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INDULGENCE CHAIRS

Naše Indulgence Chairs jsou špičkou na celém kaprařském trhu. Jsou proslulé pro jejich luxus a pohodlí. Indulgence Chairs kombinují 
to nejkvalitnější polstrování, robustní a praktické rámování, které bylo navrženo tak, aby zajistilo ten nejpohodlnější pobyt u vody, bez 
ohledu na to, jak dlouho, bude vaše rybaření trvat. Posaďte se a udělejte si pohodlí.

Poznámka: Nash necítí potřebu uvádět nejvyšší maximální hmotnost pro naše Indulgence Chairs, protože garantujeme, že vás unesou.

INDULGENCE HI-BACK

Nabízí absolutní luxus. Hi-Back kombinuje proslulý komfort a praktičnost z našich Indulgence Chairs, extra prodloužená zadní část, která 
chrání krk a hlavu před chladným větrem. Populární mezi všemi rybáři a přirozená volba zejména pro vysoké rybáře.

 » Zvýšená zadní opěrka pro větší komfort

 » Plně polohovací

 »  Polstrovaný ,,peachskin,, potah

 »  Nový Lake Legends camouflage vzor

 »  Unikátní utahovací kolečko Nash, eliminující 

ruch

 »  Extra dlouhé nohy

 »  Fixační body v zadních patkách

 »  Peachskin polstrovaní opěrek

Přibližné rozměry: 52 cm (šířka) x 65 cm (výška zad)

Přibližná váha: 7,4 kg

Nastavitelnost nohou: 37-52 cm

T9750 Indulgence Hi-Back

T02745 | RRP 4940 Kč
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INDULGENCE BIG DADDY

INDULGENCE DADDY LONG LEGS

Nash byl první, kdo vypustil extra vyvýšené křesílko s opěrkami. Zbytek, jak se říká je historie, Daddy Long Legs a jeho bratr Big Daddy se 
staly a zůstanou těmi nejpopulárnějšími křesílky na kaprařském trhu, proslulé pro jejich pevnost a komfort.

 »  Prodloužené nohy vám umožní jednodušší 

mobilitu

 »  Variabilní nastavení polohy

 »  Polstrovaný ,,peachskin,, potah

 »  Nový Lake Legends camouflage vzor

 »  Unikátní utahovací kolečko Nash, eliminující 

ruch

 »  Extra dlouhé nohy

 »  Fixační body v zadních patkách

 »  Peachskin polstrovaní opěrek

Přibližné rozměry:

52 cm (šířka) x 58 cm (výška zad)

Přibližná váha: 8,6 kg

Nastavitelnost nohou: 39-54 cm

T9751 Indulgence Daddy Long Legs

T02162 | RRP 3890 Kč

Wide Boy verze Daddy Long Legs, Big 
Daddy nabízí více prostoru, který vám 
poskytne opravdový komfort. S kombinací 
vyvýšených nohou a výškou křesílka, 
nemůže být zvedání a sedání jednodušší.

 »  Prodloužené nohy vám umožní jednodušší 

mobilitu

 »  Variabilní nastavení polohy

 »  Polstrovaný ,,peachskin,, potah

 »  Rozměry Wide Boy pro větší komfort

 »  Nový Lake Legends camouflage vzor

 »  Unikátní utahovací kolečko Nash, eliminující 

ruch

 »  Extra dlouhé nohy

 »  Fixační body v zadních patkách

 »  Peachskin polstrovaní opěrek

Přibližné rozměry:

58 cm (šířka) x 60 cm (výška zad)

Přibližná váha: 9,2 kg

Nastavitelnost nohou: 39-54 cm

T9752 Indulgence Big Daddy

T02745 | RRP 4940 Kč
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INDULGENCE MOON CHAIR

INDULGENCE LOW MOON CHAIR

Modernizované pro rok 2017 s novým Nash Lake Legends camouflage vzorem. Nejprodávanější Moon Chair zůstává tím maximálně pohodlným 
křesílkem. Je stejně tak pohodlné jakoby, jste si vzali z domova své křeslo, přesto je sbalené během pár vteřin a jednodušší k přepravě.

Rozměry: 100 cm (š) x 40 cm (v) x 100 cm (h) Váha: 7 kg

T9754 Indulgence Moon Chair

T02095 | RRP 3770 Kč

Legendární Indulgence Moon Chair, je nahrazeno novým sklápěcím nožním systémem, pro vytvoření nízkoprofilového křesílka, které se 
skládá na plochu. Transport je tak mnohem jednodušší a křesílko je tak více praktické pro nižší přístřešky. Provedení opět v novém Nash 
Lake Legends camouflage vzoru.

Rozměry: 100 cm (š) x 24 cm (v) x 100 cm (h) Váha: 6,3 kg

T9755 Indulgence Low Moon Chair

T01734 | RRP 3120 Kč
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INDULGENCE SUB-LO

BED BUDDIES

Lehké, skládací křesílko pro správnou oporu zad a bezkonkurenční 
komfort při sezení na lehátku, kdy sledujete hladinu, vážete návazce, 
nebo když jíte.

 »  Bed Buddy Standard pasuje na lehátka Standard a Wide Boy

 »  Bed Buddy Wide pasuje na lehátka Wide Boy a Emperor

 »  Pevné klipy pro bezpečné uchycení

 »  Popruhy a přezky pro zvýšení pohodlí

 »  Může být uschováno uvnitř lehátka, když není vyžadováno jeho užití 

Přibližné rozměry:

Bed Buddy Standard: 51 cm (š) x 44 cm (výška zad) Váha: 2,8 kg

Bed Buddy Wide: 57 cm (š) x 44 cm (výška zad) Váha: 3,2 kg

T9320 Bed Buddy Standard

T00717 | RRP 1290 Kč

T9321 Bed Buddy Wide

T00795 | RRP 1430 Kč

T9726   Indulgence Ultra-Lite

T01734 | RRP 3120 Kč

INDULGENCE ULTRA LITE

Modernizované pro rok 2017 s novým Nash 
Lake Legends camouflage vzorem, Ultra Lite 
je nejlepší volbou pro mobilní rybáře, kteří 
požadují proslulý Indulgence komfort po 
celou dobu rybaření.

Přibližné rozměry složeného křesílka: 

75 cm (d) x 51 cm (š)

Výška: 29 cm Nastavitelnost nohou: 40 cm

Váha: 4 kg

 »  Unikátní pevný sklápěcí rám

 »  Zadní nohy a opěrky jsou formované do 

jednoho dílu

 » pro opravdovou pevnost

 »  Polstrovaný ,,peachskin,, potah

 »  Nový Lake Legends camouflage vzor

 »  Peachskin polstrovaní opěrek

 »  Zešikmení nohou zvyšující stabilitu

Přibližné rozměry: 

50 cm (šířka) x 57 cm (výška zad)

Přibližná váha: 6,1 kg

Nastavitelnost nohou: 25-33 cm

T9753 Indulgence Sub-Lo

T01589 | RRP 2860 Kč

Díky pevnosti rámu a skládacímu systému s integrovanými opěrkami, je i přes jeho 
velikost křesílko opravdu pevné. Kompaktní profil Sub-Lo je ideální pro krátké vycházky 
k vodě. Maximalizuje prostor v brolly, nebo v jiným menších přístřeškách, křesílko je ale 
také populární u rybářů při delších vycházkách. Je dokončené dvojitým polstrováním a 
oděruvzdornými Indulgence materiály. 
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KNX

KNX CHAIR 

KNX LOW CHAIR

Použitím osvědčeného sklápěcího rámu s vysokou pevností, se stává KNX Low Chair velmi pohodlným a lehce skladovatelným křesílkem. Je 
ideální volbou při krátkých vycházkách do brolly a jiných nízkoprofilových přístřešků, lehce jej složíte pod, nebo za lehátko.

 »  Vysoce pevný rám

 »  Kvalitní ,,peachskin,, polstrování

 »  Jednoduše nastavitelné nohy

 »  Otočné packy nohou proti zaboření

 »  Vysoce pevný sklápěcí rám

 »  Kvalitní ,,peachskin,, polstrování 

 »  Pevné opěrky pro jednodušší vstávání a 

sedání

 »  Jednoduše nastavitelné nohy

 »  Otočné packy nohou proti zaboření

Přibližné rozměry: 51 cm (š) 44 cm (v)

Přibližná váha: 5 kg

Nastavitelnost nohou: 30-38 cm

T4340 KNX Chair

T01084 | RRP 1950 Kč

Přibližné rozměry: 53 cm (š) x 44 cm (v)

Přibližná váha: 5,8 kg

Nastavitelnost nohou: 25-35 cm

T4341 KNX Low Chair

T01300 | RRP 2340 Kč
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KNX ARMCHAIRS

Polohovatelné křesílko pro individuální komfort. K dispozici ve standard a wide rozměrech.

 »  Nízkoprofilové rámy, pro úsporu místa v brolly

 »  Variabilní sklápění opěrátka

 »  Kvalitní ,,peachskin,, polstrování

 »  Nízkopoložené opěrky

 »  Jednoduše nastavitelné nohy

 »  Otočné packy nohou proti zaboření

KNX Armchair

Přibližné rozměry: 53 cm (š)  x 64 cm (v)

Přibližná váha: 8 kg

Nastavitelnost nohou: 30-42 cm

KNX Armchair Wide Boy

Přibližné rozměry: 65 cm (š)  x 64 cm (v)

Přibližná váha: 8,5 kg

Nastavitelnost nohou: 30-42 cm

T4343  KNX Armchair

T01439 | RRP 2590 Kč

T4344  KNX Armchair Wide Boy

T01662 | RRP 2990 Kč
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