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BOX LOGIC

Nejkomplexnější organizační systém pro kaprařskou bižuterii, to je Box Logic

TT RIG STATION 

Uspořádejte si všechnu vaši nezbytnou bižuterii, přehledně od 
největších, až po nejmenší položky na jedno místo. Jedná se o 
organizační box, pracovní stanici a systém skladování v jednom 
kompletním řešení. Nejelegantnější způsob uschování vaší bižuterie.

 » Velkokapacitní organizační box

 » Čtyři velké a osm malých vysunovacích přepážek, které lze přemístit podle 

vašich potřeb k lepšímu uspořádání bižuterie

 » Teleskopické, nastavitelné nohy se širokými packami proti zaboření

 » Pracovní deska s vyvýšeným okrajem, který zabraňuje ztrátu jednotlivé 

bižuterie

 » Metr je zobrazený na víku boxu, pro vázání přesných délek vašich návazců

 » Šuplíkový prostor s pěnovým zásobníkem na návazce

 » Očka pro připravené návazce

Přibližné rozměry:

46 cm (d) x 30 cm (š) x 10 cm (h)

Výška: 33 cm - 39 cm

T0260 TT Rig Station  
T01589 | RRP 2860 Kč

TT RIG STATION TESTING 
TANK

Základním příslušenstvím pro TT Rig Station 
je tato testovací nádržka na montáže. 
Nádržka se jednoduše připevní na jednu 
stranu TT Rig Station.

T0250 TT Rig Station Testing Tank 

T00206 | RRP 370 Kč  

TT RIG STATION SIDE 
TABLES (PAIR)

Dva postranní stolky, které ještě zvětší 
prostor při manipulaci s jednotlivými 
položkami. Umožnují tak pohodlnější práci při 
vázání návazců. Tyto dva postranní stolky lze 
skladovat ve víku stolku TT Rig Station.

Přibližné rozměry: 28 cm (d) x 22 cm (š) 

T0227 TT Rig Station Side Tables 

00506 | RRP 910 Kč

TT RIG STATION CARRY BAG

Pevná polstrovaná nylonová taška s 
robustními zipy, která ochrání vaši Rig 
Station. Součástí je přední kapsa na zip, 
polstrovaný popruh přes rameno a rukojeť. 
Taška je velmi praktická, proto lze použít i na 
jiné účely.

Přibližné rozměry:

52 cm (v) x 32 cm (š) x 14 cm (h)

T0210 TT Rig Station Carry Bag

T00606 | RRP 1090 Kč
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TACKLE STATION

Vynikající řešení pro uložení veškeré vaši bižuterie, jako například háčků, šňůrek, jehel a podobně. Tackle Station je samostatná jednotka, která 
unese všechny vaše nutné položky v jednom boxu. Uspořádání položek je maximálně variabilní, pro zvýšení přehlednosti při delším pobytu u 
vody. Kombinací velkého centrálního boxu a pracovní desky s vyvýšeným okrajem, který zabraňuje ztrátu jednotlivé bižuterie, je skladování 
všech nutných položek maximálně efektivní.

 » Teleskopické, nastavitelné nohy se širokými 

packami proti zaboření

 » Zahrnuje 4 velké a 12 menších vysunovacích 

přepážek, které lze přemístit podle vašich 

potřeb k lepšímu uspořádání bižuterie

 » Dva spodní šuplíky, které lze taktéž rozdělit 

pomocí dvou přepážek na libovolnou velikost

 » Lze použít dva Tackle Station Side Tables 

(nejsou součástí)

 » Pracovní deska s vyvýšeným okrajem

 » Metr je zobrazený na víku boxu, pro vázání 

přesných délek vašich návazců

Přibližné rozměry:

(Tackle Box) 34,6 cm (d) x 24 cm (š) x 14 cm (h)

Výška: 31 cm - 35 cm

T0214 Tackle Station 
T01589 | RRP 2860 Kč

BIVVY TABLE

Vysoce odolný stolek do bivaku, ke kterému lze použít příslušenství z 
řady Rig Station. Je vybaven vyvýšeným okrajem pro zabránění ztráty 
bižuterie, teleskopicky nastavitelnýma nohama se širokými packami 
proti zaboření. Na přední straně stolečku jsou očka pro zavěšení 
návazců připravené k nahození.

Přibližné rozměry:  49 cm (d) x 22,5 cm (š) 

Výška: 28 cm - 32 cm

T0240 Bivvy Table

T00812 | RRP 1460 Kč

TACKLE STATION SIDE TABLES (PAIR)

Dva postranní stolky, které lze skladovat ve víku stolku Tackle Station. 
Tyto přídavné stolky maximalizují povrch stolku, umožňují pohodlnější 
práci s více položkami a nabízí neomezený přístup k boxu.

Přibližné rozměry: 23 cm (d) x 16,5 cm (š) 

T0215 Tackle Station Side Tables (pair)

T00506 | RRP 910 Kč
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MEDIUM TACKLE BOX

 » Dodávané se šesti přepážkami

 » Snadné zajištění víka

Vnitřní rozměry: 250 mm (d) x 172 mm (š) x 55 mm (h)

Tři pevné vnitřní oddíly: 114 mm (d) x 81 mm (š) x 55 mm (h)

Jeden oddíl s variabilním rozložením přepážek: 250 mm (d) x 55 mm (š) x 55 mm (h)

T0212 Medium Tackle Box

T00306 | RRP 550 Kč

LARGE TACKLE BOX

 » Dodávané s deseti přepážkami

 » Snadné zajištění víka

Vnitřní rozměry: 334 mm (d) x 230 mm (š) x 55 mm (h)

Tři pevné vnitřní oddíly: 114 mm (d) x 81 mm (š) x 55 mm (h)

Dva oddíly s variabilním rozložením přepážek: 334 mm (d) x 55 mm (š) x 55 mm (h)

T0211 Large Tackle Box

T00406 | RRP 730 Kč

TACKLE BOXES

Nejoblíbenější Tackle boxy na celém kaprařském trhu - na výběr ve dvou velikostech. Vysoce kvalitní boxy s dvěma pevnými, lehce posuvnými 
uzávěry a centimetrovou měrkou na vrchní straně víka, pro jednodušší a přesnější vázání návazců. Boxy jsou dostatečně hluboké na skladování 
doplňků z řady Box Logic a součástí balení jsou malé přepážky, které slouží k variabilnímu seskládání přihrádek Tackle Boxu, podle vašeho stylu. 

BIVVY BOX TABLE CARRY BAG

Pevné polstrované nylonové pouzdro, které ochrání váš Bivvy Box 
Table od ostatního vybavení. 

Součástí je externí kapsa na zip, polstrovaný ramenní popruh a 
poutko. Jedná se o velmi praktické pouzdro, které lze využít i na jiné 
účely.

T0224 Bivvy Box Table Carry Bag 

T00506 | RRP 910 Kč

BIVVY BOX TABLE

Zahrnuje Medium Tackle Box, který je ZDARMA součástí Bivvy Box 
Table.

Stolek má ve spodní části dva šuplíky. Jeden pojme medium tackle 
box (součástí balení) a u druhého je možnost nastavení přepážek, 
vhodný pro ukládání bižuterie. Vrchní část slouží jako pracovní místo 
pro vázání návazců, nebo jako odkládací prostor. Výhodou jsou také 
teleskopicky nastavitelné nohy a rozšířené packy pro větší stabilitu.

Přibližné rozměry: 46 cm (d) x 20,5 (š) Výška: 30,5 cm - 37,5 cm

T0223 Bivvy Box Table (Free Medium Tackle Box) 

T01012 | RRP 1820 Kč 
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NEEDLE BOX

Slouží k uložení všech vašich jehel, vrtáčků a dalšího nářadí, které 
je nepostradatelné při výrobě návazců a dokonale padne jak do 
medium, tak i do Large Box Logic tackle boxů. Druhá strana krabičky je 
rozdělena na pět přihrádek, které jsou využitelné například na zarážky, 
obratlíky a ostatní drobnou bižuterii.

Dlouhá přihrádka: 202 mm (d) x 31 mm (š) x 24 mm (h)

Pět malých přihrádek: 38 mm (d) x 32 mm (š) x 24 mm (h)

T0204 Needle Box

T00289 | RRP 520 Kč 

WALLET BOX

Skvělé řešení pro ukládání balíčků háčků a ostatní zabalené bižuterie. 
Wallet Box je chrání před vlhkem a umožňuje uschování v původním 
obalu.

Přibližné rozměry: 11,2 cm (d) x 7,7 cm (š) x 2,5 cm (h)

T0219 Wallet Box

T00145 | RRP 260 Kč 

BUG BOX

Ať už jste fanouškem modelů řady Critters, Bugs, nebo Zig Bug 
Floater, je Bug Box nezbytným doplňkem pro ukládání vašich zig rig 
nástrah. Bug Box je ideálním řešením k úschově až 18 různých vzorků 
,,brouků,, a zároveň udrží ostré hrany vašich háčků.

T0265 Bug Box

T00162 | RRP 290 Kč

SHALLOW BOXES

Malé úložné krabičky se hodí do tackle boxů z řady Box Logic, stejně 
tak k Box Logic station a pouzdra Nash Soft Box. Ideální pro uložení 
menší bižuterie - na výběr mezi jednokomorovou a dvoukomorovou 
verzí.

Přibližné rozměry: 11,2 cm (d) x 7,9 cm (š) x 2,6 cm (h)

T0200 Shallow Box 1

T0201 Shallow Box 2 

T00145 | RRP 260 Kč
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