TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY: 272 732 065 NEBO 602 224 662
15. 2- a 3komorová pouzdra na pruty CARPERS
Rybářská pouzdra na pruty Carpers
nabízejí na rozdíl od konkurence
dodatečnou měkkou podšívku uvnitř
komory rybářského vaku, díky čemuž
jsou pruty výborně chráněny proti
nechtěným nárazům při transportu.
Samozřejmostí jsou dvě boční kapsy na doklady či rybářské drobnosti
a nechybí ani prostor pro uskladnění
podběráku nebo stojanu na pruty
na straně druhé.
délka
90 cm
100 cm
110 cm
120 cm
130 cm
140 cm
150 cm

17. Sada signalizátorů ESOX UFO 2 + 1
+ 2× řetízkový swinger ZDARMA!
Sada skutečně kvalitních signalizátorů se zabudovanými vysílačkami a příposlechem v pěkném transportním kufříku. Detaily: • 100% spolehlivá a voděodolná elektronika • dosah min. 150 m • elektronické ovládání pomocí mikrospínačů • 4 úrovně hlasitosti
+ tichý chod • 6 úrovní citlivosti a výšky tónu •
možnost vypnout noční podsvícení • kovové tyčky „Snag Bar“ proti vypadnutí prutů.

ZDARMA!

18. Sada signalizátorů ESOX Vibro 2 + 1
nebo 3 + 1 + 2× řetízkový swinger ZDARMA!

16. 3komorové pouzdro na pruty
CORMORAN Specialist
Klasické, silně polstrované 3komorové pouzdro
na smontované pruty a celou řadu doplňků
s poutky a popruhem přes rameno.
Silná nylonová látka, pevné zipy
a špičkové Cormoran zpracování.

Sada dvou nebo tří kvalitních signalizátorů s příposlechem a dosahem minimálně
150 m, se zabudovanými vysílačkami, nočním podsvícením, signalizací zpětného
záběru, konektorem na svíticí swinger a množstvím dalších praktických funkcí. Elektronické ovládání hlasitosti
(5 úrovní + ticho), výšky tónu (8 tónů) a citlivosti (6 stupňů). Sady jsou dodávány v praktických pevných kufřících.

ZDARMA!
sada
2+1
3+1

akční cena
2 099 Kč
2 399 Kč

19. Sada signalizátorů ESOX Pandora 2 + 1 nebo
3 + 1 + 2× řetízkový swinger ZDARMA!
Sada dvou nebo tří moderních signalizátorů s příposlechem a dosahem minimálně 100–150 m, se zabudovanými vysílačkami, nočním podsvícením, signalizací
zpětného záběru, konektorem na svíticí swinger
a množstvím dalších praktických funkcí. Elektronické
ovládání hlasitosti, výšky tónu a citlivosti. Sady jsou
dodávány v praktických pevných kufřících.
délka
105 cm
125 cm
150 cm

původní cena
989 Kč
1 129 Kč
1 289 Kč

akční cena
729 Kč
829 Kč
929 Kč

Esox AL – kovový, stabilní a cenově příznivý 4nohý stojan na pruty. 4 teleskopicky
nastavitelné nohy pro rozložení v nerovném terénu, bytelná konstrukce a přepravní
taška. Rozměry: max. výška – 90 cm, rozteč ramen – 122 cm, hmotnost 2,6 kg.
Esox ET – kvalitní celokovový tripod s přepravní taškou v soudobém moderním
designu. Nastavitelné nohy se spolehlivou aretací. Velký kloub umožňuje nastavení
libovolného sklonu prutů vůči vodní hladině. Nízká hmotnost a minimální transportní rozměry. Rozměry: max. výška – 99 cm, rozteč ramen – 129 cm, šířka ramen
– 48 cm, hmotnost 3,0 kg. Dárky zdarma: řetízkový swinger (barvy: žlutá, zelená,
červená, modrá), signalizátor Esox SOS, taška na olovo.
model
AL
ET

akční cena
1 899 Kč

akční cena akční cena
(2 komory) (3 komory)
639 Kč
699 Kč
659 Kč
729 Kč
689 Kč
759 Kč
719 Kč
789 Kč
749 Kč
819 Kč
779 Kč
849 Kč
799 Kč
879 Kč

20. Tripody ESOX AL/ET + dárky ZDARMA!

akční cena
1 959 Kč (+ 2× řetízkový swinger a 2× signalizátor SOS ZDARMA!)
2 359 Kč (+ 2× řetízkový swinger a taška na olovo ZDARMA!)

AL

ZDARMA!
2×

ET

ZDARMA!

21. Dvojité kufříky CORMORAN
+ čelovka ZDARMA!

10015

Model 10015 – je box na příslušenství, který lze rozdělit na dvě části (každou s vlastním držadlem). 10
nastavitelných oddílů lze rozdělit až na 34 přihrádek.
Rozměry: 28 × 22 × 6 cm. Model 10016 – je box
na příslušenství, který lze rozdělit na dvě části (každou
s vlastním držadlem). 10 nastavitelných oddílů lze rozdělit až na 44 přihrádek. Rozměry: 38 × 28 × 11 cm.
model
akční cena
10015 399 Kč (+ čelovka ZDARMA!)
10016 499 Kč (+ čelovka ZDARMA!)

ZDARMA!

ZDARMA!
sada
2+1
3+1

10016

akční cena
2 099 Kč
2 399 Kč

neničí gumové nástrahy

22. TRAPER vesta Spin

23. TRAPER Vesta Spin – plovoucí

Přívlačová/muškařská vesta Traper. Výtečně zpracovaný, dobře střižený
výrobek pro milovníky lovu s umělými nástrahami. Množství kapes je
opatřeno kvalitními zipy a silikonovými visačkami pro snadné otvírání
během rybolovu. Velikosti: L, XL a XXL.

Rybářské potřeby
Los Cormoran
www.los-cormoran.cz
Františka Diviše 944, 104 00 Praha 10 – Uhříněves
tel.: +420 272 732 065, mobil: +420 602 224 662
info@los-cormoran.cz

původní cena akční cena
ena
1 219 Kč
999 Kčč

Komfort a bezpečí, to jsou hlavní přednosti této plovoucí rybářské vesty.
Jde o precizně zpracovaný výrobek v barvě, kterou preferuje většina rybářů. Komfort nošení zpříjemňuje enormní množství kapes na doplňky,
sluneční brýle, rybářský lístek nebo očko na zavěšení kleští/peánu. Plovoucí část lze odepnout pomocí
ocí zipu.
Tento výrobek je certiﬁkován
a vyhovuje přísným evropským
m
bezpečnostním normám.
Velikosti: L, XL a XXL.

původní cena akční cena
1 989 Kč
1 599 Kč

Akce platí do vyprodání zásob! Budete-li chtít nějaké zboží
z nabídky samostatně, zavolejte, rádi Vám sdělíme cenu.

Při objednávce produktů využijte číselného označení!!!
24. Holínky LEXPO Grenlander
862 EVA
Extrémně teplé holínky až do -30 °C. Jsou nesmírně
lehk, až o 50 % lehčí než běžné gumové nebo PVC holínky. Jsou velice pohodlné na nošení i transport. Materiál EVA. Velikosti: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49 a 50. Extralehký model!
akční cena
649 Kč

do -30 °C

25. Dámské holínky LEXPO Alaska 869 EVA
Dámské rybářské holínky LEXPO model Alaska 869
z materiálu EVA, který je vyráběn pod vysokým tlakem.
Díky tomu má velmi pevnou uzavřenou buněčnou strukturu a tím i výborné mechanické vlastnosti, je tvarově
stálý a nesaje vodu. Při běžném užívání jsou boty z EVA
materiálu téměř nezničitelné.
Velikosti: 36, 37, 38, 39 a 40.
akční cena
439 Kč

do -30 °C

26. Rybářské brodicí kalhoty
LEXPO 997
V jednoduchosti těchto rybářských brodicích kalhot je
jejich síla. Vnější materiál nylon 210D, vnitřní materiál
PVC. Vodotěsné, pohodlné šle, vnitřní kapsa… Velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 46.

akční cena
1 149 Kč

27. Rybářské brodicí boty
LEXPO 986
Jednoduché, praktické, levné, to je charakteristika
těchto rybářských brodicích bot. Vnější materiál nylon
210D, vnitřní materiál PVC. Vodotěsné s vyztuženými
koleny. Velikosti: 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 46.

akční cena
849 Kč

28. Holínky LEXPO Arctic Termo+ 875 EVA
Rybářské holínky LEXPO model Arctic Termo+ 875
jsou vyrobeny z materiálu EVA, který je vyráběn pod
vysokým tlakem. Díky tomu má velmi pevnou uzavřenou buněčnou strukturu a tím i výborné mechanické vlastnosti, je tvarově stálý a nesaje vodu. Při
běžném užívání jsou boty z EVA materiálu téměř
nezničitelné. Boty z tohoto materiálu jsou o 35 %
lehčí než všechny ostatní holínky a váží pouhých
0,7 kg. Díky nízké hmotnosti jsou EVA holínky během práce nebo chůze mnohem pohodlnější. Vysoký stupeň tepelné izolace (až do teploty -50 °C)!
Velikosti: 41, 42, 43, 44, 45, 46 a 47.
akční cena
999 Kč

do -50 °C

29. Neoprenové prsačky
CORMORAN s gumovou botou
94-02
Vyrábí se ze 4mm oboustranného neoprenu. Švy jsou lepené,
utěsněné páskou a zatavené. 100% vodotěsné. Gumovka
s podrážkou „Steel Shank“ je kompletně vyplněna neoprenem.
Materiál: 90 % neopren, 10 % nylon. S plstěnou podrážkou
vepředu a gumovou patou. Velikosti: 38/39, 40/41, 42/43,
44/45, 46/47.

původní cena akční cena
3 099 Kč
2 499 Kč

30. Nízké neoprenové brodicí
boty CORMORAN 94-05
Vyrábí se ze 4mm oboustranného neoprenu. Švy
jsou lepené, utěsněné páskou a zatavené. 100%
vodotěsné. Gumovka s podrážkou „Steel Shank“
je kompletně vyplněna neoprenem. Materiál:
90 % neopren, 10 % nylon. S gumovou podrážkou.
Velikosti: 40/41, 42/43, 44/45.

31. Zimní vysoké boty
CORMORAN Astro-ermo
91-95
Odolná a pohodlná obuv pro podzimní i zimní rybářské vycházky. Vnitřní vložku lze jednoduše vyndat
a očistit zvlášť. Boty jsou voděodolné až k prvnímu
švu – perfektní na podzim i zimu. Hrubý povrch
nabízí stabilitu na mokré půdě. Venkovní materiál: 100 % PVC. Vnitřní materiál: 100 % polyester. původní cena akční cena
1 959 Kč
1 559 Kč
Velikosti: 40/41, 42/43, 44/45.

32. Podběrák na loď ESOX s pogumovanou
síťkou + dárek „teplo do kapsy“!
Krásný lodní podběrák s pevným kovovým rámem,
pogumovanou síťkou (nezachycující zápach)
a 2dílnou teleskopickou rukojetí. Rozměr hlavy:
65 × 60 cm. Délka rukojeti: 160–240 cm.

ZDARMA!
akční cena
799 Kč

33. Podložka CARPERS +
vážicí sak CARPERS Carp
Sack (+ taška)
Carpers podložka – pevná, kvalitní podložka
s molitanovým polstrováním a potahem z lehce omyvatelného materiálu s kovovými oky pro
ukotvení v rozích. Gumové transportní popruhy.
Rozměr: 90 × 48 cm.
Carpers Carp Sack – kvalitní kaprařský sak pro
krátkodobé přechovávání a vážení, z odolného
materiálu se silnými zipy a pojistkou proti otevření. Rozměr: 90 × 65 cm.
akční cena
899 Kč

DÁRKOVÉ POUKAZY – TIP NA VÁNOČNÍ
DÁREK PRO NEROZHODNÉ!!!
původní cena akční cena
2 559 Kč
2 059 Kč

Nabízíme možnost věnovat dárkový poukaz v libovolné částce
pro výběr zboží na našem e-shopu. Volejte +420 272 732 065.
Právo tiskové chyby vyhrazeno.

