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SCOPE BLACK OPS FLAT MAT COMPACT

Rozměry: 97 x 68 cm

T3961 Scope Black Ops Flat Mat Compact

T01417 | RRP 2550 Kč

SCOPE BLACK OPS WEIGH SLING

Super kompaktní a lehký design s banánovým tvarem, který 
dokáže zvážit každého kapra, kterého ulovíte. 

Rozměry: 95 x 63 cm

T3962 Scope Black Ops Weigh Sling

T00406 | RRP 730 Kč

SCOPE BLACK OPS REFRESH WATER BUCKET

Velmi kompaktní a lehká nádoba na vodu, kterou složíte do úplně 
plochého tvaru, když ji zrovna nepoužíváte. 

T3964 Scope Black Ops Refresh Water Bucket

T00206 | RRP 370 Kč

SCOPE BLACK OPS RETAINER SYSTEM

Řešení řady Scope, které eliminuje 
váhu a objem klasických vážících a 
přechovávacích tašek. Ramena Vašeho 
podběráku se sítí změní na přechovávací 
sak na čas, který potřebujete na přípravu 
podložky, váhy a věcí na focení. Urychluje 
tak celou přepravu úlovku na podložku, 
jelikož nemusíte rybu překládat z 
podběráku do jiné tašky. 

Stačí jen vytáhnout ramena ze středu 
podběráku, smotat síťku a na každý konec 
ramen připevnit plováky. Pak jen zajistit 
pro bezpečnost přiloženými popruhy. 
Dodáváno spolu s 240 cm šňůrou s 
klasickým šroubem na konci, kterým síťku 
připevníte k vidličce. 

T3963 Scope Black Ops Retainer System

T00406 | RRP 730 Kč

SCOPE BLACK OPS FLAT MAT

 » robustní nepromokavá spodní 

základna a vrchní část z nylonu, 

který rybám neublíží

 » po obvodu jištění na suchý zip

 » 6cm silná měkká pěna

 » popruhy s přezkami na stažení

 » čtyři klipy na uchycení k taškám 

Scope Black Ops SL Assault 

Pack, SL Patrol pack anebo SL 

Rucksack

 » dodáváno s popruhem přes 

rameno

Rozměry:

125 x 78cm

T3960 Scope Black Ops Flat Mat

T01717 | RRP 3090 Kč
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SCOPE SLING MAT

 » 5cm silná odolná pěna jako výstelka a vrchní 

část z voděodolného materiálu peachskin

 » lze ji složit a nosit přes rameno a dovnitř uložit 

potřebné věci

 » venkovní popruhy pro uchycení prutů Scope 

a podběráku pro rychlý přesun na jiné 

stanoviště

 » robustní zipy po celé délce

 » extra pevný popruh a poutka na přenos v ruce

Rozměry: 96 x 75 cm (polstrovaná část)

T3865 Scope Sling Mat

T01439 | RRP 2590 Kč
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AIR CRADLES

 » vaničkový tvar se třemi robustními 

nafukovacími trubicemi

 » dva modely (Standard a Monster), obě s 

váhovým minimem 50 kg

 » základna bezpečně podrží i ty největší možné 

kapry a udrží je po celou dobu v bezpečí

 » rychle je nafoukáte pomocí přiložené nožní 

pumpy

 » menší transportní rozměr než klasické vaničky 

s kovovým rámem

 » super lehká konstrukce umožňuje přenést 

podložku spolu s úlovkem a zajistit tak 

bezpečné puštění, případně fotku ve vodě

 » nylonová základna bezpečná pro tělo kapra

 » vrchní přehoz na suchý zip po celém obvodu 

pro maximální bezpečnost kapra

 » zesílený 210D nylon použitý na přehoz

 » robustní PVC spodní základna pro ochranu 

před propíchnutím na ostrém podkladu

 » dvě očka pro zajištění kotvícími kolíky

 » zesílené popruhy na přenos

 » dodáváno s nepromokavou přepravní taškou

Stávající patent.

Nový pohled na bezpečnost kaprů od originálního inovátora Kevina 
Nashe. Podložky Air Cradles začínají skvělou myšlenkou, která 
zvyšuje bezpečnost, praktičnost a snižuje váhu a objem. Jsou 
prostě skvělé každým coulem!

Kevinův originální koncept podložek, které umístěny nad zemí, 
redukuje riziko zranění během odháčkování a manipulace při 
focení. Podložky Air Cradles posunuly hranice bezpečí ještě o 
kus dál. Spodní základna rozloží váhu úlovku, takže i 50 kilový 

kapr bude v bezpečí ležet nad zemí. Jejich tvar a rozložení váhy 
činí téměř nemožné, aby se kapr zranil. I ta nejtěžší ryba je plně 
chráněna, i když s sebou plácne během focení a manipulace.  

Tyto podložky mají konstrukci ze tří robustních nafukovacích 
trubic. Dvě podpírají spodní základnu, aby byla nad zemí a třetí 
vyváří kolem podložky zvýšený lem, který udrží kapra uvnitř. 
Snadno je nafouknete pomocí přibalené nožní pumpy a dají se 
sbalit na menší rozměr než klasické vaničky s kovovým rámem. 
Geniální!

Air Cradle

Vnitřní rozměr: 100 x 55cm Váha: 3 kg

Transportní rozměry: 42 x 45 x 30cm

Air Cradle Monster

Vnitřní rozměry: 125 x 58cm Váha: 3.4 kg

Transportní rozměry: 52 x 36 x 18cm

T0166 Air Cradle

T02316 | RRP 3890 Kč

T0167 Air Cradle Monster

T02614 | RRP 4390 Kč
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HIGH PROTECTION BEANIE MAT

CARP CRADLES (MK 3)

Inovované vaničkové podložky Mark 3 Carp Cradles posouvají ochranu cenných úlovků na další level. Dvě velikosti zaručí, že v bezpečí 
bude každý kapr, kterého můžete na tomto světě ulovit. 

CARP CRADLE (MK 3)

102 x 70  x 43cm 

Výška nohou: 38-49 cm

Váha: 5.8 kg

T0146 Carp Cradle Mk 3 

T01589 | RRP 2860 Kč

MONSTER CARP CRADLE (MK 3)

122 x 68  x 43cm 

Výška nohou: 38-50 cm

Váha: 6.4 kg

T0144 Monster Carp Cradle Mk 3 

T01806 | RRP 3250 Kč

 » zajištění nohou pomocí klipů pro větší stabilitu

 » sklápění ve středě pro lepší transportní 

rozměry

 » nastavení výšky nohou s širokými patkami

 » modely Monster a Globetrotter mají ve středě 

třetí nohu pro větší stabilitu

 » hladká PVC konstrukce pro maximální bezpečí 

kaprů

 » vrchní přehoz na suchý zip

 » silná a odolná pěna jako základní náplň a na ní 

pro větší bezpečnost ještě polystyrénové kuličky

 » velmi odolná, nepromokavá, snadno umyvatelná 

spodní základna

 » nastavitelný, polstrovaný a odnímatelný popruh 

přes rameno

 » odolný vrchní přehoz z materiálu Aqua Sense 

Hydra 

 » očka pro ukotvení v každém rohu

Rozměry: 120 x 80cm

T0165 High Protection Beanie Mat

T01228 | RRP 2210 Kč
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KAPTIVE RETAINER SLING AND RETAINER SLING XL

Klasický design firmy Nash, který se osvědčil po celém světě na vážení a přechovávání 
kaprů. Nyní s vylepšeným designem pro ještě větší bezpečí úlovku. 

T0162 Kaptive Retainer Sling 

T00812 | RRP 1460 Kč

T0163 Kaptive Retainer Sling XL

T00867 | RRP 1560 Kč

 » plovoucí konstrukce umožňuje bezpečné 

vážení, přenos, přechování a puštění

 » konstrukce z ultra pevného nylonu a síťoviny

 » zvýšená vzlínavost a zredukovaná váha

 » reflexní pásky pro snadnou lokalizaci pod 

světlem čelovky

 » kapsička na suchý zip pro uložení šňůry se 

šroubem

 » robustní zipy po celé délce

 » kovové kroužky na vážení

 » perforace pro odtok přebytečné vody

 » dodáváno s transportním obalem

Rozměry:

Kaptive Retainer Sling: 100 x 58 cm 

Kaptive Retainer Sling XL: 122 x 58 cm

 » nastavitelné nohy s otočnými širokými 

patkami a kotvícími dírkami

 » polstrovaná podložka na kolena

 » venkovní kapsička pro uložení antiseptik

 » osvědčená odolnost a bezpečnost 

vaničkových podložek od Nashe

 » dodáváno s přepravní taškou

Rozměry:

118  x 70 x 39 cm

Váha: 5.4 kg

T0130 Carp Cradle Deluxe

T01806 | RRP 3250 Kč

CARP CRADLE DELUXE

Luxusní verze inovativních podložek Cradles od Nashe s přidanými vlastnostmi kombinuje maximální bezpečnost s možností vyrazit s ní 
kamkoli. 

WEIGH TRIPOD

 » stavěno na vážení úlovků až po 200 lb (cca 

90 kg)

 » eliminuje třes ručičky při vážení těžkých 

úlovků

 » 25mm hliníková konstruckce

 » nastavitelné nohy pro dokonalou stabilitu

 » odolný háček na středovém bloku, který 

obsahuje i závit pro případné uchycení hlásiče 

nebo celé hrazdy, kdyby jste chtěli mít špičky 

prutů směrem do nebe

Rozměry:

Výška: 100-180 cm Složený: 115 cm

Váha: 6 kg

T0164 Weigh Tripod

T01084 | RRP 1950 Kč
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MEDI CARP KIT

Sada na ošetření, kterou ošetříte rány po 
háčku, pořezání a jiné rány na těle kapra. 
Podporuje opravu tkáně a pomáhá udržet 
kapra v dobré kondici.  

 » 1 x 25ml lahvička Medi Carp

 » 4 x aplikační tyčinky

 » 1 x ručník na vysušení

 » přesné pouzdro na transport a úschovu

T0168 Medi Carp Kit

T00234 | RRP 420 Kč

MEDI CARP REFILL

T0019 Medi Carp Kit Refill

T00162 | RRP 290 Kč 

CARP SACK AND MONSTER CARP SACK SCALES POUCH 

Luxusně polstrované pouzdro, které 
ochrání Vaši drahou váhu. 

Rozměry: 31 x 21cm 

T3365 Scales Pouch

T00206 | RRP 370 Kč 

T0169 Carp Sack

T00289 | RRP 520 Kč

T0170 Monster Carp Sack 

T00328 | RRP 590 Kč

 » sak snadno složíte do jeho vlastní kapsičky, 

která je jeho součástí

 » dodáváno s malou H bojkou, která má vlastní 

kapsičku

 » perforovaný materiál pro maximální bezpečí

 » součástí je i bezpečnostní šňůra v kapsičce

 » extra pevný klip a ocelový kroužek pro 

bezpečné uzavření

THE CARP BUCKET

 » multifunkční nádoba, která šetří místo

 » poutko na boční straně pro snadnější plnění

 » udrží úlovek mokrý a zároveň skvěle poslouží 

jako nádoba na míchání směsi, na vodu pro 

psa anebo pro zkoušení vyváženosti nástrahy

 » poutka pro zajištění v ploché pozici

 » robustní popruhy na přenos

 » spodní základna z robustního a snadno 

omyvatelného PVC

T0171 The Carp Bucket

T00362 | RRP 650 Kč 
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NASH RIGID FRAME LANDING NET UNIVERSAL LANDING NET POLE 

SCOPE BLACK OPS LANDING NET

T1710 Scope Black Ops Landing Net

T03606 | RRP 6490 Kč

SCOPE LANDING NET

 » lze složit na délku 112cm, aby sednul k 

pouzdrům na pruty to Scope Rod Skins

 » snadno rozložitelná, vysoce pevná karbonová 

tyč s omotávkou Scope

 » mikro kovový středový kříž

 » grip z japonské smršťovačky

 » síť s kamuflážovým efektem

 » stahovací popruh na suchý zip

T1925 Scope Landing Net

T03023 | RRP 5440 Kč

See Nash Luggage for Landing Net Bag
See Carp Extras for replacement mesh

K dispozici dvě velikosti:
Small Rigid Frame Landing Net: 48cm (délka) 
x 40cm (šířka) x 42cm (hloubka)
Large Rigid Frame Landing Net: 68cm 
(délka) x 60cm (šířka) x 54cm (hloubka)

T1497   Nash Rigid Frame Landing net Large

T00350 | RRP 630 Kč

T1499   Nash Rigid Frame Landing net Small

T00262 | RRP 470 Kč

Navrženo pro plavanou, feeder a jiné specializované metody lovu. Tyto podběráky s pevným 
rámem a rychle schnoucí sítí přijdou vhod, když potřebujete být s podebíráním rychlí a 
klasický, velký podběrák by Vám překážel. Jsou ideální pro lov parem a tloušťů na řece, ale 
stejně tak bez problémů podeberou kapra, lína, cejna nebo okouna. Skosená přední strana 
usnadňuje podebírání úlovku jakékoli velikosti. Ve vysoké vodní trávě poskytuje pevný rám 
neskutečnou výhodu proti standardním kaprovým podběrákům. 

Velmi pevná, dvoudílná podběráková tyč 
z kompozitního materiálu. Ideální pro 
použití s podběráky Rigid Frame. Disponuje 
standardním šroubením, pohodlným gripem 
ze smšťovačky a drážkou na izotop. Délka 
112 cm se po rozložení prodlouží na 204 cm. 

T1498   Nash Univeral Landing Net Pole

T00695 | RRP 1250 Kč
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DWARF 42" LANDING NET

Díky teleskopické tyči ho složíte na 112 cm, ale plná délka tyče je 186 cm. Přepravovat ho tedy můžete snadno v pouzdru Dwarf Double 
Rod Skin spolu s pruty Dwarf. 

 » lisovaný středový kříž s drážkou na izotop

 » kvalitní černá síť

 » grip ze smršťovačky

 » matně černé zdobení

 » kovová koncovka tyče s drážkou pro izotop

 » rozložitelný ze 112 cm na 186 cm

 » stahovací popruh na suchý zip

T1518 Dwarf landing net

T01300 | RRP 2340 Kč

NASH PURSUIT STRONGBOW LANDING NET

Kvalitní karbon a malý průměr podběrákové tyče skvěle 
koresponduje s řadou prutů Nash Pursuit.  

 » mikro kovový středový kříž z nerezové oceli s černou povrchovou 

úpravou

 » laserem vypálené logo Nash a dvě drážky na izotopy

 » vysoce pevná karbonová tyč s 3K designem

 » minimalistická protiskluzová koncovka rukojeti s kulatým zakončením

 » zelená protiplísňová síť s logem kapra firmy Nash

 » stahovací popruh na suchý zip pro snadný transport

T1551 Nash Pursuit 42” Landing Net

T01806 | RRP 3250 Kč

KNX LANDING NET

Klasická kombinace řady KNX s osobním stylem a decentní matně 
černou úpravou skvěle doplňuje pruty z řady KNX. 

 » vysoce kvalitní síť

 » drážka na izotop v koncovce podběráku

 » dvojitý grip ze smršťovačky

 » počítačem navržený středový blok s pogumovanou úpravou

 » dvě drážky na izotopy na středovém bloku

 » minimalistické černé zdobení a matně černé vázání

T1605 KNX Landing Net

T01156 | RRP 2080 Kč
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KNX

KNX CRADLE & CRADLE DELUXE

Podložky KNX Cradles umožňují poskytnout tu nejlepší ochranu úlovku každému. Udržují kapra bezpečně nad zemí. K dispozici ve dvou 
velikostech. 

KNX 5 FOLD UNHOOKING MAT

Jednoduchá ale přesto brilantní podložka, která má minimální přepravní rozměry, ale i tak poskytuje skvělou ochranu cenným úlovkům 
jakéhokoli druhu. Po srolování ji zaklipujete a získáte mnohem menší transportní rozměr než u většiny standardních podložek. 

Rozměry: 100 x 60 cm

T4302 KNX 5 Fold Unhooking Mat

T00362 | RRP 650 Kč

 » menší velikost i transportní rozměr

 » kolíčky pro zajištění nohou

 » stahovací popruhy na suchý zip 

KNX Cradle

Rozměry:

89 x 61 x 35cm 

Váha: 4.2 kg

KNX Cradle Deluxe

Rozměry:

104 x 61 x 35cm

Váha: 4.6 kg

T4300 KNX Cradle

T01084 | RRP 1950 Kč

T4301 KNX Cradle Deluxe

T01156 | RRP 2080 Kč
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KNX BEANIE MAT

Nepotřebujete žádné velké množství podložek, stačí jedna. Když je složená, perfektně poslouží na přenos vidliček, nepromokavého 
oblečení nebo jiného vybavení pro mobilní rybáře. Anebo do ní prostě naskládejte věci nutné na rychlou vycházku a běžte ty kapry najít!

 » sklopitelná podložka na velké kapry 

poskytující skvělou ochranu

 » kombinuje výplň z odolné pěny a 

polystyrénových kuliček

 » poutka na přenos

T4303 KNX Beanie Mat

T00578 | RRP 1040 Kč

KNX WEIGH SLING

 » velmi pevné hliníkové tyče pro dokonalou 

podporu

 » ocelové kroužky na středě garantují skvělé 

vyvážení váhy

 » perforovaný materiál pro odtok přebytečné 

vody

 » robustní zipy

Rozměry: 116 x 65cm 

T4304 KNX Weigh Sling

T00434 | RRP 780 Kč

DWARF MULTI-MAT

 » všestranná podložka s vysokou úrovní ochrany

 » zip po celé délce pro bezpečný přenos kapra zpět do vody

 » Doubles as a stalking sling to carry tackle

 » snadno omyvatelný povrch

 » popruhy na přenos a vážení

 » očka pro ukotvení do země

 » dodáváno s přepravní taškou

Rozměry: 88 x 64cm 

T4640  Dwarf Multi-Mat

T00706 | RRP 1270 Kč
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www.nashtackle.co.uk


