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Trvající patent 
Připravený odolávat matce přírodě až do konce. To je nový Titan a je to šéf. 
 
Existuje staré přísloví, které říká, že dokud něco není rozbité, neopravuj to. A světově známý Ti-
tan je toho zdárným příkladem. Je považován za ten nejodolnější bivak všech dob, chrání rybáře 
před tím nejhorším počasím už 20 let, označován jako zachránce životů. Ikonický, nezaměnitel-
ný design po celém světě. Nicméně Kevin Nash rozhodl, že nastal čas aktualizovat originál díky 
nově vznikajícím technologiím, výrobním procesům a materiálům a přizpůsobit ho potřebám 
moderního kapraře.  
 
Pět nových modelů píše novou kapitolu příběhu jménem Titan. Od okřesaných kompaktnějších 
modelů pro mobilnější rybáře až po velkorysý prostor a komfort vyžadovaný od rybářů v UK 
i na kontinentu pro dlouhodobé výjezdy k vodě. Legendární síla rámu Titan, tuhost a flexibilní 
ochrana před všemi vlivy je teď obsažena v jednom.  
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Přednosti Titanu:
 » vylepšený středový blok, který má nižší váhu, zvyšuje stabilitu a usnadňuje stavění bivaku
 » nový plochý design zadní stěny umožňuje posunout lehátko úplně dozadu a tím získat více 

užitkové plochy uvnitř
 » přední žebra jsou protažená, čímž vznikl ochranný kšilt proti nepřízni počasí
 » přední panel lze kompletně celý odepnout u všech modelů
 » nový design uchycení nohou do pláště umožnuje stabilní postavení bez nutnosti napínacích 

popruhů 
 » krajní lem s vyvýšeným okrajem pro dokonalý odtok vody
 » snadnější uchycení předních žeber konstrukce do nových kloboučků
 » bouřkové tyče vyzdvihují přímo kšilt bivaku, čímž zvyšují stabilitu
 » háček pro zavěšení přímo na středu bivaku
 » dva popruhy na uchycení prutu
 » dveře je možné otevřít i z vrchní části, takže je zajištěná ventilace i během deště, kdy Vás 

chrání kšilt
 » dvěře jsou podepírány tyčemi, takže mají větší stabilitu
 » odolná podlaha s elastickými poutky pro dokonalé vypnutí a přizpůsobení terénu
 » dodáváno spolu s přepravním obalem a kotvícími kolíky
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TITAN HIDE

Odnož klasického Titanu, která díky Kevinu Nashovi posune klasické přístřešky typu brolly do kaprařské historie. Po celosvětovém úspěchu nové 
série bivaků Titan, přináší Titan Hide stejný princip rychle postavitelného, lehkého rámu, ale zaměřuje se na maximální ochranu pro rybáře, kteří 
chodí na krátké vycházky. 

Sbalený na pouhých 112 cm a s váhou jen 4,6 kg představuje přístřešek budoucnosti pro krátké vycházky. Zahnuté přední tyče chrání před 
bočním deštěm a prodloužené stěny předního panelu udrží věci v suchu, i když chytáte s otevřeným přístřeškem. Přístřešek je tak pevný a 
stabilní, že ani v tom nejhorším počasí nejsou potřeba podpěrné tyče, což ušetří další čas při rozbalování a balení.  
 
Pro výjimečné příležitosti, kdy je potřeba víc stability, je možné nasunout na přední žebra speciální koncovky Fast Fit spolu s podpěrnými tyčemi 
a přístřešek je tak zabezpečený během vteřin. A to bez nutnosti šroubování tyčí pořád dokola.  
 
Pro měnící se podmínky jsou k dispozici jako dodatečné příslušenství připínací přední moskytiérový panel, klasický přední panel s nepromokavou 
stěnou a stejně tak přídavný přehoz pro zvýšení komfortu a pro chladnější měsíce v roku. 

 » super rychle postavený Titan pro krátké vycházky

 » plochá zadní stěna pro pohodlné uložení spacího systému

 » 5000mm vodní sloupec z 420D PU potaženého nylonu

 » dodáváno s kotvícími kolíky
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Rozměry: (Výška)132cm Složený 44”(112cm)

Váha: 4.6kg

Spolu s přídavným předním panelem: 5kg

S přehozem a podlážkou: 6.5kg

T4200 Titan Hide AVAILABLE MARCH 2018

T04328 | RRP 7790 Kč

TESTING THE TITAN HIDE

„Když jsem poprvé vzal na testování Titan Hide, byl jsem naprosto 
vyveden z míry, nebo k mému štěstí vlastně spíš ne. Byla to týdenní 
výprava v Rakousku na začátku dubna a nějak týden předtím jsem 
rybařil se svým Titanem T1. Bylo příjemných 18-20 stupňů. Že by 
přišlo léto? Moje milované dítě, první vzorek Titanu Hide, mezitím 
dorazilo a já se nemohl dočkat, až ho vezmu ven.  
 
Nevěděl jsem ale, že Rakousko zažije nejhorší počasí za celý rok a 
třetí den jsem se vzbudil do sněhové vánice a silnějícího větru. Do 
večera foukal vítr 50 mil za hodinu ze strany na můj Hide. Kolíky 
byly zapíchnuty přes dřevěnou drť jen asi 3 cm v pevné zemi a aby 
toho nebylo málo, byl to jen první prototyp bez možnosti uchycení 
podpěrných tyčí.  
 
Vítr byl mimořádně silný a já tam jen ležel, poslouchal drastické 
poryvy, jak bubnují se stěnou Hideu. Každý jeden ve mně vyvolával 
stále větší paniku a reflexy mi říkali, ať ho přidržím, jinak uletí pryč, ale 
neudělal jsem to. Seděl na místě, přikotvený, bez hnutí.  

Jak jsem řekl… Byl jsem vyvedený z míry. Navrhování přístřešků se 
věnuji přes 35 let a ještě nikdy předtím jsem neseděl pod přístřeškem 
typu brolly, který by se stabilitou a odolností alespoň přiblížil modelu 
Hide. Vítr umí přístřešky zvednout, ale díky tvaru Hideu ho vítr 
přimáčkne k zemi, když kolem něj fouká. Stejně jako aerodynamika 
vozů F1 je pomáhá přitlačit k vozovce při vysokých rychlostech. Po 
mojí zkušenosti z Rakouska, pokud nebudu chytat přímo proti větru, 
nedokážu si představit, že vůbec někdy budu potřebovat bouřkové 
tyče. Používal jsem brolly celý můj život, ale už ne. Když porovnám 
Hide s brolly, je mnohem silnější, víc tuhý, stabilnější, rychleji ho 
postavíte a sbalíte a přitom váží jen 4,6 kg.  
 
Mám trochu smíšené pocity, protože jsem navrhnul přístřešky Oval 
Brolly, Profile Brolly a Groundhog. Všechny tři se svého času staly 
ikonami. Teď mám pocit, že jsem je všechny zabil s novým Titan Hide.“

Kevin Nash
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TITAN HIDE WATERPROOF INFILL

Lehký, zipem připnutelný přední panel z potaženého nylonu s vodním sloupcem 5000mm poskytne ve vteřině dokonalou ochranu. Dvouzipé 
dvěře se zajištují pomocí popruhů a kotvících kroužků. Tento panel promění Titan Hide na plnohodnotný bivak v případě, že si to podmínky 
vyžadují.  

TITAN HIDE MOZZI INFILL

Zipem připnutelný moskytiérový panel pro Titan Hide poskytuje komfortní spánek i během teplých nocí, kdy otravuje hmyz, ale je velké vedro pro 
plný přední panel. Dvouzipé dvěře se zajištují pomocí popruhů a kotvících kroužků. 

Váha: 0,3kg

T4201 Titan Hide Mozzi Infill AVAILABLE 

MARCH 2018

T00867 | RRP 1560 Kč

Váha: 0,4kg

T4202 Titan Hide Waterproof Infill AVAILABLE 

MARCH 2018

T01039 | RRP 1870 Kč
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TITAN HIDE HD GROUNDSHEET

Silná podlážka pro Titan Hide, která se rychle ukotví pomocí elastických popruhů s očky. Má 
prodloužený dosah, aby pokryla celý prostor přístřešku. 

Rozměry: 255x117cm 

Váha: 1,5kg 

T4203 Titan Hide HD Groundsheet AVAILABLE MARCH 2018

T00867 | RRP 1560 Kč

TITAN HIDE OVERWRAP

Lehký přehoz pro Titan Hide s možností dvojitého otvíraní dvěří a dvěma poutky pro uchycení prutů. Redukuje kondenzaci a zlepšuje tepelnou 
izolaci, přičemž ještě zvětšuje užitný prostor uvnitř přístřešku. Boční panely je možné srolovat pro lepší viditelnost, anebo když potřebujete 
vyvětrat. Dodáváno spolu s kotvícími kolíky. 

Váha: 2kg

T4204 Titan Hide Wrap AVAILABLE MARCH 

2018

T02384 | RRP 4290 Kč

TITAN HIDE FAST FIT STORM 
POLE ADAPTORS

T4205 Titan Hide fast Fit Storm Pole Adaptors

T00178 | RRP 320 Kč
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TITAN TC

Jeden ze dvou super lehkých modelů Titan pro mobilní rybáře. Má kompaktní design, aby se dal sbalit a celkově používat spolu s řadou Scope. 
Nabízí legendární Titanovou odolnost a ochranu, i když jste v pohybu.  
 
Sice menší, ale pořád dokáže odolávat všemu, co Vám matka příroda nachystá. Složíte jej na pouhých 120cm a ručička váhy se zastaví na 9,5kg. 

Pro přizpůsobení se všem podmínkám lze dokoupit vnitřní síťovou kapsuli, která eliminuje kondenzaci a nabízí ještě lepší ochranu pro všechno 
možné počasí. 
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Specifikace:

 » super lehký, menší Titan složitelný na malý rozměr

 » 420D lehký PU potažený nepromokavý nylon

 » odnímatelný přední panel s moskytiérou a možností dvojitého otvírání 

dveří

 » dodáváno s podlahou, kotvícími kolíky a přepravní taškou

Váha: 9.5kg

Komplet (podlaha + přední panel) 9.5kg

Komplet + kapsule 12kg

Bez podlahy 7kg

Bez podlahy a předního panelu 6.5kg

Rozměry: 132cm (výška)

T4100 Titan TC

T05619 | RRP 8990 Kč

PRICE
REDUCTION
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TITAN TC PRO

Kompaktní řešení pro profesionály. Titan TC Pro využívá lehkou Titanovou konstrukci a navíc byl přidán vylepšený prodyšný materiál Aqua Sense 
Hydra s vodním sloupcem 5000mm. Kompaktní pro přenos, rychle postavitelný a plný funkcí. Tohle je Titan pro otrlé. 

Specifikace:

 » malý přepravní rozměr

 » prodyšný materiál Aqua Sense Hydra 

s vodním sloupcem 5000mm pro lepší 

ochranu

 » odnímatelný přední panel s moskytiérou a 

možností dvojitého otvírání dveří

 » srolovatelné boční panely s moskytiérovými 

okny

 » větrací otvory na zadní straně

 » dodáváno s podlahou, kotvícími kolíky a 

přepravní taškou
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Komplet (podlaha + přední panel) 10,8kg

Komplet + kapsule 13kg

Bez podlahy 9,3kg

Bez podlahy a předního panelu 7,6kg

Rozměry: 132cm (výška)

T4101 Titan TC PRO

T07939 | RRP 14290 Kč
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TITAN T1 AND TITAN T2

První volba pro rybáře, kteří chodí na delší vycházky. Poskytuje spoustu funkcí pro maximální komfort v každém ročním období od mínusových 
teplot až po extrémní kontinentální slunce.  
 
Abychom uspokojili požadavky našich přátel z Evropy, tohle jsou první Titany, které nabízejí vnitřní síťovou kapsuli jako standard. Ta přijde vhod 
při vysokých teplotách a v nehostinném prostředí, kde jsou hadi a hmyz na denním pořádku. Při výkyvech teplot vnitřní kapsule také eliminuje 
kondenzaci.  

Titan T1 je dost přizpůsobivý pro kratší 
výjezdy a Titan T2 poskytuje větší užitný 
prostor pro delší vycházky, navíc s vyšším 
prostorem na hlavu pro větší komfort.  
 
V kombinaci s legendárním Titanovým 
pláštěm, flexibilními dveřmi a možností 
přídavného přehozu nabízejí Titan T1 a Titan 
T2 nekonečné množství různých kombinací 
pro nastavení ideálního komfortu v každých 
podmínkách. 
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Specifikace:

 » velmi odolný Titanový plášť pro extrémní 

počasí 

 » odnímatelný přední panel s moskytiérou a 

možností dvojitého otvírání dveří

 » dodáváno spolu odnímatelnou vnitřní kapsulí

 » dodáváno s napínací tyčí

 » dveře s možností dvojitého otvírání a 

s moskytiérou a PVC panelem

 » zadní větrací okna

 » vnitřní háček na zavěšení pod centrálním 

blokem

Titan T1 rozměry:

135cm (výška)

Váha s kapsulí a předním panelem: 12.8kg

Komplet (spolu s podlahou): 14.9kg

Bez kapsule, předního panelu a podlahy: 8kg

Titan T2 rozměry:

140cm (výška)

Váha s kapsulí a předním panelem: 15.4kg

Komplet (spolu s podlahou): 18.5kg

Bez kapsule, předního panelu a podlahy: 9.2kg

T4102 Titan T1

T09384 | RRP 16890 Kč

T4104 Titan T2

T10828 | RRP 19490 Kč



WWW.NASHTACKLE.COM

B
IV

V
IES

 &
 S

H
ELTER

S

TITAN T3

Nesporný král bivaků teď ještě vyrostl do super rozměrů. Vyvinut na požadavky rybářů, kteří chodí k vodě na dlouhé výpravy, poskytuje zvýšený 
prostor na hlavu a obrovský vnitřní prostor. Dost velký na to, aby pojmul dvě lehátka SS4 Wide a ještě s bohatým prostorem ve vzniknuté uličce. 
T3 je neskutečné ubytování pro jakékoli místo na světe, kam Vás Vaše dobrodružství dovedou.  
 
Díky vnitřní kapsuli s integrovanou podlážkou, která je populární u modelu Double Top a u nových modelů Titan, Vám T3 nabídne všechen prostor, 
který potřebujete na život, spánek, vaření a rybaření bez ohledu na to, jak dlouho bude Vaše výprava trvat. 

 » velmi odolný Titanový nylonový plášť

 » dodáváno s vnitřní kapsulí, která chrání před hmyzem, hady a hlodavci

 » odnímatelný přední panel s moskytiérou a možností dvojitého otvírání 

dveří

 » dveře s možností dvojitého otvírání a s moskytiérou a PVC panelem

 » zadní větrací okna

 » vnitřní háček na zavěšení pod centrálním blokem

 » dodáváno s rozpěrnou tyčí a kotvícími kolíky
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Váha s kapsulí a předním panelem: 19.8kg

Komplet (spolu s podlahou): 23.3kg

Bez kapsule a podlahy: 14kg

Přední panel a hrubá podlaha: 17.5kg

Rozměry: (výška) 175cm

T4105 Titan T3

T13717 | RRP 24690 Kč
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TITAN TC /TITAN TC PRO MESH CAPSULE

Brilantní celoroční doplněk pro kompaktní modely Titan TC a TC Pro. Tato síťová kapsule Vás během rybaření ochrání před nežádoucími 
návštěvníky, který Vám tak nezničí batožinu nebo oblečení. 
 

TITAN ACCESSORIES

TITAN TC/TITAN TC PRO WRAP

Přídavný přehoz je možné dokoupit pro oba modely Titan TC i Titan TC Pro. Přehoz Vám poskytne ochranu po celý rok, redukuje kondenzaci a 
zvyšuje teplotu uvnitř bivaku, což oceníte při delších výpravách a ve dnech s nepříznivým počasím.

TITAN TC WRAP

 » 420D PU potažený nylon

 » 2500mm vodní sloupec

 » přední dveře s možností dvojitého otvírání

 » dvě poutka pro uchycení prutů na suchý zip

 » dodáváno s přepravním obalem a kotvícími kolíky

 » přepravní délka 30cm

Váha: 2.4kg

T4110 Titan TC  Wrap

T02384 | RRP 4290 Kč

TITAN TC PRO WRAP

 » prodyšný materiál Aqua Sense Hydra s vodním sloupcem 5000mm

 » přední dveře s možností dvojitého otvírání

 » dvě poutka pro uchycení prutů na suchý zip

 » dodáváno s přepravním obalem a kotvícími kolíky

 » přepravní délka 30cm

Váha: 3.9kg

T4111 Titan TC PRO Wrap

T03250 | RRP 5850 Kč

Díky systému háčků a oček ji snadno rychle 
připnete k vnitřnímu obvodu Titanu a získáte 
tak rovnou i tenkou podlážku. Také eliminuje 
kondenzaci vodních par při změnách teplot. 
Když už jste ji jednou připnuli, nemusíte ji při 
opětovném balení a rozbalování odepínat. 
Všechno lze udělat i s připnutou kapsulí. 
 

 »  rychle přepnutelná kapsule poskytuje 

ochranu před hmyzem, hady a 

 » minimalizuje kondenzaci

 » háček na zavěšení příslušenství uvnitř obou 

modelů

TC/TC Pro Mesh Capsule

Váha: 2.5kg

Rozměry:

270cm (šířka) x 122cm (výška) x 164cm (hloubka)

T4119 TC/TC Pro Mesh Capsule

T01439 | RRP 2590 KčNOTE: Shelter not supplied
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TITAN WRAPS

Plné přehozy pro Titany jim dodávají extra teplo a komfort pro delší vycházky, když teploty klesnou a rovněž eliminují kondenzaci vodních par. 
 
Přehoz na model T1 poskytuje flexibilitu, která se stane hitem. Když z Titanu T1 odepnete přední panel a přehodíte přes něj přehoz, získáte prostor 
srovnatelný s bivakem pro dvě osoby, který pojme dvě lehátka na délku.  
 
Teď můžete mít Titan pro jednu osobu, který pojme dvě lehátka v případě potřeby – to ocení kapraři po celém světě, kteří občas své vycházky 
k vodě s někým sdílejí. Je to design, který nabízí spoustu možností. Můžete ho použít na víkend v Anglii, na týdenní vycházku za hranice a stejně 
tak poskytne prostor pro dva, když je třeba. Přehoz Titan T1 okamžitě poskytne víc místa pro extra vybavení anebo lehátko navíc.

 » zesílená nylonová konstrukce

 » přehoz T1 Wrap změní kapacitu Titanu T1 na 

dvě lehátka, když se použije bez předního 

panelu

 » zadní větrací okna

 » přední dveře i s moskytiérou

 » slídové přední okno na suchý zip

 » dvě poutka na uchycení prutů na suchý zip

 » dodáváno s kotvícími kolíky a přepravní taškou

 » přepravní rozměr 30cm

T1 Wrap Váha: 4.4kg

T2 Wrap Váha: 4.7kg

T3 Wrap Váha: 6.5kg

TITAN HEAVY DUTY GROUNDSHEET 

Tyto podlážky jsou vyrobeny z velmi odolného PVC a chrání před stoupající vlhkostí ze země, čímž zvyšují teplotní komfort a pomáhají redukovat 
kondenzaci.  
 
Můžete je použít, když nemáte připnutou vnitřní kapsuli, ale stejně tak je můžete připnout i pod ní, čím ji ochráníte před ostrými předměty na 
břehu a bahnem. 

T4113 T1 Heavy Duty Groundsheet

T01012 | RRP 1820 Kč

T4115 T2 Heavy Duty Groundsheet

T01300 | RRP 2340 Kč

T4116 T3 Heavy Duty Groundsheet

T01373 | RRP 2470 Kč

T4112 T1 Wrap

T03467 | RRP 6240 Kč

T4114 T2 Wrap

T04189 | RRP 7540 Kč

T4117 T3 Wrap

T06067 | RRP 10920 Kč
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DOUBLE TOP MK 4

Model MK 4 nabízí všechny klasické vlastnosti, které udělali z modelu Double Top lídra na trhu napříč Evropou, ale je zdokonalen dnešními 
vychytávkami a materiály.

 » počítačem navržená konstrukce rámu

 » čtyřžeberní konstrukce pro lepší odolnost 

proti větru

 » větrací otvory po celé výšce zadní stěny

 » snadné postavení, dvouvrstvá konstrukce 

s vnitřní kapsulí, která chrání před hmyzem a 

jinými živočichy

 » moskytiérové okna se zapínáním na zip a 

suchý zip

 » čiré slídové okno na dveřích

 » dveře s možností dvojitého otvírání

 » robustní rohožka přes dveře

 » dodáváno s rozpěrnými tyčemi

 » poutka pro uchycení prutů na bivaku i 

rozpěrných tyčích

 » balení obsahuje kotvící kolíky i přepravní tašku

1 Man rozměry:

265cm (šířka) x 195cm (hloubka) x 150cm (výška)

Váha: 14.9kg

T1110 Double Top 1 Man Mk 4

T06495 | RRP 11690 Kč 

2 Man rozměry:

278cm (šířka) x 250cm (hloubka) x 165cm (výška)

Váha: 18.6kg

T1111 Double Top 2 Man Mk 4

T08306 | RRP 14950 Kč

Giant rozměry:

278cm (šířka) x 250cm (hloubka) x 200cm (výška)

Váha: 20.5kg

T1112 Double Top Giant Mk 4

T08884 | RRP 15990 Kč
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DOUBLE TOP MK 4 THIRD SKINS

Tyto přehozy zlepšují izolaci, tlumí bubnování deště a taktéž zvětšují prostor za vnitřní kapsulí, kam si můžete bezpečně uložit věci na vaření, 
náhradní obuv a další příslušenství, které tak zůstane v suchu a teple. 

 » zlepšená izolace

 » srolovatelné dveře s možností slídového okna 

pro více světla a lepší viditelnost

 » slídové okna s rolováním a spolehlivým 

klipovým uchycením

 » vytváří praktický úložný prostor navíc

 » balení obsahuje kotvící kolíky a přepravní 

tašku

DOUBLE TOP MK 4 HEAVY DUTY GROUNDSHEET

Tyto podlážky jsou vyrobeny z velmi odolného PVC a chrání před stoupající vlhkostí ze země, čímž zvyšují teplotní komfort a pomáhají redukovat 
kondenzaci. Můžete je použít, když nemáte připnutou vnitřní kapsuli, ale stejně tak je můžete připnout i pod ní, čím ji ochráníte před ostrými 
předměty na břehu a bahnem.

Rozměry 1 Man: 265cm (šířka) x 195cm (hloubka)

T1034 Double Top 1 Man Heavy Duty Groundsheet Mk 4

T00717 | RRP 1290 Kč 

Rozměry 2 Man/Giant: 278cm (šířka) x 250cm (hloubka)

T1037 Double Top 2 man/Giant Heavy Duty Groundsheet

T00906 | RRP 1630 Kč

Váha 1 Man: 5.1kg

T1125 Double Top 1 Man Third Skin Mk 4

T02528 | RRP 4550 Kč

Váha 2 Man: 5.8kg

T1126 Double Top 2 Man Third Skin Mk 4

T02884 | RRP 5190 Kč 

Váha Giant: 6.5kg

T1127 Double Top Giant Third Skin Mk 4

T03250 | RRP 5850 Kč
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DOUBLE TOP PORCH CONVERSION

Úžasný doplněk, který promění Double Top MK 4 na dokonalý základní tábor. Ten Vám poskytne původní bivak jako ložnici a prodloužený prostor 
jako útulné pracoviště. Porch Conversion promění bivak pro jednu nebo osoby na dvojpokojový dům mimo domova! 
 
Přehoz se upevňuje přes standardní konstrukci bivaku Double Top a má své vlastní opěrné prvky. Díky proměníte bivak na třívrstvý, jelikož je pod 
ním už stávající bivak. Zadní strana má větrací okna, které umožnují proudění vzduchu přes celou délku bivaku během horkých dní.  
 
Přední panel poskytuje nepromokavou část stejně jako moskytiéru a obě varianty lze snadno srolovat a připnout pomocí klipů. 

Specifikace:

 » prodloužení pro prázdninové a dlouhodobé 

vycházky

 » sedne na oba modely 1 Man i 2 Man

 » základní bivak Double Top poskytuje vnitřní 

kapsuli jako ochranu před hlodavci, hmyzem 

a hady

 » obrovský užitný prostor pro vaření, stolování, 

vázání návazců a podobně

 » přední i zadní větrací otvory pro proudění 

vzduchu

 » 420D PU potažený nylon

 » dodáváno s kotvícími kolíky a přepravní taškou
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DOUBLE TOP PORCH CONVERSION GROUNDSHEET

Snadno umyvatelná podlaha pro prodlouženou část, která vznikne 
použitím přehozu Porch Conversion a pomůže Vám udržet Vaše 
pracoviště čisté a suché v každé situaci.

Porch Conversion Groundsheet 1 man

(šířka) 285cm (hlubka) 205cm

Porch Conversion Groundsheet 2 man

(šířka) 295cm (hloubka) 215cm

Double Top Porch Conversion 1 man

(šířka) 285cm (hloubka) 205cm (výška)150cm

Váha: 7kilo

Double Top Porch Conversion 2 man

(šířka) 295cm (hloubka) 215cm (výška) 160cm

Váha: 8kilo

T1114  Double Top 1 Porch Conversion

T04995 | RRP 8990 Kč

T1115 Double Top 2 Porch Conversion 

T05550 | RRP 9990 Kč

T1116  Double Top 1 Porch Conversion GS

T00523 | RRP 940 Kč

T1117  Double Top 2 Porch Conversion GS

T00606 | RRP 1090 Kč
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SCOPE BLACK OPS SHELTERS

Přístřešky Scope Black OPS jsou kamuflážovou verzí našich klasických přístřešků Scope OPS a Recon Brolly. 

SCOPE BLACK OPS BROLLY

 » ultra lehká konstrukce – jen 4.3kg včetně tyček

 » absolutně nepromokavý materiál 5000mm Aqua 

Sense Hydra 

 » upravená konstrukce deštníku pro zvětšení 

vnitřního prostoru

 » konstrukce se dotýká země 4 žebry pro 

maximální stabilitu

 » drážka na okraji spolehlivě odvádí dešťovou vodu

 » čtyři závity na podpěrné tyče

 » balení obsahuje dvě dlouhé bouřkové tyče, 

kotvící kolíky a přepravní tašku

Rozměry:

Vysoce postavené: 124cm Nízko postavené: 114cm

Šířka: 260cm Hloubka: 140cm

T3902 Scope Black Ops Brolly

T04995 | RRP 8990 Kč

44”

Používá inovativní konstrukci se sklopnými 
žebry, díky čemuž jej lze složit na délku 110 
cm stejně jako 9 stopé pruty Scope. Pořád 
ale poskytuje skvělou ochranu klasického 
oválu s menšími bočnicemi, takže Vám 
poskytne komfort bez ohledu na podmínky 
venku. 
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SCOPE RECON BROLLY MOZZI THROW

Tento moskytiérový přehoz byl vyvinut pro naše přístřešky Scope 
Recon Brolly. Přichytíte jej snadno přes klobouk na středu přístřešku 
pomocí elastické smyčky a pak natáhnete po obvodu konstrukce. 
Kolíky ho pak stáhnete k zemi a vytvoříte si tak dokonalou ochranu 
před kousavým hmyzem ve dne i v noci. Nezbytný doplněk pro horké 
letní noci plné komárů a brouků. 

T3905 Scope Recon Brolly Mozzi Throw

T00812 | RRP 1460 Kč

BLACK OPS RECON BROLLY SIDE PANEL

Řešení řady Black OPS, jak rychle reagovat na přicházející bouřku. 
Lehká a kompaktní stěna, která se snadno skladuje a můžete ji 
používat samostatně na jedné straně anebo v páru. Snadno ji uchytíte 
v rohu přístřešku kolem podpěrných tyčí a vrchní strana drží tvar díky 
elastické vložce. Balení obsahuje jeden kus.

T3910 Scope Black Ops Recon Brolly Side Panel

T00795 | RRP 1430 Kč

SCOPE BLACK OPS RECON BROLLY

 » ultra lehká konstrukce – jen 3.6kg včetně tyček

 » absolutně nepromokavý materiál 5000mm 

Aqua Sense Hydra 

 » upravená konstrukce deštníku pro zvětšení 

vnitřního prostoru

 » drážka na okraji spolehlivě odvádí dešťovou 

vodu

 » čtyři závity na podpěrné tyče

 » balení obsahuje dvě dlouhé bouřkové tyče, 

kotvící kolíky a přepravní tašku

T3900 Scope Black Ops Recon Brolly

T03600 | RRP 6480 Kč 

Nenahraditelné brolly na krátké vycházky pro tvrdé kapraře. Je 
založeno na Kevinovo originálním konceptu Oval Brolly, ale složíte ho 
na pouhých 112 cm.

44”

Rozměry:

Vysoce postavené: 116cm Nízko postavené: 106cm

Šířka: 210cm Hloubka: 127cm
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GROUNDHOG FULL SYSTEM

Inovovaná verze s pláštěm z materiálu Aqua Sense Hydra a konstrukcí, která se čtyřmi žebry opírá o zem. Uvnitř nabízí Groundhog velkorysý 
užitný prostor spolu s dvojitým předním pláštěm s moskytiérou a klasickým nepromokavým materiálem, které se osvědčili u Titanů a k tomu 
zadní větrací okna pro spolehlivé proudění vzduchu. Prostě všechno, co má přístřešek mít a navíc to máte k dispozici ihned!

 » ultra lehký Aqua Sense Hydra vrchní plášť

 » sklolaminátová konstrukce rámu se čtyřmi žebry opírajícími se o zem

 » zadní větrací okna pro dokonalé proudění vzduchu

 » přední panel s možností moskytiéry a klasického plného pláště

 » podlepené švy pro dokonalou nepromokavost

 » obsahuje rozpínací tyč, čtyři bouřkové tyče, kotvící kolíky, robustní 

podlážku a přepravní tašku 

Rozměry:

140cm (výška) x 270cm (šířka) x 210cm (hloubka)

Váha komplet: 12.5 kg 

T1360 Groundhog FS

T06356 | RRP 11440 Kč
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GROUNDHOG 
BROLLY HEAVY DUTY 
GROUNDSHEET

Zvyušuje ochranu na březích s ostrým 
kamením a blátem. Zvyšuje teplotní komfort 
a redukuje kondenzaci. 

GROUNDHOG BROLLY 

GROUNDHOG WINTER SKIN 

Přehoz je kompatibilní s verzemi Groundhog FS a Groundhog Brolly. Udrží teplo, zvětší užitný 
prostor a poskytne lepší ochranu ve všech ročních obdobích. 

Tento přístřešek posouvá lehkou ochranu před počasím do extrému, udrží Vás v kontaktu 
s vodou a umožní Vám rychle se stěhovat. 
 
Vyroben je na konceptu vylepšeného rámu s kompaktnější centrální částí pro větší prostor na 
hlavu a umožňuje zasunout lehátko až k zadní stěně pryč od větru a deště. Přitom máte ale 
pořád k dispozici skvělou viditelnost. 

 » ultra lehký Aqua Sense Hydra plášť

 » konstrukce ze sklolaminátu se čtyřmi žebry 

na zemi

 » drážka na okraji pro dokonalý odtok vody

 » čtyři závity na podpěrné tyče

 » obsahuje dvě dlouhé bouřkové tyče, kotvící 

kolíky a přepravní tašku

Rozměry:

130cm (výška) x 250cm (šířka) x 190cm 

(hloubka)

Váha komplet: 5 kg 

Váha bez podpěrných tyčí a kolíků: 3.2kg

T1395 Groundhog Brolly  

T03606 | RRP 6490 Kč

T1397 Groundhog Winter Skin 

T02589 | RRP 4660 Kč

 » naprosto nepromokavý materiál Aqua Sense 

Hydra

 » dveře s možností dvojitého otvírání a 

moskytiérovým panelem

 » dvě poutka na suchý zip pro uchycení prutů

 » obsahuje kotvící kolíky a přepravní tašku

Váha: 3.2 kg

T1396 Groundhog Heavy Duty Groundsheet

T00812 | RRP 1460 Kč 
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KNX

KNX PROFILE BROLLY

 » osvědčený oválný design od Nashe 

s ochrannými bočními stěnami

 » krátké střední žebra pro ušetření užitného 

prostoru

 » plná ochrana pro jedno lehátko anebo pro dva 

rybáře během jednodenní vycházky

 » lehký rám a nepromokavý plášť z materiálu 210D 

nylon s podlepenými švy

 » dvě poutka na suchý zip pro uchycení prutů

 » obsahuje otočné šrouby pro bouřkové tyče, dvě 

bouřkové tyče, kotvící kolíky a přepravní tašku

Rozměry:

275 (šířka) x 132 (výška) x 135 (hloubka)

Váha: 3.8kg

T4348 KNX Profile Brolly

T02528 | RRP 4550 Kč

KNX Profile Brolly kombinuje klíčový design převzatý od mnoha 
generací legendárních deštníkových přístřešků od Nashe 
s flexibilností a skvělou cenou tak, že máte k dispozici dokonalý 
přístřešek na krátké vycházky.  
 
Upravená střední konstrukce poskytuje maximální vnitřní prostor 
a díky bočním stěnám i lepší ochranu pro uložené věci, což je 
prvek převzatý od přístřešků Hog. KNX je lehký, poskytuje skvělou 
viditelnost a velmi rychle ho rozložíte a zase složíte.   
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Kompatibilní s:
Groundhog Brolly T1395
Groundhog FS Brolly T1360
KNX Profile Brolly T4348

BIVVY ACCESSORIES

BROLLY MOZZI THROW

BIVVY DOOR MAT 

Sedne přesně do prostoru ke dveřím bivaku, 
aby udržela uvnitř čistotu a bláto venku. 
Robustní nepromokavý materiál s originální 
Nash potlačí. Obsahuje 4 otvory na kotvící 
kolíky, které jsou součástí balení spolu 
s přepravním obalem. 

Rozměry: 84cm x 54cm

T1045 Bivvy Door Mat

T00345 | RRP 620 Kč

Moskytiérová přední stěna pro většinu přístřešků typu brolly, která Vám dokáže velmi zpříjemnit 
pobyt mezi kousavým a bodavým hmyzem. Tuto moskytiéru snadno připevníte k jakémukoli 
brolly pomocí smyčky, kterou přetáhnete přes zadní centrální “zvonek” a pak už jen natánete 
přes přední nekrytou část. Získáte tak celodenní ochranu před nepříjemným hmyzem. Vybíhání 
je velmi pohodlné, jelikož stačí rozepnout jeden centrální, robustní zip. 
 
Moskytiéra má minimální váhu a velmi kompaktní rozměry, takže ji s sebou můžete vozit pořád.

BROLLY POUCH

Odkládací prostor pro klíče, peněženku, mobil a příposlech. Všechny 
věci budete mít na jednom místě a bezpečně nad zemí. Obsahuje dvě 
kapsy na zip a jednu síťovou. Snadno ji upevníte na konstrukci žeber 
na zadní straně přístřešku. Verze Small je určena pro přístřešky z řady 
Recon a verze Large pro Scope OPS a řadu Groundhog.

T3387   Brolly Pouch Small 

T00234 | RRP 420 Kč

T3388   Brolly Pouch Large 

T00262 | RRP 470 Kč

STEALTH T PEGS

Tyto kolíky dokážete dostat i do toho nejtvrdšího 
podkladu a jsou vyrobeny tak, aby vydržely 
věčnost. K dispozici jsou buď po jednom 
kuse, aby doplnili ty Vám chybějící anebo i 
s přepravním obalem v balení po 8 kusech.

T1100 Stealth T Pegs 8” (20cm) 

T00037 | RRP 65 Kč

T1101 Stealth T Pegs 12” (30cm) 

T00039 | RRP 69 Kč

T1105 Stealth T Peg Roll  

T00378 | RRP 680 Kč

12” PEG ROLL

Balení delších 30 cm kolíků, které pevně 
upevní každý přístřešek v těch nejhorších 
podmínkách a poskytují lepší stabilitu na 
měkkém blátě, písku anebo upravených 
březích se sypanou drtí. Obsahuje 10 kolíků. 

T1106 12" Peg Roll 

T00389 | RRP 699 Kč

T1400 Brolly Mozzi Throw

T00867 | RRP 1560 Kč 
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BANK LIFE GAZEBO 

Bank Life Gazebo představuje centrum pro společné rybaření, ať už na prázdninách, firemních akcích, společných vycházkách, prostě kdekoli. 
Poskytne místo pro sdílení jídla, pití a zážitků. 
 
Gazebo nese klasický odkaz firmy Nash. I přes obrovský užitný prostor a výšku přes 2,1 metru může být snadno postaven jednou osobou díky 
unikátnímu konceptu rámu. Není potřeba skládat k sobě žádné tyče. Odolná hliníková konstrukce zůstává neustále spojena. Jednoduše stlačíte 
středový zámkový mechanizmus a potáhnete, aby se tyče v rozích automaticky rozložily a poskytly finální prostor.  
 

Gazebo poskytuje dveře na všech 
čtyřech stranách. Jedny s dvojitým 
zipem a poutky, které je jistí a další mají 
jen jednoduchý systém s jedním zipem 
a možností srolovat a připnout stěny ke 
straně. Dvě strany mají i moskytiérové 
okno, díky kterému může spolehlivě 
proudit vzduch. Díky skvělému designu 
můžete po obvodu postavit přístřešky 
Doubletop nebo Titan a vytvořit tak mezi 
nimi společný prostor na rybářský život. 
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BANK LIFE GAZEBO GROUNDSHEET

 » 420D PU potažený nylon

 » dvojité nohy v rozích pro větší stabilitu

 » zvládne ho postavit jedna osoba

 » unikátní rám bez nutnosti spájení tyčí

 » snadné rozložení a složení jedním dotykem

 » vnitřní úložné kapsy v každém rohu

 » dodáváno s přepravní taškou a kotvícími kolíky

Rozměry:

(výška) 240cm (hloubka) 330cm (šířka) 330cm

Váha s podlahou: 21kg

Váha bez podlahy: 16.8kg 

T1200 Bank Life Gazebo

T05550 | RRP 9990 Kč

Přídavná robustní podlaha, která udrží prostor 
uvnitř suchý a čistý. Elastické kotvící poutka 
korespondují s těmi, které jsou na samotném 
přístřešku Gazebo. 

Váha: 4.2kg

T1201 Bank Life Gazebo Heavy Duty Groundsheet 

T01373 | RRP 2470 Kč
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Rozměry:

Small: (výška) 50cm Maximální: 70cm

(šířka) 60cm (délka) 80cm Váha: 7.1kg

Large: (výška) 50cm Maximální: 70cm

(šířka) 80cm (délka) 120cm Váha: 11.5kg

BANK LIFE TABLE 

Extra odolný stolík, který lze složit úplně na plocho. Má nastavitelné nohy pro nerovný povrch na břehu a zajištění nohou pro pohodlný transport 
v plochém stavu a stabilitu při používání.  
Snadno omyvatelná pracovní deska s logem kapra firmy Nash. K dispozici ve dvou velikostech. 

T1202 Bank Life Table Small

T00939 | RRP 1690 Kč

T1203 Bank Life Table Large

T01300 | RRP 2340 Kč
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MAGNETIC BIVVY HOOK

BANK LIFE FOOTPATH

Dělá cestu k prutům bezpečnější bez ohledu na to, jak mokrá je zem, nebo jak nerovný terén po cestě je. Díky této podložce už nikdy 
neuklouznete a nespadnete. Plochý okraj zabraňuje nahromadění bláta a nečistot. Podložka se k zemi připevňuje pomocí kotvících kolíků (nejsou 
součástí balení) a dodává Vašemu místu na břehu trochu noblesy a hlavně bezpečnosti. Délka je přibližně tři metry. 

Rozměry: 300cm x 75cm 

T1210 Bank Life Footpath

T01045 | RRP 1880 Kč

BANK LIFE BIVVY HEATER

T1215 Bank Life Bivvy Heater

T00606 | RRP 1090 Kč

Stylové a ekologické řešení jak zahřát 
prostor v bivaku, když se ochladí. 
Musíte pocítit teplo, které z něho sálá, 
abyste uvěřili, jak efektivní dokáže být. 
Nepotřebuje nic jiného než 5 čajových 
svíček a dokáže prokazatelně zvednout 
teplotu v bivaku až o 10°C. A přitom je 
mnohem bezpečnější než ohřívače na plyn 
anebo tekuté palivo. Otvírání je maximálně 
jednoduché pomocí klipu. Ohřívač má 
odnímatelné poutko a pevnou EVA 
základnu. Dodáváno spolu s 5 čajovými 
svíčkami, které hoří běžně 5-6 hodin. 

Rozměry: 16cm x 16cm

Váha: 1kg Vysoce pevný magnetický háček pro 
zavěšení čelovky, telefonu a dalších věcí 
uvnitř jakéhokoli přístřešku. Snadno ho 
připevníte a zase sundáte a přitom má 
dostatek síly, aby udržel i mokré oblečení. 
Karabina na obrázku není součástí balení.  

T3399   Magnetic Bivvy Hook  

T00162 | RRP 290 Kč
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