Insert, standardními vidličkami Black Label Banksticks 
a Cam-Lock Black Label vidličkami (mimo vidliček PowerPoint)

  Obal vyrobený ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBS012 Black Label Stage Stand 22.99 598

BLACK LABEL™ STAGE STAND 

Stabiliser zastaví otáčení vidličky

Stage Stand je ideální pro lov z tvrdých 
platforem, jako jsou dřevěná mola

BLACK LABEL™ 
LINE GUARDS

  Navrženo pro našroubování na vidličku/ 
bouřkovou tyč pro ochranu před 
travinami/ překážkami při vedení vlasce 

  K dispozici dva modely: C-Guard a Y- Guard 

  Y-Guard je určena především k použití 
při přímém vedení vlasce, například 
přes traviny či překážky ve vodě

  C-Guards je určena především k použití 
při nepřímém vedení vlasce okolo 
překážek či travin. Také může sloužit při 
lovu “za roh” pod extrémním úhlem

  Obě verze jsou opatřeny reflexními 
páskami pro snadné nalezení při 
nočním svícení čelovkou

€ Kč

CAC688 C-Line Guard 13.49 351

CAC689 Y-Line Guard 13.49 351

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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STOJANY A VIDLIČKY

  Vstřikovaný, černý vysoce odolný plast

  Nastavitelná hokejka umožňuje nastavit napětí, které 
požadujete od indikátoru – jednoduše přišroubujte 
zvolený řetízek, šňůrku nebo raménko a tím uzamkněte 
hokejku v požadované poloze

BLACK LABEL™ 

ADJUSTABLE HOCKEY STICK

NOVINKA

  Obráběná černá eloxovaná deska s integrovaným 
nastavitelným spojem ve tvaru hokejky

  Nastavitelný sklon spoje umožňuje nastavit napětí, které 
požadujete od indikátoru – jednoduše přišroubujte 
zvolenou šňůrku, řetízek nebo ramínko, abyste uzamkli 
hokejku v požadované poloze

  Uši jsou opatřeny pogumovaným povrchem, který 
chrání pruty

  Uši mohou být odšroubovány při přepravě, nebo pokud 
nejsou vyžadovány

BLACK LABEL™ 
SNAG EAR AND ADJUSTABLE 
HOCKEY STICK 

NOVINKA

  Obráběná černá eloxovaná deska s integrovanou 
nastavitelnou hokejkou

  Nastavitelný sklon spoje umožňuje nastavit napětí, které 
požadujete od indikátoru – jednoduše přišroubujte 
zvolenou šňůrku, řetízek nebo ramínko, abyste uzamkli 
hokejku v požadované poloze

  Umožňuje současným majitelům Black Label Snag Ears 
upgradovat na nastavitelnou hokejku s minimálními 
investicemi

BLACK LABEL™
ADJUSTABLE HOCKEY 
STICK PLATE

NOVINKA

€ Kč

CBI118 Adjustable Hockey Stick 6.69 174

€ Kč

CBB021 Adjustable Hockey Stick Plate 17.49 455

€ Kč

CBB022 Snag Ear & Adjustable Hockey Stick 23.99 624

Adjustable Hockey Stick umožňuje změnit 
napětí, které požadujete od indikátoru

Nastavte úhel pro nastavení napětí
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  Ideální pro prevenci vyskočení prutu ze signalizátorů

  Uši lze odšroubovat, aby byly chráněny při přepravě 
nebo když je nepotřebujeme

  Špičky mají gumový povrch, aby chránily vaše pruty

  Kompatibilní s většinou signalizátorů, především pak 
s naší řadou signalizátorů N a M série Microns!

  K dostání ve dvou velikostech: Standard a XL pro 
rybaření se špičkami vzhůru

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB005 Black Label Snag Ears 20.99 546

CBB008 Black Label XL Snag Ears 22.99 598

BLACK LABEL™ SNAG EARS 

  Zabudovaný adapter na připevnění swinger a uší 
snag ear

  Navrženo pro nasazení  swingerů  Fox 

  Uši lze odšroubovat, aby byly chráněné při přepravě 
nebo když nejsou potřeba

  Špičky mají gumový povrch, aby chránily vaše pruty

  Kompatibilní s většinou signalizátorů, především pak 
s naší řadou signalizátorů N a M série Microns!

  K dostání ve dvou velikostech: Standard a XL pro 
rybaření se špičkami vzhůru

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears 22.99 598

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL 24.99 650

BLACK LABEL™ 
SWINGER® PLATE SNAG EARS  

  Deska na našroubování uší s konektorem ve tvaru 
hokejky na připojení swingeru

  Navrženo pro našroubování indikátorů Black Label

  Uši lze odšroubovat, aby byly chráněny před poškození 
během přepravy 

  Špičky mají gumový povrch, aby chránily vaše pruty

  Kompaktibilní s většinou signalizátorů, především pak 
s naší řadou signalizátorů N a M série Microns

  K dostání ve dvou velikostech - Standard a XL pro 
rybaření se špičkami vzhůru

  Obal vyroben ze 100% recyklované lepenky

€ Kč

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears 22.99 598

BLACK LABEL™ 
HOCKEY STICK SNAG EARS 

Black Label Snad Ears v akci

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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STOJANY A VIDLIČKY

POWER GRIP BUTT REST
  Pružná zadní část poskytuje výjimečnou přilnavost 
v místech, kde je potřeba lovit s utažanou brzdou

  Jednoduše umístěte prut mezi dvě pružinové hlavy 
a tím se sám prut uzamkne v dané poloze

  Hlavy rohatinky dokonale sedí na prutu, ale nehrozí 
poškození blanku prutu

€ Kč

CBR004 Power Grip Butt Grip 12.99 338

BUTT GRIPS

€ Kč

CBR001 Small (Abbreviated handles) 6.69 174

CBR005 Medium (Skinny Cork/Duplon 
handles)

6.69 174

CBR002 Large (Full handles) 6.69 174

  Minimalistický design

  Navržená tak, aby byla v kontaktu s větší částí prutu, než 
je u standardních zadních rohatinek

  K dispozici ve třech velikostech – Small pro standardní 
rukojeti Medium pro naši verzi rukojeti Skinny Duplon 
a Large pro tradiční průměry korkové a duplonové 
rukojeti

BUTT REST

  Stejná jako naše “U” Rod Rest Head, ale v pevné verzi

  Kompaktní design

  Těsný úchop rukojeti je ideální pro lov v zaroslých 
vodách

  Prut se  rohatinky snadno uvolní

€ Kč

BB2692 Butt Rest 5.49 143

REAR ‘U’ ROD REST HEAD

  Kompaktní design, který bezpečně udrží prut na místě

  Úzká rohatinka je ideální pro lov v zarostlých revírech

  Prut se snadno vydělává z rohatinky

€ Kč

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head 10.49 273

DUO GRIP REST

  Vstřikováním lisovaná zadní rohatinka 

  Gumové vložky umožňují “uzamčení” prutů při lovu 
v zaroslých revírech

  Obsahuje dva sloty na chemické světlo

€ Kč

BB5133 Duo  Grip Rear Rest 9.49 247

POD ANCHORS

   Navrženo pro Ranger MK2, Horizon Duo, Stalker Plus 
a A-Pod

   Ideální pro zabezpečení na dřevěných molech

   4ks v balení

€ Kč

RP5763 Pod Anchors x 4 33.99 884

Vyrobili jsme řadu rohatinek, které budou 
pasovat na rozdílné rukojeti prutů

Power Grip je ideální pro bezpečné rybaření, 
kdy nehrozí vyskočení prutu z rohatinek
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Powerpoint®

Cam Lok
CAM LOK® STORM 
POLE BANKSTICKS

  Hliníkové bouřkové tyče, které mají povrchovou 
přáskovou úpravu a jsou ideální pro použití s Fox 
přístřešky

  Čtyři velikosti k dostání 

  Všechny modely se dají prodloužit až na 175% jejich 
klasické délky

  Všechny modely jsou opatřeny mechanismem Fox Cam 
Lok®

  K dostání s klasickou špicí nebo se zavrtávacím hrotem 
Powerpoint®

€ Kč

CBS019 Cam Lok 48in (120cm) 22.99 598

CBS020 Cam Lok 36in (90cm) 21.99 572

CBS021 Cam Lok 24in (60cm) 20.99 546

CBS022 Cam Lok 16in (40cm) 19.49 507

CBS023 Powerpoint® 48in (120cm) 25.99 676

CBS024 Powerpoint® 36in (90cm) 24.99 650

CBS025 Powerpoint® 24in (60cm) 23.99 624

CBS026 Powerpoint® 16in (40cm) 22.99 598

3 ROD EURO BUZZ BARS

  K dostání také hrazda na tři pruty

  Vyrobeno z 5/8” hliníku

  Dodáváno v páru 

€ Kč

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars 44.99 1.170

Odnímatelný kolík, který poskytne větší sílu 
pro lepší zavrtání do tvrdého povrchu

Vidličky jsou dostupné  Cam Lok® nebo 
Powerpoint® pro lepší proniknutí do tvrdého 
povrchu

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

CAPTIVE 
BACKLEADS MK2

  Umožňují rybáři použít těžké zadní olova a 
mít napnutější vlasec, kdy při zvednutí prutu 
se kmenový vlasec lehce uvolní z klipu

  Mechanický zámek navržený pro snadné 
uvolnění vlasce

  Dodáváno se šňůrkou o délce 10 m ve 
vysoce viditelné oranžové barvě

  Upevnění olova pomocí klipu na držák pro 
snadné skladování

  Držák může být upevněn k hrazdě a nebo 
ukotvený k zemi pomocí kotvícího kolíku 
od bivaku

€ Kč

CBW001 1.25oz/35g 12.99 338

CBW002 2oz/56g 12.99 338

CBW003 3oz/85g 12.99 338

CBW004 4oz/113g 12.99 338

CBW005 5oz/142g 12.99 338
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PÉČE O KAPRA
Péče o ulovené ryby by měla být pro všechny rybáře na vrcholu 

seznamu priorit. Ve firmě Fox bereme produkty pro péči o kapra 
velmi vážně a nabízíme celou škálu produktů, které jsou navrženy 

pro úspěšné navrácení ulovených kaprů zpět do svého domova 
ve stejném stavu, jako jsme je chytili. 

V této řadě nabízíme mnoho produktů, které Vám umožní a usnadní podebrání, odháčkování, 
zvážení, uchování, vyfocení a zpětné navrácení ulovené ryby. Díky vysoké poptávce po těchto 

našich stávajících produktech, jsme se rozhodli ponechat v nabídce všechny produkty z roku 
2017 a ty doplnili pro rok 2018 o jediný nový produkt a to plovák Camolite Net Float...
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PÉČE O KAPRA 

EASY MAT™

  Revoluční konstrukce, která byla často 
kopírována, ale  nikdy nebyla překonána

   “Pop-Up” konstrukce, která umožňuje rychlé 
rozbalení a zabalení během několika sekund

  Flexibilní strany zabraňují převrácení nebo vyklouznutí 
ryby, ale narozdíl od jiných podobných konstrukcí 
je ryba v bezpečí a nehrozí žádné poškození

  Velmi dobře polstrovaná základna (50 mm silná pěna)

  Dostupná ve dvou velikostech: Standard a XL

  Obě velikosti jsou vybaveny pružnými popruhy

  Taška součástí balení

  Kompaktní čtvercový tvar ve sbaleném 
stavu, tudíž je velice skladná

€ Kč

CCC033 Easy Mat Standard  94.99 2.470

CCC034 Easy Mat XL  119.99 3.120

DELUXE CARPMASTER® UNHOOKING MAT 

  Navrženo s velkým polstrováním, aby se zajistila 
dokonalá ochrana úlovku

  Zesílené boky s polstrováním, které brání rybě, aby 
sklouzla z podložky

  80 mm silná polstrovaná základna

  Lehce omyvatelná 

  Zesílený popruh pro rovnoměrné rozložení váhy pro 
příjemnější nošení

  Vyztužené EVA madla

  Kapsa na zip na boční straně pro úschovu desinfekce, 
kleští či váhy

  Poutko pro zavěšení na strom pro lepší schnutí

  Rozměry verze Standard: 125 cm x 65 cm x 28 cm Verze 
XL : 138 cm x 73 cm x 28 cm

  Zabalená je relativně kompaktní vzhledem k velikosti 
polstrování 100% Polyester

€ Kč

CCC029 Delux Carpmaster Cradle  134.99 3.510

CCC031 Deluxe Carpmaster Cradle XL  154.99 4.030

Dodáváno s praktickou přenosnou taškou

50 mm široké polstrovaní

Šikovné popruhy na suchý zip a šikovná 
kapsa pro uložení pomůcek

Extra silné polstrování se snadno 
omyvatelným povrchem a příjmený materiál 
nabízí maximální ochranu pro kapra

SNADNÉ JMÉNEM, SNADNÉ POUŽITÍM...

Standard:
V rozbaleném stavu (vnitřní rozměry):
D 108 cm x Š 50 cm x H 15 cm
V zabaleném stavu: D 52cm x Š 56cm x H 13 cm
Váha: 2,5 kg

XL:
V rozbaleném stavu (vnitřní rozměry):
D 119 cm x Š 66 cm x H 18 cm 
V zabaleném stavu: D 88 cm x Š 60 cm x H 13 cm 
Váha: 3,4 kg
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STR FLOATATION WEIGH SLING 

  Ideální pro vážení úlovků, ale stejně tak dobře 
splní funkci přechovávacího saku na krátký časový 
úsek pro přípravu fotografického vybavení 

  Po celé délce konstrukce jsou zabudovány 
plováky, které  jsou lehké a pro rybu příjemné 
s měkkým nylonem a částí ze síťoviny 

  Síťovinová část je navržena pro maximalní průtok vody

  Rozměry: Délka : 124 cm x 39 cm šířka a 75 cm hloubka

  Dvojité zipy jsou zajištěny proti rozepnutí

  Zipy na třech stranách pro lepší manipulaci na podložce 

  Lemy u zipů, které chrání rybu před odřením

  Dvojité rukojeti pro bezpečné zvedání

  Zesílené švy v namáhaných místech

  Tři metry dlouhá šňůrka umístěná ve venkovní kapsičce

  Dodáváno v nylonovém pouzdře

  Síťovaný materiál umožňuje rychlý odtok 
vody a následné přesné zvážení

  Dvojité vážící rukojeti s vystředěnou smyčkou pro vážení

  Materiál: polyester  - laminátové tyče

  Dostupná také verze  Fox Camo 

  100% Polyester 

€ Kč

CCC035 Camo STR Floatation Weigh Sling  77.99 2.028

CCC026 STR Weigh Sling  64.99 1.690

ROYALE® CARP SACK 

  Navrženo pro maxilní ochranu a bezpečnost při 
sakování kapra

  K rybě šetrná měkká síťovina

  Rozměry: 120 cm x 80 cm

  4,8 m dlouhá šňůra se závitovou koncovkou, 
která umožňuje spojení s vidličkou

  Bezpečnostní zip

  Zaoblené rohy zajišťují, že v nich kapr hlavou neuvázne

  100% Polyester

SAFETY CARP SACK

  Navrženo pro maximální ochranu a bezpečnost při sakování kapra

  Rozměry : 140 cm x 100 cm

  Sak s externí kapsou na zip, ve které  je uložena viditelná 
Fox H-Bojka (s  místem pro Isotop) s 10 m šňůrou

  Unikátní sak s 4 m dlouhou šňůrou pro možnost bezpečného ukotvení na břehu

  Měkká, tmavá, pro rybu příjemná síťovina

  Zip po celé délce s bezpečnostním klipem proti otevření

  Oblé rohy zabraňují zranění ryby

  Dvouručné madla pro snadné přenášení

  Dodáváno v nylonovém pouzdře

  Polyesterový materiál s přepravním pouzdrem z nylonu

€ Kč

CCC032 Royale Carp Sack  14.49 

€ Kč

CCC027 Safety Carp Sack  36.49 949

Síťovina umožňuje rychlý odtok vody a tím 
rychlejší a přesnější vážení

Ideální pro přechování úlovku na krátkou 
dobu, než si nachystáte příslušenství na 
focení

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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WEIGHING TRIPOD 

  Ideální pro rybáře, kteří chytají sami nebo 
potřebují zvážit velkou rybu a potřebují větší 
podporu pro získání přesnější váhy

  Dvoudílné nohy s čepem uprostřed proti zabránění 
sklouznutí noh při vážení těžkých ryb

  Široký rozvor noh pro lepší stabilitu

  Vyrobeno z odolné kvalitní oceli

  Dodáváno s vlastní taškou

€ Kč

CCC037 Weighing Tripod  46.49 1.209

DIGITÁLNÍ VÁHA

  Kompaktní design

  Snadné použití 

  Je opatřena ON/OFF tlačítkem, které 
zaručí maximální výdrž baterie 

  Nezávisle uzavřená elektronika

  Jednoduché nulovací tlačítko (0,00), který 
vynuluje vážící sak pro přesné zvážení 

  Jednoduché tlačítko pro volbu vážících jednotek kg/lb

  Podsvícený display pro používání v noci, který je 
snadno čitelný i za slunečného počasí ve dne

  Kovové poutko na horní části pro použítí s vážící 
tyčí nebo použítí palce pro vážení menších ryb

  Velký háček pro snadné připevnění 
vážícího saku s úlovkem

  Indikátor vybité baterie 

  Váží až do 60 kg (132 lb) odchylka max 1 oz

  Dodáváno s pevným ochranným pouzdrem

  Pracuje na 2 x AA baterie

€ Kč

CEI155 Digital Scales 60kg inc Case  109.99 2.860

Složitelné pro snadnější přepravu 

Velký háček pro lepší připevnění vážicího 
saku

Podsvícený display pro použití ve tmě

Jednoduché ovládání
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WEIGH BAR & CASE

  Dvojí použití

  Vážící hrazda se skládá ze tří částí: - dvou 
šroubovatelných rukojetí a odnímatelné části s háčkem 

  Dvě části rukojeti přišroubujete k sobě 
a část s háčkem umístíte uprostřed

  Hrazda může být použita jako standartní hrazda 
pro vážení ryb, nebo ji lze přišroubovat na dlouhou 
vidličku a vytvořit tak dlouhou vážící tyč

  Všechny tři díly jsou umístěny v neoprénovém 
obalu, který je součástí balení

€ Kč

CCC036 Weigh Bar inc Case  28.99 754

COLLAPSIBLE WATER BUCKET 

  Ideální pro udržení  mokrého úlovku na podložce 

  Svařovaná konstrukce z PVC materiálu

  Pevný horní okraj pro snadné plnění

  Objem 4.5 l 

  Odnímatelná 1.6 m dlouhá šňůrka s klipem na pomoc 
při naplnění, například když chytáte na vysokém břehu

  Ideální pro polévání úlovků, ale lze také využít 
pro umytí rukou nebo míchaní návnady 

Perfektní pro udržení mokrého úlovku na 
břehu.

Navrženo pro kompaktní skladování

€ Kč

CCC040 Collapsible Water Bucket  11.39 296

CAMOLITE™ NET FLOAT 

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Pomůcka pro snadnější podebrání ryb

  Dělená konstrukce umožňuje použití na podběrácích 
s pevným křížem, jako je Torque a Horizon XT

  Upevnění pomocí suchého zipu

€ Kč

CLN035 Camolite Net Float  13.99 364

Vzhled kombinovaný s praktičností

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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HORIZON® XT LANDING NET

  Žádné ústupky na této špičkové řadě podběráků 

  Vysoce univerzální

  Unikátní designe čepu rukojeti

  Doplňuje řadu průtu Horizont XT

  Dodává se s 6 ft a 3 ft dlouhými tyčemi, verze 
6 ft je vhodná pro každodenní použití a verze 
3 ft je vhodná pro využití na člunu

  Rukojeť v délce 3 ft lze také prodloužit rukojeťí o délce 
6 ft a tím vytvořit 9 ft dlouhý podběrák, který využijete 
i při lovu na Zig Rig, kdy je obtížné podebrat rybu

  Uhlíková vazba 1 k

  Japonská smršťovačka na rukojetích

  Černé kování

  Pevný tvarovaný hliníkový blok, který je vyvázán na 
15,24 cm čep opatřený zdířkou na chemické světlo

  Uhlíkové ramena 

  Velké oka jsou zpevněny na rozích a jsou 
neuvěřitelně měkká a pro kapra příjemná

  Dodáváno ve vaku

  K dispozici v delkách ramen: 107 cm a 117 cm

€ Kč

CLN027 Horizon XT 42" Landing Net  239.99 6.240

CLN028 Horizon XT 46" Landing Net  249.99 6.500

Měkká síťovina s vyztuženými rohy

3ft 6ft 9ft

Možností tyčí:

3 ft a 6 ft tyče v balení

NÁHRADNÍ 
PODBĚRÁKOVÁ SÍŤ

  Měkká zelená síťovina

  Zesílené rohy

  Navržená tak, aby se vešla na oba 
modely Horizon XT a Torque

€ Kč

CLN030 42" Mesh  23.99 624

CLN031 46" Mesh  29.99 780

FX NET STINK SLEEVE

  K dispozici ve verzích Standard a XL

  Svařené švy, které zadrží vodu a nepříjemný zápach

  Standard verze je navržena pro podběráky 
42,46 nebo 50ins podběráky 

  XL verze pojme dva podběráky 42,46 nebo 50 ins 
nebo jeden STR Weight Slings a jeden podběrák

  Oba mají praktické vnější kapsy za suchý zip pro ukládání 
podběrákových tyčí nebo dokonce Stalking prutů

€ Kč

CLU256 FX Net Stink Bag Sleeve  16.49 429

CLU266 FX Net Stink Bag Sleeve XL  24.99 650

Strojově vyrobený hliníkový kříž
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TORQUE® LANDING NET

  Navrženo přesně podle prutů řady Torque

  Nabízí vynikající hodnotu za Vámi investované peníze

  Jeden z nejvíce prodávaných podběráků na trhu

  Velký lehký se snadnou manipulací ve vodě

   Dostupné s 6ft a 8ft rukojetí 

  8ft verze je s dvoudílnou rukojetí a 
je ideální pro lov ze člunu

  Rukojeť z japonské smršťovačky

  Lisovaná hlava z hliníku se slotem pro chemické světlo

  Uhlíkové ramena

  Hluboká síť je vyztužená na rozích a je 
neuvěřitelně měkká a příjemná pro kapra 

  Dodáváno v tašce 

  Verze 6ft dostupná ve verzích s rameny 106 cm 
a 116 cm, 8ft verze dostupná s délkou ramen pouze 
106 cm

€ Kč

CLN025 Torque 42" Landing Net  119.99 3.120

CLN026 Torque 46" Landing Net  129.99 3.380

CLN032 Torque 42" 8ft 2 Piece Landing Net  119.99 3.120

Strojově vyrobený hliníkový kříž

Měkká šíťovina se zesílenými rohy

WARRIOR® S 
LANDING NET

  Navržený tak, aby odpovídal prutům Warrior S 

  Ideální pro rybáře, kteří mají napjatý 
rozpočet, ale chtějí kvalitu Fox

  Vysoká kvalita komponentů a sestavení, 
které potvrzují přední odborníci, že neviděli 
lepší podběrák za udávanou cenu

  Unikátní tvarovaný Fox blok

  Neuvěřitelně lehký

  Matně černá uhlíková rukojeť  s bílou grafikou

  Mělká 70 cm síťovina

  Ramena svírají 90stupňů na svých 
koncích, což chrání síť

  Bezkonkurenční poměr cena/výkon

  Dodáváno ve vaku

  K dostání ve třech modelech: 42, 46 a nově 50 ins

  Warrior S  107cm je také k dispozici ve 
verzi s dvoudílnou rukojetí 6ft € Kč

CLN018 Warrior S 42" Landing Net  86.99 2.262

CLN019 Warrior S 46" Landing Net  99.99 2.600

CLN033 Warrior S 50" Landing Net  104.99 2.730

Spičková kvalita plastového kříže

Mělká, měkká pro rybu příjemná síťovina

NÁHRADNÍ 
PODBĚRÁKOVÁ SÍŤ

  Měkká síťovina v zelené barvě

  Zesílené rohy

  Navržené tak, aby se síť vešla na oba 
modely Horizon XT i  Torque

€ Kč

CLN030 42" Mesh  23.99 624

CLN031 46" Mesh  29.99 780

SPARE MESH
  Měkká černá síťovina

  Navrženo pro Warrior S podběráky

€ Kč

CLN020 S 42" Spare Mesh  21.99 572

CLN021 S 46" Spare Mesh  24.99 650

CLN034 S 50" Spare Mesh  25.99 676

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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ORGANIZÉRY
Jedním z hlavních  klíčů k tomu, být kontinuálně úspěšným 

kaprařem, je organizace. Tato organizace přichází v mnoha 
formách a jednou z oblastí, která je nejdůležitější, je správné 

uložení rybářských potřeb a drobného příslušenství. Ve 
společnosti Fox jsme pevně přesvědčeni, že kaprař schopný udržet 

si pořádek ve svých věcech, bude úspěšný. 

Cli�  Fox byl jedním z průkopníků, který se podílel na navrhování a výrobě specializovaných 
výrobků, které umožňují rybářům organizovat své náčiní a návazce mnohem efektivněji. Všechny 

tyto zkušenosti se snažíme ve Fox i nadále využívat a poskytujeme Vám, rybářům, to nejlepší pro 
Vaše rybaření. Na následujících stranách naleznete celou řadu různých boxů, které vyhovují všem 

� nančním rozpočtům a požadavkům, dále některé užitečné pomůcky pro skladování různých druhů 
návazců, jako například Chod Rigů, Zig Rigů, nebo návazců pro lov z hladiny. 

Samozřejmě i v této kategorii přicházíme s produktem, který má ve Fox katalogu premiéru. Jedná se 
o F-Box Hook Storage boxy, které byly navrženy s ohledem na požadavky moderních kaprařů na bezpečné 

uskladnění háčků odděleně od sebe a tím zamezení otupení ostří při jejich vzájemném možném kontaktu.
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F BOX® & 
DELUXE F BOX

Komplexní řešení ukládání drobností 
dávají Deluxe F-Boxy, které jsou navíc 
dodávány s velkou škálou menších 
F-Boxů, tudíž budete mít jeden úložný 
prostor, který poskytne přehledné 
uložení vašich drobností a potřebných 
nástrojů pro výrobu montáží.

Celá řada je zcela integrovaná do našich 
populárních řad tašek Royale a Voyager, 
takže si můžete být jistí, že najdete 
u těchto tašek vždy kapsu správné 
velikosti, pro umístění F-boxu. F-Boxy  
mají stejné vlastnosti jako F-Box 
Deluxe, ale jsou dodávány bez dalších 
úložných boxů, takže si je můžete 
uzpůsobit dle vlastních představ.

F BOX® LARGE DOUBLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 4 

  Deep partition small x 8 

  Shallow partition large x 4 

  Shallow partition medium x 4 

  Shallow partition small x 4

F BOX® MEDIUM DOUBLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 3 

  Deep partition small x 3 

  Shallow partition large x 4 

  Shallow partition small x 4

F BOX® LARGE SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 4 

  Deep partition small x 8 

F BOX® MEDIUM SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition medium x 3 

  Deep partition small x 3 

€ Kč

CBX005 F Box Double Large Box  59.99 1.560

€ Kč

CBX006 F Box Double Medium Box  48.99 1.274

€ Kč

CBX007 F Box Large Box  48.88 1.274

€ Kč

CBX008 F Box Medium Box  38.49 1.001
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F BOX® 
COMPARTMENT 
BOXES

  Ideální pro ukládání kompletní řady součástí 
pro koncovou montáž, jako například: 
obratlíků, gumových kuliček, klipů, 
boilie stoperů, kroužků, Zig Alignas, 
pěny, korkových tyčinek, atd.

  Modulární konstrukce

  Perfektně pasuje do F-Boxu 
a Royale Tackle Boxu

  Obsah dobře viditelný

  Bezpečnostní klipy

  Snadno přístupný obsah

  K dostání v provedeních s 8, 6, 4 a 2 sekcemi

€ Kč

CBX015 F Box 2 Compartment  13.49 351

CBX011 F Box 4 Compartment 13.49 351

CBX028 F Box 6 Compartment 13.49 351

CBX009 F Box 8 Compartment 13.49 351

8 COMPARTMENT

6 COMPARTMENT

4 COMPARTMENT

F BOX® DELUXE LARGE DOUBLE
  Deep partition large x 4  

  Deep partition small x 8 

  Shallow partition medium x 4 

  8 compartment x 2

  2 compartment x 1 

  4 compartment shallow x 1 

  Rig boards x 2 

  Deep partition medium x 4

  Shallow partition large x 4

  Shallow partition small x 4

  4 compartment x 1

  8 compartment shallow x 1

  Spool dispensers x 5

  Flip top x 2

F BOX® DELUXE MEDIUM DOUBLE

  Deep partition large x 4  

  Deep partition small x 3

  Shallow partition small x 4 

  6 compartment x 1 

  8 compartment shallow x 1 

  Spool dispensers x 2 

  Deep partition medium x 3

  Shallow partition large x 4

  8 compartment x 1

  4 compartment x 1

  4 compartment shallow x 1

  Flip top x 2

F BOX® DELUXE LARGE SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition small x 8

  4 compartment x 1

  Spool dispensers x 5

  Flip top x 2

  Deep partition medium x 4

  8 compartment x 2

  2 compartment 

F BOX® DELUXE MEDIUM SINGLE

  Deep partition large x 4 

  Deep partition small x 3

  4 compartment x 1

  Flip top x 2

  Deep partition medium x 3

  8 compartment x 1

  Spool dispensers x 2

€ Kč

CBX001 F Box Deluxe Set - Large Double  129.99 3.380

€ Kč

CBX002 F Box Deluxe Set - Medium Double  77.99 2.028

€ Kč

CBX003 F Box Deluxe Set - Large Single  94.99 2.470

€ Kč

CBX004 F Box Deluxe Set - Medium Single  53.99 1.404

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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F BOX® RIGID RIG CASE

  Inovativní design, který maximálně 
využívá úložný prostor

  Oboustranně sklopná odnímatelná středová část. 
Je navržen pro uložení i dlouhých Zig rig návazců, 
které omotáváte postupně okolo této střední části

  Zaoblené konce udrží správné natočení hadičky proti 
háčku, takže návazec si zachová svou efektivitu

  Ideální pro uložení široké škály návazců

  Vysoká hustota pěny udrží kolíky 
bezpečně na svém místě

  Profilovaná tyčka na háčky zabrání 
sjíždění a motání návazců

  Vestavěný úložný prostor s kolíky, 
které jsou součástí balení

  Pravítko na horní části pro přesné odměřování návazců

  Vysoce odolný plast

  Těsnění proti vniknutí vody

  Rozměry: D 35 cm x Š 10 cm x V 7 cm

€ Kč

CBX069 F Box Rig Case System inc 50 pins  35.99 936

F BOX® HOOK STORAGE 
  Úložný systém pro spořádané a bezpečné uložení háčků

  Tvarovaná guma ve vnitřní části, která drží 
každý háček individuálně, proto špička háčku 
nemůže být poškozena při přepravě

  Dodáváno se samolepícími identifikačními štítky, 
které slouží pro lepší rozpoznání uložených háčků

  Navrženo pro uložení uvnitř F-Boxu a Royale tackle boxu

  Dokonale uloží háčky ve velikosti 2-10

  Dvě dostupné velikosti: Large (pro 
18 háčků) a XL (pro 29 háčků)

  Dva boxy v balení

€ Kč

CBX075 Hook Storgae Cases Large x2  9.29 242

CBX076 Hook Storgae Cases XL x2 10.39 270

NOVINKA

Šikovný úložný prostor pro úschovu 
nevyužitých kolíčků

Tvarovaná tyč na háčky, která zabrání 
sklouznutí návazců a následnému zamotání

Masivní skladovací kapacita v porovnání s 
boxy podobných rozměrů

Návazce nejsou 
součástí balení

Háčky nejsou součást 
balení

Šikovné samolepící etikety pro snadnou 
identifikaci háčků
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€ Kč

CBX067 Royale Loaded Box Medium  41.49 1.079

CBX068 Royale Loaded Box Large  59.99 1.560

ROYALE® 
SYSTEM BOX

  Ideální pro uložení bižuterie potřebné k uvázání montáží

  Odnímatelné přepážky umožňují měnit 
velikost úložného prostoru

  Verze Medium  obsahuje: : 4 Compartment Box, 
2 Compartment Box, 4 x Flip Top 4 Compartment 
Box, Rig Board and Spool Dispenser

  Verze Large obsahuje: : 8 Compartment Box, 
2 Compartment Box, 4 Compartment Box x 2

  Flip Top 4 Compartment Box x 4, Rig Board, 

  Spool Dispenser x 2

  Box má zelenou barvu

  Navržen pro řadu tašek Royale, 
Voyager a Camolite

€ Kč

CAC498 Zig Disc   25.99 676

ZIG DISC 
  Navržen pro uložení Zig Rig návazců

  Ideální také pro uložení 
návazců pro lov z hladiny

  Dodáváno s pěti odnímatelnými 
pěnovými disky

  Disky po sejmutí ze středu 
slouží jako pomůcka pro tvorbu 
návazců (1 otáčka = 30 cm)

  Dodáváno s 20 kusy připínáčků 
pro připevnění návazců

  Dodáváno v neoprenovém pouzdře na zip

€ Kč

CAC377 Steam & Store Chod/Withy Bin  19.99 520

€ Kč

CAC656 Multi Chod and Zig Bin inc. 18 pins  13.49 351

CAC657 Small inc  6 pins x 2  4.19 109

CAC658 Medium inc 6 pins x 2  4.19 109

CAC659 Large inc 6 pins x 2  4.19 109

STEAM AND STORE 
CHOD/WITHY BIN

MULTI CHOD & ZIG BIN 

  Primárně navržený pro uložení a vázaní 
montáží Chod a Withy Pool 

  Kompaktní a bezpečné šroubovací víko v zelené barvě

  Má tři různé průměry, které umožní 
vybrání vhodného zaoblení návazce

  Stačí umístit Chod nebo Withy Pool návazec do 
zvolené sekce a poté už jenom nahřejeme nad 
párou pro vytvoření požadovaného zaoblení

  Návazce mohou být uložené do doby použití

  Dodáváno s 20 kusy speciálně navržených připínáčků, 
které umožní připevnění tuhého návazce tak, 
aby byly napnuté a neztrácely svou funkčnost

  Pro uložení návazců typu Chod a Zig Rig

  Může být také použit jako pomůcka 
při vázání těchto návazců

  Dodáváno se šesti disky – dva kusy z každé velikosti

  Největší disk je ideální pro ukládání návazců 
Zig Rig, také pro měření délky návazce, (1 
otáčka = 15 cm, 2 otáčky = 30 cm)

  Jednotlivé disky lze sejmout ze středu. 
Jednotlivé velikosti disků lze koupit 
samostatně, a proto si můžete tento svůj 
zásobník upravit dle svých potřeb

  Může být také použit při tvarování 
návazců Chod Rig pomocí páry

  18 připínáčků v balení

  Disky k dostání samostatně - 2 disky 
+ 6 připínáčků v balení

Návazce nejsou 
součástí balení

Začněte tím, že umístíte háček do pěnové 
drážky na disku

Naviňte požadovanou délku a odstřihněte 

Nyní omotejte návazec kolem disku – 1 
otáčka = 30 cm

Na konci uvažte smyčku a celý návazec 
zajistěte pomocí připínáčku

JAK TO FUNGUJE

Návazce nejsou 
součástí balení

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
To, co nyní naleznete na následujících stranách, nelze popsat 

jinak než, jako jednu z nejkomplexnějších řad kaprařského 
příslušenství na světě! Všechno příslušenství vyvinuté 

u společnosti Fox je navrženo kapraři pro kapraře a vývojový tým 
rozhodně nechce nechat žádnou oblast nepokrytou. To znamená, 

že bez ohledu na to, jaký styl lovu kapra preferujete, si můžete být 
jistí, že správný sortiment příslušenství pro Vaše rybaření v této sekci 

opravdu naleznete.

V posledních letech se naše řada příslušenství Edges pevně usadila jako jedna z nejoblíbenějších, 
ne-li vůbec nejoblíbenější na trhu. Úroveň detailů, které byly aplikovány v naší řadě Edges, je 

bezpochyby bezkonkurenční a pokud jste rybář, který se snaží zůstat vždy o krok napřed před 
ostatními rybáři a kaprem samotným, potom doporučujeme, abyste začali začleňovat příslušenství 

EDGES do svého boxu s příslušenstvím. Příznivci naší řady EDGES jistě s potěšením uslyší, že i v této sekci 
máme mnoho zajímavých novinek, jako například mnoho typů hotových návazců, či několik nových 

návazcových šňůrek. 

Kromě rozsáhlého sortimentu příslušenství řady Edges, zde naleznete také mnoho dalších doplňků, jako 
například příslušenství na zakrmování, olova, PVA, Zig Rig plováky, Arma Mesh a také pomůcky k mapování dna.
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CURVE SHORT RIGS 

  Vyrobeno z potažené šňůrky Edges Coretex Matt se 
smyčkou na konci pro připevnění na rychlovýměnný 
obratlík 

  Opatřeny háčky Edges Curve Short 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 15 lb (6.8 kg) 
s háčkem velikosti 8, 20 lb (9.07 kg) s velikostí 6 a 25 lb 
(11.3 kg) s háčky vel. 4 nebo 2

  Opatřeno převlekem Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, 
Trans Khaki Line Aligna Adaptor a Trans Khaki Hook 
Silicone

  Dodáváno s 2 x obratlíkem vel. 7, 2 x velikosti 7 Kwik 
Change Swivel a ZDARMA prodlužovacími zarážkami 
Hair Extrending Boilie Props

  Dva návazce v balení

  Pouze s mikro protihrotem

  K dostání ve verzích Weedy Green nebo Gravelly Brown 

WIDE GAPE RIGS

  Vyrobeno z potažené šňůrky Edges Coretex Matt se 
smyčkou na konci pro připevnění na rychlovýměnný 
obratlík 

  Opatřeny háčky Edges Wide Gape Beaked 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 15 lb (6.8 kg) s 
háčkem vel. 8, 20 lb (9.07 kg) s háčkem vel. 6 a 25 lb 
(11.3 kg) s háčkem vel. 4 nebo 2

  Opatřeno Trans Khaki Anti-Tangle Sleeves, Trans Khaki 
Line Aligna Adaptor a Trans Khaki Hook Silicone

  Dodáváno s 2 x s obratlíkem vel. 7, 2 x s Kwik Change 
Swivels vel. 7 a ZDARMA prodlužovacími zarážkami Hair 
Extending Boilie Props

  2 návazce v balení

  K dostání ve verzích s mikro protihrotem a bez 
protihrotu (bez protihrotu pouze u verzí s háčkem vel. 
6. a 8.)

  K dostání ve variantách Weedy Green nebo Gravelly 
Brown 

WIDE GAPE PVA BAG RIGS 

  Vyrobeno ze šňůrky Edges Reflex Camo Braid ve verzi 
Light Camo se smyčkou na konci pro připevnění na 
rychlovýměnný obratlík 

  Opatřeno háčky Edges Wide Gape Beaked

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 15 lb (6.8 kg) s 
háčkem vel. 6 nebo 8, 25 lb (11.3 kg) s háčky vel. 4

  Opatřeno Trans Khaki Micro Line Aligna Adaptor a Trans 
Khaki Hook Silicone 

  Dodáváno s 2 x 7 Flexi Ring Swivels, 2x 7 Kwik Change 
Swivels, 2 x Trans Khaki Micro Anti-Tangle Sleeves a Hair 
Extending Boilie Props 

  Dva návazce v balení

  K dostání ve verzích s mikro protihrotem a bez 
protihrotu (bez protihrotu dostupné pouze s háčkem 
vel. 6 nebo 8)

CHOD RIGS 

  Vyrobeno z tuhého monofilu Edges 
Rigidity Trans Khaki

  Opatřeno háčky Edges Stiff Rig Beaked 

  Nosnost šňůrek kopíruje velikosti háčků: 
25 lb (11.3 kg) s háčkem vel. 6, 7 nebo 8 a 30 
lb (13.6 kg) s háčkem vel. 4 nebo 5

  Opatřeno Edges Micro Hook Ring Swivel 
pro upevnění nástrahy a obratlíkem vel. 11 
Flexi Ring Swivel

  Dodáváno na pěnových discích, které 
můžou být uloženy přímo do zásobníku 
Multi Chod & Zig Bin

  3 návazce v balení 

  Dostupné pouze s mikro protihrotem

  Ve standartních verzích a v krátké verzi 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKANOVINKA
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE 
LEADERS + K/C KIT 

  3x Edges 30 lb Submerge lead-free šňůrky o délce 75 cm

  Všechny tři návazce jsou opatřeny Trans Khaki Lead Clip 
a Tail Rubber 

  Dodáváno se standardním a Kwik Change Swivel 
obratlíkem

  Protažené smyčky na obou koncích , tudíž lze obratlík 
změnit velice jednoduše pomocí smyčky do smyčky

  Umožňuje připojení jednoho z našich hotových
návazců pomocí “smyčky do smyčky”

  K dispozici Weedy Green a Gravelly Brown

CAC625 Lead Clip 30lb Submerge Leaders K/C Green 

CAC626 Lead Clip 30lb Submerge Leaders K/C Brown 

30LB SUBMERGE HELI RIGS 
LEADERS + K/C KIT 

  3x 30 lb Submerge lead-free šňůrky o délce 75 cm

  Všechny tři montáže mají Edges Trans Khaki 
helikoptérové komponenty 

  Dodáváno 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6 mm Tapered 
Bore Bead, 3x 0,5 mm Leader Silicone

  Dodáváno s 3x Flexi Ring Swivel a 3x Kwik Change Flexi 
Ring Swivel

  Protažené smyčky na obou koncích , tudíž lze obratlík 
změnit velice jednoduše pomocí smyčky do smyčky

  Umožňují připojení hotového návazce k obratlíku na 
montáži pomocí “smyčky do smyčky”

  K dispozici v barvách Weedy Green a Gravelly Brown

CAC627 30lb Submerge Heli Rigs with K/C Green 

CAC628 30lb Submerge Heli Rigs with K/C Brown

LEADCORE LEADERS 
+ K/C KIT 

   Tři 75 cm dlouhé Edges Camo Leadcore montáže

   Dodáváno se třemi možnostmi obratlíku – standard, 
Flexi Ring a Kwik Change

   Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou být 
měněny a upevněny pomocí smyčky

   Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku montáže 
pomocí smyčky

   K dostání ve verzích: Light nebo Dark Camo

SUBMERGE LEADERS 
+ K/C KIT 

   Tři 75 cm dlouhé hotové montáže z Edges 
30 lb Submerge Lead-free olověnky

   K dostání s třemi možnostmi obratlíků – 
Standard,Flexi Ring a Kwik Change

   Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou 
být měněny a upevněny pomocí smyčky

   Hotové návazce můžeme připojit k 
obratlíku montáže pomocí smyčky

   K dostání ve verzích: Weedy Green nebo Gravelly Brown

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE 
LEADERS + K/C KIT 

  Tři 75 cm dlouhé návazce z Edges Camo Leadcore

  Všechny tři montáže mají Trans Kahki Lead Clip a 
Tail Rubber

  Dodáváno s klasickým obratlíkem Kwik Change

  Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou být 
měněny a upevněny pomocí smyčky

  Hotové návazce můžeme připojit k obraltíku montáže 
pomocí smyčky

  K dostaní v Light nebo Dark Camo

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

   Tři 75 cm dlouhé hotové návazce s Edges Trans Khaki 
Anti Tangle Tubing

   Všechny tři jsou vybaveny Trans Khaki Lead Clip a Tail 
Rubber

   Dodáváno se dvěmi možnostmi obratlíků – 3 x Standard 
a 3 x Kwik Change

   Perfekní pro revíry, kde je olověnka zakázána

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

  Tři 75cm dlouhé hotové montáže Edges Camo Leadcore

  Všechny tři návazce jsou opatřeny Edges Trans Khaki 
komponenty na vytvoření helikoptérové montáže

  Balení obsahuje: 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6 mm 
Tapered Bore Bead, 3 x 0.5 mm Leader Silicone

  Dodáváno s 3 x Flexi Ring Swivel, 3 x Kwik Change Flexi 
Ring Swivels 

  Smyčky na obou koncích, takže obratlíky mohou být 
měněny a upevněny pomocí smyčky

  Hotové návazce můžeme připojit k obratlíku montáže 
pomocí smyčky

  K dostání ve verzích: Light a Dark Camo
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EDGES® CURVE SHANK

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point SSC

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo wafter 

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička

  Očko háčku směřující dovnitř

  Agresivně zakřivené ramínko háčku umožňuje pevné a spolehlivé zaseknutí 
ryby

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Háčky s protihrotem dostupné ve velikostech: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

EDGES® CURVE SHORT 

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point XSC 

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up 

  Využívá technologii Arma Point

  Ostrá rovná špička

  Rovné očko

  Krátké ramínko

  Nereflexní povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  10 ks v balení

  Dostupné pouze s protihrotem

  Ve velikostech 2, 4, 5, 6, 7, 8

EDGES® CURVE MEDIUM 

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up 

  Ideální pro použití s oblíbenou montáží 360 Rig

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička 

  Očko směřující dovnitř 

  Agresivně zakřivené středně dlouhé ramínko pomáhá jistému zaseknutí ryby

  Nereflexní povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Háčky s protihrotem dostupné ve velikostech: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Háčky bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT 

  Ideální pro prezentace nástrahy na dno nebo pop-up 

  Využívá technologii Arma Point 

  Dlouhá ostrá rovná špička

  Očko směřující dovnitř v úhlu 25 stupňů

  Nereflexní tmavý povrch 

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10ks v balení 

Ostrá dlouhá rovná špička 

Háček Curve Medium je ideální pro návazce 
360 Rigs

Silný ocelový materiál XC80 Vanadium 

S mikro protihrotem nebo bez protihrotu 
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EDGES® WIDE GAPE BEAKED 

  Vylepšená verze původního modelu Arma Point SSBP

  Ideální pro prezentaci nástrahy na dno nebo pop-up

  Ostrá zahnutá špička 

  Využívá technologii Arma Point 

  Zahnutá špička je perfektní pro prezentaci nástrahy na tvrdé kamenité dno 

  Očko směřující dovnitř

  Nereflexní tmavý povrch 

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

EDGES® STIFF RIG BEAKED 

  Vylepšená verze původního háčku Arma Point SR

  Ideální pro prezentaci pop-up nástrahy jako je Chod, Hinged Stiff a Multi Rig

  Vhodný také pro prezentaci nástrah s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá zahnutá špička 

  Očko zahnuté směrem ven pro použití s tuhými vlasci jako je Edges Rigidity 

  Velké očko umožňuje použití 30 lb Rigidity při potřebě trojnásobného 
protažení bez uzlového vázání

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT 

  Navržen tak, aby splňoval požadavky rybářů, kteří volí háčky s rovnou špičkou

  Ideální pro prezentaci pop-up jako je Chod, Hinged Stiff a Multi rig

  Vhodný také pro prezentaci nástrah na dně s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička

  Očko zahnuté směrem ven pro použití s mimořádně tvrdým monofilem jako je 
Edges Rigidity

  Velké očko umožňuje použití 30lb Rigidity při potřebě trojnásobného protažení 
bez uzlového vázání

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 2, 4, 5, 6, 7, 8

  Bez protihrotu: 6, 8

  10 ks v balení

EDGES® ZIG & FLOATER HOOKS 

  Navrženo speciálně pro použití při chytání na návazce Zig Rig nebo z hladiny

  Vhodný také pro prezentaci nástrah na dně s tuhým návazcem

  Využívá technologii Arma Point 

  Ostrá rovná špička 

  Očko lehce zahnuté směrem ven pro použití s monofilním vlascem

  Nereflexní tmavý povrch

  Extrémně silný kovaný materiál XC80 Vanadium 

  Tenší drát v porovnání s jinými háčky v řadě Edges pro precizní prezentaci nástrahy 

  Dostupné velikosti s protihrotem: 6, 8, 10

  Bez protihrotu: 6, 8, 10

  10ks v balení:

Dlouhá ostrá špička 

Očko natočené ven v úhlu 25 stupňů, ideální 
pro tuhé návazce

Háček Stiff Rig ideální pro návazce Chod a 
Multi Rigs

Jemnější drát ideální pro lov pomocí Zig Rig 
nebo z hladiny
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CAMOTEX™ STIFF

  Velmi tvrdá potahovaná šňůrka vhodná pro návazce na 
položenou nebo pop-up

  Potah a šňůrka jsou kamuflážové barvy

  Doporučujeme odstranit vnější vrstvu před vázáním 
uzlů, protože tento materiál je tak tuhý, že potah se při 
tvorbě uzlu poškodí

  Velká schopnost zamezit zamotávání

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných verzích: Light Camo a 
Dark Camo

  V nosnostech: 15 lb (6,8 kg), 20 lb (9 kg) a 25 lb (11,3 kg)

  V balení po 20ti metrech

CAMOTEX™ SOFT

   Ultra měkká potažená šňůrka ideální pro návazce s 
nástrahou na dno nebo s pop-up

  Mohla by být snadno zaměněna za normální 
nepotaženou šňůrku

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných verzích : Light Camo a 
Dark Camo

  V nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 20 lb (9 kg) a 25 lb (11.3 kg)

  V balení po 20ti metrech

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Polo-tuhý potah, který je svou tuhostí řazen mezi 
Camotex Stiff a Camotex Soft

  Ideální pro návnadu na dno a pop-up nástrahu

  Potah a vnitřní šňůrka jsou zbarveny přerušovaným 
maskovacím vzorem

  Doporučujeme odstranit vnější vrstvu před vázáním 
uzlu, protože tuhý povlak nedostatečně povolí utažení 
uzlu

  Pomocí páry se šňůrka dokonale narovná

  Má skvělou vlastnost pro minimální zamotávání

  Snadno svléknutelný povlak

  K dispozici ve dvou barevných provedení – Light Camo 
a Dark Camo

  Nosnosti - 15 lb (6.8 kg), 20 lb (9 kg), 25 lb (11.3 kg) a 
novinka 35 lb (15.8 kg)

  20m na cívce

CORETEX™ MATT

  Založena na originální šňůrce Coretex, ale s vylepšeným 
matným potahem ke snížení lesknutí ve vodě

  Ideální pro širokou škálu návazců

  Středně tuhý potah pomáhá proti zamotávání 
a umožňuje vytvářet kombinované návazce

  Snadno svléknutelný vnější potah

  K dispozici ve dvou barevných verzích: 
Green a Gravelly Brown

  V nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 20lb (9 kg), 
25 lb (11.3 kg) and 35 lb (15.8 kg)

  V balení po 20ti metrech

CORETEX™ TUNGSTEN

  Opatřeno speciální vnější wolframovou 
vrstvou

  Měkká, pružná, potápivá vnitřní šňůrka

  Wolframová vrstva pomáhá doslova 
přišpendlit návazec ke dnu

  Povrch šňůrky lze odstranit a tím vytvářet 
kombinované návazce

  Dvoubarevné zbarvení pro maskování

  K dispozici v nosnostech 20 lb a 35 lb

  20 m na cívce 

CAMO-SPLICE 

  Splétaná návazcová šňůrka

  Velmi ohebná a hustá, což doslova 
přišpendlí návazec ke dnu

  V camo barvě

  Ideální pro vytváření kombinovaných 
návazců a připojování háčků/obratlíků 
přímo k návazcové šňůrce bez použití uzlů

  Doporučujeme používat jehlu Easy-Splice 
Needle 

  K dispozici v nosnosti 50 lb

  20 m na cívce

NOVINKA

NOVINKA
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REFLEX™ CAMO

  Navrženo tak, aby byla nejlepší pletenou šňůrkou 
současnosti 

  Má barevný maskovací vzor

  Velmi ohebná pletená šňůrka, která je ideální pro použití 
s Rapide PVA sáčky

  Klesá ke dnu bez potřeby tmelu

  K dispozici ve dvou barevných provedeních: Light Camo 
a Dark Camo

  K dostání v nosnostech: 15 lb (6.8 kg), 25 lb (11.3 kg) 
a 35 lb (15.8 kg)

  V balení po 20ti metrech

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Vylepšená verze původní verze Rigidity

  V Trans Khaki kamufláži pro malou viditelnost

  Nejtužší Chod vlasec, který jste kdy viděli

  Nizká viditelnost ve vodě

  Ideální pro návazce Chod a Hinged Stiff návazce

   Tuhost je ideální vlastnost pro návazce, protože 
kapr jej po nasátí jen velice obtížně vyplivne 

  Uzel typu Whipping musí být použit 
na verzi 30 lb (13.6 kg)

  K dispozici v nosnostech: 25 lb a 30 lb

  Dodáváno v návinu 30 m

ILLUSION® TRANS KHAKI 
SOFT HOOKLINK 

  Vylepšený návazcový materiál, který je v revolučním 
Trans Khaki maskování

  Ideální do průzračných vod

  Nejméně pod vodou viditelný návazcový materiál podle 
Roba Hughese

  Rychle potápivá a ohebná

  Vysoká odolnost vůči oděru a nízká průtažnost

  Vysoká pevnost v uzlu

   Ideální pro celou řadu návazců

  Dodáváno na cívce s návinem 50 m

    Dostání v nosnostech: 12 lb (5.45 kg) a 15 lb (6.8 kg)

ZIG + FLOATER HOOKLINK

  Navrženo speciálně pro lov z hladiny a se Zig Rig 
montáží

  Vyrobeno z polymeru, což mu dává neuvěřitelně nízký 
průměr a tím je ve vodě naprosto nenápadný

  Neuvěřitelně silný s velkou odolností proti oděru

  Dost možná volba číslo jedna pro většinu nejlepších 
rybářů z Evropy, kteří loví z hladiny nebo pomocí Zig 
Rigu

  K dispozici v 9 lb, 12 lb a 15 lb verzi

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER  

  Zbarvení v našem revolučním maskování Trans Khaki

  Perfektní návazcový materiál pro čisté vody

  Dvojnásobně efektivní než jiné návazcové materiály

  Nejméně pod vodou viditelný návazcový materiál podle 
Roba Hughese

   Těžký jako cihla a neuvěřitelně ohebný, což znamená, že 
krásně kopíruje dno jezera 

  Vysoká odolnost vůči oděru a nízká průtažnost

  Vysoká pevnost v uzlu

  Dodáván v návinu 50 m na cívce

  K dispozici v nosnostech: 20 lb (9 kg) a 30 lb (13.6 kg)

ARMADILLO™

  Má barevný kamuflážový vzor

  Určen k použití jako šňůrka do vázek nebo jako šokový 
návazcový materiál

  Skvělý pro daleké nahazování nebo do vázkových vod

  K dispozici ve verzích : Light Camo a Dark Camo

  Nová 65 lb verze pro extrémní podmínky v závadových 
vodách

  Dostupná ve verzích: 30 lb (13.6 kg), 45 lb (20.4 kg) nebo 
65 lb (29.5 kg)

  V návinu na cívce 20 m
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SUBMERGE™ LEAD 
FREE LEADER

  Skvělá alternativa olověnky a perfektní 
pro revíry, kde je zakázáno používání 
olověných šňůr

  Neuvěřitelně ohebný, dokonale kopíruje 
dno jezer

  Vysoká odolnost proti oděru

  Velmi snadno se splétá a spoje jsou 
neuvěřitelně pevné

  K dispozici ve dvou barvách: Gravelly 
Brown a Weedy Green

  Nová 60lb verze pro extrémně náročné 
podmínky

  K dostání ve verzích: (13.6 kg), 45 lb 
(20.4 kg) and 60 lb (27.2 kg)

  V návinu 10 m na cívce

CAMO LEADCORE

  Skvělý pro maskování nebo jako oděru 
odolný materiál

  Snadno se splétá , velmi pružný, velmi hustý 
a velmi silný

  Má barevný maskovací vzor

  K dispozici ve dvou verzích: Light Camo a 
Dark Camo

  V nosnosti: 45 lb (20.4 kg)

  K dostání v návinu na cívce: 7 m a 25 m

ANTI-TANGLE TUBING 
TRANS KHAKI 

  Čtyřikrát těžší než olověnka

  Velmi ohebná, tudíž skvěle kopíruje dno

  Ideální pro revíry, kde je olověnka zakázaná

   Lehké navlečení na kmenový vlasec

  Dodáváno v délce 2 m

CAC564 Anti Tangle Tube 2m

LOADED TUNGSTEN 
RIG TUBE 

  Čtyřikrát těžší než olověnka

  Velmi ohebná, tudíž skvěle kopíruje dno

  Ideální pro revíry, kde je olověnka zakázaná

  Lehké navlečení na kmenový vlasec

  Dodáváno v délce 2 m

CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube

LEADER SILICONE 

   Navrženo pro použití na Submerge a olověnkách pro 
helikoptérové návazce

   0.5 mm průměr

    V provedení Trans Khaki kamufláž

   Dodáváno v délce 1.5 m

CAC569 0.5mm x1.5m

FLUOROCARBON 
FUSED LEADERS 

  Tavený fluorocarbonový návazec s vnějším plastovým 
potahem

  Nabízí vynikající odolnost proti oděru a vynikající 
neviditelnost

  75 cm délka, 1 návazec v balení

  Dodáváno s obratlíkem Edges Kwik Change Swivels ve 
velikosti 7 a 10

  30lb nosnost

  Odlesky neodrážející, prostiskluzová úprava

NOVINKA

CAC694 Kwik Change Size 7

CAC695 Kwik Change Size 10
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MICRO RIG SWIVELS 

  Navrženo pro použití s helikoptérovým či Chod 
návazcem, pro odpadnutí olova při záběru

  Antireflexní úprava

  5 ks v balení

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

KWIK CHANGE SWIVELS

  K dostání ve velikostech 7 a 10

  Umožňují rychlou výměnu návazce bez nutnosti střihání 
a vázání nového návazce

  Antireflexní úprava

  Perfektní pro použití s Edges Safety a Slik závěskami

  10 ks v balení

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

KWIK CHANGE DROP 
OFF INLINE SWIVEL

  Pro rybáře, kteří chtějí lovit s odpadávacími inline olovy, 
ale chtějí mít pořád možnost rychlé výměny montáže

  Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

  8 ks v balení

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7

DOUBLE RING SWIVEL

   Ideální pro rybáře, kteří chtějí lovit s inline odpadávacím 
systémem, ale také chtějí uvázat návazec přímo na 
obratlík

  Obratlík velikosti 7 s antireflexní úpravou

  8 ks v balení

CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

KWIK CHANGE ‘O’ RING

  Další tvar, který je jedinečný v řadě Edges

  Navrženo pro rybáře, kteří chtějí lovit s helikoptérovou 
montáží, ale chtějí měnit návazce bez řezání a vázání 
nových návazců

   Antireflexní úprava

  10 ks v balení

CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

OBRATLÍKY

  Ideální pro řadu návazců

  Antireflexní úprava

  K dostání ve dvou velikostech – 7 a 10

  20ks v balení

  Ideální pro použítí s Edges Safety (vel. 7) a Slik (vel. 10) 
závěskami

CAC533 Swivels Size 7 x 20

CAC534 Swivels Size 10 x 20

KURO MICROHOOK 
RING SWIVELS 

  Navrženo pro použití s helikoptérovým či Chod 
návazcem, pro odpadnutí olova při záběru

  Antireflexní úprava

  15 ks v balení

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel x 10

FLEXI RING SWIVELS

  Dostupné ve velikostech 7, 10 a 11

  Anti reflexní potah

  10 kusů v balení

CAC528 Flexi Ring Swivels Size 7

CAC609 Flexi Ring Swivels Size 10

CAC529 Flexi Ring Swivels Size 11
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TUNGSTEN CHOD 
BEAD KIT

  Navrženo tak, aby umožnil rybáři vytvoření 
fixovaného Naked Chod rig návazce přímo 
na kmenovém vlasci nebo na fluorocarbonu

   Korálek sám sevře vlasec velmi pevně, 
ale může být přesouván nad olovo podle 
potřeby

  Spodní převlek je přes olovo a lze nastavit 
způsob, aby olovo v případě nutnosti 
odpadlo

   Korálek během souboje s rybou sklouzne k 
olovu a ochrání kmenový vlasec

  Dodáváno v sadě: 6x převlek a 6x kulička

HELI BUFFER 
SLEEVE

  Navrženo pro použití s Helicopter Rigs na 
vodičích jako jsou Submerge a olověnka

  Malá dírka na straně umožňuje nastavení s 
možností uvolnění olova

  Vyrobeno v Trans Khaki maskování

  8ks v b alení

HELI/CHOD 
BUFFER SLEEVE

  Navrženo pro Helikoptérové nebo Chod 
návazce, když používáme fluorocarbon nebo 
monofilní vlasec

  Obratlík vašeho návazce bude v tenkém, 
zužujícím se převleku, který bude absorbovat 
tlak při souboji s kaprem a zabrání obratlíku v 
poškození vlasce

  Malá dírka na boku umožňuje výměnu olova 

  Barva: Trans Khaki

  V balení 6 kusů

DROP OFF 
INLINE LEAD KIT 

  Určeno pro použití se všemi inline olovy Fox

  Umožňuje odpadnutí inline olova z vlasce při 
chytání ve vázkových vodách

  Dodáván s převlekem, pokud chcete zvýšit 
sílu nutnou pro odpadnutí olova

  5x vložka a 5x převlek v balení

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Jednoduše umístěte Plug přes obratlík a 
zajistěte na místě pomocí “T” kolíčku

  Již není potřeba zastříhávat vložku, při 
použití Edges Drop Off Inline Lead Kit

  To znamená, že rybáři mohou snadno 
převést celý odpadávací systém zpět 
do standardního inline olova

  Navrženo pro práci se všemi Fox Inline olovy

  Navrženo v Trans Khaki maskování

DROP OFF HELI BUFFER BEADS

  Univerzální tlumiče, které jsou určeny pro 
helikoptérové montáže

  Ideální pro použití s olověnkou a klasickým 
monofilním vlascem

  Používejte bez zúžené vložky pro materiály bez 
olověného jádra/s olověným jádrem

  Vlasec se připojí k pevné vodící smyččce hlavního 
korálku, oddělená část převleku se připevní k 
horní části korálku, pro zakrytí Vašeho uzlu

  Korálek je kompaktibilní se všemi obratlíky Fox 
olov a umisťují se ve stejné poloze jako při použití 
Edges Angled Drop Off Run Ring Kit

  Vyrobeno v Trans Khaki vzoru

  6x Buffer Beads a 6 x “T” kolíčky v balení 

NOVINKA

MICRO
CHOD BEAD

  Navrženo tak, aby umožnil rybáři vytvoření 
fixovaného Naked Chod rig návazce přímo na 
kmenovém vlasci nebo na fluorocarbonu

   Korálek sám sevře vlasec velmi pevně, ale může 
být přesouván nad olovo podle potřeby

  Spodní převlek je přes olovo a lze nastavit způsob, 
aby olovo v případě nutnosti odpadlo

   Korálek během souboje s rybou sklouzne k olovu a 
ochrání kmenový vlasec

  Dodáváno v sadě: 6x převlek a 6x kulička

BIG BORE DROP OFF 
INLINE LEAD KIT  

  Navrženo s větší dírkou pro použití s olověnkou nebo 
olověnky bez olověného jádra většího průměru, jako 
je například Fox 60lb Edges Submerge

  Kompaktibilní se všemi Fox Inline olovy

  Umožňuje uvolnění olova při uváznutí olovem 
ve vázce

  Dodáváno se zadním gumovým převlekem, 
pokud chcete zvýšit tlak potřebný pro odpadnutí 
olova

  5 vložek a 5 převleků v balení 

NOVINKA

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6CAC584 Heli Buff er Sleeves x8

CAC490 Chod/Heli Buff er Sleeves x 6

CAC487 Drop Off  Inline Lead Kit x 5 Insert CAC635 Drop Off  Lead Plus & Pins 

CAC690 Drop Off  Heli Buff er Beads

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6 CAC698 Big Bore Drop Off  Inline Lead Kit  
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SAFETY LEAD CLIP 
TAIL RUBBER

  Barva: Trans Khaki

   Navrženo pro použití s Safety Lead Clip 
velikosti 7

  Malé odstřihnutí části umožňuje snadnější 
odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SAFETY LEAD 
CLIP

  Barva: Trans Khaki

  Navrženo pro použití s obratlíky velikosti 7

  Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

  Možnost zafixování pomocí kolíčku ve tvaru 
“T”(součást balení)

  Vroubkování umožňuje nastavení tlaku 

  V balení: 10ks

SLIK® LEAD CLIP
TAIL RUBBER

  Barva: Trans Khaki

   Navrženo pro použití s Safety Lead Clip 
velikosti 7

  Malé odstřihnutí části umožňuje snadnější 
odpadnutí olova

  V balení: 10ks

SLIK® SAFETY LEAD CLIP

  Barva: Trans Khaki

  Menší závěska na olovo pracuje s obratlíkem 
velikosti 10 pro perfektní prezentaci nástrahy

   Samo-naklápěcí tvar, který vždy stočí oko 
obratlíku do správné polohy v závěsce

   Možnost zafixování pomocí kolíčku ve tvaru 
“T” (součást balení)

   Žádné vroubkování, tudíž se převlek snadno 
stáhne

  Ideální pro vázkové vody, kde je důležité 
odpadnutí olova

  V balení: 10ks

POWER GRIP 
LEAD CLIP KIT

  Sada, která obsahuje vše potřebné pro 
vytvoření klipu na olovo

  Zahrnuje tyto produkty Edges Trans Khaki: 
Power Grip Tail Rubbers, vel. 7 Lead Clips s 
fixačními kolíčky ve tvaru “T”, standard Anti 
Tangle Sleeves

  Také dodáván s oběma obratlíky vel. 7 a Kwik 
Change Swivels vel.7

  5 ks v balení

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

  Větší přilnavost na klip s olovem 
umožňuje použití těžších olov 

  Jemný kužel na zadní straně 
gumového převleku slouží pro použití 
s fluorocarbonovým vlascem nebo pro 
lov pouze s kmenovým vlascem 

  Pomáhá zabránit zamotání 
návazce okolo převleku

  Ideální pro dlouhé návazce jako je Zig Rig 

  V provedení Trans Khaki

  Navrženo pro použití s klipy velikosti 7

  10 ks v balení

NAKED LINE 
TAIL RUBBERS 

  Jemný kužel na zadní straně 
gumového převleku slouží pro použití 
s fluorocarbonovým vlascem nebo pro 
rybáření pouze s kmenovým vlascem

  Pomáhá zabránit návazci omotání okolo 
převleku

  Ideální pro dlouhé návazce jako je Zig Rig

  Přední část gumového převleku může být 
odstřihnutá a pomůže tím odpadnutí olova

  Maskování Trans Khaki

  10ks v balení

POWER GRIP 
TAIL RUBBERS 

  Navrženo pro rybáře, kteří rádi používají 
těžká olova, která neodpadnou při dopadu 
na vodu, ale odpadnou při kontaktu s 
vázkou.

  Navrženo pro práci s Edges Lead Clip vel.7

  Trans Khaki maskování

  10ks v balení

CAC636 Naked Line Tail Rubbers CAC637 Power Grip Tail Rubbers 

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit CAC686 Power Grip Naked Line Tail Rubbers

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7
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ANGLED DROP OFF RUN RIG KIT 

  Unikátní tvar, který přivádí průběžné 
montáže na vyšší úroveň

   Šikmý velký kroužek sedí na správém místě a 
umožňuje dokonalý průchod vlasce

   Může být sestaven tak, aby při lovu v 
zarostlých vodách olovo v případě potřeby 
odpadlo 

  V provedení: Trans Khaki

   Balení obsahuje: 6 x Angled Clips, 6 x Angled 
Buffer Sleeves  a 6 x fixovací “T” kolíček

RUN RING 
KIT 

   Jednoduchý tvar pro vytvoření základní 
průběžné montáže

  Velký kroužek pro volný průběh

  Umožňuje velkou citlivost záběru

   Balení obsahuje: 8 x Rings, 8 x Buffer Bead a 
8 x Speed Link

  V provedení: Trans Khaki

RUNNING SAFETY CLIP 

  V provedení Trans Khaki

  Navrženo pro vytvoření dokonale průběžné 
montáže

  Kolíček ve tvaru “T” zafixuje obratlík v závěsce

   Tvarovaný klip pro zavěšení olova a 
dosáhnutí větších vzdáleností při nahazování

  Převlek je určený k použití s olověnkami či 
hadičkami

   Sada obsahuje: Rung Ring a Speed Link, 
takže si můžete zvolit olovo podle svého 
uvážení

  Velikost balení: 6

TADPOLE 
MULTI BEAD

  Barva: Trans Khaki

   Ideální pro poloprůběžné montáže s inline 
olovy

  V balení: 10ks

TUNGSTEN 
ANTI TANGLE 

  Navrženo jako prevence proti zamotání při 
náhozu

  Vyšší hmotnost wolframu pomáhá držet váš 
návazec na dně

  K dostání ve verzích: Standard a Micro

  8ks v balení

TRANS KHAKI ANTI 
TANGLE SLEEVES

  Barva Trans Khaki

  Navrženo jako prevence proti 
zamotání při náhozu

  Standardní verze pro normální 
každodenní použití

  Micro sleeve ideální při použití s PVA sáčky

  XL verze je ideální pro použití s 
dlouhými návazci jako je Zig Rig

  25ks v balení (Micro a Standard), 
15ks v balení (XL)

TULIP BEADS

  Ideální pro použití s průběžnou sestavou

  Úhel zaručí perfektní natočení olova při 
nahazování a zabrání zamotání

  Může být použitý jako tlumící korálek na 
sestavách s Markerovým splávkem

  Vzor Trans Khaki

CAC600 Angled Drop Off  Run Ring Kit x 6

CAC583 Running Ring Kit

CAC582 Running Safety Clips

CAC476 Tadpole Multi Bead

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro

CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard 

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

CAC599 Tulip Beads
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TUNGSTEN LINE 
GUARD BEADS 

  Navrženo pro použití přímo na kmenovém vlasci

  Při použití Naked Chod Rigs mohou být 
připevněny na vlasec a po záběru sklouzne dolů 
až na Heli Buffer Sleeve

  Navrženy tak, aby seděly na vrcholu Edges Heli 
Buffer Sleeve

  Zužující se průměr, což má za následek udržení obratlíku 
na místě během zdolávání, takže se vlasec nepoškodí

  Lze použít i na tradiční helikoptérovou montáž 

  Velké množství wolframu v korálku zajístí 
dokonalé přišpendlení ke dnu 

  Dodávány na drátěné smyčce 

  8 korálků v balení

TAPERED MAINLINE 
STOP

  Velký zužující se stopper, který je určený pro 
použití na kmenovém vlasci, do kterého 
můžete vložit 5mm Tungsten korálek při lovu 
s Chod nebo Helikoptérovými návazci typu 
Naked

  Kuželový tvar umožňuje obratlíku uvolnit 
korálek bezpečnějí, než při klasickém tvaru

  Dodáváno na smyčce z drátu – 9 ks v balení

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKERS 

  Navrženo pro napodobení olověného tmelu 
na návazci

  Ideální pomocník pro přikotvení Vašeho 
návazce ke dnu 

  Dodáváno na smyčce z drátu, 9ks v balení

TUNGSTEN
POWERGRIP® PUTTY 

  Extrémně hustý

  Pracuje se s ním velmi lehce

   Ideální pro vyvážení pop-up návazců nebo 
klesnutí návazce ke dnu

  Považovaný za nejlepší na trhu

5MM 
TUNGSTEN BEAD

  5mm korálek z wolframu

  Navrženo pro použití s Tapered Mainline 
Stop

  15 korálků v balení

TAPERED 
BORE BEADS

  K dispozici v 6mm a 4mm

  V provedení Trans Khaki

   Verze 4mm je navržena pro olověnku při 
použití helikoptérových či Chod návazců

   Verze 6mm můžou být také umístěna na 
silicon při použití Helikoptérových nebo Chod 
montáží a na ochranu uzlů.

  V balení: 30ks

BAIT BUNGS

  Navrženo tak, aby se zabránilo nástraze 
klouzat po vlasu směrem k háčku

  Obzvláště užitečné při použití montáže 
snowman (na panáčka), aby stoper udržel na 
vlasovém příponu obě dvě nástrahy vedle 
sebe 

  Jednoduše se nasune na návazec před 
uvázaním smyčky vlasového příponu

  Dodáváno na drátěných smyčkách

  10 stoperů v balení

NOVINKA

CAC671 Tungsten Line Guard Bead x8 CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers

CAC541 Powergrip Putty

CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15

CAC557 4mm Bore Beads x 30

CAC558 6mm Bore Beads x 30

CAC687 Bait Bungs
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ANTI BORE 
BAIT INSERTS

   Unikátní tvar, který se zasune do středu 
nástrahy, aby se zabránilo jejímu narušení  od 
vlasového příponu

   Ideální pro boilies a měkké nástrahy jako je 
maso a pod

SILICONE 
SLEEVES 

   Otvor s průměrem 3mm v délce 25mm

  V provedení Trans Khaki kamufláž

   Ideální pro řadu montáží  pro umístění přes 
Speed Links

  V balení: 15ks

HOOK 
SILICONE 

  Navrženo pro přichycení vlasového příponu 
na stopce háčku u návazců Blow Back

  Vyrobeno v barvě Trans Khaki Camouflage

  Dodáváno v 1.5m délce

  Dvě velikosti s různým použitím na háčcích 
vel. 10-7 a 6-2

SHRINK 
TUBE

  Ideální pro rozšíření stopky háčku při 
vytváření efektivních montáží

  Barva: Trans Khaki

  K dostání ve třech velikostech : X Small 
(1.4-0.6mm), Small (1.8-0.7mm) a Medium 
(2.4-0.8mm)

WITHY CURVES 

  Pro vytvoření perfektního úhlu u 
Withy Pool Rig návazce

  Navlékáme pomocí Splicing Needle

  V provedení Trans Khaki kamufláž

  Mikro vroubkování na konci pro    
Tungstenový tmel

  Pro velikost háčků 10-7 nebo 6-2

  V balení: 10ks

LINE ALIGNA 

   V provedení Trans Khaki kamufláž

   Snadná aplikace na očko háčku

   Vytvoří agresivní chytací úhel a kapr se bude 
obtížně zbavovat návazce

   K dostání ve 2 velikostech pro různé velikosti 
háčků – 10-7 a 6-2

   V balení: 10ks

MICRO LINE 
ALIGNAS

  Jemnější verze populárních rovnátek Trans 
Khaki Line Alignas

  Ideální pro rybáře, kteří chtějí lovit pomocí 
jemnějších montáží

  Eliminuje nutnost smršťovací hadičky

  Pomáhá k vytvoření dokonalého agresivního 
zatočení 

  K dispozici ve dvou velikostech: 10- 7 a 6- 2

  10ks v balení

HAIR 
WIDGETS 

  Navrženo pro pevné přichycení na obloučku 
háčku

  Umožňuje vytvoření vlasového přívěsu bez 
nutnosti vázání uzlů

  Jednodušše uvázat vlasový přívěs na Hair 
Widget a zvolit pozici na háčku

  V provedení Trans Khaki kamufláž

  V balení: 30ks

CAC539 Anti Bore Bait Insert CAC571 Silicone Sleeves

CAC567 Hook Silicone 10 - 7

CAC568 Hook Silicone 6 - 2 

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

CAC561 Hook Size 10-7

CAC562 Hook Size 6-2

CAC560 Hook Size 6-2

CAC559 Hook Size 10-7

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 

CAC634 Micro Line Aligna 6-2 CAC556 Hair Widgets x 30
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HOOK BEADS

  Trans Khaki barva, 25ks v balení

  Ideální pro prezentaci bez uzlového vázání

  Na háčku drží velice těsně

  K dostání ve dvou velikostech: 7-10 a 2-6

HAIR BRAID 

  Navrženo pro zhotovování extra ohebných 
vlasových přívěsů

  Diskrétní hnědá barva

  Perfektní při použití malých a lehkých 
nástrah

  Dodáváno v délce 10m

HEAVY DUTY ‘O’ RING

  Další tvar, který je jedinečný v řadě Edges

  Navrženo pro rybáře, kteří chtějí lovit s 
helikoptérovou montáží, ale chtějí měnit 
návazce bez řezání a vázání nových návazců

   Antireflexní úprava

  10 ks v balení

KURO RIG RINGS 

   Ideální pro celou řadu návazců, včetně  
Blowback Rigs

  V černé matné Kuro povrchové úpravě

  K dostání ve třech velikostech: Small (2.5mm), 
Medium (3.2mm) a Large (3.7mm)

   V Balení: 25ks

SPEED LINKS  

  Navrženo pro rychlou výměnu návazců

  Můžou být použity taky pro rychlou výměnu 
spodových pomůcek nebo markerů

  K dostání ve  dvou velikostech: Standard a 
Micro

  20ks v balení

RIG LINKS 

   Navrženo pro nahrazení smyček na konci 
návazců

   Jednoduše uvažte Rig Link na konec návazce 
za pomoci Grinner uzlu 

   Všechny návazce lze v rychlosti vyměnit za 
poloviční dobu

   Umožňuje navlečení PVA sáčků na návazec

  V balení: 15ks

MAGGOT CLIPS 

   Navrženo pro snadnou prezentaci červů na 
vlasovém přívěsu

   Unikátní špičatý tvar, který zabráňuje 
seskupování červů 

  Chemicky broušené ostří s nerezovou 
úpravou

  K dispozici ve čtyřech velikostech: 6, 8, 10 
a 12

  V balení: 10ks

MICRO SPEED LINKS

  Zmenšená verze původních Speed Link

  Navrženo pro rychlou výměnu návazců

  Může být použitý pro rychlou výměnu 
příslušenství, jako je Marker splávky a Spod 
rakety

  V balení: 20ks

CAC482 Hook Bead - Size 7-10

CAC483 Hook Bead - Size 2-6

CAC565 Hair Braid 10m

CAC496 Heavy Duty ‘O’ Ring x 15

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm  CAC532 Speed Links x 20

CAC542 Rig Links x 15

CAC524 Maggot Clips Size 6

CAC525 Maggot Clips Size 8

CAC526 Maggot Clips Size 10

CAC527 Maggot Clips Size 12

CAC566 Micro Speed Links
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KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS 

  Protizávaží na pop-up montáže

  Snadné připojení na návazec bez jakéhokoliv poškození

  Záváží lze jednoduše připojit pomocí silikonové trubičky, která je součástí balení

  K dostání jednotlivé typy závaží – BB, AAA, SA a Swan

  Dávkovač je rozdělen také na šest sekcí: č.1, č.4, BB, AAA, SA a Swan

CAC513 Pop-Up Weights BB

CAC514 Pop-Up Weights AAA

CAC515 Pop-Up Weights SA

CAC516 Pop-Up Weights Swan

CAC518 Weights Dispenser

MULTI PURPOSE BACKLEAD 

  Může být použito jako tradiční létající zadní olovo 
nebo jako tradiční připínací backlead.

  Chcete-li změnit způsob použití, stačí jednoduše 
odstranit rychlovýměnnou vložku z olova a nahradit ji 
klipem, který zatlačíte do středu jádra a otočíte vložku 
tak, aby se zajistila.

  V případě, že se klip backleadu zasekne o překážku, je 
navržen tak, aby se uvolnil z vlasce 

  Při použití nahazovacího systému je backlead 
navržen tak, aby se po nahození nevracel zpět jako 
ostatní výrobky v současné době na trhu, což zajistí, 
že backlead bude blízko u vašeho návazce a celou 
sestavu doslova příšpendlí ke dnu

  Ideální pro přikotvení vaší sestavy ke dnu na místech 
s výskytem plachých kaprů, také ideální při lovu na 
místech s vyšší frekvencí lodní dopravy.

  K dostání ve 3 velikostech – 5g, 10g a 15g

  Jedno balení obsahuje 4x olovo, 4x vložky pro 
nahazovací systém a 4x “Clip- on” vložky

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g 

CAC654 Multi Purpose Backlead 10g

CAC655 Multi Purpose Backlead 15g

SLIDERS 

  Létající zadní olova pro opatrné kapry

  Dodáváno v kamuflážové verzi

  Jednoduše natáhněte na kmenový vlasec nad 
návazcem

  10ks v balení

CAC537 Sliders x 10

DOWN RIGGER 
BACKLEADS

  Unikátní systém, který můžete připojit k 
vlasci za pomocí jedné ruky

  K dostání ve dvou verzích: 21g a 43g

  Tři zadní olova v balení

CAC312 Down Rigger Back Leads 21g x 3 Brown

CAC313 Down Rigger Back Leads 43g x 3 Brown

CAPTIVE BACK LEADS MK2

  Ideální pro rybáře, kteří si přejí mít jejich 
vlasec skrytý na dně

  Patentované klipy pro hladké uvolnění 
vlasce

  Těžší varianta pro lepší napnutí vlasce a 
tím lepší signalizaci záběru

  Dodáváno s plastovým držákem na 
namotání šňůrky

  Dodáváno s vysoce viditelnou 10 m 
oranžovou šňůrkou

  Šňůrka se sama odvíjí z plastového 
držáku

CBW001 Captive Back Leads MK2 1.25oz / 35g

CBW002 Captive Back Leads MK2 2oz / 56g

CBW003 Captive Back Leads MK2 3oz / 85g

CBW004 Captive Back Leads MK2 4oz / 113g

CBW005 Captive Back Leads MK2 5oz / 142g
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BAIT FLOSS 

   Navrženo pro uchycení nástrahy do kroužku 
nebo Mini Hook Ring Swivels

  Neutrální barva

   Dodáváno v krabičce se zabudovaným 
odřezávačem

  Balení: 50m na cívce

CAC512 Bait Floss 50m

BOILIE STOPS 

  Zúžené konce pro snadné nasunutí do 
vlasového příponu

  Malý a diskrétní vzhled na boilie

  Čírá barva

  K dispozici ve dvou velikostech: Micro a 
Standard

  V balení: 200 zarážek

CAC592 Boilie Stops Micro

CAC593 Boilie Stops Standard

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

  Umožňuje změnit velikost vaší nástrahy bez 
nutnosti měnit velikost vlasového příponu

  Tři velikosti v balení: small, medium a large

  Čirá barva

CAC497 Extending Boilie Prop

BOILIE CAPS 

  Mini háček pro snadné vtažení do nástrahy

  Pro bílou rybu velmi obtížné setřepat 
nástrahu z vlasového příponu

  Malá čirá čepička s diskrétním vzhledem 
snadno zmizí na vrcholu nástrahy

  120 ks čepiček v balení

CAC601 Boilie Caps

PELLET PEGS 

  Navrženo pro bezpečené umístění pelet na 
vlasovém příponu

  Málo viditelná čirá barva

  K dostání ve třech velikostech – 11mm 
(180ks), 13mm (134ks) a 21mm (50ks)

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50

MARKER ELASTIC

   Červený elastický materiál 
dodáván v návinu 20m na cívce

   Ideální pro značení rybářských 
vlasců pro přesné nahazování 
a vnadění 

  Velmi lehce se sním pracuje a 
nepoškozuje kmenový vlasec

  Snadné odstranění z 
kmenového vlasce bez 
poškození

CAC484 Marker Elastic 20m Red
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MULTI TOOL 

   Ruční nástroj, který vlastně obsahuje čtyři nástroje v jednom!

   Jeden konec slouží pro odstranění vnějšího potahu šňůrky

   Na opačném konci svlékacího nástroje je nástroj pro 
dotahování uzlů a natahování tuhých materiálů

  Dále je vybavený malým D-Rig hrotem

  Na opačném konci  je větší smyčka s hrotem, který vám 
umožní vytvoření perfektní smyčky na Chod Rig

1MM MICRO DRILL  

  Navrženo pro vrtání jemných otvorů do nástrah

  Umožňuje vytvořit otvor do tvrdé nástrahy pro jehlu

  Perfektní pro tvrdé nástrahy jako jsou: ořechy, vysušené 
boilies a korkové po-up boilies

  Ergonomická rukojeť, která je vysoce viditelná

TENSION BAR 

   Ruční nástroj pro utahování uzlů

   Užitečný taky při rovnání tuhých částí návazců

   Ergonomická rukojeť

BRAID BLADES XS 

   Ozubené ostří, které má za úkol snadno ustříhnout 
materiály jako – pletená šňůrka, nylon, silný monofil, 
olověnky, potažené šňůrky,..

   Ostří jako břitva

   Pojistka, která nůžky zamkne když se nepoužívají

   Dokonale sedí do F-Boxu

BRAID BLADES 

  Super ostré ostří pro snadné stříhání pletených materiálů

  Také ideální pro stříhání materiálů jako je fluocarbon, 
nylon a olověných materiálů

   Vysoce viditelná oranžová barva na rukojeti, která vám 
omezí možnost ztráty

   Snadno se vejdou do vašeho F-Boxu

BAIT DRILL & CORK STICKS 

   Malý vrtáček, který se používá pro vrtání nástrah

   Ideální pro nástrahy jako je boilies nebo tygří ořechy

   Ergonomická rukojeť pro snadné vrtání

   Dodáváno s 4ks Cork Sticks (6x70mm) pro vložení do 
nástrahy a dokonalé vyvážení

   6mm Cork Sticks jsou k dispozici také samostatně

CAC510 Tension Bar

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

CAC632 1mm Micro Drill 

CAC563 Braid Blades

CAC587 Multi Tool 

CAC563 Braid Blades

FINE NEEDLE 

  Ideální  pro jemné nástrahy, 
jako je partikl

  Také vhodné na měkké boilies 
o průměru 6-10mm

  Zelená rukojeť s příjemným povrchem

HEAVY NEEDLE 

  Ideální pro tvrdší nástrahy, jako je boilies 
nebo tygří ořech

  Oranžová rukojeť s příjemným 
povrchem

NEEDLE SET 

  Sada pěti jehel představuje všechno, co 
budete potřebovat

  Sada obsahuje: Comprises Stix, Stringer, 
Fine, Heavy, Gated a Splicing needles

GATED NEEDLE 

  Jehla se západkou, která je vhodná na 
všechny nástrahy

  Také vhodný pro navlékání malých PVA 
punčošek

  Žlutá rukojeť s příjemným povrchem

SPLICING NEEDLE 

  Západka pro navlékání 
olověnek a jiné materiály

  Jehla je také vhodná pro použití 
na malé měkké nástrahy

  Modrá rukojeť s příjemným povrchem

STIX & 
STRINGER 
NEEDLE 

  Extra dlouhá jehla se západkou

  Ideální pro navlékání PVA materiálu

  Také vhodný pro navlékání PVA sáčků 
na návazec

CAC598 Needle Set

EASY SPLICE NEEDLE 

  Zatočený drat z nerezové oceli určený 
pro splétání vodících a bezolovnatých 
šokových materiálů, ale i spojování 
Edges Camo-Splice návazcových 
materiálů

  Diamantový tvar pro snadnější použití 

CAC588 Fine Needle

CAC522 Splicing Needle

CAC590 Gated Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC699 Easy Splice Needle NOVINKA

CAC523 Stix & Stringer Needle

NOVINKA
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CAMOTEX® OLOVA

IMPACT INLINE

FLAT PEAR SWIVEL 

INLINE FLAT PEAR 

SQUARE SWIVEL 

SQUARE INLINE 

DISTANCE SWIVEL 

  Návazec vychází ze středu olova, ryba se tak dostane do 
kontaktu s plnou hmotností olova při napnutí návazce

  Unikátní tvar pomáhá správnému 
zaseknutí háčku a ulovení více ryb

  Ideální pro chytání střední a dlouhé 
vzdálenosti s PVA sáčkem

  Vyrobeno s maskovacím povlakem Camotex

  Dostání ve třech velikostech – 3 oz/85 
g, 4 oz/113 g a 5 oz/142 g

  Může být také použito společně s 
Edges Drop Off Inline Kit 

  Nízký profil

  Velké očko na obratlíku

  Kamuflážová, antireflexní povrchová úprava

  Ideální pro krátké až středně dlouhé náhozy

  Drážka na vnější straně pro použití s 
inline odpadávacími návazci

  Nízký profil

  Pevná plastová vložka

  Kamuflážová, antireflexní povrchová úprava

  Ideální pro krátké a střední vzdálenosti 
nebo dlouhé vzdálenosti s PVA sáčky

  Ideální pro rybaření na lavicích

  Vytváří velký odpor, když ryba zvedne návazec

  Velké očko na obratlíku

  Kamuflážová, antireflexní povrchová úprava

  Ideální pro krátké a střední vzdálenosti

  Funkce drážky na vnější straně pro použití 
návazce s odpadávacícm olovem

  Vytváří velký odpor, když ryba zvedne návazec

  Pevná plastová vložka

  Kamuflážová, antireflexní povrchová úprava

  Ideální pro krátké a střední vzdálenosti, nebo 
dlouhé vzdálenosti v kombinaci s PVA sáčkem

  Ideální na dlouhé vzdálenosti

  Aerodynamický profil

  Velké očko na obratlíku

  Kamuflážová, antireflexní povrchová úprava

Hmotnost vyznačená na olovu

Také obratlík je v maskovací barvě

Odolný anti-reflexní nátěr

Inline olova mají tvrdou plastovou vložku 
pro obratlík vel. 7
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Hmotnost vyznačená na olovu

Obratlík také v camo provedení

Naše speciální pogumovaná vrstva vytváří 
jemnou, nereflexní, odolnou povrchovou úpravu, 
což znamená, že Fox olovo Vám vydrží déle.

Fox in-line olova jsou vybaveny hadičkami 
uvnitř olova, které pohodlně pojmou 
obratlík vel.7

OLOVA
FLAT PEAR

TRI-BOMB

PASTE BOMB

KLING ON

   Zavalitý tvar

   Ideální pro lov na svazích a po stranách lavic

   Tvar nabízí skvělou aerodinamiku při nahazování

   Obratlík a inline 

   Hnědá a zelená verze

  šestranné použití

   Hmotnost v přední části kontrukce – zvyšuje odolnost

   Stabilní v letu

   Obratlík a In-line

   Hnědá a zelená verze

   Perfektní pro použití s pastou nebo method mixem

   Zvyšuje atraktivitu okolo nástrahy

   Lepší zasekávací potenciál, než u tradičních krmítek

   Obratlík a in-line

   Zelená a hnědá verze

   Unikátní design Fox

   Plochý profil a mírné výstupky, které zapříčiní 
dokonalou přilnavost na svazích

    Ideální pro řeky a daleké rybaření s vyvážkou 

   Obratlík a in-line

    Hnědá a zelená verze

EXOCET®

   Váha v přední části pro dosažení větších 
vzdáleností při nahazování

   Velmi stabilní při letu
   Vzdálenost přesahující 200m
   Obratlík

   Hnědá a zelené verze

ELEVATOR™

  Unikátní tvar pro tekoucí vody

   Trojúhelníkový profil umožňující zvednout olovo 
okamžitě ze dna a rychlejšího dosažení hladiny

   Obratlík

   Zelená a hnědá verze

HORIZON®

  Tvar ideální pro daleké nahazování

   Velmi stabilní v letu

   Ploché strany pro lepší urdžení olova na místě

   Obratlík a in-line

   Zelená a hnědá verze
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EXOCET® & DART MARKER FLOATS 

  Ideální pro mapování dna a hloubky

  Vyrobeno z vysoce nárazuvzdorného materiálu 
pro větší odolnost a spolehlivost

  Obě verze jsou dostupné samostatně nebo jako součást 
sady, která zahrnuje 3x křidélka, obratlík s velkým očkem, 
převlek proti zamotávání a přídavná plovoucí pěna

  Vzduchová dutina pro větší vztlak

CAC353 Exocet Marker Float

CAC354 Exocet Marker Float Kit 3oz

CAC355 Exocet Marker Float Kit 4oz

CAC368 Dart Marker Float

CAC369 Dart Marker Float Kit 2oz

CAC370 Dart Marker Float Kit 3oz

MICRO MARKER FLOATS 

  Ideální pro mapování dna a hloubky

  Ideální pro krátké a střední vzdálenosti s olovy do 85 g

  Každé balení obsahuje tři barvy – 
žlutý, černý a oranžový

  K dispozici také kompletní sada

CAC381 Micro Marker x3

CAC382 Micro Marker Float Kit x3

GRAPPLING MARKER LEADS 

  Unikátní tvar pro snazší hledání nerovnosti na dně

  Má čtyři hroty, které pomáhají nalezení nečistot 
na dně, rostlin, kamenů a přírodních části dna 
jezera, což pomáhá určení složení dna 

  Tvar umožňuje dlouhé náhozy

  Zavalitý tvar dopomáhá k lepšímu kontaktu se 
dnem jezera a tím lepšímu přenosu informací 
pomocí šňůry do špičky markerového prutu

  Jakmile si myslíte, že jste identifikovali to 
správné místo, tak stačí olovo jednoduše 
vyměnit a lépe prozkoumat dno 

   Dva kusy v balení

   Dostupné ve třech velikostech - – 
3oz/85 g, 4oz/113 g a 5oz/142 g

CLD229 Grappling Marker Lead 3oz (85g) x 2

CLD230 Grappling Marker Lead 4oz (113g) x 2

CLD231 Grappling Marker Lead 5oz (142g) x 2

CASTING FINGER STALL 

  Unikátní oboustranný tvar, tudíž k 
použití pro leváky i praváky

  Měkký ochranný materiál na prstu, který je 
citlivější než tradiční kožené náprstníky a 
tak umožňuje lepší cit při nahazování

  Rychleschnoucí materiál

H-MARKER 

  Navrženo pro označení místa 
při zavážení pomocí člunu

  Jasná oranžová barva pro 
perfektní viditelnost

  Vysoce plovoucí

  Drážky pro chemické světlo

  Dodáváno s těžkým olovem pro spolehlivé 
ukotvení na velkých řekách nebo jezerech 

  Dodáváno se šňůrkou 20 m

CAC424 H-block Marker

MINI H-BLOCK 
MARKER 

  Šikovná mini verze naší H-bojky pro 
rybáře, kteří chtějí být méně nápadní 
nebo při používání zavážecí lodičky.

   Jasně oranžová barva pro 
maximální viditelnost

   Plovoucí

   Slot na věčné světýlko

   Dodáváno s obratlíkem a Speed 
Link pro snadnou výměnu olova

   Dodáváno se šňůrkou o délce 10m

   Dva kusy v balení

CAC426 Mini H-blocks x 2 red
CAC572 Casting Finger Stall 
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VÝHODY POUŽÍVÁNÍ 
ZIG ALIGNA™ 

   Lepší zachycení a špatně 
vyplivnutelný – Vytvoří mnohem 
agresivnější úhel, než při standartním 
bezuzlovém vázání nebo Zig Bugu 
(bez přídání dalších vylepšujících 
systemů), takže má celkově větší 
pravděpodobnost chycení úlovku

   Lepší potenciál pro chycení kapra 
– Aligna umožňuje, aby se vaše 
nástraha za všech okolností chovala 
vždy vycentrovaně. Nevýhoda 
bezuzlového vázání u vlasců je, 
že vlasový přípon chce vždy ležet 
na jedné straně, což může vést ke 
špatnému posazení háčku v kapří 
tlamce

   Mohou být použity silnější a 
spolehlivější uzly -  Umožňuje 
připojení háčku na šňůrku návazce 
mnohem kvalitnějšími a silnějšími 
uzly, jako jsou Palomar nebo Grinner, 
ale také zabraňují tření očka háčku 
o uzel, takže zdolávání ryby bude 
bezpečnější.

   Větší  hodnota za vynaložené peníze 
-  Pokud se ostří na háčku otupí, tak 
jednoduše sundáte Aligna z háčku 
a nasadíte na druhý, což v případě 
ostatních systémů nejde. Tudíž je 
používání Zig Aligna i mnohem 
ekonomičtější.

   Velmi variabilní – Můžete kombinovat 
jednotlivé barvy pěny a Zig Aligna 
a vytvářet celou škálu barevných 
nástrah, dokud nenaleznete tu v 
daný moment správnou kombinaci.

   Velmi rychlá a snadná montáž – 
Změna vaší nástrahy jde velice rychle 
a snadno a to díky šikovnému nástroji 
na nasazení pěny.

   Imituje tvar klubající se larvy – 
Mnoho Zig Bug nástrah napodobuje 
různý hmyz, který nežije ve vodě, což 
je docela zbytečná imitace, protože 
to není přirozená potrava. Tvar Zig 
Aligna v kombinaci s pěnou velice 
pěkně napodobuje tvar nymfy s 
tenkým zakřivením těla a velkou 
hlavou.

   Možnost zvolení viditelných barev 
– červená, růžová, bilá  a žlutá volba 
barvy zajišťuje vytvoření hodně 
viditelné nástrahy.

ZIG ALIGNA™ KIT

   3x Zig Aligna HD pěna

   6x Zig Aligna Sleeves

   1 x Nasazovací pomůcka

CAC467 Zig Aligna Kit (Black. Red. Yellow)

CAC508 Zig Aligna Kit (Pink. White. Brown)

CAC664 Zig Aligna Kit ( Pink. Yellow. Orange)

CAC506 Zig Aligna Loaded Tools x 2 orange

ZIG ALIGNA™ 
LOADING TOOLS 

   Slouží k vložení pěny do smyčky 
na zadní straně Zig Aligna

   Viditelná oranžová barva

   2ks v balení

ZIG ALIGNA™ HD FOAM 

  Dostupné v Červené, Žluté, Černé, Fluoro Růžové, 
Fluoro Žluté a Fluoro Oranžové barvě

  3x pěna v každém balení

  Plovoucí

CAC471 Zig Aligna Foam x 3 red

CAC472 Zig Aligna Foam x 3 yellow

CAC473 Zig Aligna Foam x 3 black

CAC668 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Orange

CAC669 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Yellow

CAC670 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Pink

ZIG ALIGNA™ SLEEVES 

  Dostupné v Červené, Žluté, Černé, Růžové, Hnědé, 
Fluoro Růžové, Fluoro Žluté a Fluoro Oranžové barvě

  8ks Zig Aligna Sleeves v balíčku

CAC468 Zig Aligna Sleeves x 8 red

CAC469 Zig Aligna Sleeves x 8 yellow

CAC470 Zig Aligna Sleeves x 8 black

CAC546 Zig Aligna Sleeves x 8 brown

CAC547 Zig Aligna Sleeves x 8 pink

CAC665 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Orange

CAC666 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Yellow

CAC667 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Pink
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IMPACT SPOD

Když jsme se dívali na současný trh a na něm dostupné pomůcky pro zakrmování, tak náš vývojový 
tým Fox věřil, že je zde stále ještě prostor pro nový výrobek, který by šel trochu jinou cestou. Po 
rozsáhlém tříletém testování, výzkumu a nespočtu hodin testování u vody, se zrodil náš nový 
přelomový Impact Spod.

Tato nová zakrmovací raketa, která je prodávána v rámci licence Spomb Fishing Limited, se může 
pochlubit řadou unikátních funkcí a prvků, které ji odlišují od jakéhokoliv vnadícího nástroje, který je v 
současné době na trhu. Jednou z nich je třeba jedinečný lžícovitý tvar, který umožňuje rychlé plnění rakety 
jednou rukou. Tento jedinečný tvar těla a víka umožňuje nejen velmi rychlé, ale také velice efektivní plnění. 
Tento nesymetrický tvar umožňuje naplnit raketu skoro plnou a tím docílíme nejen rychlejšího zakrmení, 
ale také stabilnějšího letu díky rozložení hmotnosti v raketě. Další výhodou, kromě snadného plnění, je 
rozptyl návnady do mnohem větší oblasti, než u jiných výrobků. To je v některých případech daleko lepší 
taktika, než koncentrované krmení do jednoho místa. Také to využijeme při zakrmování 
jednoho většího místa, ve kterém následně chytáme s více pruty.

€ Kč

CAC639 Impact Spod Medium  16.49 429

CAC640 Impact Spod Large  18.49 481

Robustní pant, který nemůže být zanesen 
návnadou

Pružinový mechanismus je zapouzdřený, 
aby se zabránilo zaseknutí návnadou

Velký odolný obratlík zalisovaný do těla 
Impact Spomb

Impact Spod se prodává pod licencí 
od Spomb Fishing Limited. SPOMB® je 
registrovaná obchodní značka firmy Spomb 
Fishing Limited

MARKER STICKS 

  60cm dlouhé tyčky pro měření 
vzdálenosti pro přesné nahazování

  Vysoce viditelné horní části s drážkou pro věčné světýlko

  Lehká hliníková konstrukce

  Dvě tyčky v balení

€ Kč

CAC616 Marker Sticks 24" x 2  13.99 364

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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€ Kč

CPT026 Multi Pouch Catapult  20.99 546

CPT028 Spare Elastic & 2x Connectors  7.29 190

CPT029 Spare Multi Pouch & 2x Connectors  9.29 242

RANGEMASTER® POWERGRIP METHOD POUCH 

RANGEMASTER® POWERGRIP MULTI POUCH

RANGEMASTER® POWERGUARD® METHOD POUCH

RANGEMASTER® POWERGUARD® MULTI POUCH

  Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro vyšší komfort a přesnost – zaoblená 
rukojeť zamezuje přetížení zápěstí při vytrvalejším krmení

  Lisovaný Method košík zabraňuje rozdrcení krmných koulí při natažení praku

  Profilovaný gumový držák na košíku

  Rám z jednoho kusu polymeru

  Profil ve tvaru slzy zabraňuje otočení praku v ruce při použití

  Vytvarované úchyty na prsty pro lepší komfort a kontrolu

  Široké spojky pro lepší připojení gumy k rámu praku, bránící zamotání

  Košík z odolného materiálu 

  Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro větší komfort a kontrolu – zakřivení 
rukojeti koriguje a brání přetočení zápěstí při vnadění

  Rám z jednoho kusu polymeru

  Profil ve tvaru “slzy” na rukojeti, který zabraňuje kroucení 
v ruce při použití, což pomáhá přesnosti

  Vytvarované úchyty prstů pro větší pohodlí a přesnost

  Široké elastické spojení pro zlepšení průchodu přes rám s malou možností zamotání

  Hluboký kuželovitý košík pro optimální zatížení při krmení a přesnosti krmení

  Neroztržitelný materiál použitý na košíku

  Košík má neklouzavé poutko pro snadnější použití s mokrýma 
a studenýma rukama

  Víceúčelový košík, který je ideální pro širokou škálu návnad,
včetně boilies, partiklu a pelet

  Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro komfortní používání a přesnost 
– zaoblená rukojeť zamezuje přetížení zápěstí při krmení

  Patentovaná ochrana kloubů

  Swing Head upevnění zabraňuje zamotání gumy

  Lisovaný Method košík zabraňuje rozdrcení krmných koulí při natažení praku

  Profilovaný gumový držák na košíku

  Rám z jednoho kusu polymeru

  Profil ve tvaru slzy zabraňuje otočení praku v ruce při použití

  Vytvarované úchyty na prsty pro lepší komfort a kontrolu

  Košík z odolného materiálu

  Náhradní gumy, košíky a elastické sponky dostupné samostatně

  Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro komfortní používání a přesnost 
– zaoblená rukojeť zamezuje přetížení zápěstí při krmení

  Patentovaný chránič kloubů

  Swing Head upevnění zabraňuje kroucení gumy

  Profilovaný gumový držák na košíku

  Rám z jednoho kusu polymeru

  Profil ve tvaru slzy zabraňuje otočení praku v ruce při použití

  Košík z odolného materiálu

  Košík má neklouzavou rukojeť pro lepší použití s mokrou rukou

  Multi-Purpose košík je ideální pro široké spektrum 
návnad včetně boillies, partiklu a pelet

  Náhradní košík, elastické spojky jsou dostupné samostatně

€ Kč

CPT027 Method Pouch Catapult  20.99 546

CPT028 Spare Elastic & 2x Connectors  7.29 190

CPT030 Spare Method Pouch & 2x Connectors  9.29 242

€ Kč

CPT024 Multi Pouch Catapult  17.49 455

€ Kč

CPT025 Method Pouch Catapult  17.49 455
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BAITING SPOON 

  Super silná, ale přesto lehká lopatka

  Ideální pro krmení různými návnadami na 
krátkou vzdálenost včetně boilies a partiklu

  Dodáváno se šroubovací hliníkovou 
rukojetí, která obsahuje popruh na zápěstí

  Ideální pro míchaní spod mixů bez 
ušpinění rukou

€ Kč

CAC505 Baiting Spoon  20.49 533

RANGEMASTER® R20 
CARBON THROWING STICK  

  Lehká uhlíková konstrukce

  Šikovné plnění pomocí otvoru nad 
rukojetí, které je rychlejší a přesnější

  Při velkém zakrmování snižuje bolest rukou, které 
jsou časté u plastových či kovových krmících tyčí

  Rukojeť je oválná pro zabránění kroucení v 
ruce, což pomáhá přesnému krmení

  Vzdálenosti přes 150m nejsou nedosažitelné

  Použití s návnadami do průměru 20mm

  Dodáváno v ochranném pouzdře 
€ Kč

CAC608 Carbon R20 Throwing Stick inc. case  119.99 3.120

RANGEMASTER® PLASTIC THROWING STICKS 

  Navržena pro krmení boilie na 
středně dlouhé vzdálenosti

  Navržena z lehkého pružného plastu, 
který je velmi robustní

  CAD navržený tvar pro maximální vzdálenost 

  Gumová protiskluzová rukojeť

  K dispozici v průměrech 20 mm a 26 mm

€ Kč

CAC672 Rangemaster 20 Throwing Stick  22.99 598

CAC673 Rangemaster 26 Throwing Stick  22.99 598

CAMO SQUARE BUCKETS 

  K dostání v 5l, 10l a 17l

  Ideální pro míchání spod mixů, červů a vnadící směsi

  Čtvercový tvar lépe sedí na vozících, než 
klasické kbelíky kulatého tvaru

  Snadnější skladování na sebe a také 
snadnější uložení v autě

  Extra silné kovové madlo

€ Kč

CBT005 Camo Square Bucket 5L  7.29 190

CBT006 Camo Square Bucket 10L  9.99 260

CBT007 Camo Square Bucket 17L  13.49 351

Rangemaster® R20 Carbon Throwing 
Stick je dodávána v ochranném poudzře

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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EXOCET® CONTROLLER FLOATS 

  Aerodynamický tvar zajišťuje nejen 
daleké hody, ale i velkou přesnost

  Návazec bude při náhozu šikmo k plováku a 
tudíž téměr jako helikoptérová montáž, která 
pomáhá snižovat možnost zamotání

  Soudkový tvar snižuje potopení při 
nárazu na vodní hladinu

  Ploché boky zvyšující funkčnost celé montáže, 
když kapr narovná návazec a lépe se zachytí

  Odnímatelné tělo umožňuje snadnou výměnu 
velikosti plováku a také to znamená, že nemusíte 
mít plovák připevněný k prutu při přepravě

  Vysoce viditelná vrchní část plováku

  Poloprůhledné tělo je na vodní 
hladině téměř neviditelné

  Dodáváno se Standardním obratlíkem, Kwich 
Change Swivel obratlíkem a Micro Anti Tangle 
Sleeve, který natahujeme přes obratlík

  K dostání ve dvou velikostech: Medium a Large

€ Kč

CAC614 Exocet Medium Controller Float  7.79 203

CAC615 Exocet Large Controller Float  7.79 203

HALO® ZIG FLOAT KIT 

  Ideální pro hluboká jezera, kde jsou 
konvekční Zig Rig návazce nepraktické

  Navrženo pro použití s olovy 85 g nebo těžšími

  Plovoucí odolný plast

  Dodáváno s vyměnitelným předním 
nosem v červené a černé barvě

  Sada obsahuje  plovák, olovo, obratlík s velkým 
kroužkem, vztlakový korálek a šňůrku k připevněné olova

€ Kč

CAC375 Halo Zig Float Kit  20.49 533

MINI HALO® ZIG FLOAT KIT 

  Zmenšená verze klasické verze Halo Zig Float Kit 

  Ideální pro male revíry

  Vyměnitelné viditelné červené a černé nosy

  Ideální pro hluboká jezera, kde je 
konvekční Zig Rig nepraktický

  Plovoucí odolný plast

  Sada obsahuje plovák, olovo, obratlík s velkým očkem, 
vztlakový korálek a šňůrku na připevnění olova

  Pracuje s olovem 57g

€ Kč

CAC428 Mini Halo Zig Float Kit  19.99 520

BOLT BUBBLE FLOATS 

  Historicky první bublinový splávek, 
navržený pro lov kaprů na hladině

  Aerodynamický tvar pro delší náhozy, a také 
zvyšuje odpor při napnutí návazce rybou

  Nízký profil transparentního těla neplaší ryby

  Hmotnost splávku se upravuje 
naplněním plováku vodou

  Navrženo pro použití  in-line stylem

  V sadě 2 kusy převleků proti zamotání

  K dostání ve čtyřech velikostech: Small, 
Medium, Large a X-Large

€ Kč

CAC160 Bolt Bubble - Small  12.99 338

CAC161 Bolt Bubble - Medium  12.99 338

CAC162 Bolt Bubble - Large  12.99 338

CAC163 Bolt Bubble - XL  12.99 338

ROD BANDS

  Praktické pásky pro spojení dvou polovin 
prutů

   Pásky jednoduše omotáte kolem prutu a 
zajistíte suchým zipem

   Také možnost sbalení prutu s olovem, 
páska zabrání poškození prutu od olova při 
přepravě

€ Kč

CAC552 Rod & Lead Bands  9.49 247

TIP & BUTT 
PROTECTORS

   Neoprenové chrániče, které chrání špičku a 
rukojeť prutu při přepravě

   Širší ochrana pro zadní část, zatímco užší je 
jenom na špičce prutu

   Suchý zip k zajištění chrániče na místě

€ Kč
CAC553 Tip & Butt Protectors  11.99 312
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RAPIDE™ LOAD PVA BAG SYSTEM 

  Eliminuje potřebu PVA pásky na utažení PVA sáčku

  Pomocí unikátního nástroje naplníte 
i utáhnete PVA sáček

  Je možné zkompletovat celý sáček během 20ti sekund

  K dispozici dvě velikosti plnícího systému: 
Velký (Large) a Malý (Small)

  Velký plnící nástroj pracuje se třemi různými velikostmi 
PVA sáčků: 85mm x 140mm (děrovaný), 75mm x 
175mm (pevný) and 85mm x 220mm (pevný)

  Malý nástroj pracuje se dvěmi velikostmi 
PVA sáčků: 55 mm x 120 mm a 60 mm x 
130 mm, z nichž oba jsou děrované

  Dodáváno v sadě s plničkou, pojistným 
kroužkem, 25ks PVA sáčků (20 u větších rozměrů 
75 mm x 175 mm a 85 mm x 220 mm)

  Dodováno ve vodotěsné krabičce

  Náplně jsou k dispozici samostatně a jsou barevně 
odlišeny pro dvě velikosti systému:  růžová 
pro malou verzi a modrá pro velkou verzi.

  XT náplně jsou k dispozici pro rybáře, kteří chtějí delší 
sáček s delším časem rozpustnosti na hlubší a teplé vody

€ Kč

CPV029 Rapide Load PVA Kit (inc 25x Small Bags/Tool)  12.99 338

CPV030 Rapide Load PVA Kit (inc 25x Medium Bags/Tool)  12.99 338

CPV031 Rapide Load PVA Kit (inc 25x Large Bags/Tool)  12.99 338

CPV032 Rapide Load PVA Kit (inc 20x XL Bags/Tool)  12.99 338

CPV033 Rapide Load PVA Kit (inc 20x XXL Bags/Tool)  12.99 338

CPV034 PVA Small Bag Refill x25

CPV035 PVA Medium Bag Refill x25

CPV036 PVA Large Bag Refill x25

CPV037 PVA XL Bag Refill x20

CPV038 PVA XXL Bag Refill x20

CPV044 Rapide Bags XT x25  - 60mm x 130mm 

CPV045 Rapide Bags XT x25 - 85mm x 140mm 

CPV046 Rapide Bags XT x20  - 75mm x 175mm 

Náplně jsou barevně 
rozlišené

Sáčky XT Bags jsou 
také k dispozici

HIGH RISERS 

  Biologicky rozložitelné, zcela rozpustné 
pěnové kostky bez dopadu na zdraví ryb 

  Navrženo tak, aby vytvořilo dokonalou 
prezentaci odolnou proti zamotání

  Pěna udržuje návazec plovoucí 
nade dnem jezera několik sekund, 
než se rozpustí a návazec perfektně 
sedne nad nerovnosti dna

  K dostání také Jumbo Refill Pack

€ Kč

CAC358 Risers Pop-up Foam  7.29 190

CPV042 High Riser Jumbo Refill  7.29 190

PVA STRIPS 

   Navrženo pro použití s 
Chod/Heli Buffer Sleeve, 
Heli Buffer Sleeve a 
Angled Drop Off Run 
Ring Kit, když chceme 
mít odpadávací olovo

  Malé PVA strips se zastrčí 
do dírky u převleku a 
zbytek se zastříhne

  Doba rozpustnosti 
závisí na teplotě vody

  V balení: 10ks

€ Kč

CPV047 Edges PVA Strips
 x 10pc 

 4.99 130

PVA TAPE

  20m x 10mm silné PVA  pásky

  10m x 5mm jemná PVA páska

  Ideální pro vytvoření PVA řetízků nebo 
připevnění PVA sáčků tradičním způsobem 

€ Kč

CPV013 Heavy Tape Embossed  7.29 203

CPV014 Narrow Clear Tape  7.29 203

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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PVA MESH
Fox PVA punčocha je v té nejvyšší možné kvality a je 
dodávána v délce 10m v tubě v sadě i s plničem a za 
cenu, za kterou mnoho fi rem nabízí pouze 7m verzi!

  K dispozici verze Wide (š. 35 mm), Narrow 
(š. 25 mm) nebo Super Narrow (š. 14 mm)

  K dispozici ve verzích s jemnými (FINE) i silnými 
(HEAVY MESH) oky pro různé situace a velikosti nástrah

  Odolná, protiprokluzová konstrukce 
odolávající poškození při manipulaci

  K dispozici různé verze – 10 m a 25 m na cívce ve všech 
průměrech a také 6 m na cívce ve verzích  Narrow 
Fine a Wide Fine (úzká jemná a široká jemná)

WIDE PVA MESH NARROW PVA MESH SUPER NARROW PVA MESH 

  Široká (35mm) tuba

  V balení 10m PVA punčochy

  Náhradní náplň 10m a 25m k dispozici

  Úzká (25mm) tuba

  V balení 10m

  Náhradní balení k dispozici - 10m a 25m

  Super úzká (14mm) tuba

  V balení 10m

  Náhradní balení k dispozici 10m a 25m

€ Kč

CPV001 Wide Funnel System 10m Heavy Mesh  19.99 520

CPV005 Wide 10m Refill Spool Heavy Mesh  16.49 429

CPV006 Wide 25m Refill Spool Heavy Mesh  33.49 871

CPV002 Wide Funnel System 10m Fine Mesh  17.49 455

CPV009 Wide 10m Refill Spool Fine Mesh  16.49 429

CPV010 Wide 25m Refill Spool Fine Mesh  33.49 871

€ Kč

CPV003 Narrow Funnel System 10m Heavy Mesh  19.99 520

CPV007 Narrow 10m Refill Spool Heavy Mesh  14.49 377

CPV008 Narrow 25m Refill Spool Heavy Mesh  33.49 871

CPV004 Narrow Funnel System 10m Fine Mesh  17.49 455

CPV011 Narrow 10m Refill Spool Fine Mesh  14.49 377

CPV012 Narrow 25m Refill Spool Fine Mesh  33.49 871

€ Kč

CPV015 Super Narrow System 10m Heavy Mesh  17.49 455

CPV017 Super Narrow 10m Refill Spool Heavy Mesh  12.99 338

CPV016 Super Narrow System 10m Fine Mesh  16.49 429

CPV018 Super Narrow 10m Refill Spool Fine Mesh  12.99 338

PVA MESH 
6M REFILL

  Dodáváno s 
6m na cívce

  Dostupné ve verzích 
Narrow Fine a Wide 
Fine ( úzká jemná a 
široká jemná verze)

  Dokonalý poměr 
ceny a výkonu

€ Kč

CPV040 Narrow Refill 6m Fine  7.29 190

CPV041 Wide Refill 6m Fine  7.29 190

Jemné nebo silné PVA?

Jemná punčoška Fine Mesh se rychle 
rozpouští – i ve studené vodě - a 
umožňuje použití malých návnad jako jsou 
červy, mikro pelety nebo method mix bez 
risku možnosti rozsypání. Silná punčocha 
Heavy Mesh se rozpouští pozvolna, je 
ideální pro teplejší nebo hlubší vody a 
vhodná pro větší pelety, partikl a boilies.

Jemná punčoška Silná punčocha
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ARMA® MESH
Největší pokrok v nástrahovém systému! 
Arma Mesh je k dispozici v 7m délce se 
dvěma průměry – Narrow (úzká - 14mm) a 
Wide (široká – 22mm), ale také k dispozici 
v provedení Fine (jemná) i Heavy (silná).

  Tvrdá šestihranná vazba podobného vzhledu jako 
PVA, ale je vyroben
z nylonu a VE VODĚ SE NEROZPUŠTÍ!

  Ideální pro vytváření alternativních nástrah

  Dodáváno na tubě s plnícím systémem

  Ideální pro měkké nástrahy jako je 
chléb,maso, sýr, krevety a pasty

  Také dobré pro návnadu, která se nedá 
připevnit pomocí vlasového příponu, jako 
je konopí, konzervovaný tuňák, mini pelety, 
drcený boilies a dipovaný chleba

  Ideální pro ochranu nástrahy od škůdců (Heavy 
verze je ideální pro revíry, kde je rak problémem)

WIDE ARMA® MESH 

  Široká (22mm) tuba

  V balení 7m

  Náhradní balení k dispozici - 7m

€ Kč

CPV022 Armamesh Wide Fine x 7m  19.99 520

CPV026 Armamesh Wide Fine x 7m Refill  15.49 403

CPV024 Armamesh Wide Heavy x 7m  19.99 520

CPV028 Armamesh Wide Heavy x 7m Refill  15.49 403

NARROW ARMA® MESH  

  Úzká (14mm) tuba

  V balení 7m

  Náhradní balení k dispozici -7m

€ Kč

CPV021 Armamesh Narrow Fine x 7m  17.49 455

CPV023 Armamesh Narrow Heavy x 7m 17.49 455

CPV025 Armamesh Narrow Fine x 7m Refill  12.99 338

CPV027 Armamesh Narrow Heavy x 7m Refill  11.99 312

Tuňák

Kukuřice

Pelety

Chleba

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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OBLEČENÍ
Každým rokem poptávka po rybářském oblečení stále více roste 

a výsledkem této poptávky je naše kompletní řada oblečení! Letos 
opět přicházíme se spoustou vzrušujících nových produktů nejen v 

řadě Fox Chunk, ale také jsme doplnili velmi populární řadu Black and 
Orange a uvedli na trh úplně novou řadu Green and Black. Dále jsme 

doplnili několika novými produkty úspěšné řady obuvi a slunečních 
brýlí a přícházíme s novým dvoudílným zimním oblekem, který jistě 

osloví i rybáře, kteří za tento typ oblečení nechtějí utrácet velké peníze a 
přesto si přejí zůstat v teple i v těch nejchladivějších podmínkách. 

Na následujících stránách naleznete opravdovou směsici stylových produktů spolu s vysoce 
technickými položkami, které jsou navrženy speciálně pro konkrétní podmínky a styl použití, jako 

například udržení tepla nebo udržení Vašeho těla v suchu. Náš vývojový tým pracoval posledních 12 
měsíců velmi tvrdě na ucelení a doplnění řady našeho oblečení tak, aby zajistil, že nabídka v katalogu 

2018 splní chutě a požadavky co největšího počtu rybářů a to bez ohledu na styl či právě jejich požadavky. 
V této nabídce určitě naleznete to pravé právě pro Vás!
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€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  92.99 2.418

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  82.99 2.158

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  82.99 2.158

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  72.99 1.898

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  30.99 806

  Vysoce odolná a pohodlná podrážka Vibram

  Voděodolný materiál Hydro Guard

  Izolace Thinsulate 3m 

  Pohodlný tvar

  Poskytuje oporu a ochranu kotníků

  Zesílená špička

  Zesílená pata pro snadné vyzutí 

  Jazyk lze sklopit a zajistit pro snadné obutí při záběru

  Dostupné velikosti: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

FOX® CHUNK
EXPLORER HIGH BOOTS 

  Vysoce odolná a pohodlná podrážka Vibram

  Voděodolný materiál Hydro Guard

  Izolace Thinsulate 3m 

  Zesílená špička

  Pohodlný tvar

  Zesílená pata pro snadné vyzutí 

  Jazyk lze sklopit a zajistit pro snadné obutí při záběru

  Dostupné velikosti: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

FOX® CHUNK 
EXPLORER SHOES

  Mix stylu a funkčnosti

  Vysoce odolná podrážka

  Voděodolný materiál

  V unikátním vzoru Fox Camo 

  Nabízí oporu kotníkům

  Pohodlný tvar

  Zesílená špička

  Zesílená pata pro snadné vyzutí

  Jazyk lze sklopit a zajistit pro snadné obutí při záběru

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

FOX® CHUNK
CAMO MID BOOTS 

  Mix stylu a funkčnosti

  Vysoce odolná podrážka

  Voděodolný materiál

  V unikátním vzoru Fox Camo 

  Pohodlný tvar

  Zesílená špička

  Zesílená pata pro snadné vyzutí 

  Jazyk lze sklopit a zajistit pro snadné obutí při záběru

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

FOX® CHUNK
CAMO TRAINERS

Jazyk se dá sklopit a zajistit pro rychlejší obutí

Vysoce odolná podrážka Vibram

Zesílená špička

  Popruh s unikátním vzorem Fox Camo

  Neoprénová podšívka na řemínku pro lepší 
komfort

  Fox Camo vzor na podrážce

  Odolná gumová vnější podrážka 

  Řemen: 100% Polyester / Podšívka: 100% 
Neoprén, Vnitřní podřážka: 100% EVA,  
Vnější podrážka: 100% guma

FOX® CHUNK CAMO 
FLIP FLOPS 

NOVINKA
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Uvedené ceny jsou doporučené MOC

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  72.99 1.898

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  49.99 1.300

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  51.99 1.352

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  19.99 520

€ Kč

Dostupné velikosti: 7(41)-12(46)  99.99 2.600

  Doplňuje úspěšnou řadu nedávno představené obuvi 
Fox Chunk a doplňuje skvěle naši nejprodávanější řadu 
oblečení Black & Orange

  Voděodolný materiál

  Odolná podrážka

  Zesílená špička

  Zesílená pata pro snadné vyzutí

  Jazyk lze sklopit a zajistit pro snadné obutí při záběru

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 
11(45) a 12(46)

BLACK & ORANGE TRAINERS 

  Lehké volnočasové tenisky 

  Khaki bavlna s voděodolnou vrchní částí z polyuretanu

  Fox Camo polyesterová podšívka

  Gumová podrážka

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

BLACK & ORANGE 
CASUAL TRAINERS 

  Lehké volnočasové tenisky 

  Khaki bavlna s voděodolnou vrchní částí 
z polyuretanu

  Fox Camo polyesterová podšívka

  Gumová podrážka

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 
10(44), 11(45) a 12(46)

FOX® CHUNK KHAKI/CAMO 
CASUAL TRAINERS 

  Vyrobeno z jednoho kusu tvarované hmoty 

  V unikátním Fox Camo vzoru

  Plovoucí materiál

  Nízká hmotnost

  Rychleschnoucí a snadno čistitelný 

  Pásek přes patu pro bezpečné nošení

  Snadné nazouvání a vyzutí

  Větrací otvory podporují odvádění vody 
a cirkulaci vzduchu

  100% materiál EVA

  Dostupné ve velikostech: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) 
a 12(46)

FOX® CHUNK CAMO CLOGS 

  700g vysoce odolný materiál

  Hrubé podrážky pro maximální přilnavost

  Elastické nastavitelné ramenní popruhy s 
logem Fox

  Nastavitelný elastický hrudník

  Vyztužené kolenní části pro zvýšení ochrany

  Perfektní pro rybáře, kteří potřebují zabrodit 
pro umístění montáže, podebrání ryby, 
krmení, focení úlovků či bezpečnému 
pouštění úlovků

BRODÍCÍ KALHOTY 

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Podrážka se vzorem, který zabezpečí 
maximální přilnavost
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Dvojitá vrstva pro optimální teplotní 
ochranu

Sherpa fleece výplň pro neuvěřitelné teplo 
a komfort

Vysoce odolné YKK zipy po celé délce pro 
perfektní výkon

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  154.99 4.030

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  144.99 3.770

Polstrovaná část pro kolena pro lepší 
ochranu

Nastavitelné suché zipy  u kotníků s 
voděodolnými zipy YKK

FOX® CHUNK
SHERPA-TEC JACKET 

  Navrženo pro ochranu před živly 

  Vyrobeno nejlepší dostupnou technologií z 
nejkvalitnějších dostupných materiálů

  Dvojitá vrstva, která využívá nepromokavé vrstvené 
polyesterové tkaniny s tepelnou výplní z Sherpa 
fleecu

  100% TPU Polyester (Termoplastický polyurethan) s 
fleecovou podšívkou

  Voděodolnost 5000 mm

  Prodyšnost 3000 g/m2

  Robustní, vodotěsný YKK přední zip s vnitřní 
ochranou proti zasekávání 

  Použity vysoce odolné zipy YKK

  Plně nastavitelná odnímatelná kapuce

  Dvoj zip a stahovací šňůrka v pase

  Manžety na suchý zip

  2 vnitřní a 2 vnější kapsy na zip

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Navrženo pro ochranu před živly 

  Vyrobeno z nejkvalitnějšího dostupného materiálu a 
nejlepší dostupné technologie 

  Dvojitá vrstva, která využívá nepromokavé vrstvené 
polyesterové tkaniny s tepelnou výplní z Sherpa fleecu

  100% TPU Polyester (Termoplastický polyurethan) s 
thermo fleecovou podšívkou

  Voděodolnost 5.000 mm

  Prodyšnost 3000 g/m2

  Robustní, vodotěsný YKK přední zip s vnitřní ochranou 
proti zasekávání 

  Použity vysoce odolné zipy

  YKK zipy po stranách nohavic s vnitřním lemem 

  Suché zipy u kotníků na stažení nohavic

  Část pasu je z pružného materiálu

  Polstrované kolenní části 

  Výškově nastavitelné ramenní popruhy

  Kapsy na suchý zip 

  Zateplené kapsy na ruce

  Dostupné velikosti: S / M / L / XL / XXL / XXXL

FOX® CHUNK
SHERPA-TEC SALOPETTES 
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Třívrstvá konstrukce, aby zajistila nejlepší 
vlastnosti dostupné na trhu

Nastavitelný suchý zip na rukávech pro 
zabránění průniku vody

Všechny vnitřní švy jsou plně podlepené 
jako prevence proti vniknutí vody

Do půlky nohavic je voděodolný zip YKK se 
suchým zipem

Všechny vnější švy jsou plně podlepené 
proti vniknutí vody

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  209.99 5.460

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  179.99 4680

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

FOX® CHUNK
10K HYDRO JACKET 

  Naše historicky nejpropracovanější a nejvíce vybavené 
nepromokavé oblečení 

  ¾ bunda z třívrstvého nepromokavého materiálu

  DWR vnější odolná vrstva s prodyšnou membránou ve 
střední vrstvě

  Všechny vnější švy jsou plně podlepené 

  Voděodolnost 10000 mm 

  Prodyšnost: 3000 g/m2

  YKK robustní, vodotěsný přední zip s lemem a ochranou 
proti zasekávání 

  Vodotěsné YKK zipy po celé délce

  Plně nastavitelná kapuce

  Lemovaný integrovaný límec

  Stahování u krku po obou stranách

  Neoprenové manžety 

  Bederní část stahovací 

  Stylizováno v jedinečném vzoru Fox Camo

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Naše historicky nejpropracovanější a nejvíce vybavené 
nepromokavé oblečení 

  Třívrstvý nepromokavý materiál

  DWR vnější odolná vrstva s prodyšnou membránou ve 
střední vrstvě

  Všechny vnější švy jsou plně podlepené 

  Voděodolnost 10000 mm 

  Prodyšnost: 3000 g/m2

  Vodotěsný YKK zip s lemem 

  Vysoce kvalitní YKK vodotěsné zipy na kapsách

  Khaki barva

  Nastavitelný zip na kotnících 

  Kapsy na suchý zip 

  Vodotěsný zip YKK s lemem do poloviny nohavic

  Kapsy s podšívkou pro vyšší tepelný komfort 

  Část pasu je z pružného materiálu

  Polstrovaná kolena

  Výškově nastavitelné ramenní popruhy 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

FOX® CHUNK
10K HYDRO SALOPETTES 
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€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 144.99 3.770

Voděodolné zipy

Kalhoty i bunda se dají složit do vlastních 
kapes pro snadnější skladování

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 72.99 1.898

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 79.99 2.080

Nastavitelný pas na kalhotech

Camo Softshell má stahovací kapuci a zip po 
celé délce

Prošívaná bunda Quilted Jacket má speciální 
směs vláken, která Vás udrží v tepelném 
komfortu

NOVINKA

NOVINKA

  Soft shell bunda odolná proti dešti a větru v unikátním Fox 
Camo vzoru

  Voděodolnost 8000mm a prodyšnost 2000gsm/24hr 

  Kapuce se šňůrkami na stahnutí

  Elastické rukávy a pas

  Vnější kapsa na hrudi na zip

  Kapsy na uložení drobností

  Zip po celé délce

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Vnější – 96% polyester, 4% Elastan, 
podšívka – 100% polyester 

  Lehká prošívaná bunda s kapucí

  Zvláštní směs syntetických vláken poskytuje naprosté 
pohodlí

  PU nepromokavá vnější textílie

  Kapsy na zip

  Lem po celé délce zipu

  Vnitřní kapsa

  Dostupné velikosti: S / M / L / XL / XXL / XXXL

  Vnější – 100% Nylon, Polstrování – 100% polyester, 
podšívka – 100% nylon 

FOX® CHUNK
OLIVE QUILTED JACKET 

  Dvoudílný lehký, voděodolný oblek, který obsahuje 
bundu a kalhoty

  Ideální na svrchní vrstvu oděvu pro celoroční nošení při 
nepříznivých podmínkách

  Bunda i kalhoty mají voděodolnost 10000 mm

  Bunda i kalhoty mají prodyšnost 3000 g/m2

  Lehká, třívrstvá konstrukce

  Obě části obleku složitelné do vlastní kapsy 

  Srolovatelná nastavitelná kapuce

  Voděodolné zipy na bundě

  Nastavitelné manžety na suchý zip

  Dvojité šňůrky na stažení 

  Vnější vrstva na kalhotech i bundě je 100% Polyesteru

  Střední vrstva na kalhotech i bundě je 100%TPU 
thermoplastický polyurethan)

  Vnitřní vrstva na kalhotech i bundě je 100% polyester

  Kapsy na kalhotech na zip

  Vodotěsný zip na bocích kalhot

  Obleky k dostání ve velikostech S/M/L/XL/XXL/XXXL

FOX® CHUNK
AQUOS RAIN SUIT  

FOX® CHUNK
CAMO SOFTSHELL HOODY 

Fox2018_170-179.indd   176 15/12/2017   23:14:19



2018

177

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  72.99 1.898

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 30.99 806

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 68.99 1.794

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 68.99 1.794

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

46.49 1.209

Camo Hoody má elastické rukávy 

NOVINKA

a stahovací šňůrky na kapuci

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

FOX® CHUNK
CAMO HOODY 

  Unikátní Fox Camo vzor

  Plně lemované měkkou izolační tkaninou

  Lemovaná přední klokaní kapsa pro ohřívání rukou

  Elastické rukávy

  Šňůrky na kapuci

  Značkové kovové kroužky

  Měkká sčesaná tkanina

  Hlavní materiál: 80% bavlna, 20% polyester

  Podšívka: 100% vlna

  K dispozici tepláky stejného vzhledu

FOX® CHUNK
RIBBED HOODY KHAKI

  Khaki barva s decentním šedým logem 
Fox Chunk na hrudi

  Elastický pas a konce rukávů

  Pěkně vypadající šňůrka na kapuci

  Klokaní kapsa

  Diskrétní logo na lemu pasu

  Komfortní střih

  80% Bavlna, 20% Polyester 

  Vínová barva s decentním šedým logem 
Fox Chunk na hrudi

  Elastický pas a konce rukávů

  Pěkně vypadající šňůrka na kapuci

  Klokaní kapsa

  Dokonalý střih

  80% bavlna 20% polyester

FOX® CHUNK RIBBED 
HOODY BURGUNDY

  Mikina s kulatým límcem

  Elastické manžety a pas 

  Diskrétní logo

  Přední kapsa

  Hlavní materiál: 80%bavlna 20% polyester

FOX® CHUNK
CREW SWEATSHIRT 

FOX® CHUNK LIGHTWEIGHT 
ZIPPED HOODY KHAKI

  Ramenní a loketní záplaty

  Kapuce na šňůrku

  Elastické manžety a pas

  Decentní logo

  Materiál: 50% bavlna 50% polyester
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€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  28.99 754

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  28.99 754

€ Kč

Dostupné velikosti: S  28.99 754

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  22.99 598

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  22.99 598

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/L/XL/XXL/XXXL

 45.49 1.183

FOX® CHUNK
LONG SLEEVE ZIPPED 
TOP KHAKI/CAMO 

  Decentní logo

  Rukávy v Camo provedení a tělo v khaki barvě

  Materiál: 100% bavlna

FOX® CHUNK
STONEWASH POLO KHAKI  

  Decentní logo

  Kapsa na hrudi

  Hlavní materiál: 100%bavlna

FOX® CHUNK KHAKI POLO 

  Vyrobeno z vysoce kvalitních tkanin

  Khaki barva s malým oranžovým Fox Chunk logem na 
náprsní kapse

  Camo vzor na náprsní kapse a spodním lemu u pasu 

  Diskrétní znak na rukávu

  Dokonalý střih

  80% bavlna 20% polyester

FOX® CHUNK STONEWASH
MARL T-SHIRT OLIVE  

  Stylový design

  Hlavní materiál: 60% bavlna 40% polyester

FOX® CHUNK STONEWASH 
T-SHIRT KHAKI  

  Stylový design

  Hlavní materiál: 100% bavlna

FOX® CHUNK 
BASE LAYER

  Termoprádlo je ideální pro nošení pod 
střední a vnější vrstvou oděvů, což nabízí 
skvělou tepelnou ochranu

   Skladá se z horního a dolního dílu

   Ideální na spaní

   Rychleschnoucí a prodyšný materiál

   Odvádí vlhkost

   Také slouží jako lehký vnější oděv

   Značkový zip na hrudi 

  Vnější materiál: 100% Polyester

Fox2018_170-179.indd   178 15/12/2017   23:14:58



2018

179

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

 30.99 806

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

 25.99 676

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

34.49 897

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

45.49 1.183

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

 61.99 1.612

€ Kč

Dostupné velikosti: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

52.99 1.378

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Uvedené ceny jsou doporučené MOC

FOX® CHUNK
CAMO JOGGERS 

  S unikátním Fox Camo vzorem

  Plně lemované měkkou izolační tkaninou

  Přední kapsy na zip

  Elastické kotníky a pas

  Stahování v pase

  Značkové kovové kroužky

  Měkká česaná tkanina

  Hlavní materiál: 80% bavlna, 20% polyester

  Podšívka: 100% bavlna

  K dispozici mikina stejného vzhledu

ŠORTKY FOX® CHUNK
CAMO JOGGER 

   S unikátním Fox Camo vzorem

  Elastický pas se šňůrkou

  80% bavlna, 20% Polyester

FOX® CHUNK
LIGHTWEIGHT 
CARGO SHORTS

  Fox Camo vzor

  Ve stylu lehkých cargo kalhot

  Ideální pro letní období 

  Knoflík, zip a poutka v pase

  Dvě přední kapsy 

  Dvě boční kapsy s knoflíkem 

  Dvě zadní kapsy 

  100% Bavlna 

FOX® CHUNK
LIGHTWEIGHT 
JOGGERS KHAKI 

  Šňůrka v pase

  Elastická část u kotníků

  Decentní logo

  Materiál: 50% bavlna 50% polyester

FOX® CHUNK
RIBBED 
JOGGERS

  Lehké tepláky s úzkým Fit 
designem

  Dostupné v khaki nebo 
šedé barvě

  Diskrétní logo Fox Chunk

  Šňůrka v pase

  Žebrování na vnější straně 
nohou

  Dvě přední kapsy na zip

  Zadní kapsa bez zipu

  Elastický pas a lem u kotníků 

  Pohodlný střih

  80% bavlna 20% Polyester

FOX® CHUNK
KHAKI COMBAT 
TROUSERS 

  Skvělý střih s polo-elastickým pasem pro 
větší pohodlí

  Použita na dotek příjemná tkanina

  Pas obsahuje smyčky na opasek

  Kapsy pro uložení základních předmětů

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Hlavní tkanina – 100% bavlna
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50% Akryl, 50% Polyester

100% Akryl

100% Akryl

100% Akryl 50% Akryl, 50% Polyester

100% Bavlna 100% Bavlna

CPR764 Camo Heavy Knit Beanie  

CPR759 Orange/Black Marl Beanie 

CPR760 Grey/Black Marl Beanie 

CPR761 Burgundy/Black Marl Beanie 

CPR763 Burgundy/Black Bobble 

CPR762 Grey/Black Bobble 

CPR766 Grey Peaked Beanie CPR767 Khaki Peaked Beanie 

CPR607 Khaki Bucket Hat CPR608 Camo Bucket Hat

80% Bavlna, 20% polyester

100% Bavlna

60% Bavlna, 40% Polyester

100% Bavlna

35% Akryl, 60% Bavlna, 5% Vlna 85% Akryl, 15% Vlna

CPR599 Camo Mesh Back 

CPR603 Khaki Cord 

CPR600 Camo Solid Back 

CPR604 Khaki Twill 

CPR601 Grey/Burg/Orange CPR602 Grey/Burg Twill 

BEANIE

BOBBLE HAT

HEAVY KNIT HAT

PEAKED BEANIE PEAKED BEANIE

BUCKET HAT BUCKET HAT

BASEBALL CAP TWILL BASEBALL CAP

CORD BASEBALL CAP TWILL BASEBALL CAP

MESH BASEBALL CAP SOLID BASEBALL CAP
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ZIMNÍ OBLEK

  Vysoce kvalitní tepelné izolace na obou částech oděvu, 
která má za úkol udržet teplo v chladných měsících

  Bunda i kalhoty mají PU povrchovou úpravu s 
voděodolností 5000mm

  Bunda i kalhoty mají prodyšnost 3000gsm/24hod.

  Dvoucestný hlavní zip (s lemy) na kalhotech i bundě

  Bunda má micro fleec podšívku v kapsách, 
kapuci a límci

  Kapuce je odnímatelná a má vysoký límec se 
šňůrkou na stažení

  Nastavitelná šňůrka v pase na bundě

  Bunda je vybavena vnitřní kapsou na zip, neoprénovými 
vnitřními manžetami s otvory pro palec a logo Fox

  Kalhoty mají kšandy opatřené logem Fox a 
rychloupínací přezkou a také jsou opatřeny 
elastickým pasem

  Na kalhotech je mikro fleecová podšívka od kolenou až 
k pasu, ale kolenní část je také opatřena fleecem

  Kalhoty mají u kotníku zip a nastavitelný kotníkový 
popruh s logem Fox

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Vnější materiál – 100% Nylon
Tepelná izolace – 100% Polyester
Podšívka – 100% Polyester 

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  179.99 4.680

Pohodlné neoprénové manžety, se zapínaním 
na suchý zip, aby se zabránilo průniku 
chladného vzduchu

Nastavitelné elastické šňůrky na kapuci, pro 
lepší udržení tepla 

Vysoký límec s mikro fleecovou podšívkou, 
zip po celé délce s lemem, který minimalizuje 
tepelnou ztrátu

NOVINKA

SLUNEČNÍ BRÝLE 
FOX® SUNGLASSES

  Černý rám s oranžovou gumovou vložkou

  Polarizační TAC skla odolné proti nárazu

  Šedé skla

  UV400 ochrana 

  Dodáváno s tvrdým pouzdrem a čistícím 
hadříkem

SLUNEČNÍ BRÝLE 
CAMO SUNGLASSES 

  Camo rám 

  Polarizační TAC skla odolné proti nárazu

  Hnědé skla

  UV400 ochrana

  Dodáváno s tvrdým pouzdrem a čistícím hadříkem

SLUNEČNÍ BRÝLE 
KHAKI SUNGLASSES 

  Rám khaki

  Polarizační TAC skla odolné proti nárazu

  Šedé skla

  UV400 ochrana

  Dodáváno s tvrdým pouzdrem a čistícím hadříkem

SLUNEČNÍ BRÝLE TORTOISE 
SHELL SUNGLASSES 

  Tortoise rám brýlí

  Polarizační TAC skla odolné proti nárazu

  Hnědé skla

  UV400 ochrana

  Dodáváno s tvrdým pouzdrem a čistícím hadříkem

€ Kč

Camo Sunglasses  25.99 676

Khaki Sunglasses  25.99 676

Tortoise Shell Sunglasses  25.99 676

Fox Sunglasses  20.99 546

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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OBLEČENÍ

BLACK & ORANGE 
SOFT SHELL JACKET 

  Přední zip po celé délce

  Kapsa na telefon

  Stahovací pas

  Kapsy na zip

  Elastické manžety na suchý zip

  Stahovací kapuce

  96% Polyester, 4% Elastan

  Podšívka 100% Polyester

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  82.99 2.158

BLACK & ORANGE 
SOFT SHELL HOODY 

  Zip po celé délce

  Kapsa na telefon 

  Elastický úplet v pase

  Elastické lemy na rukávech 

  Stahovací kapuce 

  96% Polyester, 4% Elastan 

  Podšívka: 100% Polyester

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  72.99 1.898

BLACK & ORANGE 
HEAVY LINED HOODY  

  Vnitřní podšívka pro větší tepelný komfort

  Zip s hladkým chodem

  Stahovací kapuce

  Elastický pas 

  Kapsy na drobnosti

  20% Polyester, 80% bavlna 

  Podšívka 100% Polyester

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  72.99 1.898

MIKINA 
BLACK & ORANGE 
LIGHTWEIGHT 
ZIPPED HOODY 

  Šňůrka na kapuci 

  Elastické rukávy a pas 

  Oranžové Fox logo

  Hlavní materiál: 50% bavlna, 
50% polyester

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/
XXL/XXXL

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  32.99 858

NOVINKA

Kapuce se šňůrkou a zipem po celé délce

Klasický vzor Fox Black and Orange
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BLACK & ORANGE 
HOODY 

  Stahovací kapuce

  Pružný pas a manžety

  Klokaní kapsa 

  20% Polyester, 80% bavlna

BLACK & ORANGE 
POLO SHIRT 

  Oranžový lem na rukávech 

  Knoflíky u krku 

  Logo Fox na hrudi 

  20% Polyester, 80% Bavlna

BLACK & ORANGE 
T-SHIRT 

  Oranžový lem na rukávech

  Logo Fox na hrudi 

  100% bavlna

TEPLÁKY 
BLACK & ORANGE 
LIGHTWEIGHT 
JOGGER SHORTS 

  Šňůrka v pase

  Elastické kotníky

  Oranžové Fox logo

  Hlavní materiál: 50% bavlna, 50% polyester

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

NOVINKA

Šňůrka v pase pro zajištění pohodlného nošení

Logo Fox na gumovém štítku

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  61.99 1.612

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  25.99 676

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  20.99 546

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  21.99 572

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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OBLEČENÍ

BLACK & ORANGE 
HEAVY LINED JOGGERS

  Vnitřní podšívka pro větší tepelný komfort 

  Elastický pas se šňůrkou 

  Kapsy na zip

  Elastické kotníky

  20% Polyester, 80% Bavlna

  Podšívka 100% Polyester

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  43.99 1.144

NOVINKA

TEPLÁKY BLACK & ORANGE 
LIGHTWEIGHT JOGGERS 

  Elastický pas se šňůrkou

  Kapsy na zip

  Elastické kotníky 

  20% Polyester, 80% bavlna 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

BLACK & ORANGE 
JOGGERS   

  Elastický pas se šňůrkou 

  Kapsy na zip

  Elastické kotníky

  20% Polyester, 80% Bavlna

  Podšívka 100% Polyester

Šňůrka v pase pro zajištění pohodlného nošení

Zadní kapsa s logem Fox

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  61.99 1.612

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  32.99 858
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TEPLÁKY GREEN & BLACK 
JOGGERS  

  Elastický pas se šňůrkou

  Kapsy na zip

  Elastické kotníky 

  20% Polyester, 80% bavlna 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ŠORTKY GREEN & BLACK 
JOGGER SHORTS 

  50% Polyester, 50% bavlna

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ŠORTKY GREEN & 
BLACK LIGHTWEIGHT 
CARGO SHORTS 

  100% bavlna 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Kapsy na zip

Elastické kotníky

Šortky se šňůrkou v pase

100% bavlna

Decentní Fox logo

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  21..99 572

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  32.99 858

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  43.99 1.144

Uvedené ceny jsou doporučené MOC
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OBLEČENÍ

TRIČKO GREEN & BLACK 
T-SHIRT  

  Černý lem na rukávech

  Fox logo na hrudi

  100%  bavlna 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

MIKINA GREEN & BLACK 
HEAVY LINED HOODY

  Vnitřní podšívka pro vyšší tepelný komfort

  Jednoduše rozepínací zip

  Stahovací kapuce

  Stahovací pás

  Kapsy na uložení drobností

  20% Polyester, 80% bavlna 

  Podšívka: 100% Polyester 

  Dostupné velikosti: S / M / L / XL / XXL / XXXL

MIKINA GREEN & BLACK 
HOODY  

  Stahovací kapuce

  Elastický pas a rukávy

  Centrální kapsa

  20% Polyester, 80% bavlna 

  Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL

BUNDA GREEN & BLACK 
SOFT SHELL JACKET 

  Zip po celé délce 

  Kapsa na telefon

  Stahovací pás

  Kapsy na zip

  Elastické rukávy na suchý zip

  Stahovací kapuce 

  96% Polyester, 4% Elastan

  Podšívka 100% polyester

  Dostupné velikosti: 
S / M / L / XL / XXL / XXXL

NOVINKA

NOVINKA

Elastická šňůrka na kapuci

Vysoký límec s decentním logem Fox

Kapsa na hrudi pro uložení telefonu

NOVINKA NOVINKA

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  82.99 2.158

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  61.99 1.612

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL 72.99 1.898

€ Kč

Dostupné velikosti: S/M/L/XL/XXL/XXXL  20.99 546
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UK Headquarters

European Distribution Centre

1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG.

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium.

Fox International si vyhrazuje právo změnit cenu nebo specifikace, 
bez ohledu na předešlé upozornění.

Technická data a specifikace jsou správná před předáním do tisku.

E. & O.E. 
Všechny práva vyhrazna.

Poděkování

Fotografie: 
Lewis Porter, Mauro Pitorri, Bejamin Versemann, 
Stefan Fiedel, Hugo Van Gelder, Marian Sura, 
Andreas Sherf, Harry Charrington

Překlad:
Francouzsky : Stefan Hanff
Holandsky: Mark Noorman, 
Roelof Schut
Německy : Bastian Reetz
Italsky: Daniele Pellacani
Polsky: Cezary Karolczak

Maďarsky: Csaba Balasi
Česky: Jakub Prudík, 
Roman Veselý
Rusky : Alexander Ostapenko, 
Vladislav Vershinin
Rumunsky: Andrei Popescu,
Robert Nicolae

Speciální poděkování: Chris De Clercq, Scott Day, Shaun McSpadden,  
Peter Simonic, Jaroslav Tesinsky, Mark Pitchers, Mark Brewster
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KOMPLETNÍ NABÍDKA NOVÝCH PRODUKTŮ

CZ - AAA415

Chtěli byste mít přístup k celé řadě exkluzivního 
obsahu a výhod, včetně přístupu do části, která je 
pouze pro členy a také soutěžit o skvělé ceny?
Pokud je odpověď ano, pak se zaregistrujte 
ještě dnes do klubu “The Syndicate” - je 
to zcela ZDARMA!

Navštivte www.foxint.com 
pro více informací. 
Aktuálně dostupné pouze v anglickém a německém jazyce.  

 PŘIHLAS SE 
   JEŠTĚ DNES!

Swim Mapper je navržen tak, aby Vám pomohl lovit ryby 
přesněji a efektivněji, než kdykoliv předtím!

Byla to první aplikace na světě, která byla speciálně navržena pro 
mapování revíru a mapování pohybu kaprů na jezeře, řece nebo 

kanálu. Swim Mapper umožňuje nahrávání speci� ckých vizuálních 
značek a přibližných vzdáleností aktivity ryb, které zajistí, že při 

návratu na již dříve zmapovaný revír můžete začít chytat 
efektivně  během několika minut. 

Chcete-li se dozvědět více o aplikaci Swim Mapper navštivte
www.swimmapper.com 

DNES KE STAŽENÍ 
ZDARMA!

Značky mohou být později doplněny 
detailními informacemi o místě lovu.  
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