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Sortiment výrobků nejvyšší kvality, určený pro kapraře 
s opravdu vysokými nároky. Tak bychom mohli jednoduše 
popsat náčiní značky MIVARDI, označené symbolem M-CARP. 
Tyto výrobky jsou vyrobeny s maximálním důrazem na kvalitu 
použitých materiálů, funkčnost, precizní zpracování a dlouhou 
životnost. Symbol M-CARP pomáhá ke snadné identifikaci 
prémiového kaprařského náčiní v široké nabídce značky 

Mivardi a jeho snadnému odlišení od výrobků, určených 
pro rekreační rybolov. Toto označení najdete u každého 
výrobku z kolekce M-CARP v tomto katalogu. Výrobky, 
zařazené do exkluzivní série M-CARP, získaly řadu ocenění 
na různých odborných výstavách (Bivak roku 2013, Bivak 
roku 2012, Křeslo roku 2012 nebo cena GRAND PRIX 
za nejlepší produkt veletrhu FOR FISHING).

Kompletní řadu hotových boilies, pelet, plovoucích boilies, atraktorů, mixů a dalších 
doplňků od značky Mivardi naleznete v naší sérii kaprových návnad a nástrah 
Rapid. Jejich vlastnosti a účinnost jsou opakovaně testovány a ověřovány 
na různých typech vod v průběhu celého roku. Jako jedna z mála značek můžeme 
říci, že veškeré naše kaprové návnady a nástrahy jsou výsledkem našeho 
vlastního vývoje a jsou vyrobeny v ČR na našich vlastních výrobních linkách. 
Důležitou součástí výrobního procesu je použití naší unikátní technologie šetrné 
stabilizace s využitím aditiva R-FACTOR, které zásadním způsobem zlepšuje 
vlastnosti boilies, Pop Up i obalovacích past a zajišťuje jejich stálost v čase.

Zcela nová unikátní technologie rychlého a šetrného vaření
boilies v páře. Vyrolované kuličky těsta putují do speciálního 
stroje naší vlastní konstrukce, kde projdou procesem velmi 
šetrného vaření v páře. Pro každý druh boilies používáme 
nejkratší potřebný čas a nejnižší teplotu tak, aby celý 
proces měl co nejmenší vliv na účinné látky, obsažené  
v boilies. Tento proces zachovává maximum cenných látek, 

vysokou nutriční hodnotu a zvyšuje účinnost hotových 
boilies při zachování receptury. Nová technologie tepelné 
úpravy méně uzavírá strukturu kuliček a zlepšuje tak 
uvolňování potravního signálu. Rozpustnost a výdrž na háčku 
však zůstává stejná, případně se mírně prodlužuje. Boilies 
vyrobené s použitím technologie RVT mají i vzhledově lepší 
povrch a mírně sytější barevnost.
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MIVARDI je největší česká značka a významný dodavatel rybářských potřeb
v regionu střední Evropy. Náš sortiment zahrnuje prémiovou kolekci výrobků
pro nekompromisní kaprařinu, označených symbolem M-CARP. Další část
nabídky tvoří výrobky pro závodní i rekreační lov na plavanou a feeder.
Sortiment je doplněn řadou výrobků pro rekreační rybolov.

Kvalita
Hlavní cílem značky MIVARDI je dosažení
kvality a užitné hodnoty, která převyšuje
obvyklý standard ve své cenové kategorii.
Klademe velký důraz na konstrukci
a funkčnost jednotlivých výrobků, volbu
kvalitních materiálů, dodržování výrobních
postupů a pečlivou výstupní kontrolu.

Inovace
V našem sortimentu naleznete velké
množství výrobků, které jsou výsledkem
unikátního vývoje MIVARDI. Nové
myšlenky, technická řešení a inovace
použité u našich produktů reagují na přání
našich zákazníků, kteří preferují stále
pokročilejší náčiní.

Garance
U výrobků značky MIVARDI máte
vždy záruku použití originálních
náhradních dílů a rychlé vyřízení
servisní opravy nebo případné
reklamace. Značkový servis je
k dispozici na kompletní sortiment
našich výrobků.

přímá distribuce
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Spotter
Precizně zpracovaný prut s mimořádně dynamickým a přesto velmi tenkým blankem. Povrch je po celé délce 
zesílen punčochou z 1 K Cross Woven Carbonu. Je vynikající pro lov na vyvážku, z lodi nebo na šoulačku. Vzhledem 
k dynamice blanku však nezaostává ani při lovu na odhoz a díky tomu je velmi univerzální. Prut je osazen plnou 
duplonovou rukojetí a FUJI sedlem navijáku.

G50 Carp
Luxusní kaprový prut pro specialisty a  náročné rybáře. Během velmi krátké doby si získal skvělou pověst 
nejen na českém trhu. Snese nekompromisní srovnání s nejvyššími modely prutů na trhu. Unikátní blank, potažený 
v obou dílech cross wowen carbonem, má potenciál pro extrémně dlouhé a přesné hody. Jen zřídka dokážete využít 
jeho obrovské silové a dynamické rezervy. Plně však respektuje nejnovější trendy výroby kaprařských prutů, které 
kromě dlouhých náhozů vyžadují i dobrou práci blanku při zdolávání. Prut je osazený FUJI sedlem navijáku, sadou 
oček SIC Ultralight Oversized s 50 mm spodním a 16 mm špičkovým očkem. Precizní zpracování je u této třídy 
naprostou samozřejmostí.

G50 Carp SHX
Specielní verze prutu G50 SHX je určena pro dosažení nejdelších možných vzdáleností 
náhozu. Díky specifickému řešení blanku, použitým materiálům a skladbě oček nabízí tento 
prut unikátní kombinaci odhozových vlastností při zachování velmi dobré práce při zdolávání.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑G50C360M 3,60 m 2 2,75 lb 188
MIV ‑G50C360H 3,60 m 2 3,00 lb 188
MIV ‑G50C390SH 3,90 m 2 3,50 lb 202

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑G50C390SHX 3,90 m 2 3,75 lb 202

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑SPOX330L 3,30 m 2 2.50 lb 173
MIV ‑SPOX330M 3,30 m 2 2.75 lb 173
MIV ‑SPOX360M 3,60 m 2 2.75 lb 188
MIV ‑SPOX360H 3,60 m 2 3.00 lb 188

SHMC 
75‑65R

SHMC
85-65R

50 mm guide

woven

woven carbon used
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Phenom Carp FC
Luxusní série kaprových prutů s mimořádně tenkým a dynamickým blankem. Skvěle pracují 
při zdolávání ze břehu i z  lodi a vychutnáte si s nimi menší ryby i výpady kapitálních kusů. 
Díky rychlosti blanku navíc umožňují překvapivě dlouhé náhozy s mimořádnou lehkostí. Jsou 
precizně zpracovány v každém detailu a jsou osazeny celokorkovou rukojetí nejvyšší kvality 
(AAA grade) a FUJI sedlem navijáku.

Carp Float Specialist
Unikátní prut pro extrémně lehkou kaprařinu se splávkem nebo s  velmi jemnou montáží. 
Skvělá dynamika blanku z vysokomodulovaného uhlíku napomáhá zdolávání kaprů s použitím 
tenkých vlasců. Použitá sada velkých oček činí tento prut ideální pro lov s klouzavými splávky. 
Celokorková rukojeť poskytuje dokonalý komfort a pohodlný úchop.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑PHEC330LFC 3,30 m 2 2,50 lb 172
MIV ‑PHEC360LFC 3,60 m 2 2,50 lb 188
MIV ‑PHEC360HFC 3,60 m 2 3,00 lb 188

SHMC 
85-65R

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑CFS360 3,60 m 3 10 - 30 g 126
MIV ‑CFS390 3,90 m 3 10 - 30 g 137
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Vector Carp Mk2 - 2díl
Inovovaná série prověřených a velmi oblíbených kaprových speciálů, které nabízejí výbornou kombinaci 
kvality materiálu, akce a dynamiky. Verze s vyšší vrhací zátěží jsou osazeny velkými očky a 50 mm spodním 
očkem pro dosažení maximálního náhozu a optimální využití navijáků s velkým průměrem cívky. Základem 
prutu je vynikající blank se skvělou dynamikou a  mimořádnou výdrží v  kritických situacích. Pečlivé 
zpracování každého detailu, FUJI sedlo navijáku a kvalitní očka Kigan SIC oversized jsou zárukou špičkové 
kvality i při mimořádně zajímavé prodejní ceně.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑VEC2360M2 3,60 m 2 2,75 lb 188
MIV ‑VEC2360H2 3,60 m 2 3,00 lb 188
MIV ‑VEC2360SH2 3,60 m 2 3,50 lb 188
MIV ‑VEC2390SH2 3,90 m 2 3,50 lb 204

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑VEC2360M3 3,60 m 3 2,75 lb 127
MIV ‑VEC2360H3 3,60 m 3 3,00 lb 127
MIV ‑VEC2360SH3 3,60 m 3 3,50 lb 127
MIV ‑VEC2390SH3 3,90 m 3 3,50 lb 137

Vector Carp Mk2 - 3díl
Třídílná verze prutů Vector Carp MKII se svojí akcí maximálně přibližuje dvoudílné verzi, avšak se zachováním 
výhody velmi krátké transportní délky. Zpracování prutu, použité komponenty, materiály i  výjimečná 
dynamika blanku jsou stejné jako u dvoudílné verze. Silnější modely s velkými očky a 50 mm spodním 
očkem jsou v  kategorii třídílných prutů zcela mimořádné a  umožňují nahazovat do vzdáleností, dosud 
vyhrazených jen dvoudílným speciálům.

50 mm guide

50 mm guide

SHMC
75/65R

SHMC
75/65R

woven

woven carbon used

woven

woven carbon used
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G50 Spod
Nekompromisní vnadící prut ve dvou verzích blanku pro použití s raketou nebo vnadícím košíkem. Jeho konstrukce 
využívá stejně kvalitní skladbu blanku, jako kaprové pruty nejvyšších tříd, a  dodává tomuto vnadícímu speciálu 
nadstandardní odhozové schopnosti. Osazení velkými očky (16 mm špičkovým očkem a 50 mm spodním očkem) 
podporuje vnadění na extrémní vzdálenosti, které jsou s běžnými vnadícími pruty nedosažitelné.

Magnum Spod
Výkonný a odolný spodový prut, určený pro vnadění na velké vzdálenosti. Rychlý blank má dostatečné silové rezervy 
pro použití těžkých raket. Velké 50 mm spodní očko a 16 mm koncové očko prodlužují délku náhozu.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑SPRG50360EH 3,60 m 2 5,00 lb 187
MIV ‑SPRG50360XH 3,60 m 2 8,00 lb 187

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑MAGS360EH 3,60 m 2 5 lb 188

ExHMC 
80‑65R

50 mm guide

ExHMC
70‑55R

50 mm guide
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Nuclear Carp
Nová série dvoudílných a  třídílných prutů, které nabízejí celkové zpracování a především nadstadardní kvalitu, 
odolnost a výkon blanku, dosud obvyklé pouze u výrazně dražších kaprových speciálů. Velké 50 mm spodní očko 
a 16 mm koncové očko společně s výkonným uhlíkovým blankem umožňují nahazování i na delší vzdálenosti. 
Semiparabolická akce pak zajišťuje dobrou práci prutu při zdolávání ryb všech velikostí. Blank je po celé délce 
zesílen spirálově vinutou pásnicí v designu uhlíkové punčochy.

Nuclear Spod
Nově vyvinutý spodový prut s  vynikajícím poměrem ceny a  kvality. Je určen pro odhazování krmících raket 
na velké vzdálenosti nebo použití s vnadícím košíkem. Je dobře využitelný i pro sondování dna s markerem 
a těžkým olovem. Stejně jako výrazně dražší modely spodových prutů je osazen 50 mm spodním očkem a 16 mm 
koncovým očkem.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑NUCC360M2 3,60 m 2 2.75 lb 185
MIV ‑NUCC360H2 3,60 m 2 3.00 lb 185
MIV ‑NUCC390SH2 3,90 m 2 3.50 lb 202
MIV ‑NUCC330M3 3,30 m 3 2.75 lb 115
MIV ‑NUCC360M3 3,60 m 3 2.75 lb 125
MIV ‑NUCC360H3 3,60 m 3 3.00 lb 125
MIV ‑NUCC390SH3 3,90 m 3 3.50 lb 135

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑NUCS360EH2 3,60 m 2 5 lb 188

ExHMC 
80

50 mm guide

ExHMC 
75‑65R

50 mm guide
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Triton Carp
Moderně řešený třídílný kaprový prut pro lov na klasickou položenou s krmítkem i moderním způsobem s boilie 
montážemi. Blank z materiálu ExHMC70/55R je po celé délce opatřen křížovým opletem pro zvýšení odolnosti, ale 
použitý materiál přesto umožňuje dlouhé náhozy. Prut využívá stejnou koncepci a designové prvky, jako pruty vyšší 
střední třídy při zachování mimořádně zajímavé ceny.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑TC360M 3,60 m 3 2,75 lb 127
MIV ‑TC360H 3,60 m 3 3,00 lb 127
MIV ‑TC360SH 3,60 m 3 3,50 lb 127
MIV ‑TC390SH 3,90 m 3 3,50 lb 137

70‑55R
ExHMC

Enigma Carp
Populární třídílný kaprový prut, zesílený po celé délce opletem z  dvanácti tenkých vláken. Blank je postaven 
z materiálu ExHRC65 carbon se zachováním tenkého průměru, ale velkých silových rezerv. Díky robustní konstrukci 
nabízí univerzální možnosti využití při lovu na položenou s krmítkem nebo při lovu kaprů moderními metodami.

ExHRC
65

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑ENC360MH3 3,60 m 3 2,75 lb 127
MIV ‑ENC360H3 3,60 m 3 3,00 lb 127
MIV ‑ENC390SH3 3,90 m 3 3,50 lb 137
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Genesis Feeder
Robustní feederový prut nejvyšší třídy s velkou odolností a silovými rezervami. Speciální konstrukce blanku je 
zesílena křížem vinutými uhlíkovými pásy. Velká očka napomáhají dlouhým náhozům a výborně fungují při lovu 
větších ryb s použitím silnějších vlasců. Anatomicky tvarovaná korková rukojeť je zárukou pohodlného úchopu 
a příjemného zdolávání.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑GEF360M 3,60 m 3 + 3 20 - 70 g 125
MIV ‑GEF360H 3,60 m 3 + 3 40 - 90 g 125
MIV ‑GEF360SH 3,60 m 3 + 3 50 - 120 g 125
MIV ‑GEF390H 3,90 m 3 + 3 40 - 90 g 135
MIV ‑GEF390SH 3,90 m 3 + 3 50 - 120 g 135
MIV ‑GEF390SSH 3,90 m 3 + 3 70 - 150 g 135
MIV ‑GEF420SH 4,20 m 3 + 3 50 - 120 g 145
MIV ‑GEF420SSH 4,20 m 3 + 3 70 - 150 g 145

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑PRF330M2 3,30 m 2 + 4 20 - 70 g 142

MIV ‑PRF360M2 3,60 m 2 + 4 20 - 70 g 155

MIV ‑PRF330H2 3,30 m 2 + 4 30 - 100 g 140

MIV ‑PRF360H2 3,60 m 2 + 4 30 - 100 g 156

MIV ‑PRF390H2 3,90 m 2 + 4 30 - 100 g 170

MIV ‑PRF360M3 3,60 m 3 + 4 20 - 70 g 125

MIV ‑PRF360H3 3,60 m 3 + 4 30 - 100 g 125

MIV ‑PRF390H3 3,90 m 3 + 4 30 - 100 g 135

Professional Feeder
Feederový prut pro závodníky a náročné rybáře, postavený s ohledem na maximální možnou kvalitu. Velmi tenký, 
ale přesto rychlý dvou nebo třídílný blank z IM 9 carbonu umožňuje skvělou práci prutu v celém rozsahu vrhací 
zátěže. Povrch blanku je z materiálu Cross Woven Carbon. Přesně rozmístěná SIC očka rovnoměrně zatěžují blank 
a umožňují dokonalou kontrolu výpadů ryby při zdolávání. Rukojeť je vyrobena z Duplonu. V základní výbavě jsou 
čtyři kalibrované špičky. Na profesionální úrovni je i zpracování každého detailu.

IM9

80‑65
SHMC

woven

woven carbon used
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Nitrium Feeder
Nový model feederového prutu pro lov kaprů a jiných větších ryb. Na první pohled překvapí svým mimo-
řádně tenkým blankem, který je zároveň dostatečně tuhý a nabízí velké silové rezervy při zdolávání. Je 
osazen zvětšenými očky, která usnadňují nahazování na dlouhé vzdálenosti. Prut se dodává se třemi 
uhlíkovými špičkami.

Symphony Feeder
Nově vyvinutý feederový prut s  mimořádně lehkým, ale dostatečně tuhým a  rychlým blankem. 
Dodává se ve všech nejžádanějších variantách včetně verzí HEAVY a SUPER HEAVY. Dokáže tak pokrýt 
požadavky rybářů od technického lovu bílých ryb až po lov velkých ryb na řekách. V základní výbavě 
jsou 3 kalibrované špičky.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑NIF330M 3,30 m 3 + 3 20 - 75 g 116

MIV ‑NIF360M 3,60 m 3 + 3 20 - 75 g 127

MIV ‑NIF360H 3,60 m 3 + 3 30 - 90 g 127

MIV ‑NIF390H 3,90 m 3 + 3 40 - 100 g 134

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑SYFE330M 3,30 m 3 + 3 25 - 75 g 115

MIV ‑SYFE360M 3,60 m 3 + 3 25 - 75 g 125

MIV ‑SYFE360H 3,60 m 3 + 3 40 - 90 g 125

MIV ‑SYFE390SH 3,90 m 3 + 3 60 - 120 g 135

80‑65R
SHMC

SHMC 
75/65R

Daemon Feeder
Extrémně rychlý a tuhý feederový prut pro lov s těžkými krmítky na řece nebo pro lov na dlouhé vzdálenosti. 
Materiál SHMC80-65R umožňuje dosažení překvapivě tenkého průměru blanku, dodává prutu vynikající 
dynamiku a  zajišťuje dostatečné silové rezervy. Tři precizní uhlíkové špičky zachovávají tenký průměr 
blanku i v předním dílu a zlepšují akci prutu při zdolávání.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑DAFE360H 3,60 m 3 + 3 40 - 100 g 136
MIV ‑DAFE360H 3,90 m 3 + 3 40 - 100 g 136

80‑65R
SHMC
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Enigma Picker
Extrémně citlivý prut pro velmi jemný lov na feeder nebo jemnou přívlač především na stojatých vodách. 
Tenký blank z materiálu ExHMC90 zaručuje výbornou akci prutu s dostatečně tuhou páteří a jemně pracující 
přední částí. Prut je osazen anatomicky tvarovanou rukojetí a přesně rozmístěnými lehkými SIC očky.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑ENP240 2,40 m 2 + 3 10 - 25 g 128
MIV ‑ENP270 2,70 m 2 + 3 10 - 25 g 141

MIV ‑ENP300 3,00 m 2 + 3 10 - 25 g 156

Enigma Feeder
Precizně zpracovaný feederový prut s akcí typu MEDIUM a nově i ve verzích HEAVY a SUPER HEAVY. Je vyba-
vený třemi přesně kalibrovanými špičkami, anatomicky tvarovanou rukojetí a precizní povrchovou úpravou. 
Ve své cenové kategorii nabízí zcela nový rozměr kvality. Tenký a rychlý blank z ExHRC70 carbonu umožňuje 
dosažení nízké hmotnosti a vynikající akce.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑ENF300M 3,00 m 2 + 3 20 - 75 g 155
MIV ‑ENF330M 3,30 m 3 + 3 20 - 75 g 116

MIV ‑ENF360M 3,60 m 3 + 3 20 - 75 g 126

MIV ‑ENF360H 3,60 m 3 + 3 30 - 90 g 128
MIV ‑ENF360SH 3,60 m 3 + 3 40 - 120 g 128
MIV ‑ENF390SH 3,90 m 3 + 3 40 - 120 g 137

ExHRC
70

Magion Feeder
Feederový prut s  velmi silným blankem, určený pro lov s  těžkými krmítky. Sada velkých oček umožňuje 
snadné nahazování i na velké vzdálenosti a vysoká dynamika blanku nabízí dostatečné silové rezervy pro 
zdolávání kaprů a dalších velkých ryb. Tuhé špičky s velkými očky jsou přizpůsobeny lovu na silně proudných 
vodách.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑MAF330M 3,30 m 3 + 2 20 - 75 g 116
MIV ‑MAF360M 3,60 m 3 + 2 20 - 75 g 127

MIV ‑MAF360H 3,60 m 3 + 2 30 - 90 g 127

MIV ‑MAF390H 3,90 m 3 + 2 40 - 100 g 136

ExHRC 2x
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X -Centrix Spinn
Série precizních přívlačových prutů, postavených na velmi rychlém a lehkém blanku z SHMC carbonu. 
Rychlá špičková akce je zachována i díky použití velmi lehkých oček a  jejich optimálnímu rozmístění. 
Vynikající odezva blanku zajišťuje dokonalý kontakt s nástrahou a zvyšuje tak úspěšnost při lovu. Anato-
micky tvarovaná, dělená rukojeť z tvrdé EVA pěny zajišťuje pohodlné držení prutu při zachování nejnižší 
možné hmotnosti.

Avantgarde Spinn
Luxusní přívlačové pruty v moderním designu s dělenou rukojetí. Jsou určeny pro klasickou sladkovodní 
i lehkou mořskou přívlač. Jsou osazeny vysoce kvalitními SIC očky a exkluzivním, anatomicky tvarovaným 
sedlem navijáku, doplněným otočnou rukojetí s mikroaretací. Lehký a velmi rychlý blank umožňuje opa-
kované přesné náhozy a dlouhý lov bez únavy. Při zdolávání potom nabízí optimální pružnost a dostatečné 
rezervy pro boj s většími úlovky.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑AVSP180SL 1,80 m 2 3 - 18 g 94
MIV ‑AVSP180L 1,80 m 2 5 - 28 g 94
MIV ‑AVSP210SL 2,10 m 2 3 - 18 g 109
MIV ‑AVSP210L 2,10 m 2 5 - 28 g 109
MIV ‑AVSP210M 2,10 m 2 15 - 45 g 109
MIV ‑AVSP210MH 2,10 m 2 20 - 60 g 109
MIV ‑AVSP240SL 2,40 m 2 3 - 18 g 124
MIV ‑AVSP240L 2,40 m 2 5 - 28 g 124
MIV ‑AVSP240M 2,40 m 2 15 - 45 g 124
MIV ‑AVSP240MH 2,40 m 2 20 - 60 g 124
MIV ‑AVSP270M 2,70 m 2 15 - 45 g 139
MIV ‑AVSP270MH 2,70 m 2 20 - 60 g 139

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm) Hmotnost (g)
MIV ‑XCSP190UL 1,90 m 2 1 - 9 g 103 89
MIV ‑XCSP210UL 2,10 m 2 3 - 12 g 111 94
MIV ‑XCSP210SL 2,10 m 2 4 - 18 g 111 96
MIV ‑XCSP225SL 2,25 m 2 3 - 15 g 116 99
MIV ‑XCSP235SL 2,35 m 2 4 - 18 g 121 104
MIV ‑XCSP245L 2,45 m 2 5 - 25 g 128 115
MIV ‑XCSP265ML 2,65 m 2 8 - 30 g 135 134

75‑65
SHMC

FUJI guides FUJI handle ultra low weight
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Imperium Spinning II
Úspěšná série přívlačových prutů, postavená v  novém designu a  s  vylepšenou charakteristikou akce. Blank 
z ExHMC85 carbonu nabízí velmi rychlou, špičkovou akci. Pruty jsou osazeny dostatečně velkými očky pro dlouhé 
a přesné náhozy, anatomicky tvarovanou korkovou rukojetí a sedlem navijáku zapuštěným do rukojeti.

Imperium JigSpinn II
Velmi jemný přívlačový prut, postavený na blanku z ExHMC85 carbonu v novém designu řady Imperium. Nabízí 
rychlou, špičkovou akci se zachováním dokonalé citlivosti pro lov s malými nástrahami a slabými vlasci. Je určen 
pro technický lov a ultralehkou přívlač.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑IS2180SL 1,80 m 2 3 - 15 g 95
MIV ‑IS2180L 1,80 m 2 7 - 22 g 95
MIV ‑IS2210SL 2,10 m 2 5 - 15 g 111
MIV ‑IS2210L 2,10 m 2 7 - 22 g 111
MIV ‑IS2240SL 2,40 m 2 5 - 15 g 125
MIV ‑IS2240L 2,40 m 2 7 - 22 g 125
MIV ‑IS2240ML 2,40 m 2 12 - 30 g 126
MIV ‑IS2240M 2,40 m 2 17 - 40 g 126
MIV ‑IS2270L 2,70 m 2 7 - 22 g 143
MIV ‑IS2270ML 2,70 m 2 12 - 30 g 141
MIV ‑IS2270M 2,70 m 2 17 - 40 g 141
MIV ‑IS2270MH 2,70 m 2 24 - 55 g 142
MIV ‑IS2270H 2,70 m 2 35 - 80 g 141

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑IJS2240 2,40 m 2 3 - 15 g 125
MIV ‑IJS2260 2,60 m 2 3 - 15 g 136
MIV ‑IJS2280 2,80 m 2 3 - 15 g 145

Reactor Spinn
Kompletní série přívlačových prutů s mimořádně zajímavým poměrem kvality a ceny. Robustní konstrukce blanku 
s využitím materiálu ExHRC55 carbon překvapuje rychlostí i kvalitní akcí soustředěnou do špičky prutu. Široká 
nabídka délek a vrhacích zátěží vám umožní optimální výběr nejvhodnějšího prutu pro vaše potřeby. Pruty jsou 
osazeny SIC očky a kvalitní korkovou rukojetí s praktickou koncovkou v korkovém designu.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑RES180L 1,80 m 2 5 - 20 g 94
MIV ‑RES210L 2,10 m 2 5 - 20 g 110
MIV ‑RES210ML 2,10 m 2 10 - 30 g 110
MIV ‑RES210MH 2,10 m 2 30 - 60 g 111
MIV ‑RES240L 2,40 m 2 5 - 20 g 127
MIV ‑RES240ML 2,40 m 2 10 - 30 g 127
MIV ‑RES240M 2,40 m 2 15 - 40 g 127
MIV ‑RES240MH 2,40 m 2 30 - 60 g 127
MIV ‑RES270L 2,70 m 2 5 - 20 g 141
MIV ‑RES270ML 2,70 m 2 10 - 30 g 142
MIV ‑RES270M 2,70 m 2 15 - 40 g 140
MIV ‑RES270MH 2,70 m 2 30 - 60 g 140
MIV ‑RES300M 3,00 m 2 15 - 40 g 155
MIV ‑RES300MH 3,00 m 2 30 - 60 g 156

ExHRC
55
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Insignia Tele
Ucelená řada teleskopických prutů pro různé využití. Dle konkrétní délky a vrhací zátěže jsou vhodné pro přívlač, jako 
univerzální pruty s krátkou přepravní délkou i pro lov kaprů. Vyznačují se perfektním zpracováním blanku a velmi 
dobrou akcí. Samozřejmostí je krátká přepravní délka, použití kvalitní korkové rukojeti a SIC oček.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑IT21025 2,10 m 6 5 - 25 g 53
MIV ‑IT24025 2,40 m 7 5 - 25 g 58
MIV ‑IT27025 2,70 m 7 5 - 25 g 63
MIV ‑IT24045 2,40 m 7 10 - 45 g 58
MIV ‑IT27045 2,70 m 7 10 - 45 g 62
MIV ‑IT30045 3,00 m 7 10 - 45 g 68
MIV ‑IT33045 3,30 m 8 10 - 45 g 70
MIV ‑IT36045 3,60 m 8 10 - 45 g 73
MIV ‑IT27075 2,70 m 7 25 - 75 g 63
MIV ‑IT30075 3,00 m 7 25 - 75 g 68
MIV ‑IT33075 3,30 m 8 25 - 75 g 70
MIV ‑IT36075 3,60 m 8 25 - 75 g 73
MIV ‑IT300100 3,00 m 7 45 - 100 g 68
MIV ‑IT330100 3,30 m 8 45 - 100 g 70
MIV ‑IT360100 3,60 m 8 45 - 100 g 73

Xtreme Catfish
Atraktivní sumcový prut s velmi odolným blankem. Nabízí dynamické rezervy pro nekompromisní zdolávání ryb 
ve všech situacích. Je vhodný pro lov ze břehu i z lodi. Silná rukojeť z kvalitní EVA pěny zajišťuje jistý úchop a je 
příjemná na dotyk. Všechny použité komponenty jsou dimenzovány a testovány pro extrémní zatížení, běžné při 
lovu velkých sumců.

ExHMC
POWER guides

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑XTCF240 2,40 m 2 250 - 450 g 125
MIV ‑XTCF270 2,70 m 2 250 - 450 g 142
MIV ‑XTCF300 3,00 m 2 250 - 450 g 157

Fanatic Catfish
Robustní sumcový prut ve třech délkách, vhodný pro lov z lodě i ze břehu. Je vyroben z kompozitu s maximálním 
důrazem na výdrž a silové rezervy při zdolávání. Je osazen pevnostními SIC očky.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑FCF240 2,40 m 2 200 - 400 g 125
MIV ‑FCF270 2,70 m 2 200 - 400 g 138
MIV ‑FCF300 3,00 m 2 200 - 400 g 158

Enigma TeleCarp
Teleskopický prut pro klasický lov kaprů a těžších ryb na položenou. Silově dimenzovaný blank z ExHRC65 carbonu 
je kompletně zesílený opletem z dvanácti tenkých vláken. Nabízí proto dostatečné rezervy při náhozu i zdolávání. 
Prut je osazen SIC očky a moderní dvoudílnou rukojetí.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑ENTC360MH 3,60 m 5 50 - 100 g 108
MIV ‑ENTC360H 3,60 m 5 60 - 120 g 108
MIV ‑ENTC390SH 3,90 m 5 80 - 150 g 108

ExHRC
65
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Akasa TeleCarp
Série teleskopických prutů ve dvou vrhacích zátěžích. Jsou vhodné pro lov kaprů na položenou i pro univerzální 
využití. Velmi dobře navržený kompozitový blank nabízí překvapivě dobrou a rychlou akci se zachováním přijatelné 
tloušťky blanku ve spodní části. Pruty jsou osazeny zpevněnou EVA rukojetí, SIC očky a oranžovou špičkou, která 
pomáhá identifikaci záběru i směru úniku ryby.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑AKTC24060 2,40 m 5 20 - 60 g 86
MIV ‑AKTC27060 2,70 m 5 20 - 60 g 86
MIV ‑AKTC30060 3,00 m 6 20 - 60 g 87
MIV ‑AKTC33060 3,30 m 6 20 - 60 g 87
MIV ‑AKTC30090 3,00 m 6 40 - 90 g 87
MIV ‑AKTC33090 3,30 m 6 40 - 90 g 87
MIV ‑AKTC36090 3,60 m 7 40 - 90 g 88

Active TeleCarp
Teleskopický prut s univerzální vrhací zátěží 40 – 80 g. Nabízí rozumnou akci, ideální přepravní délku a dostateč-
nou výdrž a životnost. Ideální volba pro rybáře, kteří chtějí skutečně použitelný prut za co nejnižší cenu.

Active Spinning
Dvoudílné přívlačové pruty, vyráběné v nejžádanějších délkách a gramážích. Nabízejí velmi zajímavý kompromis 
hmotnosti, akce a velmi nízké ceny.

Active Pole
Nová řada levných teleskopických bičů ze sklolaminátů s příměsí kompozitu. Jsou vhodné pro lov nástražních 
rybek, ale dostatečně pevné i pro zdolávání kaprů a větších ryb. Biče jsou již osazeny spojkou pro připevnění 
vlasce na špičku.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑AS210 2,10 m 2 10 - 30 g 112
MIV ‑AS240 2,40 m 2 10 - 30 g 126
MIV ‑AS270 2,70 m 2 10 - 30 g 142

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑ATC24080 2,40 m 5 40 - 80 g 64
MIV ‑ATC27080 2,70 m 6 40 - 80 g 66
MIV ‑ATC30080 3,00 m 6 40 - 80 g 67
MIV ‑ATC33080 3,30 m 7 40 - 80 g 67

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑AP300 3,00 m 3 5 - 25 g 114
MIV ‑AP400 4,00 m 4 5 - 25 g 116
MIV ‑AP500 5,00 m 5 5 - 25 g 115
MIV ‑AP600 6,00 m 6 5 - 25 g 115
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Team Mivardi Match
Inovovaný třídílný match prut nejvyšší kategorie z  materiálu SHMC85/75R s  mimořádnými odhozovými 
schopnostmi a velmi citlivou špičkou. Umožňuje dlouhé a přesné náhozy s pevným i klouzavým splávkem. 
Je vhodný pro lov na střední a delší vzdálenosti se zaměřením na větší plotice, cejny i kapry. Prut je osazen 
anatomicky tvarovanou rukojetí s oporou pro pohodlné držení a snadné zdolávání.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)
MIV ‑TMM430 4,30 m 3 10 - 30 g 149
MIV ‑TMM460 4,60 m 3 10 - 30 g 159

Superior Match
Třídílné matchové pruty z vysoce modulovaného uhlíku SHMC50 – SHMC65. Nabízejí ve své cenové 
kategorii zcela neobvyklou kvalitu a rychlost akce spolu s neobvykle nízkou hmotností. Vzhledem 
k dostatečným silovým rezervám jsou vhodné i pro lov větších ryb.

Easy Match
Základní kategorie třídílných match prutů, postavených na blanku z  SHMC55-50R carbonu. 
Za mimořádně příznivou cenu nabízejí překvapivě kvalitní akci a dynamiku. Velká odolnost blanku 
a potřebné silové rezervy umožňují bez problémů zdolávat i kapry a větší ryby.

50-65

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑SM390 3,90 m 3 8 - 22 g 136

MIV ‑SM420 4,20 m 3 8 - 22 g 148

MIV ‑SM450 4,50 m 3 8 - 22 g 158

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑EAMA360 3.60 m 3 5 - 18 g 128

MIV ‑EAMA390 3.90 m 3 5 - 20 g 138

MIV ‑EAMA420 4.20 m 3 5 - 25 g 158
SHMC
55‑50R

SMHC
85‑75R
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60-75

Evo Xtreme
Exkluzivní boloňka pro nejnáročnější rybáře a závodníky v novém designu a s vylepšenou akcí. Zesílený 
blank z materiálu SHMC60 - SHMC75 umožňuje dosáhnout velmi tuhé a rychlé akce s citlivou špičkou 
při zachování extrémně nízké hmotnosti.Tato boloňka je proto vhodná i pro lov na větší vzdálenosti 
s těžšími splávky nebo lov větších ryb.

Phenomena B2
Boloňka, vyrobená z materiálů SHMC55 – SHMC60 s novým designem a drobným vylepšením blanku. 
Vyznačuje se rychlou akcí s citlivou špičkou, nízkou hmotností a bezchybným zpracováním. Je určena 
pro lov se slabšími návazci (od 0,09 mm) a pro zdolávání ryb střední velikosti.

Shangrila F3
Nový design populární boloňky, která je určena pro lov větších ryb a použití těžších splávků a silnějších 
návazců. Je vyrobena z vysoce modulovaného uhlíku SHMC55 – SHMC65 zpevněného křížem vinutými 
karbonovými pásy. Tím vznikla boloňka s rychlou a tuhou špičkovou akcí, se kterou můžete zdolávat 
i  kapry nebo větší cejny. Samozřejmostí jsou i perfektně vyvázaná boloňková očka a kvalitní sedlo 
navijáku.

55-60

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑EVOX600 6,00 m 6 10 - 30 g 145

MIV ‑EVOX700 7,00 m 7 10 - 30 g 144

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑SHF3600 6,00 m 6 10 - 30 g 150

MIV ‑SHF3700 7,00 m 7 10 - 30 g 152

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑PHB2500 5,00 m 5 10 - 20 g 148

MIV ‑PHB2600 6,00 m 6 10 - 20 g 149

MIV ‑PHB2700 7,00 m 7 10 - 20 g 153

SHMC
55‑65R

Perfecta
Nově vyvinutý model boloňky s atraktivní matnou povrchovou úpravou blanku z materiálu SHMC 65-70 
carbon. Optimální rychlost a tuhost spolu s velmi nízkou hmotností ji činí skvěle ovladatelnou. Tento 
prut je ideální „univerzální“ volbou, pokud si chcete opravdu užít lov na boloňku v pomalém nebo 
středně silném proudu.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑PERF500 5,00 m 5 10 - 20 g 138

MIV ‑PERF600 6,00 m 6 10 - 20 g 139

MIV ‑PERF700 7,00 m 7 10 - 20 g 141
65-70
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Supreme Bolo
Kvalitně zpracovaná boloňka ekonomické třídy s povedeným, moderním designem a kvalitními SIC 
očky na dlouhé nožce. Odlehčený blank z ExHRC75 carbonu je dostatečně lehký pro dlouhé držení 
v ruce a zároveň odolný při zdolávání větších ryb.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑SUBO500 5,00 m 5 5 - 25 g 127

MIV ‑SUBO600 6,00 m 6 5 - 25 g 127

MIV ‑SUBO700 7,00 m 7 5 - 25 g 129

ExHRC
75

Maniac Bolo
Nově přepracovaný model boloňky s vynikajícím poměrem výkon / cena a novým luxusním designem. 
Je velmi lehká a nabízí překvapivě rychlou akci s citlivou špičkou, která je obvyklá u mnohem draž-
ších modelů. Je vhodná k univerzálnímu použití při lovu bílých ryb i citlivému zdolávání větších ryb na 
slabších návazcích.

Spherea
Robustní bolňka s  matnou povrchovou úpravou blanku z  materiálu SHMC 60-50R carbon. Silná, 
středně rychlá akce je vhodná i pro lov s těžkými splávky. Prut disponuje dostatečnou silovou rezervou 
pro zdolávání větších ryb i v silněji tekoucích vodách.

45-60

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑MB500 5,00 m 5 10 - 25 g 145

MIV ‑MB600 6,00 m 6 10 - 25 g 147

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑SPHE500 5,00 m 5 10 - 40 g 138

MIV ‑SPHE600 6,00 m 6 10 - 40 g 139

MIV ‑SPHE700 7,00 m 7 10 - 40 g 141
60-50R

Predator Tele
Neobvyklý teleskopický prut určený pro lov dravců na rybičku, vyvěšenou pod špičkou prutu. Vychází 
z  konstrukce bolonézek, ovšem blank je kompletně přepracovaný a  výrazně zesílený. Prut proto 
spolehlivě snese i výpady velkých štik a dalších dravců. I přes masivní konstrukci je zesílený blank 
z ExHRC75 carbonu dostatečně lehký pro snadnou manipulaci.

Kód Délka Počet dílů Vrhací zátěž Transportní délka (cm)

MIV ‑PRTE500 5,00 m 5 40 - 80 g 133

MIV ‑PRTE600 6,00 m 6 40 - 80 g 135

MIV ‑PRTE700 7,00 m 7 40 - 80 g 138 ExHRC
75
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Phenomena P2
Série robustních teleskopických bičů s novým designem, vyrobených z materiálů SHMC55 – SHMC60. 
Jejich výhodou je tenký průměr blanku, nízká hmotnost a  velmi rychlá a  tuhá akce. Jsou vhodné 
pro lov středních a větších ryb. Mohou být využity pro závodní rybolov na nejvyšší úrovni i pro rekreační 
chytání.

Entera
Série teleskopických bičů, postavených na blanku z kombinace materiálů SHMC / ExHRC carbon. Nabí-
zejí středně tuhou akci se zachováním potřebné citlivosti díky plné uhlíkové špičce. Nízká hmotnost 
umožňuje rychlý lov drobnějších ryb. Velké silové rezervy potom zajišťují bezproblémové zdolávání vět-
ších a bojovnějších ryb.

60-65

Aquaris
Teleskopické biče s  tenkým blankem z SHMC80/75 carbonu, které jsou osazeny velmi citlivou špič-
kou z plného uhlíku. Vyrábějí se i ve velmi dlouhých verzích, kde si stále zachovávají nízkou hmotnost 
a dostatečně tuhou akci pro pohodlné nahazování i ovládání při lovu.

Alborella Rainbow II
Přepracovaná série ouklejových bičů z materiálu SHMC55 s novým designem. Mají rychlou špičkovou 
akci a bez problémů zvládnou i těžší oukleje. Proto se řadí mezi elitní závodní ouklejové biče, ale mohou 
je využít i běžní ambiciózní rybáři např. pro lov nástražních rybek. Vysokou kvalitu umocňuje protisklu-
zový úchop a další exkluzivní detaily.

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑AQP600 6,00 m 6 131
MIV ‑AQP700 7,00 m 7 131
MIV ‑AQP800 8,00 m 7 134
MIV ‑AQP900 9,00 m 8 133
MIV ‑AQP1000 10,00 m 9 136

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑PH2600 6,00 m 6 142
MIV ‑PH2700 7,00 m 7 142
MIV ‑PH2800 8,00 m 7 142
MIV ‑PH2900 9,00 m 8 142

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑AR2250 2,50 m 3 121
MIV ‑AR2300 3,00 m 4 121
MIV ‑AR2350 3,50 m 4 121
MIV ‑AR2400 4,00 m 5 121
MIV ‑AR2450 4,50 m 5 121
MIV ‑AR2500 5,00 m 6 121

80-75
SHMC

SHMC
55

SHMC
55‑60

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑ENTP400 4, 00 m 4 142

MIV ‑ENTP500 5,00 m 5 142

MIV ‑ENTP600 6, 00 m 6 142

MIV ‑ENTP700 7,00 m 7 142
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Team Mivardi TMX 11000
Závodní dělička nekompromisní kvality, která směle soupeří s nejvyššími modely předních světových značek. Vyznačuje se mimořádně tuhou a rych-
lou akcí. I přes velmi nízkou hmotnost byl kladen důraz na zachování pevných stěn blanku a tím i celkovou odolnost při lovu s těžkými splávky a při 
lovu velkých ryb. Těžiště prutu je umístěno výrazně vzadu a napomáhá tak výborné ovladatelnosti děličky. Spojky dílů využívají CWC technologii, 
která minimalizuje opotřebení dílů při častém oddělování a brání rozštípnutí dílů. Hladký povrch dílů umožňuje rychlou a pohodlnou manipulaci při 
rolování. Děličku lze vybavit dvoudílnými kaprovými topsety s prodlouženými díly nebo speciálním nástavcem pro dosažení plné délky 13 m i při 
lovu bez špičky.

Team Mivardi TMX 13000
Nová vlajková loď značky MIVARDI. Závodní dělička, která posouvá současné hranice rychlosti a tuhosti. Reakce celého prutu při záseku je ohromující. 
Překvapí vás i pocit extrémní lehkosti a snadného vedení prutu, dosažený optimálním vyvážením a především rozložením ohybu a celkového průběhu 
akce. Tyto vlastnosti byly dosaženy při zachování celkové robustnosti a pevnosti stěn. Velkou výhodou je 100% kompatibilita všech dílů s ostatními 
modely děliček Team Mivardi TMX. Dělička je vybavena zpevněnými spoji dílů (CWC systém) a povrchovou úpravou pro snadnou manipulaci při 
rolování. K děličce je dodáván krátký nástavec. Dostupný je i speciální prodloužený nástavec, který umožňuje dosažení délky 13 m bez použití špičky.

Team Mivardi TMX 9000
Univerzální závodní dělička, která patří mezi nejlepší modely na trhu. Nabízí mimořádnou rychlost akce a maximální tuhost. Nízká hmotnost je dále 
podpořena výborným vyvážením a posunutím těžiště maximálně dozadu. Nová technologie CWC zajišťuje vysokou odolnost spojů a snižuje jejich 
opotřebování. K děličce je dodáván originální kalíškovací topset a speciální dvoudílný kaprový topset s dlouhými díly.

Team Mivardi TMX 7000
Robustní kaprová dělička s velkými silovými rezervami pro použití těžkých splávků nebo lov kaprů a jiných bojovných ryb. Nabízí tuhou akci a jistotu 
i v extrémních podmínkách. To vše při zachování velmi dobré hmotnosti a především díky těžišti výrazně posunutému vzad. Všechny díly jsou 
zaměnitelné s ostatními děličkami děličkami Team Mivardi TMX. Děličku lze vybavit speciálními dvoudílnými kaprovými topsety s prodlouženými díly.

Team Mivardi TMX 5000
Výborně umístěné těžiště a mimořádně odolný blank charakterizují tento prut, který je vhodný pro lov kaprů na plavanou, použití s velmi těžkými 
splávky v silném proudu nebo nepříznivých podmínkách. Za velmi dobrou cenu nabízí dostatečně rychlou akci a překvapivě nízkou hmotnost. 
Všechny díly jsou kompatibilní s ostatními modely řady Team Mivardi TMX.

Cup Kit / Power Kit / Power Kit Light

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)
MIV ‑TMX1113 13,00 m 9 177
MIV ‑TMX11KIT5 Kit 5 dílný 6,15 m 5 160
MIV ‑TMX11KIT4 Kit 4 dílný 4,50 m 4 146
MIV ‑TMX11TIP Originální špička 1 67

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)
MIV ‑TMX1313 13,00 m 9 177
MIV ‑TMX13KIT5 Kit 5 dílný 6,15 m 5 160
MIV ‑TMX13TIP Originální špička 1 67

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)
MIV ‑TMX913 13,00 m 9 177
MIV ‑TMX9KIT5 Kit 5 dílný 6,15 m 5 163
MIV ‑TMX9KIT4 Kit 4 dílný 4,50 m 4 150
MIV ‑TMX9TIP Originální špička 1 67

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑TMX513 13,00 m 9 177

MIV ‑TMX5KIT5 Kit 5 dílný 6,15 m 5 160

MIV ‑TMX5KIT4 Kit 4 dílný 4,50 m 4 146

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)

MIV ‑TMX713 13,00 m 9 177

MIV ‑TMX711 11,50 m 8 177

MIV ‑TMX7KIT5 Kit 5 dílný 6,15 m 5 160

MIV ‑TMX7KIT4 Kit 4 dílný 4,50 m 4 146

Kód Délka Počet dílů Transportní délka (cm)
MIV ‑TMXCKIT Team Mivardi TMX - Cup kit (2 díl.) 3,10 m 2 167
MIV ‑TMXPKIT Team Mivardi TMX - Power Kit (2 díl.) 3,22 m 2 167
MIV ‑TMXPKITL Team Mivardi TMX - Power Kit Light (2 díl.) 3,22 m 2 167
MIV ‑TMXPKITG Team Mivardi TMX - Power Kit (2 díl.) s očkem 3,20 m 2 167
MIV ‑TMXPKITLG Team Mivardi TMX - Power Kit Light (2 díl.) s očkem 3,20 m 2 167
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Lynx
Nová vlajková loď značky Mivardi. Tento precizně zpracovaný naviják uspokojí i  nekom-
promisní požadavky specialistů na kaprařinu. Řada použitých technologií a  komponent je 
v dané cenové kategorii něčím zcela neobvyklým a najdete je pouze u tohoto modelu značky 
Mivardi. Mezi klíčové charakteristiky tohoto modelu patří použití celotitanové hlavní osy, která 
je mimořádně odolná proti deformaci a přispívá k dosažení nízké hmotnosti. Hmotnost sni-
žuje i velmi výkonný uhlíkový brzdový systém. Ten je vybaven systémem rychlého nastavení. 
V rámci půl otáčky přední matice s originálním designem značky Mivardi tak můžete ovlá-
dat celý pracovní rozsah brzdy. Dalším klíčovým prvkem je super pomalá oscilace a systém 
dokonale přesného ukládání vlasce. Tím je zajištěno přesné a  rovnoměrné navíjení, které 
následně přispívá k prodloužení vzdálenosti náhozu. Použití deseti zapouzdřených nerezo-
vých ložisek je zárukou naprosto hladkého chodu. Spolu s pevnostním soukolím napomáhají 
velmi snadnému stahování těžkých zátěží i z velkých vzdáleností. Mimořádně velký průměr 
cívky napomáhá při náhozech na extrémní vzdálenosti a zároveň umožňuje dosáhnout vel-
kého návinu na otáčku při navíjení. Naviják je dodáván se dvěma CNC frézovanými cívkami 
(velikosti 8000 a 10000) avšak v nabídce je i speciální cívka s extrémní kapacitou (velikost 
12000), dostupná samostatně.

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RLYNX 8000 / 10000 9 + 1 4,3 : 1 0,30 / 480
MIV ‑RLYNXS080 Náhr. cívka 8000 - - 0,30 / 480
MIV ‑RLYNXS100 Náhr. cívka 10000 - - 0,30 / 800
MIV ‑RLYNXS120 Náhr. cívka 12000 - - 0,30 / 950

SS
BB

stainless steel
ball bearings

10 4,3:1

Titanium 
Main Shaft

Carbon
Drag System
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Panther
Precizní naviják střední velikosti, vhodný pro extrémně dlouhé náhozy nebo pro lehčí 
vyvážku. Je vybaven vysokou cívkou s velkým průměrem a odhozovou hranou optimali-
zovanou pro snadné uvolňování vlasce při náhozu. Důležitou součástí navijáku je unikátní 
F.A.C.D. brzdový systém, který umožňuje rychlé povolení nebo utažení přední brzdy jedním 
otočením. Díky systému voděodolné cívky W.R.S. je vnitřní uložení brzdy v cívce chráněno 
proti vlhkosti. Konstrukce navijáku využívá nejkvalitnější dostupné materiály. Hlavní hřídel 
je vyrobena z pevnostní nerezové oceli. Šnekový převod s pomalou oscilací zajišťuje pre-
cizní ukládání vlasce na cívku. O kvalitní chod i navíjení se stará 12 dvojitě zapouzdřených 
ložisek, titanem potažená rolnička protikroucení vlasce a frézovaná kovová klička s opti-
mální délkou ramene a masivní knobkou pro pohodlný úchop. Velkou výhodou je náhradní 
kovová cívka se zvýšenou kapacitou, která je obsažená v balení.

Panther SHX
Nekompromisní naviják na extrémně dlouhé náhozy, určený pro náročné kapraře. Super 
pomalá oscilace zajišťuje husté a  naprosto přesné ukládání vlasce na cívku a  jeho 
následné rychlé odvíjení při náhozu. Titanem potažená rolnička zajišťuje ukládání vlasce 
bez kroucení. Při použití hluboké cívky velikosti 10000 nebo samostatně dodávané cívky 
velikosti 12000 se Panther SHX změní ve spolehlivý a robustní vyvážkový stroj. Stahování 
těžkých olov je pro něj snadným úkolem. Naviják je osazen 12zapouzdřenými nerezo-
vými ložisky, masivním jednocestným ložiskem a zesílenou nerezovou centrální hřídelí. 
Robustní kovová klika frézovaná na CNC stroji je doplněna o  anatomicky tvarovanou 
knobku pro perfektní úchop. Kovová cívka je odlehčená a  doplněná efektním vrtáním 
celého límce. Náhradní kovová cívka je součástí balení. Rychle nastavitelná přední brzda 
s uhlíkovými vložkami (F.A.C.D. systém) spolu s utěsněním cívky (W.R.S. systém) zajišťují 
přesnou regulaci a spolehlivé fungování brzdy za všech okolností.

SS
BB

stainless steel
ball bearings
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RPANSHX 8000 / 10000 12 + 1 4,6 : 1 0,30 / 800
MIV ‑RPANSHXS080 Náhr. cívka 8000 - - 0,30 / 450
MIV ‑RPANSHXS100 Náhr. cívka 10000 - - 0,30 / 800
MIV ‑RPANSHXS120 Náhr. cívka 12000 - - 0,30 / 900

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RPAN 6000 / 7000 12 + 1 4,6 : 1 0,30 / 340
MIV ‑RPANS060 Náhr. cívka 6000 - - 0,30 / 340
MIV ‑RPANS070 Náhr. cívka 7000 - - 0,30 / 510
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RPANLX 6000 / 7000 12 + 1 4,6 : 1 0,30 / 600 m

Panther LX
Nový model v řadě navijáků Panther s lehkým tělem kompaktní velikosti. Speciálně navr-
žená cívka stále nabízí dostatečnou kapacitu vlasce. Systémy rychlého nastavení brzdy 
(F.A.C.D) i utěsnění cívky (W.R.S.) jsou velmi důležitými konstrukčními prvky i pro tento 
model. Ostatní klíčové vlastnosti a technická řešení navijáků Panther jsou zde rovněž vyu-
žity: hlavní hřídel z pevnostní nerezové oceli, dvojitě zapouzdřená nerezová ložiska, tita-
nem potažená rolnička proti kroucení vlasce, frézovaná kovová klička s masivní knobkou 
pro pohodlný úchop. Náhradní kovová cívka se zvýšenou kapacitou je obsažená v balení.

Panther FS
Prémiový model navijáku s  volnoběžným systémem. Pokročilá konstrukce společně 
s použitím kvalitních materiálů vytvářejí perfektní stroj, na který se můžete spolehnout 
v každé situaci. Je vybaven vysokou cívkou s velkým průměrem a odhozovou hranou, 
optimalizovanou pro perfektní odvíjení vlasce při náhozu. Systém voděodolné cívky 
(W.R.S.) chrání vnitřní uložení brzdy v cívce proti vlhkosti. Hlavní hřídel je vyrobena z pev-
nostní nerezové oceli. Šnekový převod s  pomalou oscilací zajišťuje precizní ukládání 
vlasce na cívku. O kvalitní chod i navíjení se stará 12 dvojitě zapouzdřených ložisek, tita-
nem potažená rolnička protikroucení vlasce a frézovaná kovová klička a masivní knobkou 
pro pohodlný úchop. Součástí balení je náhradní kovová cívka se zvýšenou kapacitou.

SS
BB

stainless steel
ball bearings
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ball bearings
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RPANFS 6000 / 7000 12 + 1 4,6 : 1 0,30 / 340
MIV ‑RPANFS060 Náhr. cívka 6000 - - 0,30 / 340
MIV ‑RPANFS070 Náhr. cívka 7000 - - 0,30 / 510
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Maximus
Nekompromisní velkokapacitní naviják s přední brzdou pro lov velkých kaprů nebo sumců. 
Je osazen deseti nerezovými ložisky, tvrdokovovovým ústrojím, šnekovým převodem a CNC 
frézovannou kovovou kličkou pro maximální sílu při navíjení. Tělo navijáku je vyrobeno 
z  pevné grafitové slitiny. Speciální rolnička zabraňuje kroucení vlasce při navíjení pod 
zátěží. Důležitou součástí je precizní přední brzda s  mikroregulací. Naviják je dodáván 
s dvěma kovovými cívkami s rozdílnou kapacitou (velikost 12000 / 8000) pro pro daleké 
hody nebo vyvážení na velké vzdálenosti.

Mistral
Luxusní velkokapacitní naviják s  volnoběžkou, osazený jedenácti odolnými nerezovými 
ložisky, šnekovým převodem a  pevnostním hnacím soukolím, které téměř nepodléhá 
mechanickému opotřebení. Tělo navijáku je z velmi pevné grafitové slitiny. Rotor je osazen 
speciální rolničkou proti kroucení vlasce. S navijákem jsou dodávány dvě originální kovové 
cívky s rozdílnou kapacitou (velikost 10000 a 8000).

SS
BB

stainless steel
ball bearings

SS
BB

stainless steel
ball bearings

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMAX 8000 / 12000 10 + 1 4,5 : 1 0,30 / 370
MIV ‑RMAXS080 Náhr. cívka 8000 - - 0,30 / 370
MIV ‑RMAXS120 Náhr. cívka 12000 - - 0,30 / 560

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMIS 8000 / 10000 10 + 1 4,5 : 1 0,30 / 280
MIV ‑RMISS080 Náhr. cívka 8000 - - 0,30 / 280
MIV ‑RMISS100 Náhr. cívka 10000 - - 0,30 / 580

11

11
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Omicron
Robustní velkokapacitní naviják vhodný pro lov na velké vzdálenosti z  odhozu nebo 
z  vyvážky. Představuje ideální volbu pro všechny kapraře, kteří hledají velký, nadstan-
dardně vybavený, kvalitní a  spolehlivý naviják v  nižší cenové kategorii. Tuhé a  pevné 
tělo z grafitové slitiny je osazeno masivním šnekovým převodem a devíti zapouzdřenými 
nerezovými ložisky. Brzdový systém umožňuje velmi rychlé a přesné nastavení v rozsahu 
necelé poloviny otáčky přední matice. Rozměrné cívky zajišťují velký návin na otáčku 
(více než 1 m). Excentrická úchytka kličky zajišťuje mimořádně stabilní a pohodlný úchop. 
K navijáku jsou dostupné náhradní cívky ve třech různých kapacitách od mělké odhozové 
až po extrémně hlubokou (dodáváno samostatně).

Omicron FS
Robustní velkokapacitní naviják volnoběžným brzdovým systémem vhodný pro lov na 
velké vzdálenosti z odhozu nebo z vyvážky. Představuje ideální volbu pro všechny kapraře, 
kteří hledají velký, nadstandardně vybavený, kvalitní a spolehlivý naviják v nižší cenové 
kategorii. Tuhé a pevné tělo z grafitové slitiny je osazeno masivním šnekovým převodem 
a devíti zapouzdřenými nerezovými ložisky. Rozměrné cívky zajišťují velký návin na otáčku 
(více než 1 m). Excentrická úchytka kličky zajišťuje mimořádně stabilní a pohodlný úchop. 
K navijáku jsou dostupné náhradní cívky ve třech různých kapacitách od mělké odhozové 
až po extrémně hlubokou (dodáváno samostatně).

SS
BB

stainless steel
ball bearings

SS
BB

stainless steel
ball bearings

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑ROMI 10000 8 + 1 4,5 : 1 0,30 / 720
M ‑ROMISS6000 Náhr. cívka 6000 - - 0,30 / 270
M ‑ROMISS10000 Náhr. cívka 10000 - - 0,30 / 720
M ‑ROMISS12000 Náhr. cívka 12000 - - 0,30 / 750

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑ROMIFS 10000 8 + 1 4,5 : 1 0,30 / 720
M ‑ROMISS6000 Náhr. cívka 6000 - - 0,30 / 270
M ‑ROMISS10000 Náhr. cívka 10000 - - 0,30 / 720
M ‑ROMISS12000 Náhr. cívka 12000 - - 0,30 / 750

9

9

4,5:1

4,5:1
free spool

system
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
M ‑RKAP40 4000 10 + 1 5,2 : 1 0,25 / 190
M ‑RKAP50 5000 10 + 1 5,2 : 1 0,30 / 280
M ‑RKAP60 6000 10 + 1 5,2 : 1 0,30 / 350
M ‑RKAP70 7000 10 + 1 5,2 : 1 0,30 / 550
M ‑RKAP80 8000 10 + 1 5,2 : 1 0,30 / 775

Kappa
Nový model navijáku s  volnoběžným brzdovým systémem a  nadstandardní kvalitou 
zpracování. Je dostupný v  neobvykle širokém množství velikostí od vysokokapacitních 
modelů, vhodných na kaprařinu až po malé velikosti, určené pro lov na method feeder. 
Úniková i  zdolávací brzda jsou dokonale citlivé a  celkový chod navijáku přesvědčuje 
o své kvalitě při prvním zatočení. Naviják je osazen deseti kuličkovými ložisky a odolnou 
mechanikou přesné oscilace.

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMAR 6500 9 + 1 4,8 : 1 0,30 / 460

Marvelis
Precizní naviják s  volnoběžným systémem. Představuje zajímavou kombinaci špičkové 
mechaniky v  těle klasické koncepce a střední velikosti. Je vybaven deseti kuličkovými 
ložisky, zesílenou hlavní osou a  odlehčenou kovovou cívkou. Náhradní kovová cívka je 
součástí balení.

SS
BB

stainless steel
ball bearings

4,8:1

SS
BB

stainless steel
ball bearings

811

10
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Taurus
Maximálně vybavený naviják s volnoběžným systémem, osazený kónickou cívkou s vel-
kým průměrem pro zvýšení délky náhozu. Je vybaven frézovanou kovovou kličkou s luxusní 
dřevěnou knobkou a  zesílenou centrální hřídelí. Šnekový převod přináší dostatek síly 
v každé situaci a zajišťuje kvalitní ukládání vlasce na cívku. Spolehlivá konstrukce a kva-
litní vnitřní soukolí zajišťují dlouhou životnost.

Kairos
Populární naviják s  volnoběžkou, osazený velkou cívkou pro daleké hody. Od značky 
MIVARDI získáte tento naviják s kompletně inovovaným systémem uložení osy a novými 
díly vnitřní mechaniky. Důležitou součástí je i  šnekový převod, zajišťující dostatek síly 
v každé situaci. Celkově robustní konstrukce je patrná v každém detailu, včetně aretačního 
mechanismu přední zdolávací brzdy.

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RTAU60 6000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 270
MIV ‑RTAU70 7000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 400

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RKAIR60 6000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 270
MIV ‑RKAIR70 7000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 400

5,2:1

5,2:1

7

7
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Sigma
Kvalitně vybavený naviják s volnoběžkou v moderním designu, osazený frézovanou kovo-
vou kličkou s luxusní dřevěnou knobkou. Je postaven na robustním, avšak kompaktním těle 
s novým brzdovým systémem, ovládaným designově zpracovanou maticí s pohodlným širo-
kým úchopem. Je osazen sedmi kvalitními ložisky a novým typem odlehčené kovové cívky.

Omega
Spolehlivý naviják s volnoběžným systémem brzdy. Využívá techniku prověřenou mnoha 
tisíci našich spokojených zákazníků. Je postaven na kompaktním těle z pevné grafitové 
slitiny a osazen sedmi kvalitními ložisky, odlehčenou kovovou cívkou a rychlesklopnou klič-
kou. Nový brzdový systém umožňuje jemnější regulaci a lepší kontrolu prokluzu.

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RSIG40 4000 6 + 1 5,2 : 1 0,25 / 260
MIV ‑RSIG50 5000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 280
MIV ‑RSIG60 6000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 360

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑ROME40 4000 6 + 1 5,2 : 1 0,25 / 260
MIV ‑ROME50 5000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 280
MIV ‑ROME60 6000 6 + 1 5,2 : 1 0,30 / 360

5,2:17

7



NAvijáky

27

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RDAE 4000 9 + 1 6,0 : 1 0,18 / 210

Daemon
Luxusní vysokorychlostní naviják nové konstrukce s precizní přední brzdou. Svými para-
metry je předurčen k použití s matchovými a feederovými pruty. Velmi lehké tělo z gra-
fitové slitiny je kombinováno s cívkou velkého průměru, zajišťující velký návin na jednu 
otáčku. Kompletně anodizovaná cívka ve dvoubarevném designu je maximálně odlehčená. 
Součástí balení je i druhá originální kovová cívka.

ALU spare spoll
6,0:1

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RQUAN20 2000 7 + 1 5,0 : 1 0,18 / 300
MIV ‑RQUAN30 3000 7 + 1 5,0 : 1 0,18 / 400
MIV ‑RQUAN40 4000 7 + 1 5,5 : 1 0,20 / 420

Quanta
Precizní naviják s novou konstrukcí ultralehkého těla, osazený velmi kvalitní mechanikou. 
Hladký chod i při velké zátěži zajišťuje sedm kuličkových ložisek a speciální jednocestné 
válečkové ložisko na rotoru. Maximálně citlivá přední brzda s mikroregulací doplňuje cel-
kový dojem z tohoto navijáku, který je podpořen i povedeným designem.

5,0:18

10
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RBAN80 8000 5 + 1 4,5 : 1 0,30 / 540

Bandit
Masivní velkokapacitní naviják pro lov sumců, velkých kaprů a  mořský rybolov. Nabízí 
nadstandardní kvalitu ve střední cenové kategorii. Je osazen šesti zapouzdřenými ložisky, 
vhodnými pro použití ve slané vodě. CNC frézovaná celokovová klička, precizní přední 
brzda, pevnostní hnací soukolí a kovová cívka s velkou kapacitou zaručují vysokou odolnost 
a dlouhou životnost i při lovu v extrémních podmínkách.

SS
BB

stainless steel
ball bearings

6
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stainless steel
ball bearings

6,2:1
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RSQUA40 4000 7 + 1 5,9 : 1 0,18 / 320

Squadra
Vysokorychlostní matchový naviják naviják s převodem 5,9:1 a novým systémem přesné 
zadní mikrobrzdy s mikroregulací, která vyniká absolutně plynulým chodem. Je určen pro 
lov na plavanou a na feeder. Standardně se dodává s mělkou kovovou + mělkou grafitovou 
cívkou a  přesně vyváženou dvojitou kličkou pro maximální rychlost navíjení. Je osazen 
osmi precizními nerezovými ložisky s dlouhou životností.

5,9:1
SS
BB

stainless steel
ball bearings

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RENE40 4000 6 + 1 6,2 : 1 0,18 / 220

Energy
Vysokorychlostní naviják s převodem 6,2:1 a velkým průměrem cívky pro zajištění maxi-
málního návinu na otáčku. Kompaktní tělo umožňuje soustředění hmotnosti navijáku do 
cívky a  rotoru. Spolu s počítačově optimalizovaným systémem oscilace umožňuje velmi 
rychlé navíjení bez vibrací. Citlivá přední brzda s mikroregulací spolehlivě reaguje za všech 
okolností.

8

7
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Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RTUR35F 3500 6 + 1 6,2 : 1 0,18 / 150

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RTUR35R 3500 6 + 1 6,2 : 1 0,18 / 150

Turbo FD / Turbo RD
Dvojice vysokorychlostních navijáků pro lov na plavanou a na feeder. Díky převodu 6,2:1 
a optimální velikosti cívky nabízejí nejvyšší návin na otáčku kličky ve své velikostní katego-
rii a zároveň nízkou hmotnost. Jsou osazeny precizním systémem přední (model FD) nebo 
zadní (model RD) mikrobrzdy s absolutně plynulou regulací prokluzu. Použití M -STROKE 
systému umožňuje přesné ukládání vlasce a dvojitá klička zajišťuje stabilitu a vyvážení i při 
vysokých rychlostech navíjení.

7
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Morpheus BR / RD / FD
Populární série navíjáků s odlehčenou kovovou cívkou, které nabízí vynikající poměr kva-
lita / cena. Jsou vybaveny pevnou kličkou a pěti kvalitními ložisky včetně jednocestného 
ložiska pro okamžitou zarážku zpětného chodu. Dodávají se včetně náhradní cívky. V řadě 
Morpheus najdete model s volnoběžkou (model BR), naviják s přední brzdou (model FD) 
a také naviják se zadní brzdou (model RD).

Active FD / RD
Naviják, který nabízí potřebnou spolehlivost a kvalitu v nejnižší cenové kategorii. Při své 
ceně nabízí překvapivě kvalitní mechaniku a mikrobrzdu s plynulou regulací. Je vybaven 
cívkou s metalickou povrchovou úpravou.

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMOR30B 3000 4 + 1 5,2 : 1 0,25 / 250
MIV ‑RMOR40B 4000 4 + 1 5,2 : 1 0,25 / 290
MIV ‑RMOR50B 5000 4 + 1 5,2 : 1 0,30 / 280
MIV ‑RMOR60B 6000 4 + 1 5,2 : 1 0,30 / 360

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMOR20F 2000 4 + 1 5,5 : 1 0,18 / 320
MIV ‑RMOR30F 3000 4 + 1 5,2 : 1 0,20 / 300
MIV ‑RMOR40F 4000 4 + 1 5,2 : 1 0,25 / 230

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RACT20F 2000 1 + 1 5,5 : 1 0,20 / 195
MIV ‑RACT30F 3000 1 + 1 5,2 : 1 0,25 / 195
MIV ‑RACT40F 4000 1 + 1 5,2 : 1 0,25 / 225

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RMOR30R 3000 4 + 1 5,2 : 1 0,25 / 210
MIV ‑RMOR40R 4000 4 + 1 5,2 : 1 0,25 / 250
MIV ‑RMOR50R 5000 4 + 1 5,2 : 1 0,30 / 260
MIV ‑RMOR60R 6000 4 + 1 5,2 : 1 0,30 / 350

Kód Velikost Počet ložisek Převodový poměr Kapacita cívky
MIV ‑RACT20 2000 1 + 1 5,5 : 1 0,20 / 260
MIV ‑RACT30 3000 1 + 1 5,2 : 1 0,25 / 250
MIV ‑RACT40 4000 1 + 1 5,2 : 1 0,25 / 290
MIV ‑RACT50 5000 1 + 1 5,2 : 1 0,30 / 280

5

5
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Executive MK2
Velmi kvalitní podběrák s robustní konstrukcí a rychleschnoucí síťkou šetrnou k rybám. Frézovaný středový blok a čepy 
ramen z nerezové oceli jsou zárukou nekompromisní kvality a odolnosti. Tento podběrák překvapuje vynikající tuhostí 
ramen i zesílené dvoudílné rukojeti, vyrobených z uhlíkových vláken. To vše při zachování nízké hmotnosti.

Kód Délka Rozměr
M ‑LNEXMK2SET 1,80 m 100 x 100 x 100 cm

Kód Délka Rozměr
M ‑LNEXMK2SM - 100 x 100 x 100 cm

Náhradní síťka

CamoCODE
Luxusní a dokonale funkční podběrák, který splňuje ty nejnáročnější požadavky na funkčnost, kvalitu i design. Jeho 
unikátně řešená třídílná tyč umožňuje volit délku podběráku dle aktuálních podmínek. Ramena i tyč podběráku jsou 
vyrobeny z uhlíkových vláken a po celé délce zesíleny punčochou z cross woven carbonu. I při maximální délce je celá 
konstrukce podběráku velmi tuhá a podběrák je stále skvěle ovladatelný a překvapivě lehký. Frézovaný celokovový střed 
i čepy ramen jsou zárukou maximální odolnosti a dlouhé životnosti. Velmi pevná rychleschnoucí síťka z polyesterových 
vláken je šetrná k rybám a může být pomocí klipu snadno připnuta k rukojeti. Maskáčový design síťky podtrhuje celko-
vou výjimečnost toho podběráku.

Kód Délka Rozměr
M ‑LNCCSET 2,65 m 100 x 100 x 100 cm

Kód Délka Rozměr
M ‑LNCCSM - 100 x 100 x 100 cm

Náhradní síťka
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Kód Délka Rozměr
M ‑LNHC 2,5 m 80 x 70 x 60 cm

Hardcore
Nekompromisní robustní podběrák s pevným rámem a odnímatelnou celo-
kovovou tyčí. Je vhodný pro zdolávání kaprů ve vodní vegetaci, kdy je zapo-
třebí rybu podebrat i s balíkem vodních rostlin. Pogumovaná síťka s velkou 
životností velmi rychle schne a nepohlcuje zápach. Dvoudílná tyč umožňuje 
variabilní nastavení délky.

Kód Rozměr
M ‑LNLM40SET podběrák + tyč Professional Twin

M‑LNLM35SET podběrák + tyč Professional Twin

LevelM
Robustní, lehký a odolný podběrák s designovým středem z pevné grafi-
tové slitiny a zesílenými uhlíkovými rameny ve dvou dostupných délkách. 
Mimořádně lehká síťka je šetrná vůči rybám, napomáhá manipulaci ve vodě 
a velmi snadno vysychá. Součástí sady je pevná dvoudílná tyč Professional 
z uhlíkových vláken.



podběráky

3534

Kód Rozměr
M ‑CSMK2 100 x 100 x 100 cm

Kód Rozměr
M ‑LNLM40 100 x 100 x 95 cm
M ‑LNLM35 90 x 90 x 90 cm

Kód Rozměr
M ‑LNEXX 100 x 100 x 100 cm

Kód Rozměr
M ‑LNEXXSM 100 x 100 x 100 cm

Kód Rozměr
M ‑LNPRO 100 x 100 x 100 cm

Kód Rozměr
M ‑LNPROSM 100 x 100 x 100 cm

Executive X -light
Luxusní kaprový podběrák se zpevněnými uhlíkovými rameny délky 1 m a maximálně odlehčenou síťkou olivově 
zelené barvy. Středový spoj je frézovaný z nerezové oceli, stejně jako koncovky obou ramen.

Professional
Netradičně řešený podběrák s uhlíkovými rameny a rychlesklopným středem, který umožňuje rychlé složení ramen 
s použitím jedné ruky a jejich následné vytažení ze středového bloku. Rychleschnoucí odlehčená síťka z nanovlákna 
neabsorbuje vodu, a proto je snadné ovládat tento podběrák pod vodou.

Carp Specialist MK2
Kaprový podběrák s laminátovými rameny délky 1 m. Je vybaven pevnostním kovovým středem. Rychleschnoucí 
síťka ve dvoubarevném designu je přizpůsobena snadnější manipulaci ponoření pod hladinu. Svojí velikostí je dosta-
čující i pro ty největší úlovky.

LevelM
Kvalitní a odolný podběrák s tuhými a pevnými rameny z HRC carbonu a designovým středem Mivardi z grafitové 
slitiny. Extrémně lehká síťka z poddajného materiálu je velice ohleduplná k rybám a snadno vysychá.

Náhradní síťka

Náhradní síťka
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Kód Délka Počet dílů Rozměr
M ‑LNMPR2170 2.10 m 3 70 x 70 cm
M ‑LNMPR2370 2.30 m 3 70 x 70 cm
M ‑LNMPR2570 2.50 m 3 70 x 70 cm

Metal NEW
Úspěšný model podběráku, osazený speciálním kovovým středem MIVARDI, který díky svému tvaru a kvalitě zpracování 
umožňuje rychlejší a bezpečnější rozložení a složení. Podběrák je vybaven zesílenými rameny a novou rychleschnoucí 
síťkou ve dvoubarevném designu.

Metal Pro
Luxusní série skládacích podběráků s  konstrukcí z  anodizovaných aluminiových profilů a  patentovaným skládacím 
mechanismem, který je vyroben ze speciálního plastu s extrémní odolností. Podběráky jsou osazeny novým typem rych-
leschnoucí síťky MnM z nanovláken s nulovou absorpcí vody.

Eco
Kvalitní podběráky s jednoduchou konstrukcí, které jsou osazeny nově vyvinutým středem z extrémně pevné plastické 
hmoty. Využívají zpevněné konstrukce ramen i  teleskopické kovové tyče. Nabízejí vysokou užitnou hodnotu a dobrou 
životnost za velice zajímavou cenu.

Kód Délka Počet dílů Rozměr
M ‑POMEN1560 1,50 m 2 60 x 60 x 50 cm
M ‑POMEN1860 1,80 m 3 60 x 60 x 50 cm
M ‑POMEN2060 2,00 m 3 60 x 60 x 50 cm
M ‑POMEN2070 2,00 m 3 70 x 70 x 50 cm
M ‑POMEN2265 2,20 m 3 65 x 65 x 50 cm
M ‑POMEN2570 2,50 m 3 70 x 70 x 55 cm
M ‑POMEN2270 2,20 m 3 70 x 70 x 55 cm
M ‑POMEN2580 2,50 m 3 80 x 80 x 60 cm

Kód Délka Počet dílů Rozměr
M ‑POECO15 1,50 m 2 60 x 60 x 50 cm
M ‑POECO18 1,80 m 3 60 x 60 x 50 cm
M ‑POECO21 2,10 m 3 60 x 60 x 50 cm
M ‑POECO24 2,40 m 3 65 x 65 x 50 cm
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Kód Rozměr
M ‑SPLN 50 x 40 x 30 cm

Kód Rozměr
M ‑LNSPNL 50 x 40 cm

Kód Rozměr
M ‑LNSPNS 45 x 35 cm

Kód Rozměr
M ‑LNFNL 55 x 45 cm

Speedy
Podběrák s velmi krátkou, příjemně tvarovanou rukojetí, která je vybavena upínací gumou. 
Je ideální pro použití při všech způsobech lovu s broděním i při vláčení ze břehu.

Speedy Nano
Podběrák s krátkou rukojetí a ultralehkým rámem z anodizovaného alu profilu. Je osazený 
MnM nenasákavou síťkou z nanovláken.

Folding Nano L
Praktický model podběráku na feeder a plavanou, který umožňuje složení na poloviční velikost 
po vyšroubování z podběrákové tyče. Je vybaven nenasákavou síťkou MnM z nanovláken.

Kód Rozměr

M ‑FMLN1 56 x 58 x 32 cm

M ‑FMLN2 51 x 53 x 30 cm

Folding Match LN1 / LN2
Podběrák pro lov na feeder a na plavanou, který umožňuje složení pro pohodlnější přepravu. 
Skládací střed je vyroben z pevnostního plastu.

Kód Rozměr
M ‑TMLN1 45 x 55 x 25 cm
M ‑TMLN2 45 x 55 x 25 cm

Team Mivardi LN1 / LN2
Extrémně lehké podběráky se síťkou pletenou z  monofilu. 
Model LN2 je doplněn plováky z pěnové hmoty.

‑ LN1

‑ LN2
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Kód Rozměr

M ‑POCM6052 60 x 52 x 30 cm

Carp Match
Podběrák, určený zejména pro lov kaprů na feeder a plavanou. Díky své velikosti zvládne 
i podebírání velkých ryb. Využívá novou konstrukci středové spojky. Její vzpěra slouží zároveň 
jako držadlo pro bezpečné zvednutí podběráku s velkou rybou. Tento systém se výborně 
osvědčil při testování anglickými specialisty na feeder.

Kód Rozměr

M ‑RU14840 48 x 40 x 25 cm

Kód Rozměr

M ‑RU215045 50 x 45 x 25 cm

Rubber 1
Podběrák s pogumovanou síťkou, která velmi rychle schne a brání nepříjemnému zapíchnutí 
a zamotání háčku. Síťka má dno s jemnými oky 4 x 4 mm a boční část s oky 6 x 6 mm. Pod-
běrák je určen pro rychlé podebírání ryb menší a střední velikosti. Uchycení síťky však vychází 
ze středu kovové obruče a usnadňuje přetažení případné větší ryby přes hranu podběráku.

Rubber 2
Podběrák s  rychleschnoucí pogumovanou síťkou, která brání nepříjemnému zapíchnutí 
a zamotání háčku. Síťka má dno s jemnými oky 6 x 6 mm a boční část s oky 8 x 8 mm. 
Velikost podběráku je optimální pro univerzální použití při lovu na plavanou a feeder. Jedná 
se o nejoblíbenější velikost mezi závodníky.

Kód Rozměr

M ‑POMAC4555 45 x 55 x 25 cm

Competition
Stabilně nejoblíbenější model plavačkového podběráku MIVARDI s bezkonkurenčním pomě-
rem výkon / cena a vysokou kvalitou, kterou oceňuje i řada závodníků v plavané. Využívá 
speciální síťku s velmi hustým děrováním spodní části (3 x 3 mm), která brání zamotání 
torpily a broků do síťky. Boční části jsou vyrobeny ze síťky s většími oky (6 x 6 mm), což 
zajišťuje rychlé protečení vody při podebírání ryby.

Kód Rozměr

M ‑CHLNR 50 x 45 x 30 cm

Champion LN Rubber
Podběrák s odlehčenou pogumovanou síťkou a nylonovým límcem pro snadnější manipulaci 
pod hladinou.
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Kód Délka Průměr
M ‑KNMPR4 4,00 m 50 cm

Kód Délka Rozměr
M ‑KNMPS4 4,00 m 50 x 45 cm

Vezírek Match Pro Square / Round
Vezírky pro plavanou a feeder. Nový typ rychleschnoucí síťky je mimořádně šetrný 
k rybám a zároveň je velmi odolný vůči mechanickému poškození a roztržení.

Kód Počet kruhů Rozměr
M ‑KNBCS 4 130 x 45 cm

Kód Délka Průměr
M ‑KNER 3,00 m 45 cm

Kód Délka Rozměr
M ‑KNES 3,50 m 50 x 45 cm

Kód Počet kruhů Rozměr
M ‑VECL3 3 65 x 35 cm
M ‑VECL4 4 85 x 35 cm
M ‑KNCLMM3 3 65 x 35 cm
M ‑KNCLMM4 4 85 x 35 cm

Vezírek Classic / Classic MM
Osvědčené a velice populární vezírky klasické konstrukce s pružnými obručemi, kotvícím očkem ve spodní 
části a dostatečně dlouhou vrchní šňůrou, která je osazena plovákem z odolného materiálu. Vezírky jsou 
vyrobeny z velmi pevné a odolné síťky s obdélníkovými oky.

Vezírek Big Carp Soft
Vezírek s velkým průměrem a velmi jemnou síťkou. 
Je určen k přechovávání velkých kaprů.

Kód Délka Průměr
M ‑KNSS100 1,00 m 40 cm
M ‑KNSS150 1,50 m 40 cm
M ‑KNSS200 2,00 m 40 cm
M ‑KNSS250 2,50 m 40 cm

Vezírek Super Simple
Jednoduchý a cenově dostupný vezírek s pružnými 
obručemi a jemnou rychleschnoucí síťkou.

Vezírek Easy Round / Square
Vezírek pro lov na plavanou a feeder s hranatými (square) nebo kruhovými (round) obručemi 
a rychleschnoucí síťkou.
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Vario
Speciální, velmi pevná, dvoudílná tyč s variabilní délkou z materiálu ExHMC pro lov trofejních 
kaprů. Nabízí praktickou přepravní délku při zachování vlastností kvalitních jednodílných tyčí.

New Dynasty / New Dynasty Twin
Extrémně tenká, tuhá a lehká tyč z ExHMC uhlíkových vláken s masivním závitem na podběrák. 
Dostupná i v dvoudílnné verzi „twin“.

Professional / Professional Twin
Pevná, odolná a lehká tyč z HRC uhlíkových vláken, dostupná v jednodílné 
nebo dvoudílné „twin“ verzi.

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑VHLN180 1,80 m 2 106 cm
MIV ‑VHLN300 3,00 m 2 180 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑LNHND 1,80 m 1 180 cm
MIV ‑LNHNDT 1,80 m 2 98 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑LNHPR 1,80 m 1 180 cm
MIV ‑LNHPRT 1,80 m 2 98 cm

vezírky / podběrákové tyče
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Extreme Twin
Robustní podběráková tyč dvoudílné konstrukce. Díky použití materiálu ExHRC carbon odolává 
i hrubšímu zacházení.

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑LNHEXV2T 1,80 m 2 98 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑LNHEA180 1,80 m 1 180 cm

Easy
Základní model kaprařské podběrákové tyče, vyrobený ze zesíleného a odlehčeného sklolaminátu.

Premium Twin
Zesílená podběráková tyč z odolného kompozitu. Dvoudílná konstrukce nabízí krátkou přepravní 
délku i snadnou manipulaci např. při zdolávání ryby z loďky.

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑LNHPRET 1,80 m 2 98 cm



podběrákové tyče

4140

Team Mivardi
Nejvyšší model děličkové podběrákové tyče, vyrobený z ExHMC uhlíkových vláken. Představuje ideální 
volbu pro závodníky a nadšence lovu na plavanou a feeder, kteří hledají dlouhou, velmi lehkou, ale maxi-
málně tuhou a robustní tyč.

Magnum
Nově vyvinutá, extrémně pevná, děličková podběráková tyč z vysoce modulovaných a vysoce rezistent-
ních uhlíkových vláken. Závit pro připevnění podběráku je umístěn v prvním i druhém dílu.

Xcelsion
Úspěšný model děličkové podběrákové tyče z ExHMC uhlíkových vláken. Vyznačuje se nízkou hmotností 
a výbornou ovladatelností. Nabízí kvalitu nejlepších plavačkových tyčí v nejžádanější délce za mimořádně 
výhodnou cenu.

Powerstick
Děličková podběráková tyč z kompozitu, dostupná v  různých délkách s  vynikajícím poměrem kvality 
a ceny.

Power Net
Teleskopická podběráková tyč určená pro nejširší použití. Je výsledkem technologické inovace nejžáda-
nějších podběrákových tyčí MIVARDI. Vzhledem k zesílené konstrukci je vhodná především k podebírání 
kaprů a velkých ryb.

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑XCLN350 3,50 m 3 133 cm
MIV ‑XCLN440 4.40 m 4 121 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑MALN330 3,30 m 3 144 cm
MIV ‑MALN460 4,60 m 4 147 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑PSLN200 2,00 m 2 108 cm
MIV ‑PSLN300 3,00 m 3 119 cm
MIV ‑PSLN400 4,00 m 4 119 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑TMLNH440 4,40 m 4 106 cm

Kód Délka Počet dílů Transportní délka
MIV ‑PN300 3,00 m 3 101 cm
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LMS3023 0.235 mm 6.70 kg 300 m
MIV ‑LMS3026 0.265 mm 7.90 kg 300 m
MIV ‑LMS3029 0.295 mm 9.80 kg 300 m
MIV ‑LMS3031 0.315 mm 11.20 kg 300 m

SHX Mainline
Speciální kaprařský vlasec určený pro nahazování na extrémní vzdálenosti. Od ostatních vlasců jej odlišuje 
unikátní technologie dvojité povrchové úpravy. Fluorcarbonová vrstva zajišťuje dobrou potápivost, odolnost 
proti oděru a minimální paměťový efekt. Silikonová povrchová úprava výrazně zlepšuje odvíjení vlasce 
z cívky a průchod očky prutu. Složení jeho základního polymeru navíc zajišťuje vynikající nosnost. Kouřově 
hnědá barva v kombinaci s fluorcarbonovým potahem zajišťují téměř nulovou viditelnost pod vodou.
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CamoCODE Mainline
Kaprařský vlasec nejvyšší třídy. Jeho proměnlivé zbarvení ve čtyřech různých odstínech zajišťuje dokonalé 
splynutí s různými povrchy dna. Vyznačuje se velkou poddajností a minimálním kroucením. Velmi nízká 
průtažnost je vhodná pro lov na velké vzdálenosti. Vysoká oděruvzdornost zvýší vaše šance na zdolání ryby 
v obtížných podmínkách při lovu ve vázkách.

Lumix Mainline
Unikátní vlasec se speciální technologií kamufláže. Jeho barva je proměnlivá v  závislosti na intenzitě 
okolního světla. Mechanické vlastnosti uspokojí i  ty nejnáročnější požadavky při lovu kaprů. Minimální 
průtažnost, extrémní odolnost proti oděru, téměř nulová paměť a dokonale hladký povrch činí z tohoto 
vlasce ideální volbu při lovu na odhoz. Výborně však obstojí i při lovu na dlouhé vzdálenosti na vyvážku.
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LCC3523 0,235 mm 6,30 kg 350 m
MIV ‑LCC3526 0,260 mm 7,50 kg 350 m
MIV ‑LCC3528 0,285 mm 9,40 kg 350 m
MIV ‑LCC3532 0,320 mm 10,90 kg 350 m
MIV ‑LCC3535 0,350 mm 12,50 kg 350 m
MIV ‑LCC3538 0,380 mm 14,60 kg 350 m
MIV ‑LCC6023 0,235 mm 6,30 kg 600 m
MIV ‑LCC6026 0,260 mm 7,50 kg 600 m
MIV ‑LCC6028 0,285 mm 9,40 kg 600 m
MIV ‑LCC6032 0,320 mm 10,90 kg 600 m
MIV ‑LCC6035 0,350 mm 12,50 kg 600 m
MIV ‑LCC6038 0,380 mm 14,60 kg 600 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LCM6025 0,255 mm 6,55 kg 600 m
MIV ‑LCM6028 0,285 mm 8,75 kg 600 m
MIV ‑LCM6030 0,305 mm 9,90 kg 600 m
MIV ‑LCM6032 0,325 mm 10,95 kg 600 m
MIV ‑LCM6035 0,355 mm 12,60 kg 600 m
MIV ‑LCM6038 0,385 mm 14,50 kg 600 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LLM6025 0,255 mm 6,45 kg 600 m
MIV ‑LLM6028 0,285 mm 8,65 kg 600 m
MIV ‑LLM6030 0,305 mm 9,75 kg 600 m
MIV ‑LLM6032 0,325 mm 10,90 kg 600 m
MIV ‑LLM6035 0,355 mm 12,40 kg 600 m
MIV ‑LLM6038 0,385 mm 14,50 kg 600 m

Carbon Carp
Vysoce kvalitní vlasec pro specialisty na lov kaprů. Díky obrovské pevnosti i při šokovém zatížení je vhodný 
pro daleké náhozy ze břehu i pro lov na položenou s těžkými krmítky. Nabízí vysokou pevnost v  tahu 
i v uzlu a odolnost proti oděru a mechanickému namáhání. Tmavá barva přispívá ke snížení viditelnosti 
vlasce na dně.
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LSTL2647 0.26 - 0.47 mm 5.35 kg 5 x 12 m
MIV ‑LSTL2847 0.28 - 0.47 mm 6.95 kg 5 x 12 m
MIV ‑LSTL3047 0.30 - 0.47 mm 8.65 kg 5 x 12 m
MIV ‑LSTL2857 0.28 - 0.57 mm 6.95 kg 5 x 15 m
MIV ‑LSTL3057 0.30 - 0.57 mm 8.65 kg 5 x 15 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LZL1023 0.230 mm 6.30 kg 100 m
MIV ‑LZL1025 0.255 mm 7.50 kg 100 m
MIV ‑LZL1028 0.285 mm 9.25 kg 100 m
MIV ‑LZL1030 0.305 mm 10.40 kg 100 m

Shocker
Speciální ujímaný vlasec s vysokou oděruvzdorností pro tvorbu šokových návazců. Je poddaj-
ný, dokonale čirý a skutečně potápivý. Dobře snáší šokové zatížení při odhozu. Miniaturní uzlík 
na slabém konci ujímaného šokového návazce nebrzdí vlasec při průchodu očky a výrazně 
prodlužuje délku náhozu.

Zig -Link
Dokonale čirý plovoucí vlasec se zcela hladkým povrchem, určený pro lov ve sloupci. Jeho 
poddajnost zajišťuje přirozenou prezentaci nástrahy. Mimořádná pevnost v tahu i v uzlu vý-
razně zvyšují šance na zdolání velkých ryb i při použití tenkých průměrů.
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LSSH0342 0.420 mm 15,45 kg 30 m
MIV ‑LSSH0350 0.500 mm 19,75 kg 30 m
MIV ‑LSSH0260 0.600 mm 24,95 kg 20 m
MIV ‑LSSH0280 0.800 mm 48,65 kg 20 m

Shock & Shield
Extrémně odolný fluorocarbon s nadstandardní nosností. Dokonale se potápí a kopíruje dno. 
Výborně nahradí olověnou šňůrku. Je dostupný i v silných průměrech pro nasazení v extrém-
ních podmínkách, mušlových polích, atd.
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LSXS1034 0.340 mm 12,90 kg 100 m
MIV ‑LSXS1039 0.390 mm 14,80 kg 100 m
MIV ‑LSXS1045 0.450 mm 17,60 kg 100 m

SHX Shock
Unikátní šokový vlasec pro lov na velké vzdálenosti. Jeho extrémní pevnost v uzlu udrží při 
odhozu i těžké montáže. Použitý co -polymer a jeho dvojitá povrchová úprava přináší maxi-
mální odolnost proti oděru se zachováním poddajnosti pro optimální průchod očky.
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MIVARDI VLASCE NOVÉ GENERACE
Kompletní řada nových japonských vlasců pro různé způsoby lovu. 
Najdete zde modely pro lov kaprů, lov na feeder, přívlač a  speciální 
vlasce pro lov na plavanou. Pro jejich výrobu byly využity moderní japon-
ské polymery MTP40-MTP85, zpracované speciální technologií X -HTPP, 
která zajišťuje proces polymerace při extrémně vysokých teplotách 

a  přináší nadstandardní kvalitu vyrobených vlasců. Všechny modely 
vlasců nové generace přicházejí na trh v exkluzivním balení.

Všechny vlasce značky Mivardi využívají několik unikátních technologic-
kých řešení, která v kombinaci s kvalitními japonskými polymery umož-
ňují dosažení maximální pevnosti při zachování dalších požadovaných 
vlastností. >>>

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LUSF1514 0.148 mm 2.65 kg 150 m
MIV ‑LUSF1516 0.168 mm 3.20 kg 150 m
MIV ‑LUSF1518 0.185 mm 3.95 kg 150 m
MIV ‑LUSF1520 0.205 mm 4.65 kg 150 m
MIV ‑LUSF1522 0.225 mm 5.35 kg 150 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LUSM1512 0.128 mm 2.30 kg 150 m
MIV ‑LUSM1514 0.148 mm 2.90 kg 150 m
MIV ‑LUSM1516 0.168 mm 3.70 kg 150 m
MIV ‑LUSM1518 0.185 mm 4.50 kg 150 m

Ultra sinking Feeder
Nová generace potápivého vlasce pro lov na feeder s vynikajícími mechanickými vlastnostmi 
a nízkou průtažností. Tmavá barva umožňuje použití značkovačů lovné vzdálenosti a dobře 
maskuje vlasec u dna.
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Ultra sinking Match
Vlasec pro lov na plavanou s anglickými splávky. Po náhozu se dobře potápí pod hladinu. 
Tmavě červená barva umožňuje velmi snadné značení vzdálenosti náhozu.

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LCF2014 0,145 mm 2,18 kg 200 m
MIV ‑LCF2016 0,165 mm 3,05 kg 200 m
MIV ‑LCF2018 0,185 mm 4,15 kg 200 m
MIV ‑LCF2020 0,205 mm 4,80 kg 200 m

Carbon Feeder
Vysoce kvalitní vlasec pro specialisty v lovu na feeder. Je charakteristický vysokou nosností 
i  ve slabých průměrech a velkou mechanickou odolností díky fluorocarbonové příměsi. 
Tmavá barva umožňuje snadné označení lovné vzdálenosti na vlasci.
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LCE1510 0.100 mm 1,12 kg 150 m
MIV ‑LCE1511 0.112 mm 1,54 kg 150 m
MIV ‑LCE1512 0.128 mm 2,13 kg 150 m
MIV ‑LCE1514 0.148 mm 2,78 kg 150 m
MIV ‑LCE1516 0.168 mm 3,35 kg 150 m
MIV ‑LCE1518 0.189 mm 4,28 kg 150 m

Competition Evo -X
Vlasec čiré barvy s vysokou pevností v tahu i v uzlu. Snížená viditelnost ve vodním sloupci díky 
příměsi fluorocarbonu. Dostatečně měkký, avšak odolný proti mechanickému poškození. Vhodný 
pro použití při závodech nejvyšší úrovně.
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HDMS – HIGH DENSITY 
MOLECULAR STRUCTURE

Mimořádnou pevnost v tahu i v uzlu 
a také řadu dalších mechanických 
vlastností ovlivňuje především 
molekulární stavba vlasce. Během 
procesu polymerace, který probíhá 
při obrovských teplotách, se díky 
speciálnímu složení použitého ma-
teriálu dosahuje extrémně hustého 
seskupení jednotlivých molekul 
v kruhových vrstvách.

DSS – DIRECT SPOOLING
SYSTEM

Velký vliv na celkovou kvalitu vlasce má 
jeho balení a uložení na prodejních cívkách. 
Pokud je vlasec na cívce navinut standardním 
způsobem, dochází k jeho lehkému zkroucení 
a nerovnoměrnému otlačení. To zhoršuje 
kvalitu vlasce při jeho použití. Vlasce Mivardi 
používají technologii paralelního navíjení, 
kdy jsou jednotlivé závity precizně ukládány 
do rovnoběžných vrstev. Kvalita vlasce tak 
zůstane stoprocentně zachována.

CDT – CONSTANT DIAMETER 
TECHNOLOGY

Častým problémem u rybářských vlasců je 
nestejný průměr na některých místech vlasce. 
Tyto nenápadné odchylky od průměru způsobují 
nestejnou pružnost vlasce v různých místech 
a tím celkově snižují jeho pevnost. Všechny vlasce 
Mivardi využívají technologii, která zajišťuje 
zachování konstantního průměru v celé délce 
vlasce. Při namáhání tak jsou všechna místa 
vlasce zatížena rovnoměrně a vlasec tak ve 
výsledku vydrží větší tah.

APL – ABRASION PROTECTION 
LAYER

Díky speciálnímu výrobnímu postupu se 
na povrchu vlasců vytváří velice kom-
paktní a na povrchu hladká vrstva, která 
výrazně zlepšuje mechanickou odolnost 
těchto vlasců. 
Rozdíl v životnosti poznají specialisté 
i běžní rybáři. Technologie APL navíc 
přispívá k vyšší odolnosti proti deformaci 
vlasce v uzlu a tím zvyšuje celkovou 
pevnost vlasce.

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LTE0506 0.065 mm 0,74 kg 50 m
MIV ‑LTE0508 0.085 mm 0,98 kg 50 m
MIV ‑LTE0510 0.105 mm 1,38 kg 50 m
MIV ‑LTE0512 0.125 mm 2,15 kg 50 m
MIV ‑LTE0514 0.145 mm 3,05 kg 50 m
MIV ‑LTE0516 0.165 mm 3,70 kg 50 m
MIV ‑LTE0518 0.185 mm 4,75 kg 50 m

Terminal Evo -X
Kvalitní vlasec, určený pro přípravu návazců a použití při závodech. Je přesně kalibrovaný 
po celé délce. Nabízí extrémní pevnost a sníženou viditelnost ve vodě díky příměsi fluorocar-
bonu. Dostatečná měkkost umožňuje přirozenou prezentaci nástrahy.
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Terminal Feeder & Match
Extrémně pevný návazcový vlasec pro lov větších ryb na feeder nebo plavanou. 
Krystalicky čirá barva a dostatečná poddajnost zajišťují přirozenou prezentaci 
nástrahy ve vodě.

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LTFM05128 0.128 mm 2.150 kg 50 m
MIV ‑LTFM05148 0.148 mm 2.650 kg 50 m
MIV ‑LTFM05165 0.165 mm 3.230 kg 50 m
MIV ‑LTFM05185 0.185 mm 3.920 kg 50 m
MIV ‑LTFM05205 0.205 mm 4.830 kg 50 m
MIV ‑LTFM05225 0.225 mm 5.560 kg 50 m
MIV ‑LTFM05245 0.245 mm 6.340 kg 50 m
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Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑RC322 0,225 mm 6,70 kg 300 m
MIV ‑RC325 0,255 mm 8,30 kg 300 m
MIV ‑RC328 0,285 mm 9,90 kg 300 m
MIV ‑RC330 0,305 mm 11,20 kg 300 m
MIV ‑RC333 0,345 mm 12,90 kg 300 m
MIV ‑RC622 0,225 mm 6,70 kg 600 m
MIV ‑RC625 0,255 mm 8,30 kg 600 m
MIV ‑RC628 0,285 mm 9,90 kg 600 m
MIV ‑RC630 0,305 mm 11,20 kg 600 m
MIV ‑RC633 0,345 mm 12,90 kg 600 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑RS214 0,145 mm 2,60 kg 200 m
MIV ‑RS216 0,165 mm 3,20 kg 200 m
MIV ‑RS218 0,185 mm 3,90 kg 200 m
MIV ‑RS220 0,205 mm 4,80 kg 200 m
MIV ‑RS222 0,225 mm 6,70 kg 200 m
MIV ‑RS225 0,255 mm 8,30 kg 200 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LCF216 0,165 mm 2,80 kg 200 m
MIV ‑LCF218 0,185 mm 3,40 kg 200 m
MIV ‑LCF220 0,205 mm 4,20 kg 200 m
MIV ‑LCF222 0,225 mm 5,90 kg 200 m
MIV ‑LCF225 0,255 mm 7,20 kg 200 m
MIV ‑LCF228 0,285 mm 8,40 kg 200 m
MIV ‑LCF230 0,305 mm 9,80 kg 200 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑RF214 0,145 mm 2,60 kg 200 m
MIV ‑RF216 0,165 mm 3,20 kg 200 m
MIV ‑RF218 0,185 mm 3,90 kg 200 m
MIV ‑RF220 0,205 mm 4,80 kg 200 m
MIV ‑RF222 0,225 mm 6,70 kg 200 m

Royal Carp
Vlasec s vysokou odolností proti oděru a dlouhou životností, určený zejména pro lov 
kaprů. Díky své odolnosti při šokovém zatížení umožňuje dlouhé náhozy. Vlasec má 
ideální zabarvení, které zajišťuje jeho neviditelnost u dna. Obrovská pevnost v tahu 
i v uzlu jej řadí do vyšší třídy. Cena přitom zůstává neuvěřitelně nízko.

Royal Feeder
Speciální feederový vlasec. Vyznačuje se vysokou pevností, odolností proti mecha-
nickému poškození a dlouhou životností. Jeho tmavá barva zajišťuje neviditelnost na 
dně a umožňuje snadné označení lovné vzdálenosti světlým značkovačem.

Royal Spinning
Vysoká odolnost proti oděru a mechanickému namáhání předurčuje tento vlasec 
pro přívlač. Velmi nízká průtažnost umožňuje dokonalý kontakt s nástrahou a více 
proměněných záběrů. Barva v  kouřově šedém až ocelovém odstínu je optimální 
z hlediska minimální viditelnosti ve vodním sloupci.

Carp & Feeder
Univerzální vlasec pro lov na položenou, feeder i další techniky. Je velice odolný proti 
mechanickému poškození a nabízí vysoké pevnosti v tahu i uzlu. Použitá technologie 
navíjení DSS zajišťuje dlouhou životnost.
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Monster Braid
Speciální pletená šňůra z ultra jemných a velmi pevných vláken, určená pro lov sumců nebo 
těžký mořský rybolov. Nenápadná zelená barva je vhodná pro lov v okolí vegetace a vázek, kde 
se sumci často zdržují. Dodává se pouze v silných průměrech, které přinášejí i extrémní nosnosti.

Terminal D -Braid
Inovovaná řada populárních pletených šňůrek pro přípravu koncových montáží nebo šokových 
návazců. Vysoká pevnost a dobrá poddajnost a odolnost proti oděru umožňuje jejich univerzální 
použití v různých podmínkách. Dodávají se ve dvou barevných variantách.

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑BLMB2050 0,50 mm 61,00 kg 200 m
MIV ‑BLMB2058 0,58 mm 93,00 kg 200 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑BLTDBG1508 0.08 mm 6,90 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1510 0.10 mm 8,15 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1512 0.12 mm 9,25 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1514 0.14 mm 10,30 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1516 0.16 mm 11,90 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1518 0.18 mm 12,80 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1522 0.22 mm 17,25 kg 15 m
MIV ‑BLTDBG1526 0.26 mm 22,70 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1508 0.08 mm 6,90 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1510 0.10 mm 8,15 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1512 0.12 mm 9,25 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1514 0.14 mm 10,30 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1516 0.16 mm 11,90 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1518 0.18 mm 12,80 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1522 0.22 mm 17,25 kg 15 m
MIV ‑BLTDBC1526 0.26 mm 22,70 kg 15 m

Kód Průměr Nosnost Návin
MIV ‑LHPL356 0.565 mm 33.80 kg 300 m
MIV ‑LHPL371 0.715 mm 46.30 kg 300 m

Hi Power Line
Speciální řada vlasců s velkými průměry a extrémní nosností v tahu i v uzlu. Výborně odolávají 
mechanickému poškození. Jsou určeny na lov sumců a mořský rybolov.

Abrasion
Protection 

Layer

APL

vLAsce / šňůry
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Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HM1254 4 NIC Lopatka
M ‑HM1256 6 NIC Lopatka
M ‑HM1258 8 NIC Lopatka
M ‑HM12510 10 NIC Lopatka
M ‑HM12512 12 NIC Lopatka
M ‑HM12514 14 NIC Lopatka
M ‑HM12516 16 NIC Lopatka

M-125
Pevné háčky se širším obloučkem, vhodné pro lov větších ryb na feeder a na plava-
nou. Precizní, chemicky ostřený hrot zajišťuje rychlé pronikání a jistý zásek. Pevný 
drát z vysokouhlíkové oceli zabraňuje narovnání i při vyvinutí velké síly.

foto ve skutečné velikosti

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HM3258 8 NIC Lopatka
M ‑HM32510 10 NIC Lopatka
M ‑HM32512 12 NIC Lopatka
M ‑HM32514 14 NIC Lopatka
M ‑HM32516 16 NIC Lopatka
M ‑HM32518 18 NIC Lopatka

M-325
Univerzální háčky pro lov bílých ryb všech velikostí i kaprů. Díky speciálnímu zakři-
vení obloučku výborně drží a jsou vynikající pro lov v proudu. Chemicky ostřený hrot 
zajišťuje skvělý průnik a zvyšuje úspěšnost záseků.

foto ve skutečné velikosti

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HM52510 10 NIC Lopatka
M ‑HM52512 12 NIC Lopatka
M ‑HM52514 14 NIC Lopatka
M ‑HM52516 16 NIC Lopatka
M ‑HM52518 18 NIC Lopatka

M-525
Háčky pro jemnější lov menších a středně velkých ryb, vyrobené z velmi tuhého 
drátu z vysokouhlíkové oceli. Jsou zakončeny kónickým, chemicky ostřeným hrotem 
s miniaturním protihrotem. Tyto háčky jsou extrémně ostré a výborně pronikají při 
záseku. Velmi dlouhé raménko minimalizuje ztráty ryb při zdolávání.

foto ve skutečné velikosti

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HM72510 10 RED Lopatka
M ‑HM72512 12 RED Lopatka
M ‑HM72514 14 RED Lopatka
M ‑HM72516 16 RED Lopatka
M ‑HM72518 18 RED Lopatka
M ‑HM72520 20 RED Lopatka

M-725
Červené háčky z vysokouhlíkové oceli se speciální povrchovou úpravou. Jsou vy-
robeny z  tenkého drátu, který zajišťuje minimální poškození napíchnuté nástrahy 
a zároveň minimální hmotnost háčku.

foto ve skutečné velikosti

Háčky

série M
Pečlivě vybrané modely háčků pro lov na feeder, závodní plavanou i další rybolovné techniky s vyso-
kými nároky na kvalitu použitého náčiní. Jsou vyrobeny s využitím nejnovějších technologií stabilizace 
materiálu a chemického ostření. Výsledkem je odolnost proti narovnání i při použití velmi tenkého drátu 
a maximální ostrost každého kusu.
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Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HCARI1 1 BLN Očko
M ‑HCARI2 2 BLN Očko
M ‑HCARI4 4 BLN Očko
M ‑HCARI6 6 BLN Očko
M ‑HCARI8 8 BLN Očko

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HISFL02 / M ‑HISRI02 2/0 BLN Lopatka/očko
M ‑HISFL01 / M ‑HISRI01 1/0 BLN Lopatka/očko
M ‑HISFL1 / M ‑HISRI1 1 BLN Lopatka/očko
M ‑HISFL2 / M ‑HISRI2 2 BLN Lopatka/očko
M ‑HISFL4 / M ‑HISRI4 4 BLN Lopatka/očko
M ‑HISFL6 / M ‑HISRI6 6 BLN Lopatka/očko

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HCHFL02 / M ‑HCHRI02 2/0 BLN Lopatka/očko
M ‑HCHFL01 / M ‑HCHRI01 1/0 BLN Lopatka/očko
M ‑HCHFL1 / M ‑HCHRI1 1 BLN Lopatka/očko
M ‑HCHFL2 / M ‑HCHRI2 2 BLN Lopatka/očko
M ‑HCHFL4 / M ‑HCHRI4 4 BLN Lopatka/očko
M ‑HCHFL6 / M ‑HCHRI6 6 BLN Lopatka/očko

Kód Velikost Barva Lopatka/očko
M ‑HAJFL1 1 NI Lopatka
M ‑HAJFL2 2 NI Lopatka
M ‑HAJFL4 4 NI Lopatka
M ‑HAJFL6 6 NI Lopatka
M ‑HAJFL8 8 NI Lopatka
M ‑HAJFL10 10 NI Lopatka
M ‑HAJFL12 12 NI Lopatka
M ‑HAJFL14 14 NI Lopatka
M ‑HAJFL16 16 NI Lopatka
M ‑HAJFL18 18 NI Lopatka
M ‑HAJFL20 20 NI Lopatka

Yamatsu Carp
Háček vyvinutý dle poznatků anglických a francouzských specialistů na lov kaprů. Jeho 
ideální tvar a maximální ostrost výrazně zvyšují Vaše šance pro kvalitní zásek a udržení 
ryby při zdolávání.

Yamatsu Iseama
Háček určený pro kaprové specialisty. Je vyroben z tvrzené, vysokouhlíkové oceli s kva-
litní povrchovou úpravou. Má extrémně chytlavý a ostrý hrot. Dodává se ve verzi s lopat-
kou i s očkem.

Yamatsu Chinu
Pevný háček klasického tvaru s kulatým obloučkem a se špičkou mírně zahnutou dovnitř. 
Dodává se s očkem i s lopatkou. Je určen především pro lov kaprů.

Yamatsu Aji
Háček se speciálním zahnutím, které minimalizuje ztráty ryb při rychlejším zdolávání. Je 
určen zejména pro lov na feeder a plavanou. Dodává se v široké nabídce velikostí pro 
použití s různými druhy nástrah a na různé velikosti ryb.
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Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BIVNDXL 2 - 3 osoby 335 x 295 x 170 cm 10 000 mm

Bivak New Dynasty XL
Mimořádně prostorný model bivaku z materiálu M -TEC 410 s vodním sloupcem 10 000 mm a konstrukcí z masivních 19 mm trubek. Jedná se o zvětšenou verzi bivaku New Dynasty, který získal řadu ocenění (např. Bivak roku 
2012) a stal se nejprodávanějším bivakem v ČR. Bivak New Dynasty XL přichází s výrazně zvětšeným vnitřním prostorem především v přední a zadní části bivaku při zachování rozměru podlážky. Pod rozpěrnými tyčemi jsou nově 
průvlaky pro dokonalé vypnutí zvětšeného pláště bivaku a rychlý odvod vody z povrchu. Šířka bivaku je variabilně nastavitelná ve třech polohách po 15 cm. Uvnitř bivaku s max. výškou 170 cm najdete 13 úchytů na osvětlení a další 
příslušenství. Nově jsou umístěny i pod zadním žebrem bivaku. Prodloužená stříška („kšilt“) umožňuje pootevření bivaku i za deště a při použití druhého pláště vytváří prostornou předsíň. Výrazně zvětšena jsou přední i zadní okna. 
Nad vchodem se nachází důležitá ventilační klapka pro odvod vlhkosti pod stropem bivaku. Suché zipy mají dvojitou šířku a spolehlivě uzavřou okna i v těch nejhorších klimatických podmínkách. Masivní zipy dveří jsou osazeny 
táhly Easy Grip s možností vložení chemického světla. Nechybí ani 4 úchyty opřených prutů na plášti bivaku.

Přehoz New Dynasty XL
Kompletní přehoz k bivaku New Dynasty XL. Je vyroben z identického materiálu jako samotný bivak. 
Přesně kopíruje velikost a pozice oken a díky tvarování přední části pomáhá vytvořit prostornou předsíň. 
Přehoz eliminuje případné rosení bivaku a zlepšuje tepelný komfort uvnitř. Dodává se s kompletní sadou 
kvalitních kolíků.

Kód Vodní sloupec
M ‑BIVNDXLO 10 000 mm

Vítěz ceny BIVAK ROKU 2013
(hlasovalo 2453 účastníků veletrhu Moderní Rybář 2013)
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Kód Vodní sloupec
M ‑BIVNDXLO 10 000 mm

Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BIVND 2 - 3 osoby 325 x 295 x 165 cm 10 000 mm

Bivak New Dynasty
Luxusní velkoprostorový bivak z extrémně odolného materiálu M -TEC 410 s vodním sloupcem 10 000 mm. Mimořádnou kvalitu a tloušťku materiálu rozeznáte prvním pohledem nebo dotykem a snadno je odlišíte od většiny standardních 
bivaků na trhu. Konstrukce z 19 mm zesílených trubek vychází z klasické podoby bivaku s předním „kšiltem“, avšak prošla řadou úprav. Prodloužená stříška chrání celou plochu dveří. Ve vnitřním prostoru s výškou 160 cm najdete 10 
úchytů pro světla a další drobné příslušenství. Šířka bivaku je variabilně nastavitelná ve třech polohách. Podlahu je možno uchytit suchými zipy po obvodu bivaku a dvěma kovovými klipsnami po stranách. Dveře jsou vybaveny otvíratelnou 
ventilační klapkou pro zajištění cirkulace kyslíku a odvedení vlhkosti z bivaku. Zesílené zipy jsou doplněny velkými táhly Easy Grip, do kterých lze vložit chemická světla. Vpředu jsou umístěny 4 úchyty na pruty, opřené o bivak.

Přehoz New Dynasty
Plnohodnotný přehoz na bivak New Dynasty. Je vyroben z identického materiálu a je vybaven okny ve stejném počtu 
i rozměrech jako samotný bivak. Všechna okna jsou plnohodnotná (přední třívrstvá, zadní dvouvrstvá s postranními 
zipy). I na přehozu najdete 4 úchyty na opřené pruty a zesílené zipy s táhly Easy Grip na chemické světlo. Přehoz 
výrazně snižuje rosení bivaku, zvyšuje tepelný komfort, zesiluje jeho stabilitu v silném větru a především vytváří až 
70 cm dlouhou předsíň.

Kód Vodní sloupec
M ‑BIVNDO 10 000 mm

Vítěz ceny BIVAK ROKU 2012 
(hlasovalo 2754 účastníků veletrhu Moderní Rybář 2012)

Technické detaily bivaků MIVARDI:
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Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BIVPR 2 osoby 295 x 280 x 150 cm 10 000 mm

Bivak Professional
Nový model bivaku střední velikosti z osvědčeného nekompromisního materiálu M -TEC 410. Konstrukce s dvěma masivními 19 mm žebry a velmi strmými stěnami poskytuje nadstandardní vnitřní prostor při zachování kompaktních 
rozměrů podlážky. Přední pomocný kšilt slouží pro zastřešení vchodové části a následně pro vytvoření prostorné předsíně při použití druhého pláště. Bivak je vybaven stejnými inovativními prvky jako ostatní bivaky Mivardi (držáky 
prutů, osvětlená táhla zipů, závěsná očka po celé kopuli, ventilační klapka nad vchodem, rozměrná přední a zadní okna).

Přehoz Professional
Originální přehoz k  bivaku Professional, vyrobený z  identického materiálu jako 
samotný bivak. Plnohodnotná okna (přední třívrstvá s 25 mm suchým zipem, zadní 
dvouvrstvé s  50 mm suchým zipem) velikostně kopírují okna bivaku. Standardní 
výbavou jsou 4 úchyty na pruty a zesílené zipy s táhly Easy Grip na chemické světlo. 
Přehoz odstraňuje případné rosení, zvyšuje tepelný komfort a zesiluje stabilitu bivaku 
v extrémních podmínkách.

Kód Vodní sloupec
M ‑BIVPRO 10 000 mm
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Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BIVEX 1 - 2 osoby 275 x 265 x 140 cm 10 000 mm

Bivak Executive
Bivak střední velikosti z materiálu M -TEC 410 s vodním sloupcem 10 000 mm. Uvnitř najdete systém variabilního nastavení 
šířky, systém pro uchycení odnímatelné podlahy suchými zipy v kombinaci s bočními kovovými sponami a 10 závěsů na 
světla a další příslušenství. Táhla zipů Easy Grip jsou přizpůsobena pro vložení chemických světel. Na přední straně jsou 4 
úchyty pro pruty, opřené o bivak a 3 třívrstvá okna (na dveřích a po stranách). Na zadní straně je rovněž umístěno otevíra-
telné okno, jištěné bočními zipy.

Přehoz Executive
Rozšiřující přehoz k bivaku Executive s doplňkovým vnitřním žebrem. Tento přehoz proto kromě všech standardních výhod 
druhého plášťě zajišťuje i vytvoření mimořádně prostorné předsíně, která je pro tento kompaktní bivak velmi užitečná. 
Materiál přehozu je identický s bivakem. Velikosti všech oken a dveří rovněž odpovídají samotnému bivaku.

Kód Vodní sloupec
M ‑BIVEXO 10 000 mm
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Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BROND 1 220 x 250 x 145 cm 10 000 mm

Brolly New Dynasty
Luxusní a prostorné brolly se sklolaminátovou konstrukcí z osmi žeber o průměru 8 mm. Čtyři žebra jsou kotvena k zemi a zbývající žebra jsou propojena zpevňovací obručí. To zajišťuje extrémní pevnost a stabilitu celé kon-
strukce, podpořenou plášťěm z materiálu M -TEC 410. Velkou výhodou jsou dvě rozměrná zadní okna a prostorově úsporný středový spoj, který zvětšuje místo nad hlavou. Součástí brolly je i kvalitní PVC podlaha, dvě přední 
a dvě boční bouřkové tyče a sada zavrtávacích kolíků.

Brolly New Dynasty - přední stěna
Plnohodnotná přední stěna se dvěma bočními okny a trojvrstvým dveřním panelem. Stěna umožňuje 
přikolíkování v různých výškách, podle aktuálního naklopení celého brolly. Dveřní část je vybavena 
zipy s možností osvětlení táhel chem. světélky.

Brolly New Dynasty - moskytiéra
Velmi užitečná přední stěna z jemné síťky, která vás spolehlivě ochrání před dotěrným hmyzem, ale 
zároveň nebrání maximálnímu odvětrání vnitřního prostoru. Dveřní část je otvíratelná pomoci dvou zipů.

Kód
M ‑BRONDFW

Kód
M ‑BRONDFM

Technické detaily Brolly New Dynasty:
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Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑BROEA 1 215 x 225 x 145 cm 5 000 mm

Kód Rozměr Vodní sloupec
M ‑BCAN 350 x 140 x 170 cm 3 000 mm

Brolly Easy
Kombinace lehkého brolly se sklolaminátovou konstrukcí a plnohodnotného rybářského deštníku. Jedná se o cenově dostupné a velmi prak-
tické řešení pro občasné přenocování nebo ochranu před nepřízní počasí při jednodenních vycházkách. Součástí balení je odnímatelná kla-
sická deštníková tyč, dvě přední a dvě boční bouřkové tyče a PE podlaha. Boční stěny mohou být v případě potřeby srolovány a uchyceny po 
obvodu deštníku. Potah je vyroben z materiálu 210D s vodním sloupcem 5 000 mm a podlepenými švy.

Brolly Easy - sada
Kompletní sada Brolly Easy s podlahou a odepínatelnou přední moskytiérou.

Rozšiřující předsíň k bivakům
Inovativní produkt z dílny Mivardi. Univerzální doplňková předsíň k bivakům, použitelná se všemi velikostmi našich bivaků 
nebo podobně velkými bivaky jiných výrobců. Je vybavena přední PVC stěnou s velkými dveřmi a zároveň přední celoplošnou 
rozepínací moskytiérou. Vnitřní prostor je dostatečný pro umístění křesílek, stolku, krmení nebo zavazadel a jejich ochraně 
před nepřízní počasí. Předsíň lze snadno připojit k bivaku, postavenému samostatně, i k bivaku s přehozem.

Sada náhradních kolíků + kladivo
Sada kvalitních bivakových kolíků s gumovou paličkou. Kolíky jsou velmi pevné, opatřené závitem a úpravou proti korozi a přizpůsobené 
pro zatloukání. Celá sada je dodávána v kvalitním přepravním pouzdře.

Kód Počet
M ‑BIPESET 10 + 1

Kód
M ‑BROEASET



5756

Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑SHEPRXLSET 1 260 x 180 x 140 cm 5 000 mm

Kód Počet osob Rozměr Vodní sloupec
M ‑SHEPRXL 1 260 x 130 x 140 cm 5 000 mm

Přístřešek Premium XL + přední panel
Mimořádně praktický přístřešek s minimální přepravní velikostí a hmotností pro použití s  jedním lehátkem nebo dvěma křesly. Jeho 
rozložení a důkladné vypnutí pláště je otázkou okamžiku. Zavrtávací bivakové kolíky se postarají o spolehlivé ukotvení. Jednoduchá, ale 
důmyslně navržená konstrukce z masivních trubek zajišťuje maximální stabilitu i v nepříznivém počasí a pomáhá udržet extrémně nízkou 
hmotnost. Tomu napomáhá i plášť z materiálu 210D s vodním sloupcem 5000 mm. Důkladné podlepení švů je samozřejmostí. Přístřešek 
je dostupný v základní (otevřené) variantě nebo v kompletní sadě s odepínatelným předním panelem.

Přístřešek Premium XL
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Powerbanka Hardcore
Unikátní powerbanka a univerzální mobilní nabíječka s kompaktními rozměry a extrémně nízkou hmotností. Obsahuje 
kvalitní průmyslové články typu LiPol s celkovou kapacitou 222 Wh. Umožňuje napájení mobilních telefonů / tabletů 
a jiných spotřebičů ze dvou portů USB (5 V / 2.1 A) a především přímé nabíjení téměř všech noteboků na trhu s vyu-
žitím přiložené sady konektorů a s nastavením příslušného napájecího napětí dle použitého notebooku. Pro nabíjení 
nejrůznějších dalších spotřebičů je k dispozici standardní 12 V / 13 A autozásuvka. Powerbanka je navíc vybavena 
bílým a červeným světlem s možností trvalého svícení nebo záblesků. Součástí dodávky je neoprenové pouzdro, 
síťový adaptér i adaptér pro nabíjení powerbanky z autozásuvky.

Světlo do bivaku New Dynasty RC
Výkonné a všestranně použitelné světlo, odolné proti vlhkosti s maximálním výkonem 2 W / 200 lm. Je napájeno zabudovaným 
lithiovými bateriemi s životností až 200 hodin. Kulatý spodní kryt zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla. Hranatá vrchní část umožňuje 
položení na rovnou plochu v  různých polohách. Světlo lze zavěsit na dvě dodávané šňůrky. Díky integrovaným magnetům drží 
na všech železných předmětech a je možné jej pomocí dodávaného železného pásku připnout i na potah bivaku nebo deštníku. 
K dispozici je několik světelných režimů v bílé nebo červené barvě. K jejich ovládání slouží tlačítko na těle světla nebo dodávaný 
dálkový ovladač. Nabíjení baterií světla je možné z jakékoliv powerbanky / autoadaptéru / síťového adaptéru s konektorem USB.

Obal na světlo New Dynasty RC
Originální ochranné a transportní pouzdro na světlo New Dynasty RC.

Světlo do bivaku Professional
Praktické závěsné světlo ve tvaru klasické žárovky s maximálním výkonem 1,5 W / 150 lm, napájené integrovanými lithiovými bateriemi. 
K  dispozici je několik světelných režimů v  bílé a  v  červené barvě, ovládaných tlačítkem na těle světla nebo přiloženým dálkovým 
ovladačem. Nabíjení baterií světla je možné z jakékoliv powerbanky / autoadaptéru / síťového adaptéru s konektorem USB. Maximální 
doba svícení na jedno nabití je 30 hod.

Kód Kapacita Velikost
M ‑PSHC 222 Wh 22 x 12 x 4,5 cm

Kód
M ‑LIBLNDRC

Kód
M ‑LIBLNDRCP

Kód
M ‑LIBLPRORC

přístřešky / přísLušeNství
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Kód Průměr
M ‑AUSC250C 2,5 m

Kód Průměr
M ‑AUSC250FC 2,5 m

Kód Průměr
M ‑AUSG250C 2,5 m

Kód Průměr
M ‑AUSE220 2,2 m

Deštník s bočnicemi PVC - Camou
Kvalitní deštník s kloubem a bočnicemi. Je vybaven silnostěnnou tyčí, odolnou proti deformaci. Potah je vyroben z lehkého, avšak 
100% nepropustného „pogumovaného“ materiálu v zajímavé maskáčové úpravě s lepenými švy.

Kompletně zakrytý deštník PVC - Camou
Deštník s bočnicí a odnímatelnou přední stěnou. Je vybaven jedním předním a dvěma bočními okny. Potah je vyroben z lehkého, 
avšak 100% nepropustného „pogumovaného“ materiálu v zajímavé maskáčové úpravě s lepenými švy. Silnostěnná tyč zajišťuje 
vysokou stabilitu.

Deštník s bočnicemi PVC - Green
Kvalitní deštník s kloubem a bočnicemi. Je vybaven silnostěnnou tyčí, odolnou proti deformaci. Potah je vyroben z lehkého, avšak 
100% nepropustného „pogumovaného“ materiálu zelené barvy s lepenými švy.

Deštník s bočnicemi Easy
Základní model nylonového deštníku s bočnicí, vhodný pro ochranu před větrem a mírnějším deštěm. Oproti většině konkurenčních 
modelů je vybaven zesílenou tyčí, která vydrží i použití v silném větru. V bočnici jsou vsazena dvě boční okna.
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Kód Průměr
M ‑AUG250FG 2,5 m

Kód Průměr
M ‑AUC250C 2,5 m

Kód Průměr
M ‑AUC250FG 2,5 m

Kód Rozměr
M ‑AUB100 100 x 100 cm

Kód Délka
M ‑AUSSP 120 cm

Deštník Green FG PVC
Velký deštník nové generace s kostrou ze skelných vláken, která odolává i nejsilnějšímu větru bez rizika deformace. Je 
vybaven spolehlivým kloubem a zesílenou tyčí. Potah je vyroben z lehkého, avšak 100% nepromokavého materiálu zelené 
barvy s lepenými švy.

Deštník Camou PVC
Kvalitní a velký deštník s klasickou konstrukcí a naklápěcím systémem. Potah v atraktivní maskáčové úpravě je vyroben 
z odlehčeného, 100% nepromokavého materiálu se svařovanými švy. Zesílená tyč zaručuje maximální stabilitu.

Deštník Competition FG PVC
Velký deštník nové generace s kostrou ze skelných vláken, která odolává i nejsilnějšímu větru bez rizika deformace. Je vyba-
ven spolehlivým kloubem a zesílenou tyčí. Potah je vyroben z lehkého, avšak 100% nepromokavého materiálu v kombinaci 
černé a červené barvy s lepenými švy.

Deštník na nástrahy
Čtvercový deštník velikosti 1x1m s jednou stranou průhlednou. Je opatřen kloubem pro naklápění a dostatečně dlouhou 
zesílenou tyčí. Spolehlivě ochrání připravené krmení a nástrahy před prudkým sluncem nebo deštěm.

Nerezová tyč k deštníku
Extrémně pevná tyč k deštníku z nerezové oceli. Délka 120 cm.

Držák deštníku zapichovací
Adaptér s bodcem pro jednodušší zapíchnutí a postavení deštníku na tvrdém, 
vyschlém podkladu.

Držák deštníku zavrtávací
Robustní, celokovový držák deštníku, určený pro zavrtání do země a ukot-
vení deštníku ve tvrdém podkladu.

Kód
M ‑AUSH

Kód
M ‑AUSCH
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Lehátko New Dynasty Air8
Unikátní osminohé lehátko s integrovanou samonafukovací matrací, fleecovým potahem a velmi pohodlným velkým polštářem. Vzdu-
chová matrace poskytuje mimořádný komfort, který se prakticky vyrovná kvalitní posteli ve vaší ložnici. Vzduchová vrstva v matraci je 
zároveň vynikající tepelný izolant. Lehátko je 100% ploché díky konstrukci rámu bez použití kloubu. Pokročilý napínací systém ve střední 
části umožňuje zvýšit celkovou „tvrdost“ matrace. Nohy jsou osazeny velkými patkami a spolehlivým systémem aretace.

Kód Rozměr Nosnost
M ‑BCHNDA8 215 x 98 cm 160 kg

Kód Rozměr Nosnost
M ‑BCHCC8 210 x 86 cm 160 kg

Kód Rozměr Nosnost
M ‑BCHCC6 210 x 86 cm 140 kg

Lehátko CamoCODE Flat8
Extrémně lehké, velké a 100% ploché lehátko ve velice atraktivním designu s digitálním maskováním. Nadstandardně silná a velmi 
komfortní matrace s fleecovou vrchní vrstvou nabízí nejúčinnější systém regulace tuhosti pomocí elastického šněrování na spodní straně. 
Další výhodou jsou nohy s rozměrnými výkyvnými patkami a možností velkého vysunutí. Lehátko je dostupné ve variantě s osmi nebo 
se šesti nohami.

Lehátko CamoCODE Flat6
Extrémně lehké, velké a 100% ploché lehátko ve velice atraktivním designu s digitálním maskováním. Nadstandardně silná a velmi 
komfortní matrace s fleecovou vrchní vrstvou nabízí nejúčinnější systém regulace tuhosti pomocí elastického šněrování na spodní straně. 
Další výhodou jsou nohy s rozměrnými výkyvnými patkami a možností velkého vysunutí. Lehátko je dostupné ve variantě s osmi nebo 
se šesti nohami.
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Kód Rozměr Nosnost
M ‑BCHPR 200 x 80 cm 120 kg

Přídavná kapsa na lehátko
Praktický úložný systém s  mnoha kapsami na brýle, doklady, zápisník 
a spoustu dalších drobností. Připevňuje se na konstrukci lehátka nebo křesílka.

Transportní tašky na lehátka
Pevné a nepromokavé přepravní tašky z materiálu B -POL600D vyrobené 
přesně na míru pro jednotlivá lehátka Mivardi. Jsou vybaveny pevnými 
uchy pro přenášení a nastavitelným popruhem přes rameno.

Kód
M ‑TBBCHPR Premium
M ‑TBBCHNDA8 New Dynasty Air8
M ‑TBBCHPRO8 Professional Flat8
M ‑TBBCHCC CamoCODE

Kód Rozměr
M ‑EPBCH 40 x 25 cm

Přídavná noha k lehátku
Univerzální přídavná noha pro použití se čtyř nebo šestinohými lehátky. Je vyba-
vena kloubovou patkou proti zaboření a spolehlivým systémem aretace výsuvu.

Kód
M ‑ASLB

Lehátko Premium
Šestinohé lehátko s velmi lehkou a extrémně stabilní konstrukcí. Silné teleskopické nohy s pevnou aretací umožňují zvednutí lehátka vysoko 
nad zem, což je vhodné pro pohodlné sezení a vstávání. Nově vyvinutá, anatomicky tvarovaná matrace se silným polstrováním je zárukou vyso-
kého pohodlí a výborné tepelné izolace. Povrchový materiál B -POL600D je 100% nepromokavý a velmi odolný proti mechanickému poškození.

Kód Rozměr Nosnost
M ‑BCHPRO8 208 x 84 cm 160 kg

Lehátko Professional Flat8
Rozměrné a 100% ploché lehátko se silně polstrovanou matrací a hřejivým fleecovým potahem. Ve vrchní části je integrovaný velký 
a pohodlný polštář. Lehátko je vybaveno pokročilým napínacím systémem pro účinnou regulaci tuhosti matrace. Osm teleskopických 
nohou je osazeno velkými patkami a spolehlivým systémem aretace.
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Spací pytel New Dynasty
Luxusní spací pytel nejvyšší kategorie. Zesílená spodní vrstva zvyšuje často opomíjenou tepel-
nou izolaci od země. Spacák je vybaven dvěma plnohodnotnými zateplenými vrchními vrst-
vami, které lze použít současně nebo nezávisle na sobě. Při použití obou vrchních vrstev je vhodný 
do extrémních podmínek (pobyt v bivaku při venkovních teplotách až do -20 °C). K tomu přispívá i použití 
speciálního THERMO STOP límce. V teplotách mírně pod nulou zajišťuje tento spacák mimořádný 
tepelný komfort. Použití pouze jedné vrchní vrstvy je vhodné na jaře a na podzim. Odepnutou vrchní 
vrstvu lze v teplých dnech využít jako kvalitní přikrývku. Vnější materiál, tzv. Peach Skin, je pro-
dyšný, nepromokavý a měkký na dotek. Náplň všech vrstev je z dutých mikrovláken. Vnitřní části 
jsou vytvořeny z mikrofleecového materiálu prémiové kvality s  extrémně hustým vlasem. Ten je 
mimořádně pohodlný a především dokonale hřejivý. Nadstandardní rozměry zajišťují komfortní spá-
nek i při delších pobytech u vody.

Kód Rozměr
M ‑SLBND 235 x 95 cm

Spací pytel New Dynasty Xtreme
Nekompromisní spací pytel pro celoroční použití včetně komfortního pobytu v teplotách pod 
bodem mrazu. Vrchní vrstvy lze použít nezávisle na sobě, a tím snadno přizpůsobit spacák 
různým teplotním podmínkám. Výplň je tvořena speciálním mikroporézním dutým vláknem, 
které má při stejné tloušťce výrazně vyšší izolační schopnosti než standardní dutá vlákna. 
Všechny vrstvy mají zvýšenou tloušťku výplně pro dosažení skutečně extrémních tepelných 
parametrů. Krycí chlopně chrání před průnikem studeného vzduchu skrz zipy. Vnější části 
jsou vyrobeny z nepromokavého a prodyšného „Peach Skin“ materiálu. Vnitřní části tvoří 
příjemný a hřejivý micro fleece nejvyšší kvality. Velké rozměry zajišťují dokonalý komfort 
i při dlouhých výpravách. Spacák pasuje na všechny modely lehátek Mivardi.

Kód Rozměr
M ‑SLBNDX 235 x 95 cm
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spAcí pytLe

Spací pytel Executive
Spací pytel nadstandardní velikosti (rozměry 235 x 92 cm) s bohatým polstrováním a moder-
ním designem. Umožňuje pobyt u vody i v nízkých teplotách. Integrovaný THERMO STOP límec 
zabraňuje úniku tepla z prostoru spacáku v okolí ramen. Vnitřní část je z hřejivého fleece mate-
rálu s vysokým vlasem, vnější materiál je vodoodpudivý. Konstrukce byla po pečlivém testo-
vání vylepšena řadou drobných detailů, díky kterým spacák lépe zafixujete k lehátku, nebude 
sjíždět z konstrukce lehátka v oblasti nohou atd.

Spací pytel Easy
Lehký a výborně skladný spací pytel s příjemným fleecovým materiálem ve vnitřní části a vodoodpudivým 
vnějším materiálem. Je vhodný na letní období a na občasné nocování u vody. Promyšlená konstrukce 
umožňuje uchycení k lehátkům různých velikostí. Po rozepnutí může sloužit jako lehká přikrývka.

Kód Rozměr
M ‑SLBEA 220 x 90 cm

Kód Rozměr
M ‑SLBEX 235 x 92 cm
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Křeslo CamoCODE / CamoCODE Arm
Unikátní superlehké křeslo z inovativního materiálu Duralite a extrémně pohodlnou, silně polstrovanou matrací v designu digitálního maskáče. 
Jeho velkou výhodou je miniaturní kloub umožňující nastavení sklonu opěradla. Na křesle jsou použity nejkvalitnější typy zámků výsuvu nohou 
i patek proti zaboření. Přes nízkou hmotnost a malé přepravní rozměry se jedná o plnohodnotné křeslo, vhodné i pro dlouhodobé sezení. Pevné 
opěrky rukou s neoprenovým potahem u varianty CamoCODE Arm zvyšují celkovou pevnost křesla a zároveň jsou velmi pohodlné. 

Kód Nosnost Hmotnost
M ‑CHCC 110 kg 3,6 kg
M ‑CHCCA 130 kg

křesla

Křeslo Comfort
Luxusní křeslo s anatomicky tvarovaným opěradlem a silně polstrovaným neoprenovým polštářem 
v novém barevném provedení matrace. Přední teleskopické nohy jsou doplněny širokými výkyv-
nými patkami proti zaboření. Konstrukce je velmi stabilní a pevná (nosnost 160 kg), ale zároveň 
velice lehká. Křeslo nabízí unikátní systém naklápění opěradla při nadzdvižení opěrek na ruce.

Křeslo Comfort Quattro
Skvěle navržené křeslo, které plní přání mnoha rybářů. Je vybaveno anatomicky tvarovaným opěradlem a silně polstrovaným 
neoprenovým polštářem. Všechny čtyři nohy jsou teleskopické, vybavené spolehlivou aretací a velkými patkami proti zaboření. 
Konstrukce je stabilní, překvapivě lehká a velmi pevná (nosnost 160 kg). Křeslo nabízí pohodlný systém naklápění opěradla při 
nadzdvižení opěrek na ruce.

Kód Nosnost
M ‑CHCOMQ 160 kg

Kód Nosnost
M ‑CHCOM 160 kg

Vítěz ceny

KŘESLO ROKU 2012
(hlasovalo 2754 účastníků 
veletrhu Moderní Rybář 2012)
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Stolička Simple
Klasická rybářská stolička s  jednoduchou konstrukcí 
a pevným potahem.

Stolička Simple Power 140
Klasická stolička s  extrémně pevnou konstrukcí i  potahem, testovaná na 
nosnost přes 140 kg.

Stolička Simple Pro
Jednoduchá a skladná stolička s opěrkou a pevným, snadno 
udržovatelným potahem.

Kód Nosnost
M ‑CHSIM 100 kg

Kód Nosnost
M ‑CHSIMPO 140 kg

Kód Nosnost
M ‑CHSIMPR 100 kg

Kód Nosnost
M ‑CHPRE 120 kg

Křeslo Premium
Velmi pohodlné a snadno přenosné kaprařské křesílko s mimořádně stabilní konstrukcí se čtyřmi 
teleskopickými nohami. Je vybaveno silně polstrovanou matrací, která zaručuje vysoký komfort při 
sezení. Povrchový materiál B -POL600D je 100% nepromokavý a vysoce odolný proti opotřebení. Kře-
sílko je skladné a velmi lehké.

Křeslo Premium Long
Výsledek vlastního vývoje značky MIVARDI. Snadno přenosné kaprařské křesílko s dvoudílným skládacím opěradlem. Při zachování mimo-
řádně stabilní konstrukce se čtyřmi teleskopickými nohami a miniaturní přepravní velikostí nabízí zároveň dlouhé a pohodlné opěradlo. 
Silně polstrovaná matrace zaručuje vysoký komfort při sezení. Povrchový materiál B -POL600D je 100% nepromokavý a vysoce odolný 
proti opotřebení.

Kód Nosnost
M ‑CHPREL 120 kg

Transportní taška na křesla
Pevné a nepromokavé přepravní tašky z materiálu B -POL600D vyrobené dle velikosti jednotlivých typů křesel. Jsou 
vybaveny pevnými uchy pro přenášení a nastavitelným popruhem přes rameno.

Kód
M ‑TBC Comfort / Comfort Quattro
M ‑TBCHCC CamoCODE / Arm

křesLA / stoLičky
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Křeslo Feeder Master - opěrky rukou
Pohodlné a plnohodnotné opěrky rukou, které můžete během několika vteřin nasadit na křeslo Feeder 
Master. I s nasazenými opěrkami můžete využít několik volných pozic pro držáky příslušenství.

Kód
M ‑CHFMHR

Křeslo Feeder Master - D25 adaptér
Originální adaptér na libovolné příslušenství se standardním průměrem 25 mm.

Kód
M ‑CHFMAH

Kód
M ‑CHCOMD25 Univerzální adaptér D25
M ‑CHCOMUH Držák deštníku

Křeslo Feeder Master
Značkou Mivardi od základu navržené multifunkční křeslo s prodlouženým opěradlem a důmyslným systémem volitelných 
bočních adaptérů na stolky, držáky a další příslušenství. Ty mohou být umístěny až v osmi různých pozicích po obvodu křesla. 
Čtyři teleskopické nohy jsou osazeny velkými patkami proti zaboření. Z křesla lze během okamžiku vytvořit robustní přepravní 
vozík s nafukovacím kolem a dvěma rukojeťmi. Součástí dodávky je omyvatelný ochranný návlek na matraci a jeden boční 
adaptér na příslušenství. Křeslo i vozík mají nostnost 150 kg.

Kód Nosnost
M ‑CHFMA 150 kg

Křeslo Comfort Feeder
Speciální křeslo, vyvinuté pro dokonalé pohodlí při lovu na feeder nebo plavanou. Využívá velmi oblíbený a mimořádně praktický 
systém sklápění opěradla pomocí nadzdvihnutí opěrek. Všechny nohy jsou výškově nastavitelné. Přední nohy mají standardizovaný 
průměr 25 mm a umožňují tak přímé upevnění nejrůznějších doplňků a držáků, které jsou pro tento průměr nohou běžně dostupné. 
Luxusní materiál matrace a pohodlný polštář zajišťují dokonalý komfort sezení.

Kód Nosnost
M ‑CHCOMF 140 kg

Univerzální adaptéry na křesla Mivardi
Dokonale řešené univerzální adaptéry k rybářským křeslům nebo lehátkům, určené k připevnění standardního příslušenství. Jsou mimořádně pevné 
a stabilní. Lze je nasadit na trubkové rámy různých průměrů a libovolně je natočit tak aby sloupek s průměrem 25 mm byl vždy svislý. Na adaptér 
pak snadno nasadíte libovolné doplňky se standardním průměrem 25 mm.
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Kód
M ‑BAMONSET Přepravní systém Monster (sada vozík + 2 kola + 2 tašky)
M ‑BAMONW Přepravní systém Monster - přídavné kolo s rámem
M ‑BAMONBL Přepravní systém Monster - velká taška
M ‑BAMONBS Přepravní systém Monster - malá taška

Přepravní vozík Executive
Velký a prakticky řešený přepravní vozík na rybářské náčiní. Důmyslný systém kon-
strukce umožňuje složení během několika okamžiků. Kompaktní rozměry po složení 
umožňují snadnou přepravu v autě. Velkou výhodou tohoto vozíku je optimální umístění 
velkého nafukovacího kola přímo v těžišti, což zajišťuje snadnou manipulaci i s těžkým 
nákladem.

Přepravní systém Monster
Nekompromisní a dokonale variabilní systém pro přepravu kompletní výbavy na lovné místo. Rám 
vozíku umožňuje snadnou přepravu i největších XXL transportních tašek v přední části a boční 
výsuvné díly vyvoří dostatečně velký prostor pro bivak, lehátko, křeslo a další doplňky. Systémové 
tašky s prakticky řešeným uchycením v rámu pomocí kovových obručí pojmou velké množství 
drobnějšího příslušenství. Pohodlné a výškově stavitelné rukojeti spolu s výborně navrženým těži-
štěm zajišťují snadnou ovladatelnost plně naloženého vozíku. Pokud je třeba přepravit opravdu 
těžký náklad, lze k vozíku velmi snadno přidat druhé kolo a zvýšit tak jeho reálnou nosnost.

Kód
M ‑TROEX

křesLA / vozíky
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Kód
M ‑WTBCRNDXL Nepromokavá taška pro vaničku New Dynasty XL
M ‑WTBCRND Nepromokavá taška pro vaničku New Dynasty
M ‑WTBUMND Nepromokavá taška pro podložku New Dynasty
M ‑WTSLN Nepromokavá taška na podběrák

Vanička pod kapra New Dynasty / XL
Nekompromisní řešení v péči o váš úlovek. Prostorná vanička s trubkovým rámem a čtyřmi teleskopickými nohami pro bezpečné položení úlovku 
i ve členitém terénu a jeho odháčkování a ošetření. Důmyslně řešené víko umožňuje rychlé uzavření vaničky a napomáhá zklidnění ryby zakrytím 
její hlavy. Zároveň umožňuje polévání ryby vodou přes pogumovanou mřížku. Voda odtéká otvory na obou čelech. Vanička je doplněna polstrovanou 
podložkou na klečení při focení a další manipulaci s rybou. Velkou výhodou je minimální transportní velikost složené vaničky.

Kód Rozměr
M ‑CRND 104 x 64 cm
M ‑CRNDXL 125 x 64 cm

Podložka pod kapry New Dynasty
Luxusní podložka nejvyšší třídy, která garantuje maximální péči pro ulovenou rybu. Masivní polstrování ze 
speciální nenasákavé hmoty je šetrné i vůči těžkým úlovkům a zabraňuje nepříjemnému silnému zápachu 
podložky i při jejím častém používání. Zároveň je celá podložka dokonale plovoucí. Praktický vrchní kryt umož-
ňuje rychlé zakrytí ryby, ale zároveň její pohodlné polévání vodou okénkem, krytým pogumovanou síťkou 
s velkými oky. Propracovaná konstrukce dovoluje rozepnutí podložky po stranách a její složení na přijatel-
nou transportní velikost.

Nepromokavé transportní tašky / Pouzdra
Série nepromokavých tašek a pouzder pro přepravu mokrých podložek, podběráku, atd. Spolehlivě brání i šíření nepříjemného zápachu.

Kód Rozměr
M ‑UMND 110 x 25 x 55 cm
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Podložka pod kapry Professional
Rozměrná a skvěle polstrovaná podložka pod kapra. Vnitřní materiál je absolutně šetrný k rybě. Podložka je 
vybavena klekátkem a síťkovým víkem, které lze částečně nebo kompletně uzavřít pomocí suchých zipů.

Kód Rozměr
M ‑UMPRO 90 x 55 x 20 cm

podložky pod kapry

Podložka pod kapry Premium
Kvalitně zpracovaná, prostorná a bohatě polstrovaná podložka pod kapra se zipem po obvodu. Je 100% 
omyvatelná dobře použitelná i pro vážení ryby.

Kód
M ‑UMSET

Podložka pod kapry Executive
Prostorná a silně polstrovaná podložka pod kapra z dobře omyvatelného materiálu. Není plněna polystyrenovými 
kuličkami, ale pěnovým materiálem, který neabsorbuje vodu a minimalizuje zápach.

Podložka pod kapry Easy
Jednoduchá podložka pod kapra, která nabízí dobrou ochranu pro váš úlovek. Umož-
ňuje snadné čištění a sbalení pro snadný transport.

Podložka pod kapry - sada
Praktická sada pro kapraře s vynikajícím poměrem kvalita / cena. Obsahuje podložku na odháčkování se 
silným polstrováním a omyvatelným potahem, je doplněná o prostornou síťku z rychleschnoucího materi-
álu, šetrnou vůči rybám. Sadu doplňuje váha s vysunovacím metrem.

Kód Rozměr
M ‑UMEXE 130 x 85 cm

Kód Rozměr
M ‑UMEAS 110 x 65 cm

Kód Rozměr
M ‑UMPRE 110 x 80 cm

podLožky pod kApry



Kód
M ‑WSE2

Vážící síťka Easy 2
Praktická vážící síťka z rychleschnoucího a k rybě šetrného nepro-
mokavého nylonu s děrovaným dnem pro snadný odtok vody.

Kód
M ‑WSM

Vážící síťka Multi
Kombinovaná vážící síťka a vak na přechování kapra s možností uzavření na zip. Mate-
riál je šetrný k  rybě. Dodává se v praktickém pouzdru z nepromokavého materiálu 
B -POL600D. Je vybavena dlouhou šňůrou pro snadnou fixaci a signálním plovákem.

Kód
M ‑WSE1

Vážící síťka Easy 1
Jednoduchá vážící síťka z rychleschnoucího materiálu s mož-
ností uzavření na zip. Rychleschnoucí materiál je šetrný k rybě.

Kód
M ‑WSPR

Vážící síťka Premium
Kvalitní vážící síťka ze speciální nenasákavé síťoviny, 
potažené pružnou gumovou vrstvou. Je vyztužena 
dvěma kompozitovými tyčemi, které zároveň usnadňují 
manipulaci při vážení.

Kód
M ‑WSEX

Kód Výška Transportní délka
M ‑WPPRO 190 cm 120 cm

Plovoucí sak New Dynasty
Luxusní plovoucí přechovávací sak, který zároveň slouží jako vážící taška. Je vyroben z materiálů nejvyšší 
kvality. Dvě skládací tyče jsou opatřeny plováky po celé délce. Praktické vzpěry umožňují fixaci saku v plné 
šířce. Tento sak poskytuje za všech okolností maximální možnou ochranu i těm největším kaprům.

Vážící síťka Executive
Precizně zpracovaná vážící síťka ze silného nepromokavého 
materiálu na stěnách a dobře propustné síťoviny z nenasáka-
vých vláken na dně. Síťka je vyztužena dvěma pevnými sklá-
dacími tyčemi pro pohodlnou manipulaci a snadný transport.

Vážící stojan Professional
Extrémně pevný a robustní stojan na vážení úlovků. Konstrukce je testo-
vána na 100 kg. Teleskopické nohy jsou snadno nastavitelné díky bajo-
netovým zámkům, které umožní spolehlivou aretaci otočením. Součástí 
dodávky je transportní obal.

7170

Kód Rozměr
M ‑FSND 120 x 50 cm
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Kaprový stolek Executive
Luxusní verze kaprového stolečku, dodávaná v nepromokavém obalu z materiálu B -POL600D. Teleskopické 
nohy jsou vybaveny systémem rychlého sklápění a stabilizací nohou ve vyklopeném stavu.

Stolek New Dynasty Hardcore XXL
Velký a maximálně stabilní stůl se čtyřmi teleskopickými nohami a výkyvnými patkami proti zaboření. Díky svojí výšce poslouží jako 
jídelní stůl i při kombinaci s velkými kaprařskými křesly. Součástí dodávky je odnímatelný nylonový povlak a kvalitní transportní taška. 
Velkou výhodou je minimální přepravní velikost.

Digitální váha New Dynasty
Precizní digitální váha s voděodolným tělem a integrovanými výklopnými rukojeťmi. Displej je modře pod-
svícený a zobrazuje hmotnost v jednotkách kg, lb nebo lb:oz. Váha je vybavena funkcí manuálního tárování, 
automatického ustálení se zvukovou signalizací, indikací nízkého stavu baterie i automatickým vypínáním.

Digitální váha Premium
Spolehlivá digitální váha kompaktních rozměrů s voděodolným tělem a bohatou 
výbavou. Zobrazuje hmotnost v  jednotkách kg, lb. Je vybavena funkcí tárování 
i automatického ustálení.

Váha Hardcore
Masivní analogová váha v exkluzivním designu. Přehledný ciferník je vybaven stupnicí v kilo-
gramech a v librách. Samozřejmostí je i možnost přesného manuálního nulování.

Kaprový stolek XL
Velký kaprařský stolek s přihrádkami. Nohy s bajonetovým systémem výsuvu jsou 
aretovány šroubem v otevřeném stavu. Maximální výška stolku je 60 cm.

Kód Rozměr
M ‑CTEX 50 x 30 cm

Kód Rozměr
M ‑NDHTXXL 79 x 59 cm

Kód Váživost
M ‑ACODISCND40 40 kg

Kód Váživost
M ‑ACODISCPR40 40 kg

Kód Váživost
M ‑ACOHASC54 54 kg
M ‑ACOHASC27 27 kg

Kód Rozměr
M ‑CTXL 60 x 29 cm

vážící přísLušeNství / váHy / stoLky



7372

Obal na kaprové pruty New Dynasty
Luxusní a prostorný obal na dvoudílné kaprové pruty, vyztužený skládací aluminiovou tyčí ve vnitřním 
pouzdru. Vnitřní přepážka, čtyři vyztužené kapsy na navijáky, přepravní popruh i všechny stěny obalu jsou 
bohatě polstrovány. Nepromokavý a dobře omyvatelný materiál B -POL600D a 750D zajišťuje velkou odolnost 
a dlouhou životnost. Každý detail je pečlivě zpracován a kontrolován.

Pouzdra na pruty CamoCODE
Série kvalitních pouzder pro přepravu dvou prutů s navijáky v luxusním designu série CamoCODE. Silné 
polstrování zajišťuje dokonalou ochranu prutů. Vnitřní polstrovaná přepážka brání vzájemnému poškození 
prutů nebo navijáků. Velikost a tvarování pouzdra umožňují bezpečnou přepravu prutů s nasazenými navi-
jáky všech velikostí. Zip téměř v plné délce pouzdra napomáhá snadnému vložení a vyjmutí prutu. Praktický 
popruh přes rameno i transportní ucha usnadňují nošení.

Kód Délka Počet prutů
M ‑RSCC145D 145 cm 2
M ‑RSCC205D 205 cm 2
M ‑RSCC215D 215 cm 2

Pouzdra na pruty Executive
Kvalitně zpracovaná kompaktní pouzdra na dvoudílné nebo třídílné pruty. V  rámci jedné hlavní komory 
umožňují bezpečné uložení až tří prutů s navijáky mezi vnitřní polstrované přepážky. Společná komora 
usnadňuje přístup k prutům po rozepnutí jednoho jediného zipu. Vnější kapsy a pásky umožňují přepravu 
podběráku, podběrákové tyče, vidliček a dalšího příslušenství pro kratší vycházky. Samozřejmostí je poho-
dlné držadlo i ramenní popruh pro přenášení.

Kód Délka
M ‑RHEX145 145 cm
M ‑RHEX205 205 cm
M ‑RHEX215 215 cm

Kód Délka
M ‑RHND 215 cm
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Kód Délka
M ‑RSPR145S 145 cm
M ‑RSPR205S 205 cm
M ‑RSPR215S 215 cm

Pouzdra na pruty Premium
Série kvalitních pouzder pro přepravu jednoho prutu. Silné polstrování zajišťuje dokonalou ochranu prutu. Velikost a tvarování 
pouzdra umožňují bezpečnou přepravu prutu i s nazaseným navijákem největší velikosti. Zip téměř v plné délce pouzdra 
napomáhá snadnému vložení a vyjmutí prutu. Praktický popruh přes rameno i transportní ucha usnadňují nošení.

Kód Délka
M ‑CLSET145 145 cm
M ‑CLSET205 205 cm
M ‑CLSET215 215 cm

Kód Délka Počet prutů
M ‑RHPR145 145 cm 2
M ‑RHPR205 205 cm 2
M ‑RHPR215 215 cm 2

Sada kaprařských obalů Premium
Luxusní sada kaprařských obalů. Obsahuje polstrovaný obal na dvoudílné pruty s navijáky, vybavený řadou kapes na příslušenství a pohodlnými popruhy 
pro přenášení. Model 145 je určen pro transport třídílných kaprových prutů. Další součástí je kvalitní taška na příslušenství se zesíleným dnem, prostornými 
bočními a předními kapsami a silně polstrovaným popruhem pro pohodlné nošení. Sestavu doplňuje praktický zásobník na koncové montáže s kvalitními 
pěnovými výplněmi pro zachycení háčků. Celý komplet je vyroben z pevného a 100% nepromokavého materiálu B -POL600D. Použity jsou pouze vysokopev-
nostní zipy s dlouhou životností s pogumovanými táhly MIVARDI a velmi kvalitní přezky.

Obal na kaprové pruty Premium
Kvalitně navržená série obalů na trojdílné nebo dvojdílné kaprové pruty s kompletním polstrová-
ním, vyrobená z pevného a nepromokavého materiálu B -POL600D. Obal je vybaven přepravními 
uchy i polstrovaným ramenním popruhem, prostornými kapsami na deštník, vidličky a další příslu-
šenství. Je osazen designovými táhly zipů MIVARDI.

obALy NA pruty / tAšky
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Taška New Dynasty XXL
XXL verze přepravní tašky New Dynasty. Obrovská hlavní komora může být rozdělena dvěma přepážkami a pojme 
vše, co budete na své výpravě potřebovat. Několik vnitřních a pět velkých kapes po obvodu slouží k uložení příslušen-
ství. Tuhé víko dobře poslouží jako stolek. Vyztužené dno i stěny, masivní zipy a pevné popruhy s kovovými sponami 
jsou zárukou nekompromisní kvality tohoto extrémního zavazadla.

Taška New Dynasty
Obrovská přepravní taška s vyztuženým dnem a víkem, doplněná řadou prostorných kapes po obvodu 
a kvalitním přepravním popruhem. Je vyztužena nožičkami v každém rohu a osazena pevnostními zipy 
s kovovými táhly. Použité materiály B -POL650D a 750D umožňují snadnou údržbu a jsou zárukou nejvyšší 
kvality a maximální odolnosti.

Kód Rozměr
M ‑CCANDXXL 75 x 34 x 37 cm

Kód Rozměr
M ‑CCAND 65 x 35 x 35 cm

Taška New Dynasty - Compact
Menší varianta přepravní tašky New Dynasty. Prostorná přední kapsa je přizpůsobena pro uložení kaprového 
stolečku. Vyztužené dno, víko, použité materiály i další komponenty jsou shodné s taškou New Dynasty.

Kód Rozměr
M ‑CCANDC 52 x 40 x 28 cm

Kufřík New Dynasty se stolkem
Mimořádně praktický kufřík a  organizér na drobné příslušenství, vyrobený z  luxusních materiálů 
s  velmi dlouhou životností. Umožňuje různé umístění a  spolehlivou fixaci vnitřních přepážek. Ve 
spodní části kufříku je vložen kvalitní stolek, který umožňuje použití tohoto organizéru s vyklopenými 
teleskopickými nohami a  nebo použití samostatného stolku i  kufříku. Organizér lze rozšířit 
o univerzální popruh přes rameno, uchycený do připravených oček.

Kód Rozměr
M ‑CANDT 53 x 34 x 15 cm
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Taška CamoCODE Medium
Přepravní taška střední velikosti s atraktivním designem série CamoCODE. Je vybavena zesíleným dnem, 
prostornými vnějšími kapsami, pevnými transportními uchy a polstrovaným popruhem přes rameno pro 
pohodlné nošení. Na tašce jsou použity pevnostní zipy s dlouhou životností s pogumovanými táhly MIVARDI 
a velmi kvalitní přezky.

Taška CamoCODE Large
Prostorná přepravní taška v atraktivním designu série CamoCODE. Je vyrobena z nepromokavého, pevného 
a omyvatelného materiálu, který zajišťuje velkou nosnost a dlouhou životnost. Velmi prostorné kapsy pojmou 
řadu drobného materiálu.

Kód Rozměr
M ‑CCCM 50 x 35 x 35 cm

Kód Rozměr
M ‑CCCL 55 x 25 x 30 cm

Taška CamoCODE Solid
Precizně zpracovaná přepravní taška v atraktivním designu digitálního maskáče s prostornými bočními 
kapsami. Tvrzené víko slouží jako stolek na drobné příslušenství. Luxusní polstrovaný popruh umožňuje 
pohodlné nošení přes rameno.

Kód Rozměr
M ‑CCCS 40 x 30 x 28 cm

tAšky / bAtoHy
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Taška Executive
Luxusní objemná taška pro specialisty na lov kaprů s mnoha potřebnými doplňky v základní výbavě. 
Použitý materiál B -POL600D garantuje dlouhou životnost, omyvatelnost a  nepromokavost. Pevné 
víko se speciálním tvarováním slouží jako stoleček na příslušenství. Nohy stolečku jsou integrované 
v rozích tašky. Bohatě polstrovaný popruh zajišťuje komfortní přenášení. V ceně tašky je dodáván 
i dvojitý zásobník na návazce, velká systémová krabice a  tři malé krabičky na příslušenství. Vše 
z  nové řady Mivardi Carp Accessories. Dalším doplňkem tašky je osm kvalitních dóz na dipy 
s důkladně těsnícím uzávěrem.

Taška Professional se stolkem
Multifunkční vyztužená taška s vnitřní přepážkou a  řadou vnitřních a vnějších kapes. Speciálně řešený 
popruh umožňuje pohodlné nošení v  ruce stejně jako nošení přes rameno. Součástí tašky je výklopný 
stolek s  jednoduchou a  spolehlivou aretací, který umožňuje odložení drobného příslušenství 
nezávisle na otevřeném nebo zavřeném víku tašky.

Kód Rozměr
M ‑CCAEX 45 x 35 x 30 cm

Kód Rozměr
M ‑CCAPROT 30 x 42 x 35 cm

tašky / batohy

Taška Premium
Kvalitní přepravní taška střední velikosti z  materiálu B -POL600D s  hranatými tvary, zesíleným dnem, 
prostornými vnějšími kapsami, pevnými transportními uchy a silně polstrovaným popruhem přes rameno 
pro pohodlné nošení. Na tašce jsou použity pevnostní zipy s dlouhou životností s pogumovanými táhly 
MIVARDI a velmi kvalitní přezky.

Kód Rozměr
M ‑CCAPR 53 x 34 x 29 cm

Taška Easy
Univerzální taška kompaktních rozměrů z materiálu B -POL600D. Je vybavena zátěžovými zipy s designo-
vými táhly MIVARDI, prostornými vnějšími kapsami, pevnými transportními uchy a polstrovaným popruhem 
přes rameno pro pohodlné nošení. Nabízí vynikající poměr kvalita / cena.

Kód Rozměr
M ‑CCAEA 51 x 26 x 33 cm
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Chladící taška Premium / Premium XL
Prostorná chladící taška s metalickou fólií zlepšující izolační vlastnosti. Je vhodná pro uchování nástrah nebo potravin v chladu. Materiál B -POL600D zajiš-
ťuje vysokou odolnost a omyvatelnost. Nová verze XL nabízí ještě více chladícího prostoru pro skutečně komfortní pobyt u vody i v těch největších vedrech.

Kód Rozměr
M ‑TBPR 37 x 28 x 28 cm
M ‑TBPRXL 46 x 24 x 27 cm

tAšky / bAtoHy

Batoh Executive
Atraktivní batoh střední velikosti z  extrémně odolného a  100% nepromokavého materiálu B -POL635D. 
Je vybaven tvrzeným dnem, samostatnou komorou ve spodní části, dvěma rozměrnými předními kapsami 
a dvěma bočními kapsami. Nastavitelné popruhy i transportní ucho jsou bohatě polstrovány. Na batohu jsou 
použity zátěžové zipy s designovými táhly MIVARDI.

Batoh CamoCODE Expedition
Maximálně vybavený, luxusní batoh v moderním designu s digitálním maskovacím vzorem. Hlavní 
komora s tvrzeným dnem, které je přístupné klasicky vrchním víkem nebo při použití zipu ve střední 
a spodní části, je dostatečně velká pro transport veškerého vašeho náčiní. Batoh je doplněn velkým 
množstvím prostorných vnějších kapes. Anatomicky tvarované popruhy i bederní pás spolu s odvět-
ranou zádovou částí přispívají k pohodlnému nošení plně naloženého batohu. Zátěžové zipy na všech 
kapsách jsou osazeny designovými táhly MIVARDI.

Batoh CamoCODE Medium
Atraktivní batoh střední velikosti z extrémně odolného a 100% nepromokavého materiálu B -POL635D. Je vyba-
ven tvrzeným dnem, samostatnou komorou ve spodní části, dvěma rozměrnými předními kapsami a dvěma boč-
ními kapsami. Nastavitelné popruhy i transportní ucho jsou bohatě polstrovány. Na batohu jsou použity zátěžové 
zipy s designovými táhly MIVARDI.

Kód Rozměr Objem
M ‑BPCCE 47 x 75 x 30 cm 110 l

Kód Rozměr Objem
M ‑BPCCM 43 x 24 x 28 cm 75 l

Kód Rozměr Objem
M ‑BPEXE 46 x 65 x 24 cm 75 l
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Pouzdro na naviják Premium
Nepromokavé polstrované pouzdro se zipem. Je vhodné i  na navijáky největších 
velikostí (Maximus nebo Panther FS).

Kryt na naviják
Univerzální pouzdro / kryt navijáku, namontovaného na rybářském prutu. Snadno jej zafixujete pomocí 
suchého zipu. Pouzdro lze použít i s velkými navijáky řady Panther, apod.

Jídelní termotaška CamoCODE
Velmi prostorná chladící taška s bočními kapsami na příslušenství a velkou přední kapsou, vybavenou kom-
pletní sadou jídelního příslušenství pro dvě osoby. Obsahuje dva odolné talíře, kompletní příbory, dózy na cukr 
a sůl s precizním silikonovým těsněním, krájecí prkénko, vroubkovaný nůž, dva termohrnky, otvírák na pivo 
a víno a dva menší froté ručníky. To vše v atraktivním designu série CamoCODE.

Kód Rozměr
M ‑REPOPR 20 x 16 x 10 cm

Kód Rozměr
M ‑RECOPR 34 x 29 x 16 cm

Kód Rozměr
M ‑DITBCC 47 x 25 x 30 cm

Jídelní sada Premium
Sada kvalitního jídelního příslušenství. Obsahuje froté utěrku, talíře z velmi odolného plastu, kompletní 
příbory, nerezové termohrnky a nerezové dózy na cukr a sůl s kvalitním těsněním. Vše je zabaleno 
v kvalitním polstrovaném pouzdru se zipem a transportním uchem.

Kód Rozměr
M ‑DISETPR 25 x 9 x 25 cm

Kód Rozměr
M ‑LEPOPR 24 x 14 x 9 cm

Kód Rozměr
M ‑SPPOPRS 30 x 8,5 cm
M ‑SPPOPRL 30 x 7,5 cm

Pouzdro na cívky Premium S / L
Praktické pouzdro pro přepravu 3 ks náhradních cívek se zavíráním na suchý zip.

Pouzdro na olova Premium
Praktické polstrované pouzdro s variabilně stavitelnými přepážkami na kaprařská olova.
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Kód
M ‑NFLND

Kód
M ‑NFL

Plovák na podběrák New Dynasty
Luxusní plovák na podběrák s velkým výtlakem, vyrobený z kvalitního materiálu B -POL 600D.

Plovák na podběrák
Užitečná pomůcka pro nadlehčení podběráku při podebírání ryby.

Pouzdro na kaprové návazce S / L
Praktické obaly na drobné příslušenství a hotové návazce. Verze S obsahuje tři standardní krabičky na drobné příslušenství a jedno plato 
na hotové návazce. Verze L je vybavena čtyřmi profi krabičkami na příslušenství, dvěma platy na hotové návazce a několika vnitřními 
kapsami a poutky na další příslušenství.

Pouzdro na montáže Premium
Tuhý tubus s vloženým válcem z tvrdé EVA pěny pro pohodlné uložení návazců libovolné 
délky, včetně populárních dlouhých zig -rig montáží.

Kód Rozměr
M ‑CHWS 19 x 32 x 5 cm
M ‑CHWL 22 x 35 x 8 cm

Kód Rozměr
M ‑POSWA 37 x 15 x 9 cm

Pouzdro na indikátory záběru
Praktické a univerzální pouzdro na nejrůznější typy swingerů a jiných signalizátorů záběru. Umožňuje bezpečné 
uložení čtyř signalizátorů, ale je možné v něm přepravovat i sadu dvou signalizátorů a dvou elektronických 
hlásičů.

Kód
M ‑RITUPR

Kód
M ‑TSP

Transportní popruh Premium
Univerzální přepravní popruh s luxusním polstrováním a pevnostními přezkami. 
Je vhodný pro přepravu lehátek, křesel a dalšího příslušenství.

tAšky / sAdy / kryty / pouzdrA
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Kód Délka Počet komor

M ‑RHM90C 90 cm 3
M ‑RHM110C 110 cm 3
M ‑RHM130C 130 cm 3
M ‑RHM145C 145 cm 3
M ‑RHM160C 160 cm 3

Kód Délka Počet komor
M ‑RHEC100 100 cm 2
M ‑RHEC125 125 cm 2
M ‑RHEC150 150 cm 2

Kód Objem

M ‑EB30C 30 l
M ‑EB50C 50 l

Obaly na pruty Multi - Camo
Přepracované série tříkomorových obalů na pruty v různých délkách pro přepravu teleskopických prutů 
nebo dělených kaprových či feederových prutů ze 100% nepromokavého materiálu v atraktivním mas-
kovacím designu, odolného proti protržení. Jsou vybaveny luxusními polstrovanými popruhy, kvalitními 
doplňky i novými luxusními táhly Mivardi.

Batohy Easy - Camo
Rybářské batohy se speciální konstrukcí, exkluzivně vyvinutou v ČR. Jsou vhodné pro přepravu telesko-
pických prutů s  navijáky a  přichycení jednoduché stoličky. Omyvatelný, 100% nepromokavý materiál 
v maskovacím designu je odolný proti protržení a jeho kvalitu poznáte na první dotek. Vynikají pevným 
ušitím a perfektním zpracováním s použitím pevnostních spojek a doplňků.

Obaly na pruty Eco
Dvoukomorové obaly pro přepravu teleskopických prutů z  odolného a  nepromokavého materiálu 
B -POL600D. Jsou vybaveny uchy na přenášení, popruh pro zavěšení přes rameno a praktickými bočními 
kapsami. Nabízejí vynikající poměr kvalita / cena.

Kód Objem
M ‑EB30G 30 l
M ‑EB50G 50 l

Kód Délka Počet komor

M ‑RHM90G 90 cm 3
M ‑RHM110G 110 cm 3
M ‑RHM130G 130 cm 3
M ‑RHM145G 145 cm 3
M ‑RHM160G 160 cm 3

Obaly na pruty Multi - Green
Nově upravená kolekce nejžádanějších tříkomorových obalů na pruty, dostupných v  různých délkách. 
Slouží pro přepravu klasických teleskopů nebo dělených kaprových a  feederových prutů. Obaly jsou 
vyrobeny z extrémně odolného a 100% nepromokavého materiálu B -POL635D a vybaveny praktickými 
kapsami s přezkami z pevnostního plastu. Obaly jsou osazeny odolnými zipy s  luxusními značkovými 
táhly MIVARDI.

Batohy Easy - Green
Populární řada rybářských batohů s unikátní konstrukcí, vyvinutou v ČR. Umožňující přepravu složených 
teleskopických prutů s navijáky. Batohy jsou vyrobeny z extrémně odolného a 100% nepromokavého 
materiálu B -POL635D. Nabízejí pět vnějších kapes a praktické boční pásky pro upevnění rybářských 
doplňků. Jsou vybaveny speciálními anatomicky tvarovanými popruhy s  komfortním polstrováním 
a kvalitními zipy bránícími protékání vody, osazenými luxusními táhly MIVARDI.
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Přívlačová taška Easy
Jednoduchá a kompaktní taška s popruhem přes rameno. Hlavní komora, řada postran-
ních kapes a poutko na klešťě umožňují udržet pořádek v drobném příslušenství.

Přívlačová taška Premium S
Efektivně navržená taška, dodávaná se čtyřmi krabičkami na nástrahy. Všechny krabičky jsou snadno a rychle přístupné. Taška je vybavena poutky 
na připnutí kleští a nastavitelným popruhem přes rameno pro snadný transport.

Přívlačová taška Executive Pro
Prostorná taška na nástrahy a veškeré příslušenství pro lov na přívlač. Obsahuje 5 
velkých krabiček na nástrahy. Velká kapsa ve víku a  tři postranní kapsy umožňují 
přehledné uložení dalšího příslušenství. Popruh přes rameno s kvalitním polstrováním 
zaručuje pohodlné nošení.
Kód Rozměr
M ‑SBEXPS 40 x 25 x 28 cm

Kód Rozměr
M ‑SBEA 28 x 8 x 19 cm

Kód Rozměr
M ‑SBPRS 28 x 20 x 18 cm

Přívlačová ledvinka Premium
Praktická přívlačová taška s možností připnutí okolo pasu pomocí integrovaného polstrovaného pásu nebo nošení přes 
rameno. Je vybavena řadou praktických kapes na krabičky s nástrahami i drobným příslušenstvím.

Kód Rozměr
M ‑SBBP 35 x 20 x 18 cm

obALy NA pruty / bAtoHy / tAšky NA přívLAč



8382

Kód Délka Počet komor
M ‑TMRH 170 cm 4

Kód Délka Počet komor
M ‑TMMH 170 cm 4

Kód Délka Počet komor
M ‑TMPH 190 cm 2

Kód Rozměr
M ‑TMCARXXL 60 x 50 x 45 cm

Kód Rozměr
M ‑TMCARCOM 45 x 35 x 30 cm

Obal na pruty Match - Team Mivardi
Luxusní obal se čtyřmi komorami na pruty s navijáky, vyrobený ze 100% nepromokavého materiálu 
B -POL620D. Je vybaven polstrovanými popruhy, boční kapsou na příslušenství a vysoce odolnými zipy 
se značkovými táhly MIVARDI.

Obal na děličku - Team Mivardi
Dvoukomorový polstrovaný obal na pruty z materiálu B -POL620D s bočními kapsami 
na deštník a další doplňky. Je vybaven odolnými zipy se značkovými táhly MIVARDI, 
vnitřními poutky a kapsami pro fixaci uložených prutů, uchem pro přenášení v ruce 
a pevně všitými polstrovanými popruhy.

Přepravní taška XXL - Team Mivardi
Luxusní přepravní taška se zvětšeným objemem, vhodná pro transport objemného a těžkého příslušen-
ství. Je vyrobena z extrémně odolného a nepromokavého materiálu B -POL620D a osazena pevnostními 
přezkami, silně polstrovaným popruhem a odolnými zipy se značkovými táhly MIVARDI.

Přepravní taška Compact - Team Mivardi
Přepravní taška střední velikosti na feederové a matchové příslušenství. Tvrzené víko slouží zároveň 
jako stoleček. Velká přední kapsa a dvě postranní kapsy slouží k přehlednému uložení drobného příslu-
šenství. Polstrovaný popruh umožňuje pohodlný transport.

Obal na pruty Rigid Match - Team Mivardi
Pevný, čtyřkomorový obal s tuhými bočními stěnami se zvětšenou šířkou v oblasti uložení navijáků. Je 
vhodný pro přepravu prutů s navijáky bez rizika jejich poškození i při silnějším nárazu. Pevná obvodová 
stěna je potažena 100% nepromokavým materiálem B -POL620D. Obal je osazen odolnými zipy se 
značkovými táhly MIVARDI. Ramenní popruh je silně polstrovaný. Celková délka obalu je 170 cm.
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Kód Rozměr Počet komor
M ‑TMKBAGS 60 x 60 x 18 cm 2

Kód Rozměr
M ‑TMKBAGW 60 x 60 x 18 cm

Obal na vezírek
Square - Team Mivardi
Prostorný dvoukomorový obal obdélníkového tvaru ze 100% 
nepromokavého materiálu B -POL620D pro přepravu vezírků, 
podběráků, sít a dalšího příslušenství.

Nepromokavý obal na vezírek - Team Mivardi
Praktický, uzavíratelný obal na vezírek. Nepropustí vodu z mokrého vezírku ani nepříjemné pachy.

MÍCHADLO NA KRMENÍ
Kód Průměr/výška
M ‑TMGB 40 x 15 cm

MÍCHADLO NA KRMENÍ S VÍKEM
Kód Průměr/výška
M ‑TMGBCL 30 x 22 cm

MÍCHADLO NA KRMENÍ S VÍKEM XXL
Kód Průměr/výška
M ‑TMGBCXL 40 x 20 cm

Kód Rozměr
M ‑TMCBXXL 48 x 25 x 26 cm

Chladící taška XXL - Team Mivardi
Prostorná chladící taška na živé nástrahy nebo krmení s praktickou boční kapsou.

Obal na praky - Team Mivardi
Praktický a dostatečně prostorný obal na praky z nepromokavého materiálu 
B -POL620D.

Míchadla na krmení
Skládací míchačky na krmení. Dodávají se v  nízkém a  širokém provedení bez víka 
(TMGB), vyšším provedení s víkem (TMGBCL) nebo vyšším a širokém provedení s víkem 
(TMGBCXL). Jsou 100% nepromokavé a nepropouští vodu přidanou do krmiva. Materiál 
B -POL620D zajišťuje bezproblémovou omyvatelnost.

Kód
M ‑TMBCAT

obALy / tAšky



Rodpod Professional
Stabilní stojan s kompaktními transportními rozměry a dokonalou stabilitou. Samozřejmostí jsou čtyři 
teleskopické nohy, nastavitelná délka stojanu i výškově nastavitelné sloupky hrazd. Rozložení i složení 
stojanu je mimořádně snadé i a rychlé. Většina částí se po povolení pouze sklopí. Stojan je dodáván 
s praktickým přepravním tubusem.
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Rodpod Hardcore XL
Nekompromisní a  mimořádně stabilní stojan na pruty. Standardně je dodáván se třemi páry 
teleskopických noh v různých délkách s bajonetovým systémem výsuvu. Použití různých délek noh 
a různá nastavení jejich úhlů umožňují řadu variant postavení stojanu, které se vypořádají s každou 
situací. Aretace výsuvu centrální části i  sloupků obou hrazd jsou řešeny robustními zámky s velmi 
jednoduchým ovládáním. Rozložení i složení stojanu je proto otázkou několika okamžiků.

Kód Délka
M‑RPHC Rodpod Hardcore XL -
M ‑RPHCBB2S Výměnná hrazda pro 2 pruty 24 cm
M ‑RPHCBB2L Výměnná hrazda pro 2 pruty 30 cm
M ‑RPHCBB4S Výměnná hrazda pro 4 pruty 60 cm
M ‑RPHCBB4L Výměnná hrazda pro 4 pruty 75 cm

Kód Délka
M ‑RPPRO Rodpod Professional -
M ‑RPPROBB2S Výměnná hrazda pro 2 pruty 24 cm
M ‑RPPROBB2L Výměnná hrazda pro 2 pruty 30 cm
M ‑RPPROBB4S Výměnná hrazda pro 4 pruty 60 cm
M ‑RPPROBB4L Výměnná hrazda pro 4 pruty 75 cm



Tripod Monster
Nově vyvinutý velký tripod s extrémně pevným středovým uložením, prodlouženými nohami z tuhých profilů 
a zvětšeným rozpětím mezi hrazdami. Speciální systém naklápění a posouvání hlavních ramen umožňuje 
variabilní usazení prutů v různých situacích. Velkou výhodou tripodu jsou úplně nové multifunkční hrazdy 
s velkou šířkou. Jsou vhodné pro umístění tří nebo čtyř prutů s velkokapacitními navijáky. Materiál hrazdy 
i pevné sloupky zajišťují stabilitu prutů i v silném větru. Tripod je dodáván v luxusním, polstrovaném obalu.

Tripod Premium
Kvalitní tripod z aluminiové slitiny s masivní, ale velmi skladnou konstrukcí a rozšířenou přední hrazdou 
(umístění prutů do „V“). Je osazen pevnými plastovými zámky a celokovovým kloubem s dvojitou aretací 
sklonu. Aretace nohou se provádí lehkým pootočením. V ceně tripodu je luxusní polstrovaný obal.

Kód
M ‑RPMON

Kód
M ‑RPPRE
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Sada hlásičů MX33
Hlásiče záběru v atraktivním designu a s maximální funkční výbavou, které stanovují nový 
standard pro „střední třídu“. Nabízejí osm kroků pro regulaci hlasitosti, citlivosti i výšky tónu, 
ručně ovládanou poziční diodu (osvětlené snímací kolečko), automatickou synchronizaci 
tónu hlásiče na příposlechu a především unikátní systém ochrany proti krádeži prutu. 
Po aktivaci systému se při zdvihnutí prutu z  hlásiče spustí hlasitý alarm na hlásiči 
i příposlechu. Praktickým doplňkem jsou integrované uši. Důležitými vlastnostmi jsou 
dlouhý dosah i velmi nízká spotřeba energie.

Kód Balení
M ‑SOMX3341RGBP 4 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX3331RGB 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX3331YPW 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX3321 RB 2 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX33R Červený hlásič
M ‑SOMX33G Zelený hlásič
M ‑SOMX33B Modrý hlásič
M ‑SOMX33P Fialový hlásič
M ‑SOMX33W Bílý hlásič
M ‑SOMX33Y Žlutý hlásič

Sada hlásičů MX9
Maximálně vybavené hlásiče s  integrovanými chrániči vypadnutí prutu. Čtyři otočné 
ovladače umožňují nastavení hlasitosti, citlivosti, tónu i barvy hlásiče. Samozřejmostí 
je vynikající voděodolnost, zvukové rozlišení směru záběru a úsporná poziční dioda (spí-
naná manuálně). Špičkové komponenty jsou zárukou maximální spolehlivosti za všech 
okolností, dlouhé životnosti i nízké spotřeby energie. Přijímač umožňuje snadné páro-
vání. Rušení přenosu je minimalizováno díky použití plovoucího kódu.

Sada hlásičů M1350
Bezdrátové hlásiče s atraktivním designem a vysoce spolehlivou elektronikou. 
Nabízejí automatické testování dosahu, regulaci hlasitosti, citlivosti a  tónu, 
včetně úplného ztišení hlásiče. Poziční dioda je ovládána manuálně. Přijímač 
umožňuje nastavení hlasitosti i tónu. Po přidání dalšího hlásiče do sady přijímač 
správně rozpozná a přiřadí barvu LED diody.

Kód Balení
M ‑SOMX941 4 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX931 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX921 2 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOMX9A Samostatný hlásič

Kód Balení
M ‑SO1350CRGB 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SO1350CRB 2 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SO1350RW Červený hlásič
M ‑SO1350GW Zelený hlásič
M ‑SO1350BW Modrý hlásič
M ‑SO1350YW Žlutý hlásič



Kód Barva diod
M ‑SO690R Červená
M ‑SO690G Zelená
M ‑SO690B Modrá
M ‑SO690Y Žlutá

Hlásič M690
Plně vybavený elektronický signalizátor záběru s originál-
ním tvarem a regulací hlasitosti, citlivosti a tónu v osmi 
krocích. Poziční dioda je ovládána ručně a lze ji vypnout. 
Hlásič je napájen klasickou 9 V baterií, zajišťující dlouhou 
výdrž. Veškerá elektronika je zalitá silnou vrstvou izolační 
silikonové hmoty, která garantuje zvýšenou voděodolnost.

Hlásič Easy
Atraktivní voděodolný hlásič záběru v maská-
čové barevné úpravě. Je vybaven nastavením 
hlasitosti, tónu a paměťovou LED diodou. Směr 
záběru je rozlišen barvou LED diody i zvukově. 
Ve spodní části hlásiče je umístěn konektor 
pro připojení swingeru.

Kód Barva diod
M ‑SOEAR Červená
M ‑SOEAG Zelená
M ‑SOEAB Modrá

Sada hlásičů Easy Wireless
Jednoduchá a spolehlivá sada bezdrátových hlásičů s nastavitelnou hlasi-
tostí a tónem pomocí otočných ovladačů. Hlásič i příposlech mají tichý režim. 
U příposlechu navíc doplněný vibracemi.

Kód Balení
M ‑SOEACRGB 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SOEACRB 2 hlásiče + 1 přijímač
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Sada hlásičů M1300
Plně vybavené bezdrátové hlásiče s funkcí testování dosahu. Nabízejí regulaci hlasitosti, 
citlivosti a tónu, včetně úplného ztišení hlásiče. Poziční dioda je ovládána manuálně. 
Přijímač umožňuje nastavení hlasitosti i tónu. Po přidání dalšího hlásiče do sady přijímač 
správně rozpozná a přiřadí barvu LED diody.

Držák prutu k hlásiči
Vynikající doplněk k elektronickým hlásičům záběru. Pomáhají udržet prut 
v hlásiči i v silném větru.

Kód Balení
M ‑SO1300CRGB 3 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SO1300CRB 2 hlásiče + 1 přijímač
M ‑SO1300R Červený hlásič
M ‑SO1300G Zelený hlásič
M ‑SO1300B Modrý hlásič
M ‑SO1300Y Žlutý hlásič

Kód
M ‑SORG

eLektroNické HLásiče
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Kód Barva
M ‑SWIN33R Červená
M ‑SWIN33G Zelená
M ‑SWIN33B Modrá
M ‑SWIN33Y Žlutá

Kód Barva
M ‑HANGHA99R Červená
M ‑HANGHA99G Zelená
M ‑HANGHA99B Modrá
M ‑HANGHA99Y Žlutá
M ‑HANGHA99C Carbon

Kód Barva
M ‑HANGHASTR Červená
M ‑HANGHASTG Zelená
M ‑HANGHASTB Modrá
M ‑HANGHASTY Žlutá
M ‑HANGHASTC Carbon

Kód Barva
M ‑SWIN155R Červená
M ‑SWIN155G Zelená
M ‑SWIN155B Modrá
M ‑SWIN155Y Žlutá

Swing Arm No. 33
Precizní minimalistické indikátory záběru z nerezové oceli s nastavitelným klipem z odolného 
plastu. Součástí dodávky jsou dvě odnímatelné zátěže.

Swing Arm No. 155
Nová generace svítících signalizátorů záběru s možností výrazného posunutí těžiště díky specifickému 
tvaru zadního oblouku. Kuličkový zámek s nastavitelnou tuhostí zajišťuje 100% spolehlivé vypnutí vlasce 
při záseku bez rizika jeho poškození.

Hanger Hardcore No. 99
Luxusní signalizátor záběru s masivním řetězem a ostatními částmi z oceli 
v matné černé barvě. Součástí balení je jedno přídavné závaží.

Hanger Hardcore Stainless 
Precizně zpracovaný řetízkový signalizátor záběru s celokovovým klipem 
a mechanikou nastavení tuhosti klipu.
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Kód Barva
M ‑SWINEAR Červená
M ‑SWINEAG Zelená
M ‑SWINEAB Modrá

Kód Barva
M ‑HANGEARGB Červená, modrá, zelená
M ‑HANGEARB Červená, modrá

Kód Barva
M ‑SWIN120R Červená
M ‑SWIN120B Modrá
M ‑SWIN120G Zelená

Kód Barva
M ‑SWIN145R Červená
M ‑SWIN145G Zelená
M ‑SWIN145B Modrá
M ‑SWIN145Y Žlutá

Kód Barva
M ‑SWIN130R Červená
M ‑SWIN130B Modrá
M ‑SWIN130G Zelená

Kód Barva
M ‑SWIN140R Červená
M ‑SWIN140G Zelená
M ‑SWIN140B Modrá

Kód Barva
M ‑SWIN135R Červená
M ‑SWIN135B Modrá
M ‑SWIN135G Zelená
M ‑SWIN135Y Žlutá

Swing Arm Easy
Spolehlivý signalizátor záběru s osvětlením, napájený z elektronického hlásiče. Umožňuje 
nastavení přítlaku klipu i variabilní zatížení hlavy.

Hanger Easy
Sada jednoduchých řetízkových signalizátorů záběru s nastavitelným klipem z odolného plastu. 
Do těla signalizátoru lze vložit chemické světélko.

Swing Arm No. 120
Jednoduchý svítící signalizátor záběru, který spolupracuje se všemi hlásiči MIVARDI a ostat-
ními kvalitními hlásiči. Dostupný v různých barvách. Nastavitelná délka průvěsu.

Swing Arm No. 145
Signalizátor záběru s osvětlením, vybavený nově vyvinutým klipem na vlasec, tvořeným neody-
movými magnety. Je maximálně šetrný k vlasci a 100% spolehlivý při uvolnění i v extrémních 
podmínkách.

Swing Arm No. 130
Základní model signalizátoru záběru s  pevným ramenem a  posuvným závažím. Je vybaven 
adaptérem na chemické světélko a spolehlivým zámkem na uvolnění vlasce při záseku.

Swing Arm No. 140
Lehký signalizátor záběru s nově vyvinutým klipem na vlasec, tvořeným neodymovými magnety. Hlava 
signalizátoru umožňuje vložení chemického světélka a dodatečné zatížení přídavným závažím, obsa-
ženým v balení.

Swing Arm No. 135
Kvalitní svítící signalizátor záběru s  pevným ramenem a  posuvným závažím. Kromě LED osvětlení 
umožňuje i  vložení chemického světélka. Je vybaven spolehlivým zámkem na uvolnění vlasce při 
záseku.

iNdikátory záběru
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Kód Délka
M ‑BBG 51 cm
M ‑BBGL 66 cm

Hrazda zelená
Kvalitní aluminiové hrazdy pro dva až tři pruty s krytými mosaznými závity na podpěry prutů nebo hlásiče.

Kód Délka
M ‑BSHCXL85 50 - 85 cm
M ‑BSHCXL115 65 - 115 cm
M ‑BSHCXL145 80 - 145 cm

Kód Délka
M ‑BBHCXLS 20 cm
M ‑BBHCXLL 28 cm

Kód Délka
M ‑BSHC85 50 - 85 cm
M ‑BSHC115 65 - 115 cm
M ‑BSHC145 80 - 145 cm

Kód Délka
M ‑BBHCS 20 cm
M ‑BBHCL 28 cm

Kód Délka
M ‑BSPR105 60-105 cm
M ‑BSPR135 75-135 cm
M ‑BSPR165 90-165 cm

Vidlička Hardcore XL
Extrémní nerezová vidlička s hrotem ve tvaru vrtáku a šroubovací objímkou pro snadnou aretaci výsuvu. 
Rukojeť pro snadné zavrtání do země je součástí dodávky. Po vyjmutí vnitřní části lze do vidličky Hardcore 
XL zasunout kompletní vidličku Hardcore a získat tak třídílnou, mimořádně stabilní a dlouhou vidličku.

Hrazda Hardcore XL
Dokonale zpracovaná nerezová hrazda na dva pruty s  vymezovacími matkami 
vhodná ke všem vidličkám série XL.

Zavrtávací rukojeť k vidličkám Hardcore
Užitečný doplněk k vidličkám Hardcore pro jejich pohodlné zavrtání do ztvrdlého terénu.

Vidlička Hardcore
Nerezová vidlička s extrémně efektivním zavrtávacím hrotem. Vnitřní část je z plného nerezového profilu ve 
tvaru písmene D, který zabraňuje protáčení při utažení aretačního šroubu.

Hrazda Hardcore
Kvalitní nerezová hrazda na dva pruty s  vymezovacími matkami, 
vhodná k nerezovým vidličkám Hardcore.

Vidlička Premium
Pevná aluminiová vidlička se zavrtávacím hrotem a velmi kvalitní aretací výsuvu.

Kód
M ‑BSHCST
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Kód Délka
M ‑ABSS90 50 - 90 cm
M ‑ABSS90U 50 - 90 cm
M ‑ABSS90V 50 - 90 cm
M ‑ABSS100 60 - 100 cm
M ‑ABSS100U 60 - 100 cm
M ‑ABSS100V 60 - 100 cm

Kód Délka
M ‑ABSAS90 50 - 90 cm
M ‑ABSAS90U 50 - 90 cm
M ‑ABSAS90V 50 - 90 cm
M ‑ABSAS125 70 - 125 cm
M ‑ABSAS125U 70 - 125 cm
M ‑ABSAS125V 70 - 125 cm

Vidlička hliníková
Klasická teleskopická vidlička s pevným plasto-
vým zámkem s dlouhou životností. Dodává se ve 
verzích U, V a se závitem.

Vidlička kovová
Teleskopická vidlička se slabým průměrem 
a povrchovou úpravou proti zreznutí. 
Dostupná ve verzích U, V a se závitem.

Vidlička hliníková 
s hrotem
Teleskopická vidlička se vsazeným hrotem z plného 
kovu pro snadné zapíchnutí ve tvrdém terénu. 
Dostupná ve verzích U, V a se závitem.

Kód Délka
M ‑FPVAR45 45 cm
M ‑FPVAR75 75 cm

Feederová vidlička Vario
Speciální vidlička, vhodná zejména pro lov na feeder. Umožňuje 
snadné nastavení úhlu prutu a jeho umístění přesně u ruky.

Kód
M ‑RRRE

Koncovky na vidličky / tripody
Šroubovací koncovky z pružného a odolného plastu na vidličky se závitem na vidličky 
a tripody.

Standard U – narrow (zadní koncovka zúžená)

Standard U – wide (zadní koncovka široká)

Standard V (přední kocovka)

Micro U (zadní koncovka Micro - pružná)

Koncovka šroubovací
gumová
Zadní rohatinka z pružné gumy. Spolehlivě udrží i pruty s velkým 
průměrem spodního dílu.

Kód Popis
M ‑SRUN U - úzká
M ‑SRUW U - široká
M ‑SRV V
M ‑SRUM U - micro

Feederová podpěra Multi Foam
Přední podpěra pro lov na feeder.

Feederová podpěra Multi Eva
Variabilní podpěra feederového prutu z EVA pěny.

Kód
M ‑FPMF

Kód
M ‑FPMEVA

Podpěra Simple
Podpěra na prut – vhodná jako zadní podpěra.

Podpěra Multi
Tvarovaná podpěra na prut – vhodná jako přední 
podpěra.

Kód
M ‑FPSIMP

Kód
M ‑FPMULT

Kód Délka
M ‑ABSA90 50 - 90 cm
M ‑ABSA90U 50 - 90 cm
M ‑ABSA90V 50 - 90 cm
M ‑ABSA125 70 - 125 cm
M ‑ABSA125U 70 - 125 cm
M ‑ABSA125V 70 - 125 cm

vidLičky / HrAzdy / podpěry
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Tripod UNI
Kvalitní a  stabilní trojnožka se standardním závitem 
a teleskopickými nohami, pro uchycení podpěr prutů 
nebo jiného příslušenství.

Rolna Team Mivardi II
Luxusní, velmi lehká a přitom masivní rolna, která patří mezi nejkvalitnější na trhu. Je vybavena 
snadnou aretací délky i úhlu nohou. Umožňuje vysunutí do velké výšky i extrémně široký úhel 
rozevření nohou.

Rolna Simple Light
Jednoduchá, lehká a snadno přenosná rolna se čtyřmi 
teleskopickými nohami.

Rolna Match Pro
Praktická rolna s  teleskopickými nohami a  širo-
kými válečky. Umožňuje vysunutí do velké výšky při 
zachování dobré stability.

Rolna Match XL
Nový model rolny s dlouhým hlavním válečkem, rychlesklopnými 
teleskopickými nohami i bočními válečky.

Kód
M ‑RRQ12

Kód
M ‑RRQ12R

Kód
M ‑RR12

Kód
M ‑RR12R

Kód
M ‑TRIUN

Kód
M ‑PRTM2

Kód
M ‑PRSL

Kód
M ‑PRMP

Kód
M ‑PRMXL

Podpěra prutů Quattro 12P
Vlnovka z kvalitního pěnového materiálu pro odložení prutů nebo topsetů. Je vybavena čtyřmi telesko-
pickými nohami se šroubovacím zámkem.

Podpěra prutů Match 12P
Vlnovka z kvalitního pěnového materiálu pro odložení prutů nebo topsetů. Osazena standardním závi-
tem pro upevnění na trojnožku nebo klasické závitové vidličky.

Podpěra prutů Quattro 12P zadní
Vlnovka z kvalitního pěnového materiálu pro odložení prutů nebo topsetů. Je vybavena čtyřmi teleskopickými 
nohami se šroubovacím zámkem. Zadní verze je doplněna krytem proti sjíždění odložených prutů dozadu.

Podpěra prutů Match 12P zadní
Vlnovka z kvalitního pěnového materiálu pro odložení prutů nebo topsetů. Osazena standardním závitem pro upev-
nění na trojnožku nebo klasické závitové vidličky. Zadní verze (12P rear) je doplněna tvarovaným plechovým krytem 
proti sjíždění odložených prutů dozadu.
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Háčky M -Point BN
Dokonale ostrý a  chytlavý háček z  poměrně tenkého, ale 
pevného drátu. Je ho tvar zajišťuje rychlé stočení a zasek-
nutí do spodního pysku i při opatrném nasátí. Mimořádné 
uspěšnosti dosahuje při montáži s kroužkem na vlasu.

Háčky M -Point CS
Lehký a precizně ostrý háček s dlouhým jemným hro-
tem. Speciální zakřivení a dovnitř zahnuté očko zajiš-
ťuje perfektní průnik. Tah při zdolávání působí přesně 
ve směru hrotu a zajišťuje tak dokonalé držení.

Háčky M -Point WG
Univerzální háček s krátkým raménkem, rovným očkem, 
širším obloučkem. Jeho speciální tvar omezuje vyříznutí 
při zdolávání. Mírně dovnitř zahnutý hrot zůstává mnohem 
déle ostrý při lovu na štěrkovém nebo kamenném dně.

Kód Velikost Protihrot
M ‑HREHMPBN04 4 Ano
M ‑HREHMPBN06 6 Ano
M ‑HREHMPBN08 8 Ano
M ‑HREHMPBN04B 4 Ne
M ‑HREHMPBN06B 6 Ne
M ‑HREHMPBN08B 8 Ne

Kód Velikost Protihrot
M ‑HREHMPWG04 4 Ano
M ‑HREHMPWG05 5 Ano
M ‑HREHMPWG06 6 Ano
M ‑HREHMPWG08 8 Ano
M ‑HREHMPWG04B 4 Ne
M ‑HREHMPWG05B 5 Ne
M ‑HREHMPWG06B 6 Ne
M ‑HREHMPWG08B 8 Ne

Háčky M -Point AS
Extrémně pevný háček s kratším raménkem a širším 
obloučkem. Je vhodný pro lov v obtížných lokalitách 
plných vázek a pro silové zdolávání. Háček má velmi 
ostrý rovný hrot a precizně zavřené rovné očko.

Kód Velikost Protihrot
M ‑HREHMPAS02 2 Ano
M ‑HREHMPAS04 4 Ano
M ‑HREHMPAS05 5 Ano
M ‑HREHMPAS06 6 Ano
M ‑HREHMPAS08 8 Ano

podpěry / roLNy / Háčky M ‑poiNt

Háčky M -Point LS
Pevný, ostrý a spolehlivý háček s dlouhým raménkem 
a prodlouženým hrotem, vhodný pro použití v různých 
podmínkách. Dovnitř zahnuté očko usnadňuje přípravu 
řady různých montáží.

Kód Velikost Protihrot
M ‑HREHMPLS04 4 Ano
M ‑HREHMPLS06 6 Ano
M ‑HREHMPLS08 8 Ano
M ‑HREHMPLS06B 6 Ne
M ‑HREHMPLS08B 8 Ne

Kód Velikost Protihrot
M ‑HREHMPCS04 4 Ano
M ‑HREHMPCS05 5 Ano
M ‑HREHMPCS06 6 Ano
M ‑HREHMPCS08 8 Ano
M ‑HREHMPCS04B 4 Ne
M ‑HREHMPCS05B 5 Ne
M ‑HREHMPCS06B 6 Ne
M ‑HREHMPCS08B 8 Ne



Skinline StripShield
A strong, stiff coated hook link with a very supple braid at its core, for multiple rigs in any conditions. The stiff 
coating is easily stripped back but will not break with knot tying. The colour makes it almost invisible on the bottom.

Kód Délka Nosnost Barva
M ‑HRELCSST45 10 m 45 lb Camou zelená

Lead core SuperSoft - Stealth
Olověná šňůrka nejvyšší kvality s atraktivním digitálním maskováním náhodně rozmístěnými černými skvrnami 
na olivově zeleném podkladu. Jemný oplet umožňuje snadné provlékání a vytváření oček. Mimořádně poddajné 
jádro dokonale kopíruje terén.

Kód Délka Nosnost Barva
M ‑HRELCSSC45 10 m 45 lb Camou hnědá

Lead core SuperSoft - Snake camo
Olověná šňůrka nejvyšší kvality. Díky maskování v několika odstínech hnědé barvy dokonale splývá se zabahně-
ným dnem, usazenými listy a větvičkami. Jemný oplet umožňuje snadné provlékání a vytváření oček. Mimořádně 
poddajné jádro dokonale kopíruje terén.

Kód Délka Nosnost Barva
M ‑HREHLSU30 20 m 30 lb Tmavě zelená

Hooklink Survivor
Nepotažená, hustě splétaná šňůrka s extrémní odolností proti oděru. Při své vysoké pevnosti si zachovává relativně 
tenký průměr a dostatečnou poddajnost. Je vhodná pro extrémní lov ve vázkách. Hnědé zbarvení dobře splývá se 
dnem, potopenými větvemi, atd.

Kód Délka Nosnost Barva
M ‑HRESLSSH15 20 m 15 lb Tmavě zelená
M ‑HRESLSSH25 20 m 25 lb Tmavě zelená

Kód Délka Nosnost Barva
M ‑HREFC15 20 m 15 lb Čirá
M ‑HREFC20 20 m 20 lb Čirá

Fluorocarbon
Prémiový 100% fluorocarbon s nulovou viditelností ve vodě a velkou odolností proti oděru. Je vhodný pro přípravu 
tuhých návazců, chod rig nebo zig rig montáží.
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Kaprové montáže

Helikoptérová montáž s quickchange obratlíkem a měkkým ochranným převlekem. Vynikající 
na dlouhé náhozy bez rizika zamotání. Délka 35 cm.

HELICOPTER RIG SYSTEM (+ QC OBRATLÍK + ANTI ‑TANGLE)

Kód Délka
M ‑ACRSHR 35 cm

CHOD RIG SYSTEM (+ ANTI ‑ TANGLE)
Montáž na 45 lb šňůře s olověným jádrem, quickchange obratlíkem pro boční rotující návazec 
a ochranným převlekem. Při lovu na bahnitém dně lze hadičku s obratlíkem posunout do 
větší vzdálenosti od koncového olova. To se zaboří do měkkého dna, ale návazec s nástrahou 
zůstává přístupný rybě. Vynikající na dlouhé náhozy bez zamotání návazce. Délka 80 cm.

Kód Délka
M ‑ACRSLCCR 80 cm

LEAD CORE SAFETY CLIP SYSTEM (+ QC OBRATLÍK + ANTI ‑ TANGLE)

LOOPED LEAD CORE + QC OBRATLÍK

DOUBLE LOOPED LEAD CORE

WEED LOOK CAMO SYSTEM

Nejpopulárnější návazec pro lov na boilies. Připravená 45 lb šňůra s olověným jádrem, kva-
litní závěskou, převlekem na závěsku, quickchange obratlíkem a ochranným převlekem na 
obratlík. Délka 80 cm.

Profesionálně připravená 45lb olověnka se dvěma smyčkami. Délka 80 cm.

Speciální maskovací montáž, zakončená kvalitní závěskou a quickchange obratlíkem. Svým 
vzhledem dokonale imituje vodní řasy a díky měkkému olověnému jádru spolehlivě kopíruje 
dno. Délka 90 cm.

Profesionálně připravená 45 lb olověnka se smyčkou a quickchange obratlíkem. Délka 80 cm.

Kód Délka
M ‑ACRSLCSC 80 cm

Kód Délka
M ‑ACRSLLCQC 80 cm

Kód Délka
M ‑ACRSDLLC 80 cm

Kód Délka
M ‑ACRSWLCS 90 cm
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Kaprové návazce - MTC háčky
CLASSIC BOILIE RIG

Kód Velikost háčku Délka Nosnost
M ‑ACRRCBR02 2 19 cm 25 lb
M ‑ACRRCBR04 4 19 cm 25 lb
M ‑ACRRCBR06 6 19 cm 25 lb

COMBI RIG

Kód Velikost háčku Délka Nosnost
M ‑ACRRCOR02 2 19 cm 25 lb
M ‑ACRRCOR04 4 19 cm 25 lb
M ‑ACRRCOR06 6 19 cm 25 lb

ADJUSTABLE HAIR RIG

Kód Velikost háčku Délka Nosnost
M ‑ACRRAHR02 2 19 cm 25 lb
M ‑ACRRAHR04 4 19 cm 25 lb
M ‑ACRRAHR06 6 19 cm 25 lb

CLASSIC BOILIE RIG EASY WITH SWIVEL
Kód Velikost háčku Délka Nosnost Barva
M ‑ACERRCSB01 1 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRCSB02 2 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRCSB04 4 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRCSC01 1 19 cm 25 lb camou
M ‑ACERRCSC02 2 19 cm 25 lb camou
M ‑ACERRCSC04 4 19 cm 25 lb camou

CLASSIC BOILIE RIG EASY WITH LOOP
Kód Velikost háčku Délka Nosnost Barva
M ‑ACERRCLB02 2 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRCLB04 4 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRCLC02 2 19 cm 25 lb camou
M ‑ACERRCLC04 4 19 cm 25 lb camou

ADJUSTABLE HAIR RIG EASY
Kód Velikost háčku Délka Nosnost Barva
M ‑ACERRAHB02 2 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRAHB04 4 19 cm 25 lb černá
M ‑ACERRAHC02 2 19 cm 25 lb camou
M ‑ACERRAHC04 4 19 cm 25 lb camou

Populární návazec na olivově zelené šňůrce s rovnátkem a převlekem pro upevnění na rychlovýměnném obratlíku. Nosnost 25 lb.

Základní návazec na rychle potápivé šňůrce pro lov na boilies, pelety a další nástrahy s vlasovou montáží. Nosnost 25 lb.

Unikátní návazec s vlasovým rovnátkem na šňůrce MIVARDI Semi Stiff Skinline s extrémně tuhým potahem a měkkým jádrem. Nosnost 25 lb.

Návazec s nastavitelnou délkou vlasu pro navléknutí různě velkých nástrah bez nutnosti použití prodlužovacích zarážek nebo zkracování vlasu. Nosnost 25 lb.

Kaprové návazce EASY
Profesionálně připravené koncové návazce pro lov kaprů s mimořádně výhodným poměrem ceny a kvality. Pro jejich výrobu jsou použity japonské háčky Mivardi MTC s teflonovým 
povrchem a kvalitní návazcové šňůrky i další komponenty. Jsou dostupné s různými velikostmi háčků a několika typy šňůrek.

LINE ‑ALIGNER RIG

Kód Velikost háčku Délka Nosnost
M ‑ACRRLAR02 2 19 cm 25 lb
M ‑ACRRLAR04 4 19 cm 25 lb
M ‑ACRRLAR06 6 19 cm 25 lb
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ELASTICKÉ KROUŽKY NA NÁSTRAHY
Kód Průměr
M ‑ACREBB07 7 mm
M ‑ACREBB10 10 mm

ZARÁŽKY KROUŽKŮ
Kód
M ‑ACRERRS

KULATÉ KROUŽKY
Kód Průměr
M ‑ACRERR31 3,1 mm
M ‑ACRERR37 3,7 mm

KROUŽKY “SLZA”
Kód
M ‑ACRETDR

SILIKONOVÁ HADIČKA 1 M
Kód Průměr
M ‑ACRESIT0818 0,8 x 1,8 mm
M ‑ACRESIT1015 1,0 x 1,5 mm
M ‑ACRESIT1523 1,5 x 2,3 mm

PVC HADIČKA 1 M
Kód Průměr
M ‑ACREPVT1020 1,0 x 2,0 mm

SMRŠŤOVACÍ HADIČKA 3 : 1
Kód Průměr Barva
M ‑ACRES3T1618 1,6 x 1,8 mm tmavě zelená
M ‑ACRES3T2022 2,0 x 2,2 mm tmavě zelená
M ‑ACRES3T2426 2,4 x 2,6 mm tmavě zelená
M ‑ACRES3T1618C 1,6 x 1,8 mm čirá
M ‑ACRES3T2022C 2,0 x 2,2 mm čirá
M ‑ACRES3T2426C 2,4 x 2,6 mm čirá

KLIP NA ČERVY
Kód Průměr Barva
M ‑ACREMC08 8 mm černá
M ‑ACREMC10 10 mm černá
M ‑ACREMC12 12 mm černá

ZARÁŽKY NA PELETY
Kód
M ‑ACREPHSB Zarážky na pelety malé (hnědé - 2x67ks)
M ‑ACREPHLB Zarážky na pelety velké (hnědé - 2x25ks)

ZARÁŽKY NA BOILIES
Kód
M ‑ACREBSVSC Zarážky na boilies V malé (čiré - 2x48ks)
M ‑ACREBSVSB Zarážky na boilies V malé (hnědé - 2x48ks)
M ‑ACREBSVMC Zarážky na boilies V střední (čiré - 2x48ks)
M ‑ACREBSVMB Zarážky na boilies V střední (hnědé - 2x48ks)
M ‑ACREBSHC Zarážky na boilies (čiré - 2x100ks)
M ‑ACREBSHR Zarážky na boilies (červené - 2x100ks)
M ‑ACREBSHY Zarážky na boilies (žluté - 2x100ks)
M ‑ACREBSHB Zarážky na boilies (hnědé - 2x100ks)

přísLušeNství ‑ kAprAřiNA / bižuterie
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PŘEVLEK NA OBRATLÍK MĚKKÝ 40 MM
Kód
M‑ACREATSS

PŘEVLEK NA ZÁVĚSKU 3 mm / 6 mm
Kód
M ‑ACRETRU

QUICK CHANGE OBRATLÍK S KROUŽKEM VEL. 4 (UK 8)
Kód
M ‑ACREQCSR

PEVNOSTNÍ OBRATLÍK S KROUŽKEM VEL. 4 (UK 8)
Kód
M ‑ACRERSR

Kód
M ‑ACREHCS

QUICK CHANGE OBRATLÍK VEL. 4 (UK 8)
Kód
M ‑ACREQCS

PEVNOSTNÍ OBRATLÍK VEL. 4 (UK 8)
Kód
M ‑ACRERS

PŘEVLEK NA OBRATLÍK TUHÝ 58 MM
Kód
M‑ACREATSL

ZÁVĚSKA S KOLÍČKEM
Kód
M ‑ACRESCP

Kód Velikost
M ‑ACRERAS S
M ‑ACRERAL L
M ‑ACRERAXL XL

Kód Barva
M ‑ACREHCB tmavě zelená

Kód Velikost Barva
M ‑ACREBP18 18 mm čirá
M ‑ACREBP24 24 mm čirá

Kód Barva
M ‑ACRERSI tmavě zelená

Vlasová rovnátka
Miniaturní rovnátka háčku. Pomáhají správnému natočení háčku při nasátí 
a vyplivnutí nástrahy. Zvyšují tak úspěšnost záseku a zlepšují zapíchnutí háčku.

Zátěže na vlas
Pružné zátěže na koncovou montáž s wolframovou příměsí.

Heli & Chod korálky
Vynikající doplněk pro tvorbu helikoptérových montáží a chod 
rig montáží na olověné šňůrce nebo silném fluorocarbonu.

Heli / Chod obratlík
Speciální obratlík pro přípravu Heli / Chod montáží. 
Umožňuje rychlou výměnu návazce.

Bait protector
Smršťovací ochrana nástrahy. Vhodná na boilies, 
pelety, atd. Chrání nástrahu před okusováním raky nebo 
bílými rybami. Prodlužuje výdrž nástrahy na háčku.
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Kód
M ‑ACREHCS

PVA SUPRAMESH V TUBĚ
Kód Průměr Délka
M ‑ACPVASMT167 16 mm 7 m
M ‑ACPVASMT227 22 mm 7 m
M ‑ACPVASMT287 28 mm 7 m

PVA SUPRAMESH V NÁVINU
Kód Průměr Délka
M ‑ACPVASMR167 16 mm 7 m
M ‑ACPVASMR1620 16 mm 20 m
M ‑ACPVASMR227 22 mm 7 m
M ‑ACPVASMR2220 22 mm 20 m
M ‑ACPVASMR287 28 mm 7 m
M ‑ACPVASMR2820 28 mm 20 m

PVA ŠŇŮRKA V ZÁSOBNÍKU (4 VLÁKNA)
Kód Délka
M ‑ACPVAS420 20 m

JEHLA STRINGER NEEDLE
Kód
M ‑ACNDSTN

VRTÁČEK BOILIE DRILL
Kód
M ‑ACNDBD

JEHLA BOILIE SPLICING NEEDLE
Kód
M ‑ACNDBSN

JEHLA BOILIE NEEDLE
Kód
M ‑ACNDBON

JEHLA FINE SPLICING NEEDLE
Kód
M ‑ACNDFSN
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Kód
M ‑ACOBRSC

Kód
M ‑ACOMBCU

Nůžky na pletenou šňůru
Vysoce kvalitní nůžky na všechny typy vlasců a pletených 
šňůrek včetně vláken Dyneema s diamantovým brouskem 
háčků v rukojeti.

Klešťové nůžky 
na návazcové materiály
Silné nůžky s trvanlivým ostřím, které snadno a spolehlivě 
přestřihnou každou pletenou šňůrku nebo silný monofil.

Kód
M ‑ACOBACR

Drtič návnad
Užitečná pomůcka k rozdrcení boilies a jiných návnad. 
Je osazena silnými trny z nerezavějící oceli.

H -Bójka
Kvalitní plastová H -bójka v signální oranžové barvě se zátěží. 
Je dodávána s pevným pleteným lankem délky 10 m.

Kód
M ‑ACOPSE

Spodding set
Tento praktický set se skládá z vnadící rakety a markeru.

Kód
M ‑ACOKNTI

Utahovač uzlů
Nezbytná pomůcka pro utahování uzlů a testování 
pevnosti návazců.

Kód
M ‑ACOSKSC

Odstraňovač potahu šňůrky - combi
Užitečná pomůcka pro odstranění potahu svlékacích šňůrek
bez rizika jejich poškození. Slouží zároveň jako utahovač uzlů.

MARKER PROFESSIONAL MULTICOLOR
Kód
M ‑ACOMAPRMC

MARKER PROFESSIONAL DOUBLE SET
Kód
M ‑ACOMAPRO

Kód
M ‑ACOHMARK
M ‑ACOHMARKM



Kód Popis
M ‑SRSUB černá
M ‑SRSUF fluo

Koncovka šroubovací měkká U 
černá / fluo (2 ks)
Luxusní podpěrka prutů z elastického materiálu, která se snadno přizpůsobí různým průměrům rukojeti. 
Varianta Fluo po nasvícení denním světlem nebo baterkou zeleně světélkuje.

příslušenství - kaprařina
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Kód
M ‑RRBC

Kód
M ‑ACOACA

Kód
M ‑ACOQRAD

Kód
M ‑RRSL

Butt -cup rest
Lehká a pevná koncovka na prut, vyrobená z lehkého kovu. Je 
vhodná pro lov na řece, kdy je zapotřebí zdvihnout špičky prutů 
a vést vlasec vzduchem.

Kloubový foto / video adaptér
Spolehlivý a libovolně nastavitelný adaptér z nerezové oceli pro uchycení 
fotoaparátu nebo kamery na vidličku nebo stojan na pruty.

Rychlovýměnný 
adaptér
Adaptér pro všechny standardní závitové vidličky a hrazdy rodpodů. Umožňuje rychlé nasazení 
/ sejmutí hlásičů nebo rohatinek.

Sure -lok rest
Vynikající zadní vidlička s  jednoduchým, ale 100% spolehlivým 
aretačním mechanismem. Bezpečně drží prut a brání jeho posu-
nu. Při zdvihnutí prutu z vidličky se zámek okamžitě uvolní.

Kód
M ‑RRAD

Adjusta -lok rest
Nerezová zadní vidlička s  nastavitelnou šířkou. 
Pružná ramena spolehlivě drží prut, ale umožňují 
snadnou manipulaci.

Pomůcka pro zapichování vidličky / deštníku
Ochrana dlaně při zapichování vidliček se závitovou koncovkou nebo tyče deštníku.

Kód
M ‑ACOUBPR
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KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MINI 2
Kód
M ‑CABOX2

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MINI 4
Kód
M ‑CABOX4

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MINI 3
Kód
M ‑CABOX3

KAPRAŘSKÝ BOX NA NÁVAZCE SINGLE
Kód
M ‑CABOXHLS

KAPRAŘSKÝ BOX NA NÁVAZCE DOUBLE
Kód
M ‑CABOXHLD

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MULTI L
Kód
M ‑CABOXML

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MINI 6
Kód
M ‑CABOX6

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MULTI S
Kód
M ‑CABOXMS

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MINI 8
Kód
M ‑CABOX8

KAPRAŘSKÁ KRABIČKA MULTI XL (sada)
Kód
M ‑CABOXMXL
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Flat Pear
Univerzální tvar zátěž pro lov na stojatých i mírně proudných 
vodách.

Gripper
Zátěž pro lov v proudu nebo na vyvážku. Speciální tvar a výstupky 
omezují pohyb zátěže po dně.

Flat Pear inline

Gripper inline

Kód Hmotnost
M ‑CLSFP200 56 g / 2,00 oz
M ‑CLSFP250 71 g / 2,50 oz
M ‑CLSFP300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSFP350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSFP400 113 g / 4,00 oz

Kód Hmotnost
M ‑CLSGR200 56 g / 2,00 oz
M ‑CLSGR250 71 g / 2,50 oz
M ‑CLSGR300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSGR350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSGR400 113 g / 4,00 oz
M ‑CLSGR500 142 g / 5,00 oz
M ‑CLSGR600 170 g / 6,00 oz
M ‑CLSGR800 227 g / 8,00 oz

Kód Hmotnost
M ‑CLSFPI200 56 g / 2,00 oz
M ‑CLSFPI250 71 g / 2,50 oz
M ‑CLSFPI300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSFPI350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSFPI400 113 g / 4,00 oz

Kód Hmotnost
M ‑CLSGRI200 56 g / 2,00 oz
M ‑CLSGRI250 71 g / 2,50 oz
M ‑CLSGRI300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSGRI350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSGRI400 113 g / 4,00 oz
M ‑CLSGRI500 142 g / 5,00 oz
M ‑CLSGRI600 170 g / 6,00 oz
M ‑CLSGRI800 227 g / 8,00 oz

Distance
Klasický tvar zátěže pro lov na dlouhé vzdálenosti. Aerodynamický 
tvar i optimální poloha těžiště umožňují přesné a dlouhé náhozy.

Distance inline

Kód Hmotnost
M ‑CLSDI300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSDI350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSDI375 106 g / 3,75 oz
M ‑CLSDI400 113 g / 4,00 oz
M ‑CLSDI425 120 g / 4,25 oz

Kód Hmotnost
M ‑CLSDII300 85 g / 3,00 oz
M ‑CLSDII350 99 g / 3,50 oz
M ‑CLSDII375 106 g / 3,75 oz
M ‑CLSDII400 113 g / 4,00 oz
M ‑CLSDII425 120 g / 4,25 oz

kAprová oLovA steALtH

Stealth
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Vrhací tyče Premium
Lehká a vysoce výkonná vrhací tyč s pohodlným úchopem.

Kód Průměr
M ‑TSPREL 28 mm
M ‑TSPREM 22 mm

Kód Průměr
M ‑CASTM 23 mm
M ‑CASTL 29 mm

Vnadící lopatky
Vrhací lopatky z velmi pevného a odolného plastu. Vynikající 
pro vnadění partiklem nebo vrhání koulí method mixu.

Carbo Stick M / L
Luxusní vrhací tyč z vysokomodulovaného uhlíku, zesílená vnější vrstvou z 3 K cross woven carbonu. Díky 
extrémně nízké hmotnosti umožňuje intenzivní vnadění bez rizika únavy a snadé vnadění na dlouhé vzdá-
lenosti. Dodává se s ochranným neoprenovým pouzdrem.

Kód
M ‑ACOTHSPH Standard
M ‑ACOTHSPHL Dlouhá

Tyče k lopatkám
Zesílená rukojeť vhodná ke všem vnadícím lopatkám Mivardi.

Kód
M ‑ACOTHSPMI Malá
M ‑ACOTHSPME Střední
M ‑ACOTHSPLA Velká

M ‑ACOTHSPH

M ‑ACOTHSPHL

M ‑ACOTHSPMI M ‑ACOTHSPME M ‑ACOTHSPLA
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Čluny M -BOAT
Unikátní rybářské nafukovací čluny vyvinuté firmou Mivardi. Liší se od všech standardních nafukovacích člunů na trhu. Jsou vyvinuty speciálně pro použití s elektromotory a tomu je přizpůsoben jejich technický design. Konstrukce 
přídě s dvojitým lomením v kombinaci s velkým úhlem zvýšení přídě a použitými plováky silného průměru zajišťuje unikátní hydrodynamické vlastnosti člunu a tím i schopnost rychlejší jízdy a úspornějšího provozu. Zároveň 
vynikají neobvykle velkým vnitřním prostorem u každé dodávané délky. Verze s nafukovacím kýlem mají díky popsané konstrukci ještě lepší směrovou stabilitu i v silném větru a výborně rozrážejí vlny. Kvalitní mnohovrstvý 
materiál korejské výroby zajišťuje mimořádně nízkou hmotnost. Standardní výbavou všech modelů jsou posuvné lavičky s protiskluzovým povrchem, skládací hliníková vesla, nožní pumpa s funkcí vyfukování, přepravní taška 
a sada na opravu člunu.

M ‑BOAT 230 S / 270 S ‑ Žebrovaná podlaha

Kód Délka Šířka Hmotnost Max. 
výkon motoru

Max. 
počet osob

Maximální 
nosnost

M ‑MB230S 230 cm 131 cm 21,5 kg 2,5 kW 2 320 kg
M ‑MB270S 270 cm 152 cm 28,0 kg 7,5 kW 3 436 kg

Kód Délka Šířka Hmotnost Max. 
výkon motoru

Max. 
počet osob

Maximální 
nosnost

M ‑MB270A 270 cm 152 cm 26,0 kg 7,5 kW 3 436 kg

M ‑BOAT 270 A ‑ Vysokotlaká nafukovací podlážka (airmat)

M ‑BOAT 160 A ‑ Nafukovací vysokotlaká podlaha

Kód Délka Šířka Hmotnost Max. výkon 
motoru

Max. počet 
osob

Maximální 
nosnost

M ‑MB160A 160 cm 98 cm 18 kg 1 kW 1 160 Kg

M ‑BOAT 290 P / 320 P ‑ Pevná podlaha

Kód Délka Šířka Hmotnost Max. výkon 
motoru

Max. počet 
osob

Maximální 
nosnost

M ‑MB290P 290 cm 152 cm 39,5 kg 7,5 kW 4 458 kg
M ‑MB320P 320 cm 152 cm 47,8 kg 11,2 kW 4 + 1 481 kg

přísLušeNství ‑ kAprAřiNA / čLuNy M ‑boAt
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Kód
M‑CSCOUTXLLN20 Zavážecí lodička Carp Scout XL Li-ion 20
M‑CSCOUTLN20 Zavážecí lodička Carp Scout Li-ion 20
M ‑CSCOUTLN10 Zavážecí lodička Carp Scout Li-ion 10
M ‑CSCOUTLA10 Zavážecí lodička Carp Scout LA10

CArP SCouT XL
Carp Scout XL je největší lodička v  celé sérii. Trup je řešen jako tříkomorový 
a uveze až 5 kg návnad ve dvou nezávislých komorách. Velmi snadno se pohybuje 
na hladině a je mimořádně stabilní i ve vlnách. Nové řešení pohonného systému je 
energeticky efektivní a umožňuje plavbu rychlostí 60 m / min.

ZAVážECí LODIČKY

CArP 
SCouT
Nová generace zavážecích lodiček Carp Scout představuje absolutní 
technickou a technologickou špičku na trhu. Nové typy motorů umožňují 
dosáhnout mnohem vyšší rychlosti plavby. Inovovaný dálkový ovladač 
využívá zcela nový software (uživatelské menu) včetně jazykových loka-
lizací (CZ / EN), podrobnější zobrazení výstupu echolotu, stavu baterií 
a  řadu dalších vylepšení. Zcela nový je systém obousměrného pře-
nosu dat neboli samotného řízení lodičky. Nově je využívána frekvence 
2.4 GHz, kde odpadá problematika možného rušení. Nový GPS modul 
je výrazně přesnější při lokalizaci pozice lodičky a společně s novým 
typem elektronického kompasu zajišťují přesnější plavbu v  režimech 
automatické navigace. Všechny řídící komponenty i  dálkový ovladač 
jsou společné pro celou sérii lodiček Carp Scout.

CArP SCouT
Klasický model zavážecí lodičky Carp Scout pokračuje v konstrukčně prověřeném řešení 
tvaru trupu i pohonného systému. Ve dvou nezávislých komorách uveze tato lodička 2 kg 
návnad a dokáže plout rychlostí 60 m / min. Umožňuje velmi rychlou výměnu baterií díky 
snadno odnímatelným krytům hlavní komory, které zároveň spolehlivě brání vniknutí vody. 
Tento model nabízí ideální poměr hmotnosti, přepravní velikosti a výkonu lodičky.

M ‑CSCOUTXLLN20

M ‑CSCOUTLA10
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CArP SCouT Compact
Kompaktní a snadno přenosná verze lodičky Carp Scout. Je vybaven jednou vnadící komorou s kapacitou 2 kg 
krmení. Optimálně navržený pohon i tvar trupu umožňují provoz s nízkou spotřebou energie. I přes malé rozměry 
nabízí Carp Scout Compact kompletní sadu funkcí, shodnou s většími modely.

 

Náhradní baterie pro zavážecí lodě

CArP SCouT Transportní taška na lodičku
Luxusní a  bohatě polstrovaná přepravní taška pro lodičku Carp Scout. Spolehlivě chrání lodičku 
při přepravě a díky nepromokavému materiálu i před deštěm. Praktické kapsy umožňují bezpečné 
uložení ovladače, nabíječek i náhradní sady baterií.

Kód
M ‑CSCOUTC10 Zavážecí lodička Carp Scout Compact 10

Kód
M‑CSCOUTLNACU20 Sada baterií pro Carp Scout Li-ion 20Ah
M ‑CSCOUTLNACU10 Sada baterií pro Carp Scout Li-ion 10Ah
M ‑CSCOUTACU10 Sada baterií pro Carp Scout Li-pol 10Ah

Kód
M ‑TBCS Transportní taška na lodičku Carp Scout
M ‑TBCSXL Transportní taška na lodičku Carp Scout XL

zAvážecí Lodě cArp scout
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Příslušenství k sedačkám

HÁKY NA DĚLIČKU SIMPLE
Kód
M ‑SBAPHS

ROVNÝ DRŽÁK ‑ DLOUHÝ
Kód
M ‑SBASHL2

DRŽÁK L ‑ DLOUHÝ
Kód
M ‑SBALHL2

TELESKOPICKÝ DRŽÁK FEEDER PRO
Kód
M ‑SBATFAP2

TELESKOPICKÝ DRŽÁK FEEDER LIGHT
Kód
M ‑SBATFAL2

ROVNÝ DRŽÁK ‑ KRÁTKÝ
Kód
M ‑SBASHS2

DRŽÁK L ‑ KRÁTKÝ
Kód
M ‑SBALHS2

DRŽÁK NA DEŠTNÍK ‑ KRÁTKÝ
Kód
M ‑SBAUHS2

DRŽÁK NA DEŠTNÍK ‑ DLOUHÝ
Kód
M ‑SBAUHL2

MISKA NA VODU
Kód
M ‑SBAHWB2

Sedačka M100
Jednoduchá a snadno přenosná sedačka se sklopnými teleskopickými nohami, 
opatřenými výkyvnými patkami proti zaboření. Je ideální pro lov na feeder. Výklopné 
patro umožňuje uložení drobného příslušenství.

Kód
M ‑SBM100

PLATO S VANIČKOU
Kód Rozměr
M ‑SBAPAB2 51 x 36 cm

PLATO XL
Kód Rozměr
M ‑SBAPAXL2 51 x 36 cm

PLATO VELKÉ
Kód Rozměr
M ‑SBAAPL2 50 x 30 cm

PLATO MALÉ
Kód Rozměr
M ‑SBAAPS2 39,5 x 24 cm
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Kód Velikost ok Na velikost kbelíku
M ‑RID1734 3,4 mm 17 l
M ‑RID1754 5,4 mm 17 l
M ‑RID2534 3,4 mm 25 l
M ‑RID2554 5,4 mm 25 l
M ‑RID4034 3,4 mm 40 l
M ‑RID4054 5,4 mm 40 l
M ‑RID453024 2,4 mm 45 x 30 cm
M ‑RID302019 1,9 mm 30 x 20 cm

Kód
M ‑GBMTR1
M ‑GBMTR2

Trojité nůžky na žížaly
Trojité nůžky pro nastříhání žížal do krmení na plavanou a feeder.

Pěnová koncovka na děličku
Šroubovací koncovka na děličku z tuhého pěnového materiálu.

Metly na krmení Triangle 1 / Triangle 2
Ideální pomůcka pro rychlé a rovnoměrné navlhčení a rozmíchání krmení bez hrudek. 
V nabídce jsou dva základní tvary, které jsou používány závodníky v celé Evropě.

Síta
Kompletní sortiment kulatých i obdélníkových sít, vhodných na všechny 
používané typy kbelíků. Dodávají se v různých zrnitostech pro použití na 
hrubé nebo jemné krmivo, hlínu, červy nebo patentky.

Kbelík 25 l
Kbelík na krmení z odolného plastu. Kbelík lze doplnit samostatně dodávanou 
vaničkou a víkem a vytvořit tak praktický komplet.

Kbelík 17 l
Kbelík na krmení standardní velikosti 17 l z odolného plastu s uvnitř naznačenou odměrkou. Ke 
kbelíku je možno použít samostatně dodávané víko.

Kód
M ‑GBBU25 Kbelík 25 l
M ‑GBCOV25 Víko na 25 l
M ‑GBBAS Vanička na 25 l
M ‑GBBU17 Kbelík 17 l
M ‑GBCOV17 Víko na 17 l

Kód
M ‑TSCI

Kód
M ‑POBUNG

Struna na amortizér
Nezbytný doplněk pro protažení amortizéru špičkou děličky.

Krmící kalíšky
Sada velmi lehkých plastových kalíšků pro přesné vnadění děličkou. Kalíšky se 
upevňují na závit, umožňující jejich rychlou výměnu.

Duté amortizéry Big Fish
Duté amortizéry, vyrobené dvouvrstvou technologií. Vhodné pro lov 
kaprů a velkých ryb.

Amortizéry Latex
Nejkvalitnější latexové amortizéry. Nyní dostupné v barevném provedení.

Kód Průměr Délka
M ‑XBFHE12 1,2 mm 3 m
M ‑XBFHE15 1,5 mm 3 m
M ‑XBFHE18 1,8 mm 3 m
M ‑XBFHE21 2,1 mm 3 m
M ‑XBFHE23 2,3 mm 3 m
M ‑XBFHE25 2,5 mm 3 m
M ‑XBFHE28 2,8 mm 3 m
M ‑XBFHE35 3,5 mm 3 m

Kód
M ‑XELTH

Kód
M ‑PCSET

Kód Průměr Délka Barva
M ‑XELC2 0,6 mm 6 m modrá
M ‑XELC3 0,7 mm 6 m žlutá
M ‑XELC4 0,8 mm 6 m fialová
M ‑XELC5 0,9 mm 6 m zelená
M ‑XELC6 1,06 mm 6 m žlutá
M ‑XELC8 1,2 mm 6 m červená
M ‑XELC10 1,4 mm 6 m tmavě zelená
M ‑XELC12 1,6 mm 6 m oranžová
M ‑XELC14 1,8 mm 6 m fluo oranžová
M ‑XELC16 2,1 mm 6 m žlutá

sedAčky / přísLušeNství
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Kód Průměr Barva
M ‑LSAURO3 3,0 mm zelená
M ‑LSAURO45 4,5 mm zelená

Kód Průměr Barva
M ‑LSCLONS 0,6 - 1,4 mm zelená
M ‑LSCLONSS 1,5 - 1,9 mm zelená

Kód Délka Nosnost
M ‑WLSL456 45 cm 6,0 kg
M ‑WLSL459 45 cm 9,0 kg

Kód Model Gramáž
M ‑ARR1020 R1 2,00 g
M ‑ARR1030 R1 3,00 g
M ‑ARR1040 R1 4,00 g
M ‑ARR2010 R2 1,00 g
M ‑ARR2015 R2 1,50 g
M ‑ARR2020 R2 2,00 g
M ‑ARR3020 R3 2,00 g
M ‑ARR3030 R3 3,00 g
M ‑ARR3040 R3 4,00 g
M ‑ARR4015 R4 1,50 g
M ‑ARR4020 R4 2,00 g
M ‑ARR4025 R4 2,50 g
M ‑ARR5015 R5 1,50 g
M ‑ARR5020 R5 2,00 g
M ‑ARR5030 R5 3,00 g
M ‑ARR5040 R5 4,00 g

Kód Délka Nosnost
M ‑WLSTH256 25 cm 6,0 kg
M ‑WLSTH359 35 cm 9,0 kg
M ‑WLSTH4512 45 cm 12,0 kg

Kód Délka Nosnost
M ‑WLSSH256 25 cm 6,0 kg
M ‑WLSSH359 35 cm 9,0 kg
M ‑WLSSH4512 45 cm 12,0 kg

Kód Délka Nosnost
M ‑WLSS256 25 cm 6,0 kg
M ‑WLSS359 35 cm 9,0 kg
M ‑WLSS4512 45 cm 12,0 kg

Chemická světélka Aurora
Chemické světélko nejnovější generace s  mimořádně dlouhou výdrží a  jasným 
světlem.

Chemická světélka Clip On
Chemické světélko s mimořádně dlouhou výdrží, určené k přímému nasazení na feederovou 
špičku bez použití dalších adaptérů a pomůcek.

Lanka Predator
Lanka pro lov dravců, potažená tenkou a poddajnou nylonovou vrstvou. Jsou osazena kvalitními pevnost-
ními obratlíky a karabinkami. Dodávají se v různých variantách v balení po dvou kusech nebo v sadách 
na platech.

Hotové udičky na plavanou
Kvalitně připravené udičky s  vyváženým splávkem a  hotovým koncovým návazcem, 
vhodné pro rekreační lov na plavanou.

R1

R2

R3

R4

R5
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splávky

Splávek Alborella
Splávek velmi oblíbeného tužkovitého tvaru pro lov ouklejí na stojatých i tekoucích vodách.

Splávek River 1
Splávek kapkovitého tvaru pro lov na řekách se středním a rychlejším proudem. Vhodný pro nadržování v proudu.

Splávek River 2
Velmi citlivý splávek pro lov na pomalu a středně tekoucích řekách nebo stojatých vodách se silným prouděním a větší hloubkou. Vynikající i pro lov na dlouhý 
teleskopický bič.

Kód Gramáž
M ‑FLALB14 4 x 14
M ‑FLALB16 4 x 16
M ‑FLALB18 4 x 18

Kód Gramáž
M ‑FLR1030 3,00 g
M ‑FLR1040 4,00 g
M ‑FLR1050 5,00 g
M ‑FLR1060 6,00 g
M ‑FLR1080 8,00 g

Kód Gramáž
M ‑FLR2010 1,00 g
M ‑FLR2015 1,50 g
M ‑FLR2020 2,00 g
M ‑FLR2030 3,00 g
M ‑FLR2040 4,00 g
M ‑FLR2050 5,00 g

Splávek Canal 1
Velmi populární tvar splávku pro lov na stojatých a mírně tekoucích vodách s dobře viditelnou, avšak velmi citlivou anténkou.

Kód Gramáž
M ‑FLC1003 0,30 g
M ‑FLC1005 0,50 g
M ‑FLC1007 0,75 g
M ‑FLC1010 1,00 g
M ‑FLC1015 1,50 g

Splávek Lake 1
Citlivý splávek s protáhlým tělíčkem pro jemný lov na stojatých vodách.

Kód Gramáž
M ‑FLL1003 0,30 g
M ‑FLL1005 0,50 g
M ‑FLL1007 0,75 g
M ‑FLL1010 1,00 g

Splávek Lake 2
Extrémně citlivý splávek s hruškovitým tělíčkem pro lov na stojatých nebo velmi pomalu tekoucích vodách.

Kód Gramáž
M ‑FLL2003 0,30 g
M ‑FLL2005 0,50 g
M ‑FLL2007 0,75 g
M ‑FLL2010 1,00 g
M ‑FLL2015 1,50 g

cHeMická světéLkA / LANkA / Hotové udičky / spLávky
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Waggler W1
Předvážený waggler s kvalitní multicolor anténkou.

Splávek S1
Splávek s výměnnou anténkou na chemické světélko 3 mm.

Splávek PT1
Splávek na dravce s možností vložení 4,5 mm světélka.

Splávek S2
Splávek s výměnnou anténkou na chemické světélko 4,5 mm.

Splávek PT2
Průběžný splávek na dravce s  možností vložení 4,5 mm 
světélka.

Splávek S3
Průběžný splávek na dravce s výměnnou anténkou na světélko 4,5 mm.

Splávek PT3
Pevný / průběžný splávek na dravce s možností vložení 4,5 mm 
světélka.

Splávek PT4
Pevný / průběžný splávek na dravce s vnitřním vedením vlasce 
a možností vložení 4,5 mm světélka.

Splávek M1
Splávek pro lov na stojatých i mírně tekoucích vodách s dobře viditelnou anténkou a vodícím očkem 
vlasce na anténce pro vyšší citlivost.

Splávek M3
Splávek kapkovitého tvaru se silnější plastovou anténkou. Vhodný pro lov na řekách s nadržováním 
v proudu.

Waggler W2
Předvážený waggler s dobře viditelnou, nosnou anténkou a křidélky pro delší a přesnější náhozy.

Splávek M4
Splávek s lehce protáhlým tělíčkem pro citlivý lov na tekoucích vodách.

Waggler W3
Waggler s regulovatelnou zátěží pomocí výměnných podložek a kvalitní multicolor anténkou.

Kód Gramáž
M ‑FLS1010 1,00 g
M ‑FLS1020 2,00 g

Kód Gramáž
M ‑FLM4010 1,00 g
M ‑FLM4015 1,50 g
M ‑FLM4020 2,00 g
M ‑FLM4030 3,00 g
M ‑FLM4040 4,00 g
M ‑FLM4050 5,00 g

Kód Gramáž
M ‑FLS2010 1,00 g
M ‑FLS2020 2,00 g
M ‑FLS2030 3,00 g
M ‑FLS2040 4,00 g

Kód Gramáž
M ‑FLPT2040 4,00 g
M ‑FLPT2060 6,00 g
M ‑FLPT2080 8,00 g
M ‑FLPT2100 10 g

Kód Gramáž
M ‑FLM1005 0,50 g
M ‑FLM1075 0,75 g
M ‑FLM1010 1,00 g
M ‑FLM1015 1,50 g

Kód Gramáž
M ‑FLW30601 6 + 1 g
M ‑FLW30801 8 + 1 g
M ‑FLW31001 10 + 1 g
M ‑FLW31201 12 + 1 g

Kód Gramáž
M ‑FLPT1060 6,00 g
M ‑FLPT1080 8,00 g
M ‑FLPT1100 10 g
M ‑FLPT1150 15 g
M ‑FLPT1200 20 g

Kód Gramáž
M ‑FLPT3080 8,00 g
M ‑FLPT3100 10 g
M ‑FLPT3120 12 g
M ‑FLPT3150 15 g
M ‑FLPT3200 20 g

Kód Gramáž
M ‑FLPT4080 8,00 g
M ‑FLPT4100 10 g
M ‑FLPT4120 12 g
M ‑FLPT4150 15 g
M ‑FLPT4200 20 g

Kód Gramáž
M ‑FLW10302 3 + 2 g
M ‑FLW10402 4 + 2 g
M ‑FLW10502 5 + 2 g
M ‑FLW10602 6 + 2 g
M ‑FLW10802 8 + 2 g

Kód Gramáž
M ‑FLW20402 4 + 2 g
M ‑FLW20602 6 + 2 g
M ‑FLW20802 8 + 2 g
M ‑FLW21002 10 + 2 g
M ‑FLW21202 12 + 2 g

Kód Gramáž
M ‑FLM3030 3,00 g
M ‑FLM3040 4,00 g
M ‑FLM3050 5,00 g
M ‑FLM3060 6,00 g
M ‑FLM3080 8,00 g

Kód Gramáž
M ‑FLS3040 4,00 g
M ‑FLS3060 6,00 g
M ‑FLS3100 10 g
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Číslo Kód Rozměr
1 M ‑PB002 100 x 66 x 25 mm
2 M ‑PB003 99 x 65 x 30 mm
3 M ‑PB004 110 x 74 x 32 mm
4 HS‑307 295 x 205 x 60 mm
5 M ‑PB008 133 x 62 x 25 mm
6 M ‑PB009 133 x 62 x 25 mm
7 HS‑011 133 x 72 x 29 mm
8 M ‑PBM ‑DS 145 x 105 x 20 mm
9 HS‑012 122 x 79 x 28 mm

10 HS‑013 166 x 97 x 41 mm
11 M ‑PB015 178 x 94 x 30 mm
12 M ‑PB308 275 x 195 x 45 mm
13 M ‑PB017 178 x 94 x 30 mm
14 HS‑020 178 x 105 x 31 mm
15 M ‑PB032 95 x 35 x 31 mm
16 HS‑309 358 x 235 x 50 mm
17 HS‑022 190 x 134 x 38 mm
18 M ‑PB023 178 x 105 x 31 mm
19 HS‑303 470 x 180 x 90 mm
20 M ‑PB024 209 x 118 x 35 mm
21 M ‑PB026 122 x 105 x 34 mm
22 HS‑305 368 x 214 x 200 mm
23 M ‑PB302 530 x 140 x 85 mm
24 HS‑304 294 x 187 x 150 mm
25 M ‑PB306 340 x 260 x 70 mm

Krabičky
Nabídka plastových krabiček a kufříků představuje ucelený sortiment osvědčených a stále žádaných modelů. Zajímavé jsou dvou a třípatrové kufříky, vyrobené z vysoce odolného plastu. V zavřeném stavu udrží stojícího 
dospělého člověka. Za vynikající ceny vám nabízíme i krabičky na drobné příslušenství, háčky, umělé mušky atd. Řada modelů z naší nabídky krabiček přináší drobné inovace oproti běžně nabízeným typům na trhu. Tyto 
drobné úpravy jsou vedeny snahou maximálně přizpůsobit i toto základní příslušenství praktickým požadavkům rybářů.

Všechny krabičky jsou vyrobeny z plastové hmoty s příměsí silikonu. Umožňují proto bezproblémové přechovávání agresivních gumových twisterů a podobných nástrah.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 11

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24

10 12

25

spLávky / krAbičky
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krmiva

M1 ‑ TEAM MIVARDI
Elitní řada krmení Mivardi v balení 1 kg, určená pro závodní použití a pro situace, kdy potřebujete ryby přitáhnout a  intenzivně 
soustředit na lovném místě. Krmení jsou vyrobena dle úspěšných receptur, vyvinutých reprezentanty několika evropských zemí. 
Obsahují nejkvalitnější komponenty, které se obvykle v komerčních krmivech používají jen minimálně z důvodu jejich vysoké ceny. 
Krmiva M1 lze libovolně kombinovat s ostatními druhy krmení Mivardi a různými doplňky řady Premium Additives. Tímto způsobem 
je možno připravit krmení dle specifických podmínek různých lokalit a požadavků. Přes různé možnosti kombinací však zůstává toto 
krmení jednoduché na přípravu a velice účinné při použití.

M1 – Carp
Silně lepivé krmení světle žluté barvy, které je 
určeno pro lov kaprů a  velkých ryb. Je vhodné 
i  pro přidání do směsí na rychle tekoucí vody. 
Je vynikající pro dopravení velkého množství živé 
návnady na dno. Pracuje pomalu a dlouho udržuje 
ryby v  lovném místě. Obsahuje velké množství 
hrubých částic a  barevných kousků, které však 
nevzlínají, ale drží se na dně.

M1 – Bream
Účinné krmení na cejny střední zrnitosti s  inten-
zivním, velmi sladkým aroma, které spolehlivě 
selektuje především velké cejny. Bronzová barva 
a  střední zrnitost napomáhá vytvoření atraktiv-
ního koberce na dně, ze kterého cejni nasávají 
obsažené hrubé kousky. Toto krmení lze dle 
potřeby kombinovat s  ostatními krmivy M1 
a upravit tak jeho lepivost nebo strukturu.

M1 – Big Roach
Vynikající krmení bronzovo -hnědé barvy 
s obsahem konopí a dalších účinných komponent. 
Je vhodné pro lov velkých plotic nebo pro přípravu 
„univerzálního“ krmení. Výborné výsledky dosa-
huje i použité samostatně. Dobře pracuje na dně 
nebo ve sloupci v závislosti na ostatních přidaných 
složkách. Příjemné, ale ne agresivní aroma láká 
ryby a dlouho je udržuje na lovném místě.

M1 – Bream Pro
Hrubé, sladké krmení výrazně žluté barvy. Je 
určeno na velké cejny a ostatní spodové ryby, pře-
devším při lovu v hlubších tekoucích vodách nebo 
v letních měsících. Vyšší lepivost umožňuje přidání 
velkého množství živé složky.

M1 – Black Roach
Velmi tmavé, téměř černé krmení je vynikající 
pro lov drobných plotic a opatrně beroucích ryb. 
Jemnější struktura ryby nezasytí a  specifické 
aroma je stále intenzivně láká. Přidáním tohoto 
krmení lze zjemnit a  ztmavit ostatní krmiva M1 
a upravit je tak pro použití v čistých nebo chlad-
ných vodách.

M1 – River
Výrazně lepivé krmení zlato -žluté barvy s hrubší 
strukturou, vhodné pro lov na tažných vodách. 
Po navlhčení silně lepí a  je vhodné pro rychlé 
dopravení krmení i se živou složkou ke dnu, kde 
se pomalu rozpadá. Krmení má sladkou chuť 
a velmi stálé aroma.

M1 – Lake
Mírně lepivé krmení středně hrubé struktury, 
které je určeno pro použití na stojatých a mírně 
tekoucích vodách. Výborně pracuje ve sloupci 
a  po utažení nebo smíchání s  lepivými krmivy 
M1 je možné jej rychle dopravit ke dnu, kde 
začíná okamžitě pracovat a  lehce vzlínat. Toto 
krmivo je vhodné vždy kombinovat s jinou směsí 
M1, určenou na konkrétní druh ryby.

KRMENÍ M1 TEAM MIVARDI
Kód Název Hmotnost
M ‑GTM1BREA M1 - Team Mivardi Bream 1 000 g
M ‑GTM1BRHE M1 - Team Mivardi Bream Pro 1 000 g
M ‑GTM1RIVE M1 - Team Mivardi River 1 000 g
M ‑GTM1LAKE M1 - Team Mivardi Lake 1 000 g
M ‑GTM1CARP M1 - Team Mivardi Carp 1 000 g
M ‑GTM1BIRO M1 - Team Mivardi Big roach 1 000 g
M ‑GTM1BLRO M1 - Team Mivardi Black Roach 1 000 g
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D1 – Kapr Med
Úspěšné krmení velmi světlé nažloutlé 
barvy, postavené podle zkušeností českých 
rybářů. Jemné, ale velmi stálé medové 
aroma se ve vodě velmi dobře šíří a udrží 
rybu v  lovném místě velmi dlouhou dobu. 
Přírodní medový extrakt dodává krmení 
přirozenou sladkost a výrazně zvyšuje jeho 
účinnost. Vynikající od jara až do podzimu.

D1 – Kapr Halibut
Vnadící směs tmavé barvy s  lehkým bron-
zovým nádechem a  naprosto originálním 
MIVARDI aroma. Na vývoji se podíleli přední 
odborníci na lov kaprů. Směs je postavená 
především na české vody, a  proto se řadí 
mezi nejúspěšnější na našem trhu. Získala 
si oblibu u tisíců spokojených rybářů.

D1 – Kapr Jahoda
Krmení v  červené barvě s nasládlou chutí 
a  výrazným jahodovým aroma, které 
výborně působí především v  teplejší vodě. 
Nejlépe proto funguje od května do září. Je 
určeno pro lov kaprů na jezerech a rozleh-
lých nádržích, protože dokáže lákat rybu 
i na větší vzdálenosti.

D1 ‑ Plotice Tmavá
Krmení na plotice tmavé barvy, které výborně 
pracuje ve vodě a lehce uvolňuje drobné čás-
tečky ve sloupci. Proto je určené hlavně 
na jezera a rybníky. Výborně funguje i v chlad-
nějších vodách na podzim a na jaře, kdy drob-
nější ryby o běžná krmení nejeví zájem.

D1 ‑ Feeder Řeka
Krmení pro lov s  feederovým nebo klasic-
kým krmítkem vyvinuté mistry ČR v  lovu 
na feeder. Je vhodné pro lov velkých ryb 
na hlubokých vodách nebo pro použití 
na řekách se silnějším proudem. Má lepi-
vou konzistenci a  velmi dobře nese živou 
návnadu.

D1 ‑ Feeder Jezero
Krmení tmavší barvy pro lov s  feederovým 
nebo klasickým krmítkem na stojatých 
vodách nebo středně tekoucích řekách. Tato 
vnadící směs byla vyvinuta předním českými 
specialisty pro lov na feeder.

D1 – DOUBLE POWER
Nejprodávanější a nejúspěšnější krmení posledních let v ČR v novém balení a se zvýšenou účinností. Krmení dosud prodávané jako 
„LORPIO – MIVARDI receptura“ v sáčcích o hmotnosti 1,9 kg získává nový jednotný design a jako bonus byla zvýšena koncentrace obsa-
žených atraktorů. Tato krmiva jsou mimořádně úspěšná díky svému složení, založeném na sušených pečivech, biskvitech, moučkách 
a pražených komponentech, které po navlhčení vytvářejí vynikající konzistenci a umožňují krmení pracovat ve vodě.

D1 – Kapr Ořech
Kapři různé druhy ořechů milují. Na základě 
této léty ověřené zkušenosti bylo postaveno 
toto nové krmení tmavší bronzové barvy 
s jedinečnou recepturou. Jeho příjemná, ne 
však příliš výrazná vůně láká kapry po celý 
rok. Je vhodné i v době, kdy kapři špatně 
berou a jiná návnada je spíše odrazuje.

D1 – Kapr Scopex
Oblíbené krmení bronzovo -žluté barvy 
pro lov v  teplejších měsících roku (kvě-
ten  – září). Krmení po navlhčení získává 
skvělou konzistenci pro použití do krmítek 
i  samostatně. Kvalitní aroma Scopex je 
osvědčenou kapří lahůdkou a jeho účinnost 
je ve většině různorodých podmínek během 
lovu vyzkoušena.

Kód Název Hmotnost
M ‑GD1CANUT D1 - Kapr Ořech 1 900 g
M ‑GD1CASCO D1 - Kapr Scopex 1 900 g
M ‑GD1CAHAL D1 - Kapr Halibut 1 900 g
M ‑GD1CAHON D1 - Kapr Med 1 900 g
M ‑GD1CASTR D1 - Kapr Jahoda 1 900 g
M ‑GD1ROBLA D1 - Plotice Tmavá 1 900 g
M ‑GD1FERIV D1 - Feeder Řeka 1 900 g
M ‑GD1FELAK D1 - Feeder Jezero 1 900 g
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V1 – Kapr Jahoda
Světlé, dobře lepivé krmení načervenalé barvy 
s výbornou konzistencí. Intenzivní jahodové aroma 
spolehlivě láká kapry do lovného místa. Výborně 
funguje především v letních měsících.

V1 – Kapr Magic
Světlé krmení s výrazně ovocným aroma. Působí 
nejlépe v teplejší vodě, a proto je vhodné pro lov 
od května do září. Díky své konzistenci předsta-
vuje ideální nosič živé návnady.

V1 – Kapr Med
Hrubé a sladké krmení žluté barvy s velice příjem-
ným medovým aroma, které udrží kapry dlouhou 
dobu v  lovném místě. Tomu napomáhají i  velké 
hrubé kousky, které kapři s oblibou nasávají.

V1 ‑ Feeder
Spolehlivé základní krmení pro lov na feeder. Jeho 
konzistence po navlhčení zaručuje optimální práci 
ve vodě. Jasně bronzová barva je optimální 
pro univerzální použití na různé druhy ryb.

V1 ‑ Kapr Special
Velmi hrubé krmení žluté barvy s  aktivními 
kousky a  velmi účinným ovocným aroma, které 
kapři doslova milují. Je vhodné k  celoročnímu 
použití. Skvělých výsledků však dosahuje 
v chladném období.

V1 ‑ Kapr Extra
Extra hrubé krmení červené barvy s  aktivními 
kousky. Spolehlivě láká kapry a udrží je v krmném 
místě velmi dlouhou dobu. Jeho nezaměnitelné 
nasládlé a  kořeněné aroma je založeno na 
přírodních ingrediencích. Dobře funguje v průběhu 
celého roku i v případě, kdy ryby nereagují na silně 
aromatizovaná krmiva.

V1 ‑ Fish Mix
Tmavší krmení se středně hrubou strukturou 
a  výrazným aroma rybích mouček. Je vhodné 
pro lov kaprů v chladnější vodě, ale překvapivě fun-
guje i když kapři nereagují na jiná krmení v letních 
měsících.

V1 ‑ Scopex / Vanilka
Velmi světlé a silně aromatické krmení s hrubou 
strukturou a  velkou účinností na kapry a  velké 
ryby. Funguje výborně především v  teplejším 
období.

V1 ‑ Kapr Ořech
Střední zrnitost, světle bronzová barva a příjemné 
aroma ořechů jsou hlavními charakteristikami 
tohoto krmení. Je postaveno převážně na přírodních 
komponentech a  aromatech. Proto funguje velmi 
stabilně bez ohledu na roční období nebo teplotu 
vody.

Kód Název Hmotnost
M ‑GV1CASTR V1 - Kapr Jahoda 3 000 g
M ‑GV1CAHON V1 - Kapr Med 3 000 g
M ‑GV1CAMAG V1 - Kapr Magic 3 000 g
M ‑GV1CAFMI V1 - Kapr Fish Mix 3 000 g
M ‑GV1CASVA V1 - Scopex / Vanilka 3 000 g
M ‑GV1FEEDE V1 - Feeder 3 000 g
M ‑GV1CANUT V1 - Kapr Ořech 3 000 g
M ‑GV1CAEXT V1 - Kapr Extra 3 000 g
M ‑GV1CASPE V1 - Kapr Special 3 000 g

V1 ‑ EXTREME
Nová generace základních krmiv v ekonomicky výhodném 3 kg balení. Krmiva jsou vhodná pro použití do krmítek i pro vnadění rukou. 
Základem těchto krmiv jsou podobně jako u těch nejlepších řad mletá aromatizovaná pečiva, biskvity, semínka a další skutečně účinné 
komponenty. Díky tomu mají krmiva V1 mnohem vyšší účinnost než běžná krmiva za podobnou cenu, která jsou postavena na „ochuce-
ných šrotech“. Již při pohledu na krmení V1 v suchém stavu je zřejmé, že obsahuje skutečné komponenty různých zrnitostí a tím zajišťuje 
správnou konzistenci a optimální práci po vhození do vody.

krMivA
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TECHNOLOGIE 
RVT

V sezóně 2016 dochází k zásadní 
inovaci výrobního procesu boilies 

Rapid díky použití nové technologie 
RVT (Rapid Vaporing Techno-

logy), která je výsledkem našeho 
vlastního vývoje. Tato technologie 
slouží k šetrnému vaření čerstvě 

rolovaných boilies v páře po nejkratší 
potřebnou dobu a v nejnižší potřebné 

teplotě. Tento proces zachovává 
maximum účinných látek a zvyšuje 
celkovou efektivitu nástrah. Boilies, 

vyrobené s využitím technologie 
RVT mají lepší vzhled (kompaktnější 

povrch) a lépe uvolňují potravní 
signál (nejsou tolik uzavřené).

Celý sortiment kaprových návnad a  nástrah Rapid 
je kompletně vyvinut značkou Mivardi a  vyráběn 
na našich vlastních výrobních linkách v  ČR. Nejvyšší 
a  střední řady hotových boilies a  pelet obsahují řadu 
unikátních a vysoce účinných složek jako předtrávený pro-
teinový koncentrát CPSP90, krillové moučky, játrové extrakty, 
100% olihňovou moučku, specifické směsi koření, atraktorů, 
tekutých potrav, esenciálních olejů,  atd. Značka Mivardi je 
rovněž certifikovaným partnerem společnosti Haith’s a proto 
v  našich produktech naleznete originální Robin Red. Tyto 
ingredience zajišťují vysokou a přirozenou atraktivitu našich 
nástrah. Ve všech recepturách jsou využity kvalitní esence, 

které pro sortiment RAPID připravuje anglická laboratoř, spe-
cializovaná na vývoj a výrobu esencí pro rybářské návnady. 
Tyto esence splňují přísné požadavky (stabilita v čase, atd.), 
které běžná aromata určená primárně pro potravinářský 
průmysl často nemusí splňovat. Hotové boilies Rapid se 
odlišují od většiny komerčních boilies svým specifickým 
a bohatým složením i použitím pravých vajec ve všech kva-
litativních řadách.

R ‑FACTOR
Unikátní tekuté aditivum, vyvinuté fir-
mou Mivardi. Jeho základním cílem je 
maximálně šetrná stabilizace a kon-
zervace hotových boilies a dalších 

produktů (boilie, pasty, Pop Up, atd.). 
Nemění přitom pH ani chuťové 

vlastnosti boilies. Použití R -FACTORu 
zajišťuje i optimální konzistenci 

(tvrdost) boilies a přitom nebrání uvol-
ňování aroma a potravního signálu do 
okolí. Mezi „vedlejší efekty“ při použití 
této složky patří možnost dosáhnout 
lepší a výraznější barevnosti boilies, 
protože R -FACTOR podporuje účinek 
barevných pigmentů a jejich vazbu 

na pevné částečky směsí. Další 
vlastností je zajímavé chování kuličky 

po jejím vhození do vody. Během 
krátké doby se na jejím povrchu 

vytvoří tenká měkká vrstva, která se 
postupně zvětšuje směrem do středu 
kuličky. Ta však stále zůstává kom-
paktní a vydrží nastražená i déle než 
24 hodin (v závislosti na podmínkách 

konkrétní lokality).

RAPID
NÁVNADY A NÁSTRAHY

NávNAdy A NástrAHy rApid



rAPID
CHAMPIoN
PLATINuM

B17
Toto netradičně postavené boilies představuje skutečně 
těžký kalibr pro vaše rybářské výpravy. Základ tvoří 
nejkvalitnější rybí moučky, doplnění výraznou porcí krillu 
a krevet. Chuť je zpočátku velmi sladká a následně 
přichází v silně pálivou. Intenzivní aroma mořských 
komponent a kořeněných výtažků je dokresleno mírným 
nádechem ovocného mixu vybraných bobulovin. Tato 
nástraha během ročního testování na nejrůznějších 
lokalitách překonala veškerá očekávání. Výborné výsledky 
dává celoročně včetně brzkého jara.
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rAPID CHAMPIoN 
PLATINuM

Jestliže hledáte nástrahu bez kompromisů, zvolte Rapid Champion Platinum. Jsou v něm použity 
nejlepší dostupné ingredience. Je předurčeno k lovu těch nejmazanějších kaprů, kteří se naučili rozli-
šovat kvalitu od kvantity. Maximální množství sypkých složek je před výrobou extrudováno. Toto boilies 
obsahuje velké množství kvalitních tekutých potrav včetně nových vynikajících esencí „Made in UK“ 

a esenciálních olejů. Použití R -FACTORu zajišťuje dokonalou stabilizaci a mimořádně šetrnou konzervaci. 
Optimální konzistence a tvrdost umožňuje velkou výdrž po nastražení (až 24 hod). Vysušením lze dále zvýšit jeho 
výdrž a odolnost vůči bílým rybám.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RABOCPB170215 Rapid Boilies Champion Platinum - B17 180 g 15 mm
M ‑RABOCPB170918 Rapid Boilies Champion Platinum - B17 950 g 18 mm
M ‑RABOCPB170924 Rapid Boilies Champion Platinum - B17 950 g 24 mm
M ‑RABOCPCLI0215 Rapid Boilies Champion Platinum - Crazy Liver 180 g 15 mm
M ‑RABOCPCLI0918 Rapid Boilies Champion Platinum - Crazy Liver 950 g 18 mm
M ‑RABOCPCLI0924 Rapid Boilies Champion Platinum - Crazy Liver 950 g 24 mm
M ‑RABOCPSTO0215 Rapid Boilies Champion Platinum - Vyzutý Tonda 180 g 15 mm
M ‑RABOCPSTO0918 Rapid Boilies Champion Platinum - Vyzutý Tonda 950 g 18 mm
M ‑RABOCPSTO0924 Rapid Boilies Champion Platinum - Vyzutý Tonda 950 g 24 mm
M ‑RABOCPSEA0215 Rapid Boilies Champion Platinum - Sea 180 g 15 mm
M ‑RABOCPSEA0918 Rapid Boilies Champion Platinum - Sea 950 g 18 mm
M ‑RABOCPSEA0924 Rapid Boilies Champion Platinum - Sea 950 g 24 mm
M ‑RABOCPDES0215 Rapid Boilies Champion Platinum - Devil Squid 180 g 15 mm
M ‑RABOCPDES0918 Rapid Boilies Champion Platinum - Devil Squid 950 g 18 mm
M ‑RABOCPDES0924 Rapid Boilies Champion Platinum - Devil Squid 950 g 24 mm

rAPID HArD BALLS
Tyto tvrdé nástrahy jsou postaveny na stejných mixech jako 
hotové boilies Rapid. Mají velmi dlouhou výdrž při nastražení 
pod háček. Můžete je s úspěchem použít na řekách nebo 
jezerech se spodními proudy. Představují optimální volbu 
v situacích, kdy vaše lovné místo navštěvují i hejna drob-
ných ryb a likvidují všechny běžné nástrahy.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAHBCPB170118 Rapid Hard Balls Champion Platinum - B17 150 g 18 mm
M ‑RAHBCPB170124 Rapid Hard Balls Champion Platinum - B17 150 g 24 mm
M ‑RAHBCPCLI0118 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Crazy Liver 150 g 18 mm
M ‑RAHBCPCLI0124 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Crazy Liver 150 g 24 mm
M ‑RAHBCPSTO0118 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Vyzutý Tonda 150 g 18 mm
M ‑RAHBCPSTO0124 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Vyzutý Tonda 150 g 24 mm
M ‑RAHBCPSEA0118 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Sea 150 g 18 mm
M ‑RAHBCPSEA0124 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Sea 150 g 24 mm
M ‑RAHBCPDES0118 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Devil Squid 150 g 18 mm
M ‑RAHBCPDES0124 Rapid Hard Balls Champion Platinum - Devil Squid 150 g 24 mm
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rAPID
CHAMPIoN
PLATINuM

CRAZY LIVER
Neokoukané, účinné, selektivní 
a především maximálně játrové. 
To je nové boilies Crazy Liver, 
vyrobené s vysokým podílem 
suchých i tekutých játrových 
extraktů a s přídavkem čerstvých 
vepřových jater. Celkové aroma 
citlivě dokresuje kvalitní játrová 
esence Made in UK.

rAPID
CHAMPIoN
PLATINuM

VYZUTÝ TONDA
Kapři a především větší jedinci s oblibou 
vyhledávají rozkládající se potravu. Tu jim 
signalizuje osobitý, pro člověka mnohdy 
až nepříjemný zápach. Působí na ně jako 
magnet, kterému nemohou odolat. Toto 
boilies, postavené z kvalitních rybích mouček, 
extraktů a tekutých potrav, je doplněno velmi 
specifickým, silně zapáchajícím aromatem. 
To je výsledkem našeho vlastního vývoje. 
Skládá se z několika složek, proto je prakticky 
nemožné jej napodobit.

rAPID
CHAMPIoN
PLATINuM

SEA
Toto boilies již několik let dokazuje na 
mnoha těžkých a hlavně „divokých“ 
vodách svoji schopnost zmást i ty 
nejopatrnější kapry. Obsahuje spoustu 
čistě přírodních složek, které velké 
ryby s oblibou vyhledávají. Připomíná 
jim proto přirozenou potravu a kapři 
při jeho konzumaci ztrácejí všechna 
podezření. Každý rok zaznamenává 
toto boilies řadu trofejních úlovků i na 
svazových vodách.

rAPID
CHAMPIoN
PLATINuM

DEVIL SQUID
Není jednoduché zlepšovat boilies, které zaznamenalo tolik úspě-
chů na všech typech vod jako Oliheň od CDB / Mivardi. Tato tra-
diční receptura však prošla zásadním vylepšením především díky 
novým zdrojům pravé olihňové moučky a enzymaticky upraveného 
proteinového koncentrátu CPSP90. Díky přirozenému růžovému 
zabarvení olihňové moučky je Devil Squid vyráběna v decentní 
červené barvě. Velká část sypkých složek je před výrobou čerstvě 
extrudována. Specifické aroma, vyráběné ve spolupráci s anglickou 
laboratoří je díky použití R -FACTORu mimořádně stálé a příjemně 
intenzivní. Velkou výhodou nové Devil Squid je rychlý nástup 
a přitom zachování úspěšnosti i při dlouhodobém vnadění.

boiLies cHAMpioN pLAtiNuM / rApid HArd bALLs
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Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RABOEXCAG0918 Rapid Boilies Excellent - Kapří guláš 950 g 18 mm
M ‑RABOEXCAG0924 Rapid Boilies Excellent - Kapří guláš 950 g 24 mm
M ‑RABOEXCHE0918 Rapid Boilies Excellent - Cherry 950 g 18 mm
M ‑RABOEXCHE0924 Rapid Boilies Excellent - Cherry 950 g 24 mm
M ‑RABOEXMOC0918 Rapid Boilies Excellent - Monster Crab 950 g 18 mm
M ‑RABOEXMOC0924 Rapid Boilies Excellent - Monster Crab 950 g 24 mm

Univerzálně použitelná řada boilies s rychlejším nástupem. Najdete zde sladkou, kořeněnou 
i rybí variantu. Boilies Rapid Excellent je vhodné i na kratší vycházky, kdy nemáme čas 
na rozkrmení a pozvolné rozjetí krmného místa. Vzhledem k použitým ingrediencím a vyvá-
ženému složení jej však ryby ochotně přijímají i po několika dnech. Díky použití R -FACTORu 
toto boilies začíná pracovat krátce po vhození do vody, ale nastražené vydrží i 24 hodin 

(v závislosti na podmínkách konkrétní lokality). Aroma jednotlivých druhů jsou vždy výsledkem našeho 
vlastního vývoje, a proto působí na kapry neokoukaně.

BoILIES

rAPID 
EXCELLENT
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rAPID EXCELLENT

CHERRY
Na kapry musí působit doslova omamně. Jinak si jen 
těžko můžeme vysvětlit intenzitu záběrů na tuto lahůdku. 
Specifické aroma naší vlastní výroby, složené z několika 
kvalitních esencí, funguje od brzkého jara do nejpozdějšího 
podzimu. Toto boilies vždy mějte s sebou při svých výpra-
vách. Často funguje jako eso v rukávu, když ostatní příchutě 
nepřinášejí úspěch.

rAPID EXCELLENT

KAPŘÍ GULÁŠ
Tuto recepturu není třeba představovat. Pracuje opravdu 
rychle a chytá kapry prakticky všude, kam spadne. Vysoce 
atraktivní aroma je kombinováno s kořenící přísadou ze tři-
nácti 100% přírodních složek. Silná, kořeněná příchuť kapry 
přitahuje jako magnet. Je vynikající na silně zabahněných 
vodách, protože nenatahuje pach bahna. Použití R -FACTORu 
podporuje stabilní uvolňování atraktivního signálu po dobu 
mnoha hodin.

rAPID EXCELLENT

MONSTER CRAB
Úplně nová řada boilies Rapid. Tyto rychle působící nástrahy 
fungují i při krátkých, jednodenních vycházkách. Stejně tak 
je můžete požít v situacích, kdy ryby nejsou příliš aktivní. 
Složení mixu a vysoký podíl extrudovaných složek podpo-
ruje práci ve studené vodě. Kvalitní esence a výrazné barvy 
zajišťují vysokou atraktivitu i bez použití boosterů. Optimální 
konzistence a použití R -FACTORu umožňují snadné nastra-
žení (propíchnutí) a zároveň velkou výdrž.

boiLies exceLLeNt
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rAPID EASY CATCH

ANANAS + N.BA.
Mimořádně přesvědčivé výsledky během 
testování tohoto boilies potvrdily jeho 
účinnost nejen při lovu kaprů na stude-
ných vodách. Dobře funguje i na velké 
amury nebo při lovu v letních měsících, 
kdy kapři nejsou přes den příliš aktivní.

rAPID EASY CATCH

ČESNEK + CHILLI
Velmi účinná kombinace dobře stravitelného mixu 
s velkým podílem extrudovaných složek, pravého 
chilli koření a mimořádně kvalitního esenciálního 
oleje z česneku. I nízké dávkování v tomto případě 
zajišťuje silné aroma, které skvěle funguje na 
začátku sezóny a svojí atraktivitou se uplatňuje 
i v dalších měsících roku.

rAPID EASY CATCH

CHOBOTNICE + ASA
Dobře vyvážený mix s podílem ptačího zobu, 
přizpůsobený pro dobrou práci ve vodě a rychlý 
nástup záběrů. Kvalitní esence, vyvinutá pro 
tuto nástrahu, spolu s vysoce aromatickým 
extraktem z asafoetidy zajišťují intenzivní „vůni“ 
této nástrahy.

rAPID EASY CATCH

ANGLICKÁ JAHODA
Aromaticky, barevně i chuťově výrazné boilies 
s přirozeně působícím jahodovým aroma. 
Přináší záběry velmi rychle a bez předchozího 
masivního vnadění. Lze jej použít celoročně. 
Vyvážený mix z extrudovaných složek a ptačích 
zobů zajišťuje dobrou práci i ve studené vodě.

BoILIES

rAPID 
EASY CATCH

Oblíbená a cenově příznivá řada boilies Rapid. Tyto rychle působící nástrahy fungují i při krátkých, jednodenních vycházkách. Stejně tak je můžete požít v situacích, kdy 
ryby nejsou příliš aktivní. Složení mixu a vysoký podíl extrudovaných složek podporuje práci ve studené vodě. Kvalitní esence a výrazné barvy zajišťují vysokou atraktivitu 
i bez použití boosterů. Optimální konzistence a použití R -FACTORu umožňují snadné nastražení (propíchnutí) a zároveň velkou výdrž.

BoILIES
rAPID MuLTI MIX

Ekonomicky výhodná směs různých druhů a velikostí boilies Rapid 
určená pro masivní vnadění. Převážnou část tvoří boilies z rybích, 
případně kořeněných mixů. V menším množství jsou zastoupeny 
i sladké druhy boilies.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RABOEAANB0918 Rapid Boilies Easy Catch - Ananas + N.BA. 950 g 18 mm
M ‑RABOEAANB0924 Rapid Boilies Easy Catch - Ananas + N.BA. 950 g 24 mm
M ‑RABOEAGCH0918 Rapid Boilies Easy Catch - Česnek + Chilli 950 g 18 mm
M ‑RABOEAGCH0924 Rapid Boilies Easy Catch - Česnek + Chilli 950 g 24 mm
M ‑RABOEAOCA0918 Rapid Boilies Easy Catch - Chobotnice + ASA 950 g 18 mm
M ‑RABOEAOCA0924 Rapid Boilies Easy Catch - Chobotnice + ASA 950 g 24 mm
M ‑RABOEAENS0918 Rapid Boilies Easy Catch - Anglická jahoda 950 g 24 mm
M ‑RABOEAENS0924 Rapid Boilies Easy Catch - Anglická jahoda 950 g 24 mm

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RABOMIX25 Rapid Boilies Multi mix 2,5 kg mix
M ‑RABOMIX50 Rapid Boilies Multi mix 5 kg mix
M ‑RABOMIX100 Rapid Boilies Multi mix 10 kg mix

boiLies eAsy cAtcH / boiLies MuLti Mix
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BoILIE SMĚS
CRAZY LIVER

BoILIE SMĚS
B17

BoILIE SMĚS
VYZUTÝ TONDA

BoILIE SMĚS
SEA

BoILIE SMĚS
DEVIL SQUID

rAPID BoILIE SMĚSI
Suché směsi na výrobu bolies s originálním složením mixu, používaným při výrobě hoto-
vých boilies Rapid Champion Platinum. Jejich použití umožňuje snadnou přípravu čerstvého 
boilies s perfektním výsledkem a jistotou mimořádně kvalitního složení. Bližší informace 
o  jednotlivých variantách se shodují s popisem našich hotových boilies stejných názvů. 

Domácí příprava boilies umožňuje výrobu různých průměrů a tvarů, úpravu konzistence dle aktuálních 
podmínek, vlastní dávkování nebo jiné experimenty s přidaným aroma, atd.

Kód Název Hmotnost
M ‑RABMCPB1730 Rapid Boilie Mix Champion Platinum - B17 3 kg
M ‑RABMCPCLIS30 Rapid Boilie Mix Champion Platinum - Crazy Liver 3 kg
M ‑RABMCPSTO30 Rapid Boilie Mix Champion Platinum - Vyzutý Tonda 3 kg
M ‑RABMCPSEA30 Rapid Boilie Mix Champion Platinum - Sea 3 kg
M ‑RABMCPDES30 Rapid Boilie Mix Champion Platinum - Devil Squid 3 kg

Kód Název Příchuť Počet
M ‑RAMCSTRED MagiCorn Stops - Červené neutrální 15
M ‑RAMCSTYEL MagiCorn Stops - Žluté neutrální 15
M ‑RAMCSTORA MagiCorn Stops - Oranžové neutrální 15
M ‑RAMCSTMAG MagiCorn Stops - Magická záře neutrální 15

Kód Název Barva Počet
M ‑RAMCPSTR MagiCorn Pop Up - Jahoda mix 15
M ‑RAMCPSCO MagiCorn Pop Up - Scopex mix 15
M ‑RAMCPGAR MagiCorn Pop Up - Česnek mix 15
M ‑RAMCPFIS MagiCorn Pop Up - Ryba mix 15
M ‑RAMCPSWE MagiCorn Pop Up - Sladká kukuřice žlutá 15

Magicorn
Plovoucí umělá zrnka kukuřice reálného tvaru i velikosti, dostupná v různých příchutích.

Magicorn stoppers
Vlasové zarážky ve tvaru kukuřičných zrnek dostupné ve třech 
výrazných barvách a v luminiscenční verzi.

Kód Název Příchuť Počet
M ‑RAMCPMAG MagiCorn Pop Up - Magická záře neutrální 15
M ‑RAMCSSMAG MagiCorn Slow Sink - Magická záře neutrální 15

boiLie sMěsi / r ‑FActor Liquid

r ‑FACTor
LIQuID
Unikátní tekutá přísada značky 
Mivardi, určená pro domácí 
výrobu boilies z  dodávaných suchých směsí. 
S  tímto doplňkem dosáhnete perfektní konzi-
stence a  stability vyrobeného boilies v  čase. 
R -FACTOR rovněž pomáhá dokonalému roznesení 
přidaného aroma v  mixu a  jeho rovnoměrnému 
uvolňování. Jedna lahvička přísady R -FACTOR 
je určena pro výrobu boilies z  jednoho balení 
suché směsi.

Kód Název Objem
M ‑RALARFA25 R -FACTOR liquid 250 ml

Magicorn
nite glow
Luminiscenční, plovoucí nebo pomalu klesající 
imitace kukuřičných zrnek, která po nasvícení 
umělým zdrojem světla září zelenou barvou.
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rAPID PoP uP 
DuMBELLS rEFLEX

Exkluzivní série reflexních plovoucích boilies a  dumbells s  vynikajícími 
fyzikálními vlastnostmi. Mají optimální tuhost, nedrolí se a lze je snadno 
propíchnout nebo rozkrojit. Svojí velkou vzplývavostí předčí většinu stan-
dardních Pop Up na trhu. Ve vodě vydrží několik dní bez změny barvy nebo 
ztráty vzplývavosti. Jsou vyrobeny na výrobní lince Mivardi v ČR. Esence 

a chuťové stimulátory jsou obsaženy přímo ve směsi, což umožňuje dlouhodobé uvol-
ňování aroma a potravního signálu do okolí nástrahy (na rozdíl od mnoha jiných Pop Up 
na trhu, které jednotlivé značky nakupují v neutrálních verzích a následně je povrchově 
aromatizují a balí do prodejních obalů).

pop up reFLex

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPRNEU7010 Rapid Pop Up Reflex - Neutral 50 g 10 mm
M ‑RAPRNEU7014 Rapid Pop Up Reflex - Neutral 70 g 14 mm
M ‑RAPRNEU7018 Rapid Pop Up Reflex - Neutral 70 g 18 mm
M ‑RAPRCLI7010 Rapid Pop Up Reflex - Crazy Liver 50 g 10 mm
M ‑RAPRCLI7014 Rapid Pop Up Reflex - Crazy Liver 70 g 14 mm
M ‑RAPRCLI7018 Rapid Pop Up Reflex - Crazy Liver 70 g 18 mm
M ‑RAPRDES7010 Rapid Pop Up Reflex - Devil Squid 50 g 10 mm
M ‑RAPRDES7014 Rapid Pop Up Reflex - Devil Squid 70 g 14 mm
M ‑RAPRDES7018 Rapid Pop Up Reflex - Devil Squid 70 g 18 mm
M ‑RAPRSOF7010 Rapid Pop Up Reflex - Magic fruit 50 g 10 mm
M ‑RAPRSOF7014 Rapid Pop Up Reflex - Magic fruit 70 g 14 mm
M ‑RAPRSOF7018 Rapid Pop Up Reflex - Magic fruit 70 g 18 mm
M ‑RAPRMOC7010 Rapid Pop Up Reflex - Monster Crab 50 g 10 mm
M ‑RAPRMOC7014 Rapid Pop Up Reflex - Monster Crab 70 g 14 mm
M ‑RAPRMOC7018 Rapid Pop Up Reflex - Monster Crab 70 g 18 mm
M ‑RAPRCHE7010 Rapid Pop Up Reflex - Cherry 50 g 10 mm
M ‑RAPRCHE7014 Rapid Pop Up Reflex - Cherry 70 g 14 mm
M ‑RAPRCHE7018 Rapid Pop Up Reflex - Cherry 70 g 18 mm
M ‑RAPRGAR7010 Rapid Pop Up Reflex - Česnek 50 g 10 mm
M ‑RAPRGAR7014 Rapid Pop Up Reflex - Česnek 70 g 14 mm
M ‑RAPRGAR7018 Rapid Pop Up Reflex - Česnek 70 g 18 mm
M ‑RAPRANB7010 Rapid Pop Up Reflex - Ananas + N.BA. 50 g 10 mm
M ‑RAPRANB7014 Rapid Pop Up Reflex - Ananas + N.BA. 70 g 14 mm
M ‑RAPRANB7018 Rapid Pop Up Reflex - Ananas + N.BA. 70 g 18 mm
M ‑RADRNEU7018 Rapid Dumbells Reflex - Neutral 70 g 18 mm
M ‑RADRCLI7018 Rapid Dumbells Reflex - Crazy Liver 70 g 18 mm
M ‑RADRDES7018 Rapid Dumbells Reflex - Devil Squid 70 g 18 mm
M ‑RADRSOF7018 Rapid Dumbells Reflex - Magic fruit 70 g 18 mm
M ‑RADRMOC7018 Rapid Dumbells Reflex - Monster Crab 70 g 18 mm
M ‑RADRCHE7018 Rapid Dumbells Reflex - Cherry 70 g 18 mm
M ‑RADRGAR7018 Rapid Dumbells Reflex - Česnek 70 g 18 mm
M ‑RADRANB7018 Rapid Dumbells Reflex - Ananas + N.BA. 70 g 18 mm



125124

pop up / pAstA proActive / geLový AtrAktor

Kód Název Objem
M ‑RABPPAB17 Rapid Boilie Paste ProActive - B17 150 g
M ‑RABPPACLI Rapid Boilie Paste ProActive - Crazy Liver 150 g
M ‑RABPPASTO Rapid Boilie Paste ProActive - Vyzutý Tonda 150 g
M ‑RABPPASEA Rapid Boilie Paste ProActive - Sea 150 g
M ‑RABPPADES Rapid Boilie Paste ProActive - Devil Squid 150 g
M ‑RABPPACAG Rapid Boilie Paste ProActive - Kapří guláš 150 g
M ‑RABPPACHE Rapid Boilie Paste ProActive - Cherry 150 g
M ‑RABPPAMOC Rapid Boilie Paste ProActive - Monster Crab 150 g
M ‑RABPPAANB Rapid Boilie Paste ProActive - Ananas + N.BA. 150 g
M ‑RABPPAGCH Rapid Boilie Paste ProActive - Česnek + Chilli 150 g
M ‑RABPPAOCA Rapid Boilie Paste ProActive - Chobotnice + ASA 150 g
M ‑RABPPAENS Rapid Boilie Paste ProActive - Anglická jahoda 150 g

rAPID PASTE ProACTIVE
Inovovaná série obalovacích past s okamžitým efektem 
a dlouhou trvanlivostí na nástraze. Velmi dobře drží na 
hotovém boilies i na Pop Up kuličkách. Tyto nové pasty 
jsou složeny z  originálního boilie mixu daného druhu 
boilies, přísad pro dosažení požadované konzistence 

a rozpustnosti, esencí, tekutých potrav a R -FACTORu. Ihned po vho-
zení do vody se pasta začne pozvolna omývat a uvolňovat výrazný 
potravní signál do okolí nástrahy. Okolo nástrahy se tvoří lehký zákal.

Kód Název Hmotnost
M ‑RAGACLI Rapid Gel Attractor - Crazy Liver 50 g
M ‑RAGASTO Rapid Gel Attractor - Vyzutý Tonda 50 g
M ‑RAGASEA Rapid Gel Attractor - Sea 50 g
M ‑RAGADES Rapid Gel Attractor - Devil Squid 50 g
M ‑RAGACAG Rapid Gel Attractor - Kapří guláš 50 g
M ‑RAGACHE Rapid Gel Attractor - Cherry 50 g
M ‑RAGAMOC Rapid Gel Attractor - Monster Crab 50 g

rAPID
GELoVý ATrAkTor

Prášková směs atraktorů, kvalitních rybích proteinů, 
enzymovaných jater a  dalších specifických složek, 
které vysílají intenzivní potravní signál. Na povrchu 
namočené nástrahy, obalené v  tomto prášku, se ihned 
vytvoří gelová vrstva. Ta se po nahození velmi pomalu 

rozpouští a vytváří chuťovou stopu. Vynikající doplněk nejen pro zvýšení 
atraktivity jakékoliv nástrahy – nejenom boilies a pelet!

rAPID PoP uP
Výrazně inovovaná série plovoucích boilies. Nově pou-
žitá výběrová korková drť výborně drží aroma a zároveň 
zajišťuje velký výtlak. Kulička Pop Up spolehlivě zdvihne 
stejně velkou nebo i větší kuličku klasického boilies. Sou-
částí každé Pop Up směsi je i výrazné procento originál-

ního boilie mixu příslušného druhu boiles. Tím je zajištěno uvolňování 
potravního signálu podobně jako při nastražení kuličky klasického 
boilies. Použití R -FACTORu takto připravené Pop Up spolehlivě stabi-
lizuje a napomáhá dosažení optimální konzistence a  tvrdosti kuličky, 
usnadňující její nastražení bez použití vrtáčku.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPUB17 Rapid Pop Up - B17 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUCLI Rapid Pop Up - Crazy Liver 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUSTO Rapid Pop Up - Vyzutý Tonda 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUSEA Rapid Pop Up - Sea 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUDES Rapid Pop Up - Devil Squid 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUCAG Rapid Pop Up - Kapří guláš 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUCHE Rapid Pop Up - Cherry 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUMOC Rapid Pop Up - Monster Crab 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUANB Rapid Pop Up - Ananas + N.BA. 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUGCH Rapid Pop Up - Česnek + Chilli 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUOCA Rapid Pop Up - Chobotnice + ASA 70 g 14 + 18 mm
M ‑RAPUENS Rapid Pop Up - Anglická jahoda 70 g 14 + 18 mm
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rAPID AMINoLIQuID
Série pečlivě připravených a účinných tekutých potrav / boosterů, vhodných pro zvýšení atraktivity pelet 
nebo boilies před vnaděním nebo jejich nastražením. Obsahují rozpustné proteinové extrakty, játrové 
výtažky, aminokyseliny a kvalitní esence. Doporučujeme jejich použití do method mixů (0,5 - 1 lahvičku 
na 1 balení method mixu). Vynikající jsou pro důkladné zalití směsi drobných pelet a drcených boilies, 
určené pro přípravu drobných PVA punčošek a jejich připíchnutí k nastražené montáži.

rAPID LIQuID FooD
Nová řada prémiových tekutých potrav, dodávaných ve své přiro-
zené koncentraci bez zbytečného ředění. I zkušení kapraři snadno 
rozeznají jejich vysokou kvalitu při prvním vyzkoušení. Jsou vhodné 
pro vlastní přípravu boilies ze směsí i  pro zatraktivnění návnad. 
Nerozpouštějí PVA, dobře fungují při přípravě vlastních stick mixů.

Kód Název Objem
M ‑RAALB17 Rapid Aminoliquid - B17 250 ml
M ‑RAALCLI Rapid Aminoliquid - Crazy Liver 250 ml
M ‑RAALSTO Rapid Aminoliquid - Vyzutý Tonda 250 ml
M ‑RAALSEA Rapid Aminoliquid - Sea 250 ml
M ‑RAALDES Rapid Aminoliquid - Devil Squid 250 ml
M ‑RAALCAG Rapid Aminoliquid - Kapří guláš 250 ml
M ‑RAALCHE Rapid Aminoliquid - Cherry 250 ml
M ‑RAALMOC Rapid Aminoliquid - Monster Crab 250 ml

Kód Název Objem
M ‑RALFLIV Rapid Liquid Food - Játra 250 ml
M ‑RALFKRI Rapid Liquid Food - Krill 250 ml
M ‑RALFSAL Rapid Liquid Food - Losos 250 ml
M ‑RALFTUN Rapid Liquid Food - Tuńák 250 ml

Kód Název Objem
M ‑RADICLI Rapid Dip - Crazy Liver 100 ml
M ‑RADISTO Rapid Dip - Vyzutý Tonda 100 ml
M ‑RADISEA Rapid Dip - Sea 100 ml
M ‑RADIDES Rapid Dip - Devil Squid 100 ml
M ‑RADICAG Rapid Dip - Kapří guláš 100 ml
M ‑RADICHE Rapid Dip - Cherry 100 ml
M ‑RADIMOC Rapid Dip - Monster Crab 100 ml
M ‑RADIANB Rapid Dip - Ananas + N.BA. 100 ml
M ‑RADIGCH Rapid Dip - Česnek + Chilli 100 ml
M ‑RADIOCA Rapid Dip - Chobotnice + ASA 100 ml
M ‑RADIENS Rapid Dip - Anglická jahoda 100 ml

Kód Název Objem
M ‑RAFLDES Rapid Flavour - Devil Squid 50 ml
M ‑RAFLCLI Rapid Flavour - Crazy Liver 50 ml
M ‑RAFLMOC Rapid Flavour - Monster Crab 50 ml
M ‑RAFLOCT Rapid Flavour - Chobotnice 50 ml
M ‑RAFLSOF Rapid Flavour - Magic fruit 50 ml
M ‑RAFLENS Rapid Flavour - Anglická jahoda 50 ml
M ‑RAFLCHE Rapid Flavour - Cherry 50 ml
M ‑RAFLPIN Rapid Flavour - Ananas 50 ml
M ‑RAFLGAR Rapid Flavour - Česnek 50 ml
M ‑RAFLASA Rapid Flavour - Asafoetida 50 ml

rAPID DIP
Vynikající doplněk pro zatraktivnění boiliesu, pelet ale i  různých foukaček a podobných nástrah. 
Pomůže vám především při kratších vycházkách, kdy potřebujete mít velmi atraktivní nástrahy. Stačí 
pouze namočit a nahodit. Délka namočení závisí na typu nástrahy. Extrudu stačí máčet jen pár 
vteřin ale boilie můžete macerovat i několik hodin. Dlouhodobé máčení doporučujeme především na 
zabahněných vodách. Nástraha nebude tolik přijímat pach bahna a maximálně zesílí potravní signál.

rAPID FLAVour
Čisté esence nejvyšší kvality, vhodné pro vlastní výrobu boilies 
nebo pro silné zatraktivnění nástrahy.

Liquid Food / AMiNoLiquid



127126

FLAvour / dip



rAPID kuLIČkoVÉ PELETY 
Unikátní výrobek, který nenajdete téměř u žádného jiného výrobce kaprových návnad 
a nástrah. Kulatý tvar a tvrdost shodná s boilies umožňují vrhání kobrou na extrémní 
vzdálenosti. Z hlediska složení a chování ve vodě se však jedná o vysoce účinné pelety. 
Díky unikátní technologii výroby začínají pracovat velmi rychle, postupně se na povrchu 
omývají, ale i přesto ve vodě dlouho vydrží. Jsou překvapivě účinné při nastražení 

na háček, kde v závislosti na proudění a teplotě vody vydrží až 12 hodin. Ryby je zpravidla přijímají 
rychleji a ochotněji než boilies a to i bez předchozího silného vnadění.

129128

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RARPSTO0918 Rapid kuličkové pelety - Vyzutý Tonda 950 g 18 mm
M ‑RARPDES0918 Rapid kuličkové pelety - Devil Squid 950 g 18 mm
M ‑RARPCLI0918 Rapid kuličkové pelety - Crazy Liver 950 g 18 mm
M ‑RARPCAG0918 Rapid kuličkové pelety - Kapří Guláš 950 g 18 mm
M ‑RARPCHE0918 Rapid kuličkové pelety - Cherry 950 g 18 mm
M ‑RARPSTO0924 Rapid kuličkové pelety - Vyzutý Tonda 950 g 24 mm
M ‑RARPDES0924 Rapid kuličkové pelety - Devil Squid 950 g 24 mm
M ‑RARPCLI0924 Rapid kuličkové pelety - Crazy Liver 950 g 24 mm
M ‑RARPCAG0924 Rapid kuličkové pelety - Kapří Guláš 950 g 24 mm
M ‑RARPCHE0924 Rapid kuličkové pelety - Cherry 950 g 24 mm
M ‑RARPSTO2518 Rapid kuličkové pelety - Vyzutý Tonda 2,5 kg 18 mm
M ‑RARPDES2518 Rapid kuličkové pelety - Devil Squid 2,5 kg 18 mm
M ‑RARPCAG2518 Rapid kuličkové pelety - Kapří guláš 2,5 kg 18 mm
M ‑RARPCHE2518 Rapid kuličkové pelety - Cherry 2,5 kg 18 mm
M ‑RARPCLI2518 Rapid kuličkové pelety - Crazy Liver 2,5 kg 18 mm
M ‑RARPSTO2524 Rapid kuličkové pelety - Vyzutý Tonda 2,5 kg 24 mm
M ‑RARPDES2524 Rapid kuličkové pelety - Devil Squid 2,5 kg 24 mm
M ‑RARPCAG2524 Rapid kuličkové pelety - Kapří guláš 2,5 kg 24 mm
M ‑RARPCHE2524 Rapid kuličkové pelety - Cherry 2,5 kg 24 mm
M ‑RARPCLI2524 Rapid kuličkové pelety - Crazy Liver 2,5 kg 24 mm

kuLičkové peLety



PELETY

rAPID 
EXTrEME
Speciální série skutečně extrémních pelet. Jsou 
vyrobeny zcela bez přídavku esencí. I přesto mají silné 
aroma, které vždy vychází z  hlavní složky, použité 
v konkrétním druhu pelety. Maximální množství složek 
je před výrobou extrudováno pro zajištění výborné 
stravitelnosti. Tradičně rychlá účinnost pelet se v případě 
řady Rapid Extreme spojuje s  vyšší selektivností 
a účinností i při delší době vnadění lovného místa. Tyto 
vlastnosti jsou obvykle výsadou nejvyšších řad boilies 
a jen těžko je naleznete u jiných pelet na trhu.

129128

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPEXEPR0116 Rapid pelety Extreme - Enzymatic protein 150 g 16 mm
M ‑RAPEXEPR0120 Rapid pelety Extreme - Enzymatic protein 150 g 20 mm
M ‑RAPEXEPR1004 Rapid pelety Extreme - Enzymatic protein 1 kg 4 mm
M ‑RAPEXEPR1016 Rapid pelety Extreme - Enzymatic protein 1 kg 16 mm
M ‑RAPEXEPR1020 Rapid pelety Extreme - Enzymatic protein 1 kg 20 mm

ENZYMATIC ProTEIN
Maximálně našlapaná peleta s jemným, ale velmi stabilním aroma, získaným pouze z použitých surovin (bez přidání samostatných 
esencí). Jejím základem je enzymaticky upravený rybí proteinový koncentrát CPSP90 doplněný o kvalitní rybí moučky, rozpustné 
proteiny a další extrakty. Tato peleta je vhodná pro lov na silně prochytávaných vodách. Její účinnost neklesá ani po několika 
dnech vnadění.

SPICED ProTEIN
Vysoce atraktivní peleta plná kvalitních surovin včetně enzymaticky upravené moučky CPSP90. Její složení je doplněno o kořenící 
přísadu. Ta pomáhá k dosažení záběrů i v situaci, kdy ryby velmi opatrně přijímají potravu. Vzhledem k absenci aroma neklesá 
účinnost této pelety ani při dlouhodobém vnadění.

roBIN rED
Příznačný název jasně vypovídá o klíčové složce této pelety. Kvalitní základ z extrudovaných surovin, rybích mouček a proteinových 
výtažků je doplněn o originální Robin Red od firmy Haith’s. Na rozdíl od některých podobně pojmenovaných výrobků na trhu se 
tedy jedná o opravdové Robin Red pelety a tomu odpovídá i jejich účinek.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPEXRRE0116 Rapid pelety Extreme - Robin Red 150 g 16 mm
M ‑RAPEXRRE0120 Rapid pelety Extreme - Robin Red 150 g 20 mm
M ‑RAPEXRRE1004 Rapid pelety Extreme - Robin Red 1 kg 4 mm
M ‑RAPEXRRE1016 Rapid pelety Extreme - Robin Red 1 kg 16 mm
M ‑RAPEXRRE1020 Rapid pelety Extreme - Robin Red 1 kg 20 mm

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPEXSPR0116 Rapid pelety Extreme - Spiced protein 150 g 16 mm
M ‑RAPEXSPR0120 Rapid pelety Extreme - Spiced protein 150 g 20 mm
M ‑RAPEXSPR1004 Rapid pelety Extreme - Spiced protein 1 kg 4 mm
M ‑RAPEXSPR1016 Rapid pelety Extreme - Spiced protein 1 kg 16 mm
M ‑RAPEXSPR1020 Rapid pelety Extreme - Spiced protein 1 kg 20 mm

peLety extreMe
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Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPECHA1004 Rapid pelety Classic - Halibut 1 kg 4 mm
M ‑RAPECHA1008 Rapid pelety Classic - Halibut 1 kg 8 mm
M ‑RAPECHA1012 Rapid pelety Classic - Halibut 1 kg 12 mm
M ‑RAPECHA1016 Rapid pelety Classic - Halibut 1 kg 16 mm
M ‑RAPECHA1020 Rapid pelety Classic - Halibut 1 kg 20 mm
M ‑RAPECHA2504 Rapid pelety Classic - Halibut 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPECHA2508 Rapid pelety Classic - Halibut 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPECHA2512 Rapid pelety Classic - Halibut 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPECHA2516 Rapid pelety Classic - Halibut 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPECHA2520 Rapid pelety Classic - Halibut 2,5 kg 20 mm
M ‑RAPECHA10004 Rapid pelety Classic - Halibut 10 kg 4 mm
M ‑RAPECHA10008 Rapid pelety Classic - Halibut 10 kg 8 mm
M ‑RAPECHA10012 Rapid pelety Classic - Halibut 10 kg 12 mm
M ‑RAPECHA10016 Rapid pelety Classic - Halibut 10 kg 16 mm
M ‑RAPECHA10020 Rapid pelety Classic - Halibut 10 kg 20 mm
M ‑RAPECRH1004 Rapid pelety Classic - Red Halibut 1 kg 4 mm
M ‑RAPECRH1008 Rapid pelety Classic - Red Halibut 1 kg 8 mm
M ‑RAPECRH1012 Rapid pelety Classic - Red Halibut 1 kg 12 mm
M ‑RAPECRH1016 Rapid pelety Classic - Red Halibut 1 kg 16 mm
M ‑RAPECRH1020 Rapid pelety Classic - Red Halibut 1 kg 20 mm
M ‑RAPECRH2504 Rapid pelety Classic - Red Halibut 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPECRH2508 Rapid pelety Classic - Red Halibut 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPECRH2512 Rapid pelety Classic - Red Halibut 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPECRH2516 Rapid pelety Classic - Red Halibut 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPECRH2520 Rapid pelety Classic - Red Halibut 2,5 kg 20 mm
M ‑RAPECRH10004 Rapid pelety Classic - Red Halibut 10 kg 4 mm
M ‑RAPECRH10008 Rapid pelety Classic - Red Halibut 10 kg 8 mm
M ‑RAPECRH10012 Rapid pelety Classic - Red Halibut 10 kg 12 mm
M ‑RAPECRH10016 Rapid pelety Classic - Red Halibut 10 kg 16 mm
M ‑RAPECRH10020 Rapid pelety Classic - Red Halibut 10 kg 20 mm

PELETY
rAPID CLASSIC

Populární „olejové“ pelety v příchutích Halibut a Red Halibut 
dostupné v široké nabídce průměrů. Všechny průměry kromě 
4 a 8 mm jsou dodávány s  dírkou a  umožňují tedy snadné 
nastražení. Jejich výroba probíhá na naší vlastní výrobní lince 
z kvalitních ingrediencí, používaných pro výrobu boilies.

peLety cLAssic / peLety MuLti Mix

PELETY 
rAPID MuLTI MIX
Směs různých velikostí, příchutí a  druhů pelet Rapid v  ekonomicky výhodném balení, 
vhodná pro rozsáhlé vnadění.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPEMIX50 Pelety Rapid - Multi Mix 5 kg mix
M ‑RAPEMIX100 Pelety Rapid - Multi mix 10 kg mix
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Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPEECSTR1004 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 1 kg 4 mm
M ‑RAPEECSTR1008 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 1 kg 8 mm
M ‑RAPEECSTR1012 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 1 kg 12 mm
M ‑RAPEECSTR1016 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 1 kg 16 mm
M ‑RAPEECPIN1004 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 1 kg 4 mm
M ‑RAPEECPIN1008 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 1 kg 8 mm
M ‑RAPEECPIN1012 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 1 kg 12 mm
M ‑RAPEECPIN1016 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 1 kg 16 mm
M ‑RAPEECSQU1004 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 1 kg 4 mm
M ‑RAPEECSQU1008 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 1 kg 8 mm
M ‑RAPEECSQU1012 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 1 kg 12 mm
M ‑RAPEECSQU1016 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 1 kg 16 mm
M ‑RAPEECGAR1004 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 1 kg 4 mm
M ‑RAPEECGAR1008 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 1 kg 8 mm
M ‑RAPEECGAR1012 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 1 kg 12 mm
M ‑RAPEECGAR1016 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 1 kg 16 mm
M ‑RAPEECSTR2504 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPEECSTR2508 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPEECSTR2512 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPEECSTR2516 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPEECPIN2504 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPEECPIN2508 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPEECPIN2512 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPEECPIN2516 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPEECSQU2504 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPEECSQU2508 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPEECSQU2512 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPEECSQU2516 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPEECGAR2504 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPEECGAR2508 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPEECGAR2512 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPEECGAR2516 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPEECSTR10004 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 10 kg 4 mm
M ‑RAPEECSTR10008 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 10 kg 8 mm
M ‑RAPEECSTR10012 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 10 kg 12 mm
M ‑RAPEECSTR10016 Rapid pelety Easy Catch - Jahoda 10 kg 16 mm
M ‑RAPEECPIN10004 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 10 kg 4 mm
M ‑RAPEECPIN10008 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 10 kg 8 mm
M ‑RAPEECPIN10012 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 10 kg 12 mm
M ‑RAPEECPIN10016 Rapid pelety Easy Catch - Ananas 10 kg 16 mm
M ‑RAPEECSQU10004 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 10 kg 4 mm
M ‑RAPEECSQU10008 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 10 kg 8 mm
M ‑RAPEECSQU10012 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 10 kg 12 mm
M ‑RAPEECSQU10016 Rapid pelety Easy Catch - Oliheň 10 kg 16 mm
M ‑RAPEECGAR10004 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 10 kg 4 mm
M ‑RAPEECGAR10008 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 10 kg 8 mm
M ‑RAPEECGAR10012 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 10 kg 12 mm
M ‑RAPEECGAR10016 Rapid pelety Easy Catch - Česnek 10 kg 16 mm

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPESC1004 Rapid pelety SweetCorn 1 kg 4 mm
M ‑RAPESC1008 Rapid pelety SweetCorn 1 kg 8 mm
M ‑RAPESC1012 Rapid pelety SweetCorn 1 kg 12 mm
M ‑RAPESC1016 Rapid pelety SweetCorn 1 kg 16 mm
M ‑RAPESC2504 Rapid pelety SweetCorn 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPESC2508 Rapid pelety SweetCorn 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPESC2512 Rapid pelety SweetCorn 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPESC2516 Rapid pelety SweetCorn 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPESC10004 Rapid pelety SweetCorn 10 kg 4 mm
M ‑RAPESC10008 Rapid pelety SweetCorn 10 kg 8 mm
M ‑RAPESC10012 Rapid pelety SweetCorn 10 kg 12 mm
M ‑RAPESC10016 Rapid pelety SweetCorn 10 kg 16 mm

PELETY
rAPID SwEETCorN

Atraktivní pelety s  maximálním podílem extrudované kukuřice. Jejich hlavní 
výhodou je vynikající stravitelnost a vysoká atraktivita. Mají velmi příjemné nasládlé 
aroma mléčné kukuřice. Díky pečlivě sestavené receptuře a  pokročilé výrobní 
technologii spolehlivě pracují již několik minut po zakrmení bez ohledu na teplotu 
vody. K úplnému rozpuštění dojde v závislosti na průměru a teplotě vody během 

několika desítek minut až několika hodin. Velmi dobře absorbují nejrůznější boostery a  tekuté 
potravy, které umožní jejich další zatraktivění a zároveň prodlouží dobu rozpadu.

PELETY
rAPID EASY CATCH

Vysoce atraktivní pelety s okamžitým účinkem a rychlou rozpustností. Jsou vyrobeny 
ze 100% extrudovaných složek, zajišťujících výbornou stravitelnost a spolehlivé 
fungování i ve studené vodě. Kvalitní esence zvyšují jejich atraktivitu. Již několik 
minut po vhození do vody začínají vytvářet atraktivní lehce zbarvený, aromatizovaný 
oblak a uvolňují drobné částečky do sloupce. Vyznačují se poměrně krátkou dobou 

rozpadu max. několika hodin (v závislosti na průměru a teplotě vody). Dobu rozpadu lze snadno 
prodloužit zalitím tekutými potravami.

peLety sweetcorN / peLety eAsy cAtcH
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peLety turbo / Feederové peLety

PELETY 
rAPID FEEDEr

Drobné 8 mm pelety s  dírkou. Jejich složení 
s  okamžitým účinkem je určeno pro lov bez 
předchozího masivního krmení. Reagují na ně 
téměř všechny druhy ryb. Často znamenají 
překvapivou cestu k  ulovení velkého kapra 

v situaci, kdy kapři nereagují na žádnou nástrahu. Mezi rybáři 
si získaly velikou oblibu. Svoji velkou účinnost pravidelně 
potvrzují na různých kaprařských závodech.

PELETY
rAPID TurBo

Nová série pelet s  extrémně rychlým účinkem. Zahájení rozpadu je prakticky 
okamžité a  ke kompletnímu rozpadu dochází v  závislosti na teplotě vody 
a  použitém průměru pelet během 10 - 60  minut. Jsou určeny k  rychlému 
rozkrmení místa. Směs s  vysokým podílem olejnatých semen napomáhá 
intenzivnímu uvolňování částic i chuťové stopy do celého vodního sloupce. Proto 

jsou pelety turbo vhodné jako speciální návnada při použití metody zig rig. Pelety neobsahují 
přidané aroma ani barvivo a jsou vyrobeny ze 100% přírodních složek.

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAFPSTO Feederové pelety Rapid - Vyzutý Tonda 100 g 8 mm
M ‑RAFPDES Feederové pelety Rapid - Devil Squid 100 g 8 mm
M ‑RAFPCAG Feederové pelety Rapid - Kapří guláš 100 g 8 mm
M ‑RAFPCHE Feederové pelety Rapid - Cherry 100 g 8 mm
M ‑RAFPHAL Feederové pelety Rapid - Halibut 100 g 8 mm
M ‑RAFPRHA Feederové pelety Rapid - Red Halibut 100 g 8 mm

Kód Název Hmotnost Průměr
M ‑RAPETRA2504 Rapid pelety - Turbo 2,5 kg 4 mm
M ‑RAPETRA2508 Rapid pelety - Turbo 2,5 kg 8 mm
M ‑RAPETRA2512 Rapid pelety - Turbo 2,5 kg 12 mm
M ‑RAPETRA2516 Rapid pelety - Turbo 2,5 kg 16 mm
M ‑RAPETRA10004 Rapid pelety - Turbo 10 kg 4 mm
M ‑RAPETRA10008 Rapid pelety - Turbo 10 kg 8 mm
M ‑RAPETRA10012 Rapid pelety - Turbo 10 kg 12 mm
M ‑RAPETRA10016 Rapid pelety - Turbo 10 kg 16 mm
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MetHod Mix / rApid box

METHoD MIX 

rAPID CHAMPIoN
Obsahuje drcené boilie a  pelety, rozpustné proteiny, rybí moučku, játrový prášek 
a další lákavé komponenty. Je to opravdu našlapaná záležitost vhodná do těžkých 
podmínek, jaké jsou na neprochytávaných vodách, kde kapři neznají boilie 
a potřebujeme je přimět k spolupráci, nebo na kaprových závodech. Rozmícháváme 
jej zpravidla vodou. Pro zvýšení atraktivity přimíchejte Aminoliquid Rapid (20 - 50 ml / kg) 
shodné nebo podobné příchutě jako boilies, na které budete lovit.

METHoD MIX 

rAPID EXCELLENT
Velký pomocník při lovu kaprů při kratších vycházkách nebo pro nastartování lovného 
místa. Jeho složení se podobá boilie mixům, ale je výrazně hrubší pro lepší rozpad ve 
vodě. Úkolem method mixu je vytvoření lákavého zákalu, předání potravního signálu 
do vodního sloupce a stažení ryb do našeho loviště. Na tekoucí vody je vhodné přidat 
až 30% těžké hlíny. Pro zvýšení účinnosti použijte Aminoliquid Rapid (20-50 ml / kg) 
se stejným nebo podobným aroma jako použité nástrahy.

Kód Název Hmotnost
M ‑RAMMCHA30 Method mix Rapid Champion 3000 g
M ‑RAMMEXC30 Method mix Rapid Excellent 3000 g

rAPID BoX
Exkluzivní plastová vědra na návnady s transparentním víkem 
v mimořádně atraktivním designu Rapid. Dodávají se ve dvou 
velikostech.

Kód Název Objem
M ‑RABOX Rapid Box 5,80 l
M ‑RABOXXL Rapid Box XL 11 l
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Kód Velikost
M ‑MCW3IN1M M
M ‑MCW3IN1L L
M ‑MCW3IN1XL XL
M ‑MCW3IN1XXL XXL
M ‑MCW3IN13XL 3XL
M ‑MCW3IN14XL 4XL
M ‑MCW3IN15XL 5XL

MCW 3in1 Hardcore set
Nekompromisní oblek vyvinutý pro náročné rybáře. Vrchní bunda a kalhoty 
s inovativním systémem tří vrstev a dvou membrán zajišťují nekompromisní 
komfort, nepromokavost a prodyšnost. Pokud by se minimální množství vody 
ve skutečně extrémních situacích dostalo skrz první membránu (na vnější 
vrstvě), bude s jistotou zachyceno druhou membránou (na prostřední vrstvě). 
Samozřejmě obě tyto membrány jsou stejně prodyšné, a tím zajišťují kon-
stantní odvod par. Tento vícevrstvý systém efektivně chrání i proti větru. Vněj-
ší vrstva je tvořena z odolného ripstop materiálu, kombinovaného s vysoce 
oděruvzdorným materiálem na ramenou, kolenou a zadní části kalhot. Oba 
tyto materiály mají pokročilou hydrofobní úpravu. Tato impregnace výrazně 
zvyšuje celkovou úroveň ochrany proti vlhku a dešti a snižuje špinění oble-
ku. Funkční vnitřní bunda je odepínatelná, lehká, hřejivá a dobře prodyšná. 
Optimálně navržený střih umožňuje pohodlné sezení i chození, stejně jako 
nahazování, vnadění nebo zdolávání ryby bez omezení pohybu. Lemy rukávů 
i nohavic jsou nastavitelné pomocí širokých suchých zipů. Táhla zipů jsou 
prodloužena šňůrkami a umožňují snadné uchopení i v rukavicích.
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obLečeNí

Kód Velikost
M ‑XPS2IN1S S
M ‑XPS2IN1M M
M ‑XPS2IN1L L
M ‑XPS2IN1XL XL
M ‑XPS2IN1XXL XXL
M ‑XPS2IN13XL XXXL

Xtra Performance Set 2in1
Dokonale funkční oblek pro aktivní trávení času u  vody a  ostatní outdoorové aktivity 
v nepříznivých podmínkách. Je vyroben z mimořádně lehkého třívrstvého laminátu M-TECH1512 
s vodním sloupcem 15000mm a prodyšností 12000g/m2/24h. Samozřejmostí jsou podlepené švy 
a  značkové vodotěsné zipy. Pečlivě navržený střih je přizpůsoben aktivnímu pohybu, nahazování 
i sezení. Bunda je vybavena odepínatelnou kapucí, dvěma vnějšími kapsami na zip, vnitřní kapsou 
na mobilní telefon, pružnou stahovací šňůrkou v pase a kvalitními suchými zipy pro stažení rukávů. 
Kalhoty mají tři kapsy vpředu a  jednu vzadu. Všechny uzavíratelné na zip. Zipy ve spodní části 
nohavic usnadňují oblékání a pásky se suchými zipy umožňují snadné stažení nohavic. Elastický pas 
se spolehlivým zapínáním usnadňuje výběr správné velikosti a přispívá k velmi pohodlnému nošení.
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Kód Velikost
M ‑MCWTSHUS S
M ‑MCWTSHUM M
M ‑MCWTSHUL L
M ‑MCWTSHUXL XL
M ‑MCWTSHUXXL XXL
M ‑MCWTSHU3XL XXXL

Triko MCW Hunter
Luxusní bavlněné tričko s lemováním okolo krku, decentními logy Mivardi 
a MCW (Mivardi Carp Wear) a moderními potisky na hrudi i zádech.

Kšiltovky TMW

Čepice MCW

Kód Velikost Barva
M ‑TMWCAPR Universální červená
M ‑TMWCAPW Universální bílá

Kód Velikost
M ‑MCWCAPR Universální Rebel
M ‑MCWCAPF Universální Flat
M ‑MCWHATT Universální Kulich

Kód Velikost
M ‑MCWHTSS S
M ‑MCWHTSM M
M ‑MCWHTSL L
M ‑MCWHTSXL XL
M ‑MCWHTS2XL XXL
M ‑MCWHTS3XL 3XL

Kód Velikost
M ‑MCWTSMCS S
M ‑MCWRTM M
M ‑MCWRTL L
M ‑MCWRTXL XL
M ‑MCWRTXXL XXL
M ‑MCWTSMC3XL XXXL

Kód Velikost Barva
M ‑TSGGS S Šedá
M ‑TSGGM M Šedá
M ‑TSGGL L Šedá
M ‑TSGGXL XL Šedá
M ‑TSGG2XL XXL Šedá
M ‑TSGG3XL 3XL Šedá
M ‑TSGDS S Tmavá
M ‑TSGDM M Tmavá
M ‑TSGDL L Tmavá
M ‑TSGDXL XL Tmavá
M ‑TSGD2XL XXL Tmavá
M ‑TSGD3XL 3XL Tmavá

Triko MCW M -CARP
Luxusní bavlněné tričko s lemováním okolo krku, decentními logy Mivardi 
a MCW (Mivardi Carp Wear) a moderními potisky na hrudi i zádech.

Triko MCW Hardcore
Kvalitní bavlněné tričko v  černé barvě s  atraktivními 
aplikacemi na zádech, na hrudi a na rukávu.

Triko Game
Kolekce designových triček Mivardi Game pro všechny milovníky adrenalinového 
rybolovu. Trička jsou velmi lehká, pohodlná a vhodná jak pro vaše výpravy, tak 
pro běžné nošení.

Kšiltovka MCW Flat MCW Kulich

Kšiltovka MCW Rebel

Zadní strana triček Game

Kód Velikost
M ‑MCWHHS S
M ‑MCWHHM M
M ‑MCWHHL L
M ‑MCWHHXL XL
M ‑MCWHHXXL XXL

MCW Mikina Hardcore s kapucí
Teplá mikina s kapucí a přední kapsou ze 100% bavlny s atraktivními aplikacemi 
na zádech, na hrudi a na rukávu.

<<< Zadní strana mikiny MCW Hardcore

Zadní strana triček
MCW Hunter
a MCW M ‑CARP
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BENELUX Handelsonderneming De Boilieman

Bulharsko ET DOBI, Rybolandia

Francie přímá distribuce

Chorvatsko přímá distribuce

Itálie přímá distribuce

Maďarsko M-fishing Horgászcikk Kis- és Nagykereskedés

Německo přímá distribuce

Polsko přímá distribuce

Rakousko přímá distribuce

Rumunsko Heros Export-Import SRL

Rusko Bolshoi ulov

Řecko přímá distribuce

Slovensko Fishing team s.r.o.

Slovinsko SOM d.o.o.

Srbsko přímá distribuce

Turecko Avara Av Malzemeleri  San. Tic. Ltd. Sti

Velká Británie přímá distribuce

  Kategorie Strana

Pruty 1

Navijáky 19

Podběráky 32

Vezírky 38

Podběrákové tyče 39

Vlasce a šňůry 42

Háčky 48

Bivaky / brolly / přístřešky 50

Příslušenství do bivaku / lampy / svítilny 57

Deštníky 58

Lehátka 60

Spací pytle 62

Křesla / stoličky 64

Vozíky 67

Podložky pod kapry / vážící síťky 68

Váhy / stolky 71

Obaly na kaprové pruty 72

Tašky / batohy 74

Pouzdra 78

Hobby obaly na pruty / batohy 80

Tašky na přívlač 81

Match obaly / tašky 82

Rodpody / tripody 84

Elektronické hlásiče 86

Indikátory záběru 88

Vidličky / hrazdy / podpěry 90

Podpěry / rolny 91

Kaprový program (háčky, bižuterie) 93

Čluny M-BOAT 105

Zavážecí loď Carp Scout 106

Sedačky / příslušenství 108

Ostatní příslušenství 109

Chemická světla / lanka / hotové udičky 110

Splávky 111

Krabičky 113

Vnadící směsi / doplňky 114

Návnady a nástrahy Rapid 117

Oblečení 134

Tradice
První výrobky MIVARDI byly uvedeny na trh
v roce 2004. Od té doby prošla značka velmi
dynamickým rozvojem a profilovala svůj
sortiment do tří hlavních směrů (prémiová
kaprařina, plavaná + feeder, rekreační
rybařina). V dnešní době používají náčiní
značky Mivardi tisíce spokojených zákazníků
v ČR i v mnoha dalších zemích Evropy.

Miroslav Melcher
ředitel společnosti

Ing. Václav Freylich, Ph.D.
general manager

Ing. Karel Skalický
export manager

Obchodní zastoupeníObsah

Sortiment výrobků nejvyšší kvality, určený pro kapraře 
s opravdu vysokými nároky. Tak bychom mohli jednoduše 
popsat náčiní značky MIVARDI, označené symbolem M-CARP. 
Tyto výrobky jsou vyrobeny s maximálním důrazem na kvalitu 
použitých materiálů, funkčnost, precizní zpracování a dlouhou 
životnost. Symbol M-CARP pomáhá ke snadné identifikaci 
prémiového kaprařského náčiní v široké nabídce značky 

Mivardi a jeho snadnému odlišení od výrobků, určených 
pro rekreační rybolov. Toto označení najdete u každého 
výrobku z kolekce M-CARP v tomto katalogu. Výrobky, 
zařazené do exkluzivní série M-CARP, získaly řadu ocenění 
na různých odborných výstavách (Bivak roku 2013, Bivak 
roku 2012, Křeslo roku 2012 nebo cena GRAND PRIX 
za nejlepší produkt veletrhu FOR FISHING).

Kompletní řadu hotových boilies, pelet, plovoucích boilies, atraktorů, mixů a dalších 
doplňků od značky Mivardi naleznete v naší sérii kaprových návnad a nástrah 
Rapid. Jejich vlastnosti a účinnost jsou opakovaně testovány a ověřovány 
na různých typech vod v průběhu celého roku. Jako jedna z mála značek můžeme 
říci, že veškeré naše kaprové návnady a nástrahy jsou výsledkem našeho 
vlastního vývoje a jsou vyrobeny v ČR na našich vlastních výrobních linkách. 
Důležitou součástí výrobního procesu je použití naší unikátní technologie šetrné 
stabilizace s využitím aditiva R-FACTOR, které zásadním způsobem zlepšuje 
vlastnosti boilies, Pop Up i obalovacích past a zajišťuje jejich stálost v čase.

Zcela nová unikátní technologie rychlého a šetrného vaření
boilies v páře. Vyrolované kuličky těsta putují do speciálního 
stroje naší vlastní konstrukce, kde projdou procesem velmi 
šetrného vaření v páře. Pro každý druh boilies používáme 
nejkratší potřebný čas a nejnižší teplotu tak, aby celý 
proces měl co nejmenší vliv na účinné látky, obsažené  
v boilies. Tento proces zachovává maximum cenných látek, 

vysokou nutriční hodnotu a zvyšuje účinnost hotových 
boilies při zachování receptury. Nová technologie tepelné 
úpravy méně uzavírá strukturu kuliček a zlepšuje tak 
uvolňování potravního signálu. Rozpustnost a výdrž na háčku 
však zůstává stejná, případně se mírně prodlužuje. Boilies 
vyrobené s použitím technologie RVT mají i vzhledově lepší 
povrch a mírně sytější barevnost.
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MIVARDI je největší česká značka a významný dodavatel rybářských potřeb
v regionu střední Evropy. Náš sortiment zahrnuje prémiovou kolekci výrobků
pro nekompromisní kaprařinu, označených symbolem M-CARP. Další část
nabídky tvoří výrobky pro závodní i rekreační lov na plavanou a feeder.
Sortiment je doplněn řadou výrobků pro rekreační rybolov.

Kvalita
Hlavní cílem značky MIVARDI je dosažení
kvality a užitné hodnoty, která převyšuje
obvyklý standard ve své cenové kategorii.
Klademe velký důraz na konstrukci
a funkčnost jednotlivých výrobků, volbu
kvalitních materiálů, dodržování výrobních
postupů a pečlivou výstupní kontrolu.

Inovace
V našem sortimentu naleznete velké
množství výrobků, které jsou výsledkem
unikátního vývoje MIVARDI. Nové
myšlenky, technická řešení a inovace
použité u našich produktů reagují na přání
našich zákazníků, kteří preferují stále
pokročilejší náčiní.

Garance
U výrobků značky MIVARDI máte
vždy záruku použití originálních
náhradních dílů a rychlé vyřízení
servisní opravy nebo případné
reklamace. Značkový servis je
k dispozici na kompletní sortiment
našich výrobků.

přímá distribuce

FIREMNÍ PROFIL



Katalog  

2018 
Rybářské potřeby 
 
MIVARDI je největší česká značka a významný dodavatel
rybářských potřeb v regionu střední Evropy. Náš sortiment
zahrnuje prémiovou kolekci výrobků pro nekompromisní 
kaprařinu, označených symbolem M-CARP. Další část nabídky 
tvoří výrobky pro závodní i rekreační lov na plavanou a feeder. 
Sortiment je doplněn řadou výrobků pro rekreační rybolov.

M
IVARDI - PRODUKTOVÝ KATALOG 2018

FISH-PRO s.r.o.
Tlustého 2401/4, 193 00  Praha 9
[ T ] +420 583 431 886
[ E ] info@fish-pro.cz

WWW.MIVARDI.CZ
portál a eshop značky MIVARDI


