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SCOPE BLACK OPS 1 ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný, kvalitně polstrovaný obal 

pro přenášení prutu 

 » Scope Black Ops (50 mm zadní očka) i s 

navijákem

 »  Standartní a Big Pit verze obalu

 »  Možnost použití je individuálně, nebo připojení 

k 2 Rod Skins a Scope Black Ops Quiver

 »  Unikátní síťované panely, které odvádějí 

vlhkost při balení mokrých prutů

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3920 Scope Black Ops 1 Rod Skin 9’

T00534 | RRP 960 Kč

T3921 Scope Black Ops 1 Rod Skin 10’

T00595 | RRP 1070 Kč

T3924 Scope Black Ops 1 Rod Skin 9’ Big Pit

T00578 | RRP 1040 Kč

T3925 Scope Black Ops 1 Rod Skin 10’ Big Pit

T00650 | RRP 1170 Kč

SCOPE BLACK OPS 2 ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný, kvalitně polstrovaný obal 

pro přenášení dvou prutů 

 »  Scope Black Ops (50 mm přední očka) i s 

navijáky 

 »  Hlavní komora je oddělena polstrovanou 

přepážkou, pro maximální ochranu prutů

 »  Standartní a Big Pit verze obalu

 »  Unikátní síťované panely, které odvádějí 

vlhkost při balení mokrých prutů

 »  Externí kompresní kapsa udrží až tři další 

Scope Black Ops 1 Rod Skin obaly

 »  Vodotěsná, po celé délce zazipovaná kapsa, 

do které lze vložit až dva Scope Black Ops 

podběráky 

 »  Externí kapsa pro vidličky s hlásiči

 »  Malá externí kapsička na olůvka/přijímač

 »  Kvalitní ramenní popruh

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3922 Scope Black Ops 2 Rod Skin 9’

T01228 | RRP 2210 Kč

T3923 Scope Black Ops 2 Rod Skin 10’

T01300 | RRP 2340 Kč 

T3926 Scope Black Ops 2 Rod Skin 9’ Big Pit

T01300 | RRP 2340 Kč

T3927 Scope Black Ops 2 Rod Skin 10’ Big Pit

T01439 | RRP 2590 Kč
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SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF 1 ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný, kvalitně polstrovaný obal 

pro přenášení prutu

 » Scope Black Ops Sawn-Off i s navijákem

 »  Možnost použití je individuálně, nebo připojení 

ke Scope Black Ops Sawn-Off 2 Rod Skin 

pomocí kroužků

 »  Unikátní síťované panely, které odvádějí 

vlhkost při balení mokrých prutů

 » Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3928 Scope Black Ops Sawn-Off 1 Rod Skin

T00406 | RRP 730 Kč

SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF 2 ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný, kvalitně polstrovaný obal 

pro přenášení dvou prutů 

 »  Scope Black Ops Sawn-Off i s navijáky 

 »  Hlavní komora je oddělena polstrovanou 

přepážkou, pro maximální ochranu prutů

 »  Unikátní síťované panely, které odvádějí 

vlhkost, při balení mokrých prutů 

 »  Po celé délce zazipovaná kapsa pro Scope 

Black Ops podběrák

 »  Kvalitní ramenní popruh, možnost připevnění 

Scope Black Ops Sawn-Off 1 Rod Skin obalů a 

Black Ops Sawn-Off Utility Skin obalů, pomocí 

ramenního popruhu a klipů

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3929 Scope Black Ops Sawn-Off 2 Rod Skin

T00884 | RRP 1590 Kč
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SCOPE BLACK OPS SAWN-OFF UTILITY SKIN

 »  Unikátní design obalu na prut, lze jej 

jednoduše přeměnit na univerzální pouzdro, 

které můžete nosit kolem pasu jako pásek 

 »  Zipem zavíratelný, polstrovaný obal pro 

přenášení prutu Scope Black Ops Sawn-Off i s 

navijákem

 »  Možnost použití je individuálně, nebo připojení 

ke Scope Black Ops Sawn-Off 2 Rod Skin 

pomocí kroužků

 »  Unikátní síťované panely, které odvádějí 

vlhkost, při balení mokrých prutů

 »  Rychlá přeměna z obalu na prut, na ,,stalking,, 

pouzdro

 »  Čtyři zazipované kapsy, jen pro nejdůležitější 

věci, které potřebujete ke stalkingu

 »  Hlavní, největší kapsa, lze použít například na 

nástrahy (chléb, boilies, apod.) – jednoduše 

omyvatelná

 »  Dvojité, elastické klipy

 »  Robustní zipy

T3930 Scope Black Ops Sawn-Off Utility Skin

T00578 | RRP 1040 Kč

SCOPE BLACK OPS TIP TOPS

Elastické převleky na pruty z řady Scope. Chrání špičky a 
jednoduše drží díly prutu bezpečně u sebe, tím tak zjednodušuje i 
vkládání prutů do obalů.

T3935 Scope Black Ops Tip Tops (for 9 and 10’ Scope Rods)

T00173 | RRP 310 Kč

T3936 Scope Black Ops Sawn-Off Tip Tops

T00134 | RRP 240 Kč

SCOPE BLACK OPS QUIVER

 »  Pouzdro slouží k uložení Scope Bivvy, Scope Recon a Ops Brolly, Scope 

1 a 2 Rod Skin obaly - až šest prutů spolu s vidličkami, Kaptive Retainer 

Sling, Cyber Shot a další příslušenství

 »  Kvalitní ramenní popruh

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

T3931 Scope Black Ops Quiver 9’

T00812 | RRP 1460 Kč

T3932 Scope Black Ops Quiver 10’

T00912 | RRP 1640 Kč



LU
G

G
A

G
E

WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SL RUCKSACK

Scope Black Ops SL Rucksack přijímá ,,Scope,, filozofii – rychlé a jednoduché rozbalení vašeho vybavení a zároveň jednoduchou mobilitu. 
Batoh s větší kapacitou, ideální pro delší vycházky.

 »  Zesílená kovová konstrukce

 »  Speciálně polstrovaná zadní část, pro lepší 

odvod vzduchu – zabraňuje pocení

 »  Kvalitní popruhy přes ramena - jednoduché 

povolování a utahování popruhů

 »  Popruh přes prsa, který zamezí pohybu 

batohu na vašich zádech

 »  Vrchní část batohu je na klipy, zabezpečuje 

jednoduché vložení oblečení, odháčkovacích 

matrací apod.

 »  Dvě přední kapsy s robustními zipy

 »  Batoh je na stranách a přední kapse osazen 

popruhy, které jsou předurčené Speedload 

pouzdrům z řady Black Ops, pro rychlejší 

přístup k věcem

 »  Klipy na horní části batohu pro přichycení 

Scope Black Ops Flat Mat / Black Ops Flat 

Mat Compact

 »  Na obou stranách batohu najdete elastické 

pásky na vidličky s hlásiči

 »  Omyvatelný a voděodolný spodek batohu

Poznámka:  Příslušenství zobrazené s tímto produktem, není 
součástí balení.

Přibližné rozměry:

60 cm (v) x 35 cm (š) x 30 cm (h)

T3943 Scope Black Ops SL Rucksack

T02012 | RRP 3620 Kč
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SCOPE BLACK OPS SL PATROL PACK

Jedinečný rozkládací modulární design pro maximální šetření prostoru pod Scope brolly/přístřešky.

 »  Zpevněná a polstrovaná zadní část

 »  Kvalitní popruhy přes ramena, uložené pod nepromokavým přebalem

 »  Unikátní rozkládací systém, jednoduše rozepnete, odklipujete a rozložíte 

batoh na dvě části, to vám umožní jednoduché vsunutí batohu pod 

lehátko a ušetříte si tak místo v brolly, nebo přístřešku

 »  Ideální pro mobilní rybáře

 »  Přední část obsahuje jeden velký prostor pro vaše vybavení

 »  Zadní část je rozdělena na dva prostory, z nichž je jeden plně izolovaný – 

vhodný pro skladování boilies, jídla apod. 

 »  Přední a boční části batohu jsou osazené popruhy, které jsou předurčené 

Speedload pouzdrům z řady Black Ops, pro rychlejší přístup k věcem

 »  Klipy na horní části batohu pro přichycení Scope Black Ops Flat Mat / 

Black Ops Flat Mat Compact, oblečení apod.

 »  Obě strany batohu jsou osazené elastickými páskami, pro uchycení 

vidliček s hlásiči

 »  Polstrované poutka jak na vrchní, tak na spodní části batohu

 »  Voděodolná a omyvatelná spodní část batohu

Přibližné rozměry: 44 cm (v) x 30 cm (š) x 28 cm (h)

T3944 Scope Black Ops SL Patrol Pack

T02439 | RRP 4390 Kč

Poznámka:  Příslušenství zobrazené s tímto produktem, není 
součástí balení.



LU
G

G
A

G
E

WWW.NASHTACKLE.COM

SCOPE BLACK OPS SL ASSAULT PACK

Inovativní systém Scope Black Ops SL Assault Pack, který vytváří batoh spolu s obalem na pruty.

 »  Polstrovaná zadní část s kvalitními popruhy přes ramena

 »  Velkokapacitní hlavní část batohu s dvojitými, robustními zipy

 » Scope Black Ops SL Assault Pack, je batoh/přetransformovaný obal na 

pruty s integrovaným systémem pro uložení až tří prutů Scope Black Ops 

Sawn-Off, plus Scope Black Ops podběráku

 »  Přední a boční části batohu jsou osazené popruhy, které jsou předurčené 

Speedload pouzdrům z řady Black Ops, pro rychlejší přístup k věcem

 »  Na spodní části batohu se nacházejí klipy pro uchycení Scope Black Ops 

Flat Mat / Black Ops Flat Mat Compact

 » Obě strany batohu jsou osazené elastickými páskami, pro uchycení až 8 

vidliček s hlásiči

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Voděodolná a omyvatelná spodní část batohu

Přibližné rozměry: 50 cm (v) x 38 cm (š) x 27 cm (h)

Poznámka:  Příslušenství zobrazené s tímto produktem, není 
součástí balení.

T3940 Scope Black Ops SL Assault Pack

T01417 | RRP 2550 Kč

SCOPE BLACK OPS STASH PACK

Kompaktní batoh, menších rozměrů, 
vhodný pro ,,stalking,, nebo pro nečekané 
vycházky k vodě.

 »  Aqua Sense Hydra – zajištuje vodní sloupec 

5000 mm

 »  Možnost složit do opravdu malých rozměrů 

(přibližně 14 cm x 14 cm)

 »  Hlavní prostor je zavíratelný dvojitými zipy

 »  Přední kapsa na zip a externí kapsa na doklady

 »  Kvalitní polstrované popruhy přes rameno 

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Voděodolná a omyvatelná spodní část batohu

Přibližné rozměry:

39 cm (v) x 28 cm (š) x 17 cm (h)

T3941 Scope Black Ops Stash Pack

T00578 | RRP 1040 Kč
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SCOPE BLACK OPS SL POUCHES

Díky připínacím páskům, lze pouzdra velmi rychle a jednoduše sundat / nandat, nebo vyměnit pouzdro za jiné, s jiným obsahem. 
Kompatibilní s batohy Scope Black Ops SL Rucksack, SL Assault Pack a SL Patrol Pack.

SCOPE BLACK OPS SL 
POUCH MINI

Přibližné rozměry:

12 cm (v) x 12 cm (š) x 5 cm (h)

T3953 Scope Black Ops SL Pouch Mini

T00206 | RRP 370 Kč

SCOPE BLACK OPS SL 
POUCH SMALL

Přibližné rozměry:

10 cm (v) x 21 cm (š) x 5 cm (h)

T3950 Scope Black Ops SL Pouch Small

T00245 | RRP 440 Kč

SCOPE BLACK OPS SL 
POUCH MEDIUM

Přibližné rozměry:

20 cm (v) x 20 cm (š) x 6,5 cm (h)

T3952 Scope Black Ops SL Pouch Medium

T00306 | RRP 550 Kč

SCOPE BLACK OPS SL 
POUCH LARGE

Přibližné rozměry:

31 cm (v) x 21 cm (š) x 8 cm (h)

T3951 Scope Black Ops SL Pouch Large

T00345 | RRP 620 Kč 

SCOPE BLACK OPS SL 
POUCH LONG

Přibližné rozměry:

35 cm (v) x 10 cm (š) x 5 cm (h)

T3954 Scope Black Ops SL Pouch Long

T00289 | RRP 520 Kč

SCOPE BLACK OPS BACCY 
POUCH

Pojme 25 g a 50 g balení tabáku, plus 
papírky

Přibližné rozměry při složení:

16,5 cm x 10 cm 

T3945 Scope Black Ops Bacci Pouch

T00206 | RRP 370 Kč
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SCOPE SINGLE ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný, kvalitně polstrovaný obal 

na přenášení prutu i s navijákem

 »  Dostupný v 9 ft a 10 ft verzích

 »  Standartní a Big Pit verze obalu 

 »  Možnost použití je individuálně, nebo připojení 

k Double Rod Skins a Scope Quiver

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3850 Scope Single Rod Skin 9 ft

T00434 | RRP 780 Kč

T3853 Scope Single Rod Skin 9 ft Big Pit

T00478 | RRP 860 Kč

T3851 Scope Single Rod Skin 10 ft

T00495 | RRP 890 Kč

T3854 Scope Single Rod Skin 10 ft Big Pit

T00550 | RRP 990 Kč

SCOPE 6' SINGLE ROD SKIN

Kvalitně polstrovaný obal na Scope 6 ft 
Sawn-Off, který nabízí pevnou konstrukci a 
vysokou ochranu pro transport prutu.

T3852 Scope 6' Single Rod Skin
T00406 | RRP 730 Kč

SCOPE DOUBLE ROD SKIN

 »  Zipem zavíratelný a kvalitně polstrovaný 

obal, hlavní komora je oddělena polstrovanou 

přepážkou, pro maximální ochranu prutů 

Scope

 »  Klipy na venkovní části obalu v oblasti 

navijáku, pro Big Pit verzi navijáků stačí 

jednoduše tyto dva klipy rozepnout

 »  Externí polstrovaná kapsa na vidličky s hlásiči

 »  Kvalitní ramenní popruh

 »  Malá kapsička na olova/přijímač

 »  Robustní zipy

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

T3855 Scope Double Rod Skin 9 ft

T01050 | RRP 1890 Kč

T3856 Scope Double Rod Skin 10 ft 

T01084 | RRP 1950 Kč
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SCOPE TIP TOPS CONNECT

Osvědčený systém, který ochrání špičky 
prutů, a zároveň drží jednotlivé díly bezpečně 
u sebe. Jedná se o elastické převleky pro 
9 a 10 ft pruty řady Scope a pro 6 ft Scope 
Sawn-Off.

T3861 Scope Tip Tops Connect

T00145 | RRP 260 Kč

T3862 Scope Sawn-Off Tip Tops Connect

T00134 | RRP 240 Kč

SCOPE QUIVER

Brilantní, všestranné a jednoduché pouzdro, pro pruty z řady Scope. Je-li potřeba, při 
zdvojnásobení dokáže unést i klasické 12 ft pruty. Pouzdro je určeno, pro jednodušší transport 
vybavení. Zvolte si level ochrany – buď můžete použít klasické obaly, nebo jen pouzdro Scope 
Reel Pouch na navijáky a polstrovaný kryt přes špičky prutů, bez použití dalších obalů a 
pouzder vám zajistí dostatečnou ochranu pro vaše pruty.

 »  Nízo profilový obal, určený jak pro mode prutů z řady Scope tak pro 12 ft modely

 »  Pět spodních kapes, pro vložení až pěti prutů bez obalů nebo v obalech 

 »  Polstrovaná hlavní komora, s odděleným zipem, vhodná pro podběráky, dlouhé bivakové tyče apod.

 »  Externí polstrovaná kapsa na vidličky s hlásiči, nebo pro Spot on Stick

 »  Odnímatelný polstrovaný kryt – chrání špičky prutů při transportu

 »  Kapsa pro podběrákové tyče

 »  Možnost připevnění Scope OPS a Scope Recon brolly

 »  Kvalitní ramenní popruh, pro jednoduchý transport, pohodlná poutka pro přenos v ruce

T3857 Scope Quiver

T01084 | RRP 1950 Kč
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SCOPE REEL POUCH 

Polstrované pouzdro na navijáky, které se 
dá opravdu jednoduše sundat a nandat. 
Výjimečná ochrana vašich drahých navijáků, 
kterou ocení zejména rybáři, kteří nepoužívají 
obaly na pruty. S použitím Scope Quiver jsou 
očka vašich prutů, navijáky a celkově vaše 
pruty při transportu v naprostém bezpečí, a 
to bez použití Rod Skin obalů. Každé Scope 
Reel Pouch pouzdro obsahuje klipy, kterými 
lze jednoduše jednotlivá pouzdra k sobě 
připnout a usnadní tak transport prutů s 
navijáky. Na spodní straně se také nachází 
malá kapsička pro uložení olov. Dostupné ve 
dvou velikostech Small a Large pro Big Pit 
navijáky.

Přibližné rozměry:

Small: 18 cm (v) x 9,5 cm (š) x 12 cm (h)

Large: 27 cm (v) x 10 cm (š) x 15 cm (h)

SCOPE 3 ROD CONNECT

 »  Unikátní transportní obal pro 9 a 10 ft pruty 

Scope

 » Polstrovaná vrchní a spodní část, která 

ochrání špičky a spodek vašich prutů, vhodné 

použití Tip Tops převleků pro jednoduší 

ukládání prutů do obalu

 »  Pomocí dvou utahovacích popruhů, zamezíte 

pohybu prutů při transportu

 »  Vhodné použití se Scope Reel Pouch pouzder, 

pro ještě větší ochranu a bezpečí

 »  Kvalitně polstrovaný ramenní popruh, pro 

pohodlný transport

T3860 Scope 3 Rod Connect

T00462 | RRP 830 Kč

SCOPE RUCKSACK

 »  Kapacita více než 100 litrů

 »  Zesílená kovová konstrukce

 »  Speciální polstrování zadní části, pro správné 

proudění vzduchu – zamezuje pocení

 »  Pět externích kapes, zahrnuje i kapsu na 

Tackle Box a kapsu, která je po celé délce 

batohu, vhodná pro vložení vidliček s hlásiči

 »  Hlavní uzavíratelná komora

 »  Externí popruhy na vrchní straně batohu, 

například na oblečení / odháčkovací matrace

 »  Kvalitně polstrované popruhy přes ramena, 

jednoduše utahovací a povolovací systém 

batohu

 »  Možnost přicvaknutí a utažení v oblasti prsou 

a kolem pasu, zamezí tak pohybu batohu na 

vašich zádech

Přibližné rozměry:

59 cm (v) x 45 cm (š) x 39 cm (h)

T3858 Scope Reel Pouch Small

T00217 | RRP 390 Kč

T3859 Scope Reel Pouch Large

T00262 | RRP 470 Kč

T3863 Scope Rucksack

T01662 | RRP 2990 Kč
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SCOPE RT PACK

Jednoznačně nejkvalitnější a zároveň nejbezpečnější řešení, Scope RT Pack unese všechno, co potřebujete. Nové uspořádání dvou pros-
torných komor, které naprosto vyhoví vašim potřebám k uložení jakýchkoliv položek (krmení, oblečení a další), zároveň slouží k uložení tří 
prutů Scope i s navijáky. Ideální pro převoz na rybářském vozíku, nebo v kufru auta.

 »  Tři kvalitně polstrované kapsy, pro ochranu až 

tří prutů Scope i s navijáky

 »  Dvě prostorné komory (jedna izolovaná), pro 

skladování vaší výbavy, krmení a oblečení

 »  Velká přední zazipovaná kapsa, vhodná pro 

uložení vašich vidliček, hlásičů apod. 

 »  Vrchní zazipovaná kapsa, slouží pro ukládání 

vážících saků, podběráků a podložek

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce a 

nastavitelný ramenní popruh

Přibližné rozměry:

9 ft: 116 cm (d) x 32 cm (š) x 35 cm (h)

10 ft: 134 cm (d) x 32 cm (š) x 35 cm (h)

T3868 Scope RT Pack 9'

T02162 | RRP 3890 Kč

T3869 Scope RT Pack 10'

T02384 | RRP 4290 Kč

SCOPE BACKPACK

 »  Unese veškeré potřebné vybavení na krátký 

lov

 »  Zesílená kovová konstrukce a speciální 

polstrování v oblasti zad, pro správné proudění 

vzduchu, které zamezuje pocení

 »  Obě strany batohu jsou osazené elastickými 

páskami, pro uložení vidliček s hlásiči

 »  Čtyři prostorné externí kapsy

 »  Velice kvalitní bederní polstrování

 »  Polstrované popruhy přes ramena, jednoduše 

utahovací a povolovací systém batohu

 »  Robustní zipy, omyvatelná podložka batohu

Přibližné rozměry: 45 cm (v) x 33 cm (š) x 22 cm (h) 
T3864 Scope Backpack

T01373 | RRP 2470 Kč
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SINGLE ROD SKINS

Kompletní ochrana a flexibilní skladování 
vašich prutů. Možnost jednotlivého použití, 
nebo lze obal jednoduše spojit s obalem 
Double Rod Skin, nebo Nash Quiver 
(T3350).

 »  Kvalitně polstrovaný obal pro transport prutů 

s 50 mm očky

 »  Robustní zip, který zabraňuje poškození vlasce

 »  Externí klipy pro přicvaknutí dalších obalů 

– zabezpečí tak jednodušší transport 

jednotlivých obalů s pruty

 »  Kompatibilní s Nash Quiver (T3350)

T3351 12 ft Single Rod Skin  

T00506 | RRP 910 Kč

T3352 13 ft Single Rod Skin  

T00606 | RRP 1090 Kč

10FT SINGLE ROD SKIN

Kompletní ochrana a flexibilní skladování 10 ft prutu. Možnost 
jednotlivého použití, nebo spojením s obalem na pruty Double Rod 
Skin.

 »  Kvalitně polstrovaný obal pro transport prutů s 50 mm očky

 »  Robustní zip, který zabraňuje poškození vlasce

 » Externí klipy pro přicvaknutí dalších obalů – zabezpečí tak jednodušší 

transport jednotlivých obalů s pruty

 »  Kompatibilní s Nash Quiver (T3350)

T3402   10ft Single Rod Skin 

T00434 | RRP 780 Kč

10FT DOUBLE ROD SKIN

Individuálně zavíratelné jednotlivé komory. Kvalitně polstrované, 
ochranné pouzdro pro 10 ft pruty i s navijáky, plus komory pro vidličky 
s hlásiči a podběráky, to vše zabezpečí tento obal, a to bez použití 
tradičního Nash Holdall. Speciální kapsy pro uchycení až tří Single Rod 
Skin obalů, podběráku, nebo přístřešku Nash Shelter.

 »  Kvalitně polstrovaný obal pro transport prutů s 50 mm očky

 »  Zazipovaná externí kapsa na vidličky s hlásiči

 »  Polstrovaný ramenní popruh, pro pohodlné přenášení obalu s pruty

 »  Malá kapsička na olova

T3403   10ft Double Rod Skin 

T01039 | RRP 1870 Kč

NASH LUGGAGE
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12 FT DOUBLE ROD SKIN

Individuálně zipem zavíratelné komory. 
Kvalitně polstrované, ochranné pouzdro 
pro 12 ft pruty i s navijáky, plus komory 
pro vidličky s hlásiči a podběráky, to vše 
zabezpečí tento obal, a to bez použití 
tradičního Nash Holdall. Speciální kapsy 
pro uchycení až tří Single Rod Skin obalů, 
podběráku, nebo přístřešku Nash Shelter.

 »  Kvalitně polstrovaný obal pro transport prutů 

s 50 mm očky

 »  60 cm externí kapsa na vidličky s hlásiči

 »  Polstrovaný ramenní popruh pro pohodlné 

přenášení obalu s pruty

 »  Malá kapsička na olova

T3354 12 ft Double Rod Skin  

T01156 | RRP 2080 Kč 

12 FOOT 3 ROD SKIN 

Unikátní obal s kapacitou a maximální ochranou tří rybářských 
prutů. Polstrovaný obal obsahuje tři rozdělené komory, pro 
bezpečný transport tří prutů s 50 mm očky a s navijáky.

Dvojitý přístup umožňuje rychlé vkládání a vyndávání vašich prutů 
z obalu. Externí utahovací kapsa vhodná pro vaše podběráky, 
bivakové tyče, nebo Spot On Stix. Další dvě externí kapsy, 
poskytují připnutí dvou prutů v Single Rod Skin obalech, které 
tak z obalu na tři pruty přemění na obal s kapacitou pěti prutů. 
Polstrovaný, odnímatelný ramenní popruh, pohodlná poutka pro 
přenášení obalu a zesílený voděodolný spodek obalu.

T3404 12 Foot 3 Rod Skin

T01373 | RRP 2470 Kč

12 FOOT 5 ROD SKIN

Tento produkt je řešením pro transport všech prutů, které 
potřebuje na vaše vycházky k vodě – tři pruty na chytání, plus 
spodový a markrovací prut, přitom všechny bezpečně oddělené 
a chráněné v jednotlivých polstrovaných komorách. Navržený 
pro přenos prutů s 50 mm očky a s navijáky. Externí kapsa, 
vhodná pro vložení brolly, bivakových tyčí, vidliček s hlásiči, nebo 
podběráků.

T3406 12 Foot 5 Rod Skin

T01734 | RRP 3120 Kč 
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QUIVER

Ultra kompaktní a neuvěřitelně flexibilní pouzdro, které unese až pět prutů v obalech Rod Skins, podběráky, vážící saky, vidličky a další. 
Vysoce polstrovaný převlek, který ochrání špičky prutů.

 »  Klipy, které mohou nést až pět Single Skin 

obalů

 »  Spodní kapsa, plus stahovací popruhy pro 

uložení brolly přístřešků

 »  Zazipovaná, polstrovaná komora (130 cm) 

 »  Zazipovaná, polstrovaná kapsa na vidličky s 

hlásiči (64 cm)

 »  Stahovací poutka na podběráky

 »  Posunovací, kvalitně polstrovaný ramenní 

popruh a pohodlná poutka pro přenos v ruce

Přibližné rozměry: 130 cm (d) x 25 cm (š)

Poznámka:
Obaly na pruty nejsou součástí balení.

T3350 Quiver  

T01156 | RRP 2080 Kč

APACHE ROD HOLDALLS

Vysoce ochranný, dvojitě polstrovaný transportní obal. Nachází se zde tři sekce pro uschování prutů, prostor na navijáky s flísovým vyztužením. 

 »  Apache 3 – až pro 3 pruty

 »  Apache 5 – až pro 5 prutů

 »  Zazipovaná komora na brolly / shelter nebo 

podběráky (184 cm)

 »  Zazipovaná kapsa na vidličky s hlásiči (124 

cm)

 »  Nastavitelné poutka

 »  Posunovací, kvalitně polstrovaný ramenní 

popruh a pohodlná poutka pro přenos v ruce

 »  Robustní zipy

T3400 Apache 12 ft 3 rod  

T02023 | RRP 3640 Kč

T3401 Apache 12 ft 5 rod 

T02312 | RRP 4160 Kč
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TIP TOPS CONNECT

Osvědčený Nash systém polstrovaných Tip Top převleků 
spojených pomocí elastických pásků. Převleky drží díly prutů 
bezpečně u sebe a zjednodušují tím vkládání prutů do Nash obalů 
Rod Skin a Holdall, kompatibilní s 12 a 13 ft pruty.

T3380 Tip Tops Connect  

T00206 | RRP 370 Kč

LEAD BANDS

Účelový design, který ochrání vaše pruty při transportu od 
poškození olovem. Jednoduše vložte olovo do Lead Band a 
připněte na suchý zip, pásky připevněte k prutům – eliminujete tím 
poškození blanku vašich drahých prutů.

T3382 Lead Bands  

T00173 | RRP 310 Kč

CHOD BANDS

Dvoudílné řešení, které slouží pro přenos chod a helikoptérových 
montáží. Chod Bands obsahují polstrovanou část, do které vložíte 
vaši chod montáž a pomocí pásků přichytíte pouzdro k prutu. 
Do pouzdra vložíte i olovo, váš prut tak bude ochráněn a zamezí 
nebezpečí poškození blanku.

T3381 Chod Bands  

T00206 | RRP 370 Kč

REEL POUCH LARGE & SMALL

 »  Polstrované pouzdro, které ochrání vaše navijáky

 »  Zlepšuje ochranu bez použití obalů Rod Skin

 »  Externí klipy, pro připnutí dalších Reel Pouch – zjednodušuje tak transport 

prutů

 »  Stahovací klip

 »  Externí kapsička na olovo

Přibližné rozměry:

Large Reel Pouch: 27 cm (v) x 10 cm (š) x 15 cm (h)

Small Reel Pouch: 18 cm (v) x 9,5 cm (š) x 12 cm (h)

T3430  Nash Reel Pouch Large

T00273 | RRP 490 Kč

T3431  Nash Reel Pouch Small

T00234 | RRP 420 Kč
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LOGIX CARRYALLS

Nová řada tašek Nash Logix přináší nový způsob skladování vaší výbavy. Díky vylepšené funkčnosti a pevné konstrukci chrání vaše 
cenné vybavení. 

Pevné dno a stěny drží jejich tvar, umožňují tak snadné skládání tašek na sebe, šetří místo a zjednodušují i jejich transport. Modulární 
všestrannost umožňuje jednoduchý přístup k jednotlivým komorám tašek.

Kombinace odolných materiálů a kvality jsou charakterem pro jejich dlouhou životnost. Robustní zipy, kvalitní polstrovaný ramenní 
popruh a rukojeti pro pohodlné nošení v ruce, které byly testované na plné zatížení. Nash klade důraz na každý detail.

LOGIX LOW LOADER CARRYALL

Zaměřená pro kapraře, kteří se specializují na delší rybářské vycházky. 
Tašku Low Loader Carryall je možné vložit pod všechna Nash lehátka 
a maximálně tak ušetřit prostor v bivacích, v brolly, nebo v jiných 
přístřeškách.

Třístranné zipy na horním víku tašky a velká hlavní komora bez 
jakýchkoliv přepážek, což vám umožní najít to, co potřebujete a 
ukládat věci jakýchkoliv velikostí. Vysoce ochranná základna a pevné 
víko společně s vyztuženými stranami udržují tvar tašky Low Loader i 
při mírném zatížení.

Tři kapsy na zip umožňují snadný přístup do horní komory, a to i v 
případě, že je taška uložena pod lehátkem, nebo vespod rybářského 
vozíku. Dostatečný prostor pro uložení Box Logix – Large Tackle 
Box, jednoho Large EVA Bivvy Tray, nebo dvou Small EVA Bivvy 
Tray. Dvě boční kapsy na zip poskytují flexibilní uložení pro praktické 
příslušenství a odnímatelný, nastavitelný ramenní popruh pro 
jednoduchý transport.

Rozměry:  24,5 cm (v) x 58 cm (š) x 30 cm (h)

T3408  Logix Low Loader Carryall

T01373 | RRP 2470 Kč

LOGIX HIGH LOADER CARRYALL

High Loader je velký bratr tašky Low Loader, nabízí stejný vysoce 
ochranný design s větším prostorem pro dlouhé rybářské výpravy 
a uložení velkého množství vybavení.

Velmi užitečné používání s taškou Low Loader – dají se jednoduše 
skládat na sebe, udrží veškeré vaše vybavení a přitom i šetří 
potřebný prostor v bivaku. Zpevněná základna, horní část a boční 
strany hlavní komory s třístranným zipem umožňují uložit i ty 
největší předměty.

Stejná konstrukce s třemi zazipovanými kapsami, usnadňuje 
přístup do horní komory, ve které lze skladovat Large Box Logic 
Box nebo velký EVA Bivvy Tray. Dvě boční kapsy na zip poskytují 
flexibilní uložení pro praktické příslušenství a odnímatelný, 
nastavitelný ramenní popruh pro jednoduchý transport.

Rozměry: 6,5 cm (v) x 58 cm (š) x 30 cm (h)

T3409  Logix High Loader Carryall

T01589 | RRP 2860 Kč
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LOGIX BARROW LOW LOADER 

Nižší verze účelového designu pro skladování vaší výbavy, která 
udržuje rovnoměrně rozloženou váhu na vašem rybářském vozíku. Dvě 
hlavní komory jsou vybaveny pevným EVA vyztužením, které ochrání 
vaše vybavení a drží perfektně tvar tašek i pří mírném zatížení.

Robustní zipy jsou rozepínatelné do tří stran a umožňují tak úplné 
otevření víka do hlavních komor tašky, ulehčí vám tak najít potřebné 
vybavení. Dvě přední kapsy umožňují přístup do hlavních komor, i když 
je taška například na dně rybářského vozíku nebo člunu a ulehčí vám 
tak zbytečné vybalování veškerých zavazadel - přístup k jednotlivým 
věcem už nemůže být jednodušší. Dvě boční dlouhé kapsy s rychlím 
přístupem pro uložení vidliček.

Pevné vyztužené rukojeti pro jednoduší přenášení tašek a 
nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh pro případ potřeby 
přenesení tašky Barrow Low Loader na rameni.

Rozměry: 25 cm (v) x 76 cm (š) x 42 cm (h)

T3411 Logix Barrow Low Loader

T01734 | RRP 3120 Kč 

LOGIX TECH BAG

LOGIX BARROW HIGH LOADER

Barrow High Loader s použitím stejného formátu dvou hlavních 
komor jako u Barrow Low Loader, ale s větším úložným prostorem, 
pro dlouhé výpravy. První hlavní komora vhodná pro oblečení, 
pytlíky s boilies, brodící kalhoty, nebo i dobře sbalený spací pytel. 
Druhá komora obsahuje jednotlivé přepážky rozdělené do tří sekcí 
pro přehledné uspořádání vaší výbavy.

Dvě postranní kapsy jsou vhodné pro skladování návazcových 
pouzder, nebo i vidliček s hlásiči. Na každé straně se nachází 
rukojeť pro jednodušší transport tašky.

Barrow High Loader je také skvělý pro organizování náhradního 
vybavení (oblečení, boilies, potravin) v autě nebo v dodávce.

Rozměry:  35 cm (v) x 80 cm (š) x 42 cm (h)

T3418 Logix Barrow High Loader

T02023 | RRP 3640 Kč 

Univerzální a vysoce ochranná taška vaší 
technologie, slouží pro uložení tabletů, 
nabíječek, mobilních telefonů, a dokonce i 
DSLR fotoaparátu a náhradních objektivů.

Plně vyztužená a polstrovaná taška, 
která drží tvar a ochrání veškerou vaši 
elektroniku. Pevná základna a design 
vestavěného praktického stolku, pro 
odložení telefonu, nebo tabletu, když ho 
právě nepoužíváte. Dva gumové přístupy 

umožňují protažení nabíjecích kabelů, pro 
stálé nabíjení a používání vašeho mobilního 
telefonu. Zpevněné přepážky, které ochrání 
objektivy a další vybavení k fotoaparátu. Tři 
polstrované externí kapsy, pro uložení dalšího 
příslušenství a odnímatelný, polstrovaný 
popruh přes rameno.

Rozměry: 20 cm (v) x 44 cm (š) x 26 cm (h)

T3415 Logix Tech Bag

T00939 | RRP 1690 Kč 
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LANDING NET STINK BAG

Stink Bag pojme dva mokré podběráky (112 
cm), nebo podběrák a vážící sak. Kvalitní, 
nepromokavé a nepropustné pouzdro 
eliminuje a chrání ostatní vybavení před 
namočením. Externí utahovací pásky pro 
uchycení až dvou podběrákových tyčí. 

T3363 Landing Net Stink Bag 

T00289 | RRP 520 Kč

CUBE AND CUBE COMPACT

Díky maximální variabilitě je tento 
produkt opravdovým lídrem na trhu. Díky 
jednoduchému rozkládání je vhodná 
pro skladování pod lehátkem, ušetření 
tak prostor v brolly a jiných menších 
přístřeškách. Tašky Cube skvěle sedí 
na rybářské vozíky a zlepšují tak jejich 
stabilitu.

 »  Velká hlavní komora, plus tři zip on/off sekce

 »  Dvě ,,poloviční,, sekce – polstrované a 

izolované s přihrádkami na zip

 »  Dvě ,,poloviční,, sekce – můžete použít 

jednotlivě s ramenním popruhem

 »  Dostatečný prostor pro uložení Box Logix – 

Large Tackle Box (T0211) nebo TT Rig Station 

(T0260)

 »  V Cube Compact je dostatečný prostor 

pro uložení Box Logic - Medium Tackle Box 

(T0212)

 »  Pevná, voděodolná a omyvatelná podložka

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh a 

pohodlné poutka pro přenos v ruce

Přibližné rozměry:

Cube: 35 cm (v) x 55 cm (š) x 55 cm (h)

Cube Compact: 32 cm (v) x 40 cm (š) x 40 cm (h)

T3359 Cube            

T01867 | RRP 3360 Kč

T3358 Cube Compact   

T01589 | RRP 2860 Kč
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CUBE RUCKALL

Toto je ta nejlepší varianta pro kapraře, 
kteří preferují krátké vycházky, časté 
střídaní jednotlivých chytacích míst, 
jednoduše top produkt pro mobilní rybáře. 
Tašku Ruckall jednoduše přeměníte na 
batoh, což vám usnadní její transport, když 
potřebujete ujít delší vzdálenost k vašemu 
vybranému místu. Skvěle pasuje na 
rybářské vozíky a pod lehátka – ušetříte 
tak prostor ve vašem brolly.

 »  Tři oddělené sekce, pro uložení vaší výbavy

 »  Dvě izolované komory na jídlo a krmení

 »  Dostatečný prostor pro uložení Box Logic – 

Large Tackle Box (T0211)

 »  Tři externí kapsy, plus kapsa na doklady

 »  Polstrovaná poutka pro uchycení na obou 

stranách batohu

 »  Nastavitelný ramenní popruh přes rameno

Přibližné rozměry:

54 cm (v) x 49 cm (š) x 23 cm (h) 

T3346 Cube Ruckall  

T02156 | RRP 3880 Kč

TACKLE XL

Nadčasový Nash design, tato taška 
unese veškeré vybavení jako krmení, 
jídlo, oblečení apod. na jednom místě. 
Nepřekonatelný úložný prostor, vhodný na 
dlouhé rybářské výpravy.

 »  Tři jednotlivé, zazipované komory pro oddělení 

krmení, jídla a například oblečení od sebe 

 »  Pevné tyče, které drží tvar tašky

 »  Pět externích velkokapacitních kapes

 »  Velká přední kapsa pro Box Logic – Large 

Tackle Box (T0211)

 »  Nasazovací ,,rukáv,, na rybářské vozíky

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh, 

plus popruhy pro přenos v ruce

 »  Koncové poutka pro uchycení

Přibližné rozměry:

36 cm (v) x 100 cm (š) x 39 cm (h)

T3357 Tackle XL  

T01867 | RRP 3360 Kč
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COMPACT, MEDIUM AND LARGE CARRYALLS

Klasický model tašky Nash, který se vyrábí už od 80. let, je pravděpodobně ten nejprodávanější model, který kdy byl vyroben – odolné 
univerzální a praktické.

BARROW BAG

Řešení pro skladování veškerého oblečení, pouzder a ostatních potřebné výbavy, které zabezpečí bezpečný transport na rybářských 
vozíkách.

 »  Nízkoprofilová taška, vhodné pro skladování 

pod lehátkem

 »  Plně polstrované

 »  Robustní zipy

 »  Umyvatelný a vodotěsný spodek tašky

 »  Pohodlné poutka pro přenos v ruce

Přibližné rozměry:

27 cm (v) x 54 cm (š) x 54 cm (h)

T3300 Barrow Bag

T00812 | RRP 1460 Kč

 »  Prostorná zazipovaná hlavní komora

 »  Tři zazipované externí kapsy

 »  Do přední kapsy modelů Compact a Medium Carryalls je možné vložit Box 

Logic Medium Tackle Box (T0212)

 »  Model Carryall uskladní Box Logic Large Tackle Box (T0211)

 »  Nastavitelný a polstrovaný ramenní popruh, plus poutka pro přenos v 

ruce

 »  Vodotěsná a vyztužená základna

Přibližné rozměry:

Compact Carryall: 29 cm (v) x 52 cm (š) x 30 cm (h)

Medium Carryall: 33 cm (v) x 70 cm (š) x 35 cm (h)

Large Carryall: 42 cm (v) x 83 cm (š) x 43 cm (h)  

T3340 Compact Carryall    

T00717 | RRP 1290 Kč

T3341 Medium Carryall    

T00828 | RRP 1490 Kč

T3342 Large Carryall       

T00912 | RRP 1640 Kč
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RUCKSACK

Extra odolný a prostorný 60 l batoh pro mobilní rybáře.

BAIT MATE

Tento moderní vzhled klasického designu od Kevina Nash, byl díky 
velké poptávce znovu zaveden na trh. Šikovná velikost izolované 
tašky, vhodné na úschovu boilies a jiné návnady a nástrahy, praky, 
drtičky na boilies, PVA tuby a podobně.

HI-PROTECT TUBE

Vyztužené pouzdro, které ochrání vaše hladinové splávky Bolt Machine, spomb, makry
a, nebo Zig Floats. Šikovná zazipovaná kapsička na vrchní straně pouzdra pro uložení 
příslušenství k markrům, jako například markrovací olovo, Casting Glove rukavici a 
podobně.

BAITING POUCH

 »  Dokáže unést až pět kilo boilies, nebo pelet

 »  Pevný design vrchní části pouzdra, pro 

jednodušší přístup ke krmení

 »  Nastavitelný popruh kolem pasu, plus rychle 

povolovací klip

 »  Vnitřní odnímatelná a omyvatelná vložka

 »  Elastické poutko pro uchycení praku

T0705 Baiting Pouch

T00345 | RRP 620 Kč

Přibližné rozměry: 32 cm (v) x 15 cm (š) x 10 cm (h)

T3416 Hi-Protect Tube

T00289 | RRP 520 Kč 

 »  Izolovaná hlavní komora – až na 8 kg boilies

 »  Tři externí kapsy – přední největší vhodná pro nošení Box Logic 

 » Medium Tackle Box (T0212)

 »  Elastická poutka pro uchycení praku, nebo kobry

 »  Nastavitelný, kvalitně polstrovaný ramenní popruh, poutka pro pohodlné 

nošení v ruce

 »  Vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky

Přibližné rozměry:

28 cm (v) x 37 cm (š) x 35 cm (h)

T3315 Bait Mate

T00867 | RRP 1560 Kč

 »  Prostorná komora 49 cm (v) x 37 cm (š) x 20 cm (h)

 »  Velká externí kapsa, vhodná pro uložení Box Logic Medium Tackle Box (T0212)

 »  Tři postranní kapsy

 »  Externí klipy na vrchní části batohu, které slouží pro uchycení oblečení 

odháčkovacích matrací apod.

 »  Zpevněná zadní část s kvalitním polstrováním

 »  Kvalitně polstrované popruhy přes ramena, možnost připnutí popruhu v oblasti 

 » prsou – zamezí tak pohybu batohu na vašich zádech

 »  Umyvatelná a vodotěsná spodní část batohu

Přibližné rozměry: 49 cm (v) x 43 cm (š) x 27 cm (h) 

T3356 Rucksack   

T01300 | RRP 2340 Kč
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KIT BAG

Pevný, velkokapacitní flexibilní úložný 
prostor pro jakýkoli sortiment, jako spací 
pytle, tak i náhradní oblečení. Ideální pro 
uživatele rybářských vozíků.

 »  Stahovatelné popruhy a přezky pro efektivní a 

úsporné ukládání

 »  Nastavitelný, kvalitně polstrovaný ramenní 

popruh, poutka pro pohodlné nošení v ruce

 »  Vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky

Přibližné rozměry:

38 cm (v) x 45 cm (š) x 37 cm (h)

T3303 Kit Bag   

T00812 | RRP 1460 Kč

BARROW PANNIER

Pannier se jednoduše připevní na přední 
rám vašeho rybářské vozíku a vytvoří tak 
další prostor pro ukládání potřebného 
sortimentu. Umožní tak i neomezený 
přístupu k důležitému sortimentu v této 
tašce.

Přibližné rozměry:

28 cm (v) x 40 cm (š) x 18 cm (h)

T3301 Barrow Pannier

T00406 | RRP 730 Kč

SADDLE BAG

Ideální řešení pro uložení náhradního 
oblečení s okamžitým přístupem beztoho, 
aniž byste museli vybalovat zbytek 
zavazadel z rybářského vozíku. Saddle 
Bag je spojený širokým popruhem, který 
jednoduše položíte přes vaše obaly s 
pruty, nebo Quiver a zajistíte tak lepší 
stabilitu vašich zavazadel.

Přibližné rozměry:

40 cm (v) x 30 cm (š) x 18 cm (h)

T3302 Saddle Bag

T00606 | RRP 1090 Kč

CAMERA BAG

Dostatečně prostorné pouzdro pro digitální 
SLR fotoaparáty a kompakty, plus šikovná 
externí kapsička na paměťové karty, 
náhradní baterie a jiné příslušenství k 
fotoaparátu. Nepromokavý obal je sbalený 
v malé kapse na venkovní části pouzdra. Při 
nepříznivém počasí jednoduše přetáhnete 
nepromokavý kryt přes pouzdro a váš 
fotoaparát je tak chráněný před případným 
deštěm. Polstrovaný ramenní popruh, 
poutko pro pohodlné nošení v ruce, plus 
očko pro připevnění na opasek.

Přibližné rozměry:

18 cm (v) x 14 cm (š) x 12 cm (h) 

T3369 Camera Bag

T00506 | RRP 910 Kč

CAMERA BAG XL

Dostatečně prostorná taška pro digitální 
D-SLR fotoaparáty, kompakty a náhradní 
objektivy. Uvnitř tašky naleznete tři 
zazipované kapsy pro náhradní paměťové 
karty, externí baterie apod., dokonce i 
přišitý čistící hadřík na čočky fotoaparátů. 
Přední externí kapsa na další sortiment, 
omyvatelná a vodotěsná spodní část 
tašky, plus nepromokavý kryt na tašku. 
Polstrovaný ramenní popruh a poutko pro 
pohodlné nošení v ruce.

Přibližné rozměry:

19 cm (v) x 27 cm (š) x 20 cm (h)

T3370 Camera Bag XL

T00795 | RRP 1430 Kč

BANKSTICK BAG

Možnost vložení až 8 vidliček, které lze 
uchytit jednotlivými elastickými páskami. 
Dostatečný prostor na hlásiče a indikátory 
záběru. Robustní zipy a polstrovaná 
centrální přepážka mezi vidličkami. 

Přibližné rozměry:

60 cm (d) x 16 cm (š) x 8 cm (h)

T3338 Bankstick Bag

T00406 | RRP 730 Kč
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POD CASE

Polstrované, vysoce ochranné pouzdro s robustními zipy, poutko 
pro uchycení do ruky – ochrání tak váš stojánek při transportu.

Přibližné rozměry:

89 cm (d) x 17 cm (š) x 10 cm (h)

T3334 Pod Case

T00406 | RRP 730 Kč

UNI BEDCHAIR BAG

Univerzální taška, vhodná pro většinu značek a velikostí lehátek 
s výjimkou těch největších Emperor Bed. Velice odolná taška s 
horním přístupem a zapínáním pomocí suchého zipu, polstrovaný 
ramenní popruh, rukojeti pro pohodlné nošení a nastavitelné 
kompresní popruhy, pro pevné utažení.

Přibližné rozměry: 94 cm (v) x 100 cm (š) x 33 cm (h)

T9285 Uni Bedchair Bag

T00717 | RRP 1290 Kč

BEDCHAIR BAGS

Designované pro lehátka z řady Indulgence Sleep Systém. Velice 
odolná taška, s jednoduchým přístupem a vkládáním lehátek do tašky. 
Robustní zipy, vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky, nastavitelný 
polstrovaný ramenní popruh a poutka pro pohodlný přenos v ruce.

Přibližné rozměry:

Standard: 106 cm (v) x 75 cm (š) x 42 cm (h)

Wide Boy: 106 cm (v) x 89 cm (š) x 43 cm (h)

Emperor: 106 cm (v) x 115 cm (š) x 43 cm (h)

T3305 Standard Bedchair Bag

T00717 | RRP 1290 Kč

T9286 Wide boy Bedchair Bag

T00867 | RRP 1560 Kč

T9287 Emperor Bedchair Bag

T01106 | RRP 1990 Kč

UNI CHAIR/CRADLE BAG

Pasuje na všechna Nash křesílka a odháčkovací podložky. Díky 
kompresním popruhům tašku jednoduše stáhnete a zmenšíte tak 
její objem. Horním přístup do tašky se zapínáním pomocí suchého 
zipu, polstrovaný ramenní popruh, rukojeti pro pohodlné nošení, 
vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky. 

Přibližné rozměry: 89 cm (v) x 74 cm (š) x 22 cm (h) 

T3304 Uni Chair/Cradle Bag  

T00606 | RRP 1090 Kč



LU
G

G
A

G
E

WWW.NASHTACKLE.COM

SESSION FOOD BAG

Taška pro kompletní skladování potravin, nádobí a dalšího 
příslušenství k vaření. 

 »  Vysoce izolovaná hlavní komora, která udrží jednotlivé potraviny ¨cool¨

 »  Součástí Session Food Bag, je černý talíř, černý nerezový nůž, vidlička, 

lžíce a malá lžička

 »  Prostor pro uložení One Man Dining Set (T3348)

 »  Obsahuje omyvatelnou taštičku pro použitý talíř a nádobí

 »  Dvě zazipované boční kapsy

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh a rukojeti pro pohodlné nošení

Přibližné rozměry: 30 cm (v) x 57 cm (š) x 34 cm (h)

T3343 Session Food Bag

T01578 | RRP 2840 Kč

ONE MAN DINING SET

Kvalitní jídelní set pro jednoho rybáře. Obsahuje jeden teplu 
vzdorný černý talíř, kvalitní černé nerezové příbory, a to nůž, 
vidličku a lžíci. Malá kapsa uvnitř pouzdra vhodná pro skladování 
soli, pepře a jiného koření.

Přibližné rozměry:

Výška: 4 cm, Šířka: 29 cm x 29 cm

T3348 One Man Dining Set

T00534 | RRP 960 Kč

OVERNIGHTER GRUB BAG

 »  Kapacita je až 9 kg boilies

 »  Izolovaná vložka

 »  Robustní zipy

 »  Externí, zazipovaná kapsa

 »  Obsahuje omyvatelnou taštičku pro použitý 

talíř a ostatní nádobí

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh a 

rukojeti pro pohodlné nošení

 »  Vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky

Přibližné rozměry:

24 cm (v) x 35 cm (š) x 26 cm (h)

T3347 Overnighter Grub Bag

T00773 | RRP 1390 Kč

POLAR COOL & POLAR MEGA COOL BAG

Super izolovaná taška, která zajistí, aby zmrzlé boilies a potraviny zůstaly čerstvé po 
celé dny. Vítězný produkt, Polar Cool Bag vyhrál nezávislý průzkum magazínu Carpology 
z 11 různých chladících tašek – jednotlivé chladící tašky byly naplněny ledem a po 36 
hodinách se v Nash Polar Cool Bag roztálo pouze neuvěřitelných 10% ledu.

 »  Vysoce výkonná 27 mm výplň, která zajišťuje 

kompletní izolaci

 »  Polar Mega Cool Bag s kapacitou až 26 kg 

boilies

 »  Polar Cool Bag – 7 kg boilies

 »  Robustní zipy, plus izolovaná ,,kapuce,, tašky, 

která se přetáhne přes okraje a maximalizuje 

tak celkovou izolaci

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh a 

rukojeti pro pohodlné nošení

 »  Vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky

Přibližné rozměry: 

Polar Cool Bag: 28 cm (v) x 36 cm (š) x 23 cm (h)

Polar Mega Cool Bag: 30 cm (v) x 55 cm (š) x 36 cm (h)

T3344 Polar Cool Bag

T00812 | RRP 1460 Kč

T3345 Polar Mega Cool Bag

T01012 | RRP 1820 Kč
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COMPACT COOL BAG

 »  Kvalitně izolovaná taška

 »  Kapacita až 7 kg boilies

 »  Externí zazipovaná kapsa

 »  Nastavitelný, polstrovaný ramenní popruh a rukojeti pro pohodlné nošení

 »  Vodotěsná a omyvatelná spodní část tašky

Přibližné rozměry: 21 cm (v) x 35 cm (š) x 24 cm (h)

T3349 Compact Cool Bag

T00506 | RRP 910 Kč

BREW KIT BAG XL

Tři plně polstrované komory. Hlavní, největší komora je vhodná 
pro uložení malého vařiče, plynovou bombičku a čajovou konvici, 
menší komora je ideální pro váš hrnek, čaje a cukr a třetí komora je 
izolovaná a udrží tak mléko studené a čerstvé.

Přibližné rozměry: 18 cm (v) x 30 cm (š) x 18 cm (h)

T3355 Brew Kit Bag XL

T00462 | RRP 830 Kč

LOGIX DELUXE BREW KIT BAG

Tvrdá základna, pevné boční stěny a 
rovná horní deska tvoří unikátní design 
tašky Logix Deluxe Brew Kit Bag, která lze 
jednoduše přeměnit na stoleček a umožní 
vám tak bezpečné položení vašeho hrnku 
s kávou.

Hlavní komora je rozdělena odnímatelnými 
přepážkami a tvoří tak prostor pro uložení 
čajové konvice, hrnků, vařiče a plynové 
bombičky, kávy a, nebo čaje. Jeden oddíl 
je izolovaný, proto je ideální pro uložení 
mléka, které tak zůstane studené a 
čerstvé i za vysokých letních teplot. Pro 
druhou část sezóny, do chladnějších 
podmínek oceníte malou rozepínací 
kapsičku, kterou lze jednoduše protáhnout 
plynová hadička. Vaše plynová bombička 
tak může zůstat izolovaná a uvnitř tašky. 
Dvě polstrovaná poutka, pro jednoduší 
transport.

Rozměry: 22 cm (v) x 29 cm (š) x 18 cm (h)

T3419 Logix Deluxe Brew Kit Bag

T00695 | RRP 1250 Kč 
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SOFT BOX & SOFT BOX XL

Kapraři oblíbené Soft Box pouzdro - univerzální a všestranné řešení pro skladování veškeré bižuterie a dalšího sortimentu. Pevné, 
vyztužené pouzdro, které je rozdělené na dvě komory. První komora je rozdělená na dvě části odnímatelnou přepážkou a je vhodná pro 
skladování větších předmětu jako markrů, PVA příslušenství a náhradních vlasců. Protější strana nabízí pěnovou desku na návazce a 5 
průhledných kapes na bižuterii a jiného podobného sortimentu.

 »  Pouzdro rozdělené na dvě části pomocí 

centrálního zipu

 »  Pěnová deska na návazce, plus špendlíky

 »  Obsahuje pět průhledných kapes pro různé 

druhy příslušenství a bižuterie

Přibližné rozměry:

Soft Box: 16 cm (v) x 24 cm (š) x 16 cm (h)

Soft Box XL: 30 cm (v) x 24 cm (š) x 16 cm (h)

T3330 Soft Box

T00550 | RRP 990 Kč

T3331 Soft Box XL

T00662 | RRP 1190 Kč

NASH COOL/BAIT BAG STOVE BAG

Kvalitně polstrované a vysoce ochranné 
pouzdro na populární Coleman, nebo jiné 
podobné plynové kartuše. Robustní zipy s 
šikovným a pohodlným poutkem.

Přibližné rozměry:

Výška 18 cm, Průměr 15 cm

T3312 Stove Bag  

T00206 | RRP 370 Kč

 »  Izolovaná hlavní komora – udrží tak čerstvé 

potraviny/boilies

 »  Druhé komora vhodná pro uložení pop-up 

nástrah, dipů, praku, nebo výbavy na vaření

 »  Omyvatelný a vodotěsný spodek tašky

 »  Polstrovaná poutka, s možností upevnění na 

suchý zip

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry:

25 cm (v) x 34 cm (š) x 25 cm (h)

T3367 Nash Cool/Bait Bag

T00523 | RRP 940 Kč
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LOGIX WORK BOX

Skvělý úložný prostor, pojme Box Logic Medium Tackle Box, který 
jednoduše vložíte do spodní komory pouzdra. Centrální přepážka 
obsahuje z jedné strany několik úložných kapsiček na potřebnou 
bižuterii a ze strany druhé jednu velkou síťovanou kapsu.

Na opačné straně je dostatečně hluboký síťovaný prostor, pro 
uložení PVA, markrů, nebo náhradních cívek. Praktické zpevněné 
víko, na které si můžete odkládat jednotlivý sortiment při vázání 
návazců, jako například nůžky, jehly, zapalovač a podobně. Vše 
potřebné se vejde do tohoto pouzdra Work Box.

Rozměry: 16 cm (v) x 40 cm (š) x 30 cm (h)

T3423 Logix Work Box

T00506 | RRP 910 Kč 

LOGIX TABLE TIDY

Pouzdro Table Tidy nabízí praktickou pracovní 
plochu, která vám usnadní vázání návazců, 
nebo ji lze jednoduše využít jako účelový 
odkládací prostor. Skvěle pasuje do tašek Low 
Loader Carryall, nebo High Loader Carryall a 
nabízí velký prostor pro vaše vybavení.

Vnitřní prostor je rozdělen vyztuženými 
přepážkami a umožňuje vložení Box Logic 
Medium Tackle Box, pouzdro na návazce, 
nebo jiných univerzálních pouzder. Na boční 
straně naleznete dvě rukojeti, které usnadní 
manipulaci, když je pouzdro plně naložené.

Rozměry:  11 cm (v) x 29 cm (š) x 20 cm (h)

T3173 Logix Table Tidy

T00773 | RRP 1390 Kč



LU
G

G
A

G
E

WWW.NASHTACKLE.COM



LU
G

G
A

G
E

WWW.NASHTACKLE.COM

THE BITS POUCH RANGE

Pevná a univerzální zazipovaná pouzdra, která ochrání vaši bižuterii a jiné příslušenství. Tato řada obsahuje pouzdra od malých, která jsou 
vhodná pro drobnou bižuterii, až po velká pouzdra, která unesou i Box Logic Tackle Box.

MINI BITS POUCH 

Oblíbené pro skladování olov, speciálně v našich Box Logic Tackle 
Boxech. 

Přibližné rozměry: 6 cm (v) x 9,5 cm (š) x 6 cm (h)

T3319 Mini Bits Pouch 

T00100 | RRP 180 Kč

SMALL BITS POUCH

Vhodné pro skladování malé bižuterie, nebo i tabáku. Na vnitřní 
straně pouzdra naleznete malou, užitečnou, zazipovanou kapsičku. 

Přibližné rozměry: 9 cm (v) x 14 cm (š) x 5 cm (h)

T3320 Small Bits Pouch 

T00189 | RRP 340 Kč

MEDIUM & LARGE BITS POUCHES

Kvalitní vodotěsný spodek pouzdra, vhodné pro uložení pod vaše 
lehátko a ideální pro úschovu vybavení, které potřebujete mít 
rychle po ruce. Hlavní komora obsahuje odnímatelnou přepážku a 
pouzdro je tak maximálně univerzální. Malá síťovaná kapsička na 
vnitřní straně uzávěru.

Přibližné rozměry:

Medium Bits Pouch: 8 cm (v) x 15 cm (š) x 8 cm (h)

Large Bits Pouch: 10 cm (v) x 19 cm (š) x 13 cm (h)

T3321 Medium Bits Pouch 

T00245 | RRP 440 Kč

T3322 Large Bits Pouch  

T00306 | RRP 550 Kč

XL BITS POUCH

Oblíbená alternativa Tackle Boxu. Čtyři odnímatelné přepážky 
pro flexibilní uložení výbavy. Tři síťované kapsy na vnitřní straně 
uzávěru, polstrované poutko na vrchní straně pouzdra a vodotěsná 
spodní část. 

Přibližné rozměry: 10 cm (v) x 19 cm (š) x 28 cm (h)

T3323 XL Bits Pouch

T00406 | RRP 730 Kč
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POUCH SET 

Tři zazipovaná, vodotěsná pouzdra, které 
ulehčí organizaci vaší výbavy.

 »  Průhledné PVC víka pouzder

 »  Pouzdra jednotlivě pasují do sebe

 »  Kvalitní zipy

Přibližné rozměry:

Pouch One: 6 cm (v) x 9,5 cm (š) x 6 cm (h)

Pouch Two: 6 cm (v) x 11,5 cm (š) x 7,5 cm (h)

Pouch Three: 6 cm (v) x 17,5 cm (š) x 12 cm (h)

T3318 Pouch Set

T00378 | RRP 680 Kč

ZIG POUCH

Skvělé řešení pro skladování připravených 
Zig Rig, nebo Chod montáží. Obsahuje 
tři pěnové špulky, plus 9 špendlíků. 
Na každou špulku můžete uložit až tři 
návazce. Dostatečné místo pro náhradní 
cívku NXT Zig Flo Mono, na vnitřní straně 
uzávěru naleznete zazipovanou kapsičku 
pro náhradní háčky, Zig pěny a podobně. 
Přední strana vnitřní kapsy umožňuje 
ideální skladování pro Zig Bugs.

Přibližné rozměry:

7,5 cm (v) x 12 cm (š) x 8 cm (h)

T3324 Zig Pouch  

T00306 | RRP 550 Kč

STIFF RIG WALLET

Kvalitní pouzdro pro skladování vašich 
hotových návazců. Obsahuje 42 špendlíků 
a usnadňuje přehled mezi jednotlivými 
návazci.

Přibližné rozměry:

35 cm (d) x 13 cm (š) x 3 cm (h)

T3325 Stiff Rig Wallet

T00423 | RRP 760 Kč

LEAD POUCH

Speciálně zpevněné strany pro skladování 
vašich olov, obsahuje centrální přepážku a 
vodotěsnou spodní část pouzdra.

Přibližné rozměry:

8 cm (v) x 13 cm (š) x 9 cm (h)

T3328 Lead Pouch  

T00206 | RRP 370 Kč

HOOKBAIT POUCH 4/8 POT 

Pevná, izolovaná a polstrovaná pouzdra, které obsahují uzavíratelné kelímky.
Ideální způsob, jak přenášet vaše nadipované nástrahy, pop-ups, nebo pelety. Izolovaná 
vložka je tak ochrání před zapařováním při vysokých letních teplotách.

Přibližné rozměry:

Hookbait Pouch 4 Pot: 10 cm (v) x 16 cm (š) x 16 cm (h)

Hookbait Pouch 8 Pot: 15 cm (v) x 16 cm (š) x 16 cm (h)

T3327 Hookbait Pouch 4 Pot  

T00345 | RRP 620 Kč

T3326 Hookbait Pouch 8 Pot

T00406 | RRP 730 Kč
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GAS CANISTER POUCHES 
SMALL & LARGE

Zipem zavíratelná pouzdra, která slouží pro 
uložení vašich plynových kartuší. Pouzdra 
jsou kvalitně izolovaná, a tak ochrání 
kartuše při nízkých zimních teplotách. 
Obsahují elastické pásky pro vaše čajové 
lžičky a zapalovače. Small Pouch velikost 
je pro 230-250 ml a Large Pouch pro 440-
450 ml kartuše.

T3310 Gas Canister Pouch Small  

T00173 | RRP 310 Kč

T3311 Gas Canister Pouch Large  

T00206 | RRP 370 Kč 

SECURITY POUCH/LARGE 

Ideální pro uložení vašeho mobilního 
telefonu, pasu, peněženky a klíčů, 
bezpečně v praktické taštičce. Dvě komory 
a nastavitelný popruh přes rameno. 

Přibližné rozměry:

Small: 17 cm (v) x 13 cm (š) x 6 cm (h)

Large: 26 cm (v) x 20 cm (š) x 5,5 cm (h)

T3372  Nash Security Pouch Large

T00378 | RRP 680 Kč

T3371 Security Pouch  

T00345 | RRP 620 Kč

BUZZ BAR POUCH 
COMPACT

Pevné zip pouzdro, které ochrání vaše 
hlásiče i s hrazdami. Síťovaná kapsa na zip, 
vhodná pro uložení indikátorů a přijímače. 
Vodotěsná spodní část pouzdra a poutko 
pro pohodlný přenos.

Zobrazený produkt (hlásiče) je pouze pro 
ilustrativní účely.

Přibližné rozměry:

20 cm (v) x 20 cm (š) x 8 cm (h)

T3335 Buzz Bar Pouch Compact

T00345 | RRP 620 Kč

BUZZ BAR POUCH MEDIUM

Stejný osvědčený design, pro bezpečný 
transport předních i zadních hrazd s 
hlásiči a rohatinkami. Polstrovaná centrální 
přepážka, elastické pásky pro uložení až 
čtyř vidliček (30 cm), zazipovaná kapsička 
na indikátory, poutko pro pohodlné 
nošení pouzdra, omyvatelná a vodotěsná 
základna.

Zobrazený produkt (hlásiče) je pouze pro 
ilustrativní účely.

Přibližné rozměry:

20 cm (v) x 33 cm (š) x 9 cm (h)

T3336 Buzz Bar Pouch Medium

T00423 | RRP 760 Kč

BUZZ BAR POUCH LARGE

Designované pro ty nejdelší hrazdy (na 
tři, až čtyři pruty) s připevněnými hlásiči 
a rohatinkami. Polstrovaná centrální 
přepážka, elastické pásky pro uložení až 
čtyř vidliček (38 cm), dvě zazipovaná kapsy 
na indikátory a náhradní baterie. Poutko 
pro pohodlné nošení pouzdra, omyvatelná 
a vodotěsná základna.

Zobrazený produkt (hlásiče) je pouze pro 
ilustrativní účely.

Přibližné rozměry:

20 cm (v) x 49 cm (š) x 10 cm (h)

T3337 Buzz Bar Pouch Large

T00523 | RRP 940 Kč 

NASH WASH BAG 

 » Rozložte a zavěste pouzdro s vaší osobní 

hygienou do svého bivaku

 » Velká vnitřní kapsa na zip pro sprchový gel a 

deodorant

 » 2 vnitřní kapsy na zip pro menší předměty

 » Malé odnímatelné vnitřní zrcátko

 » Plastový háček pro zavěšení do sprchy, na strom, 

nebo do bivaku

Přibližné rozměry:

23 cm (d) x 14 cm (š) x 6 cm (h)

T3395 Nash Wash Bag

T00345 | RRP 620 Kč
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DWARF LUGGAGE

DWARF SINGLE ROD SKIN

Ideální pro mobilní rybáře, kteří nesou minimální množství vybavení. Dwarf Rod Skin vám poskytují maximální ochranu vašich prutů. K dispozici v 
6, 9 a 10 ft.

 »  Zip hlavní komora, obal pro transport prutu Dwarf 

Rod s navijákem

 »  Robustní zipy

 »  Kvalitní poutka pro transport obalu v ruce

T4645 Dwarf 6ft Single Rod Skin

T00289 | RRP 520 Kč

T4620 Dwarf 9ft Single Rod Skin

T00345 | RRP 620 Kč

T4622 Dwarf 10ft Single Rod Skin

T00389 | RRP 699 Kč

DWARF DOUBLE ROD SKIN

Obal na dva pruty Dwarf Double Rod Skin, vám poskytne maximální ochranu vašich prutů. K dispozici v 6, 9 a 10 ft.

 »  Hlavní zazipovaná komora s polstrovanou 

přepážkou pro ochranu vašich prutů Dwarf Rods 

s navijáky

 »  Externí stahovací kapsa pro uložení až tří dalších 

Dwarf Sigle Rod Skin obalů

 »  Dvě externí zazipované kapsy na vidličky s 

hlásiči a Dwarf podběrák

 »  Zazipovaná kapsička na olova (neobsahuje 6 ft 

model obalu)

 »  Robustní zipy

 »  Kvalitní poutka pro transport obalu v ruce

T4646 Dwarf 6ft Double Rod Skin

T00650 | RRP 1170 Kč

T4621 Dwarf 9ft Double Rod Skin

T00662 | RRP 1190 Kč

T4623 Dwarf 10ft Double Rod Skin

T00750 | RRP 1350 Kč
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DWARF QUIVER

Všestranný a jednoduchý úložný prostor pro uložení přístřešku, brolly, 
podběráků a obalů na pruty.

 »  Centrální plocha pro uložení bivaku nebo brolly, plus podběráků, vidliček a 

vážícího saku

 »  Široká kapsa umožňuje uložení většině druhů brolly, nebo jiných přístřešků 

pro jednodušší tranport

 »  Polstrované rukojeti a nastavitelný ramenní popruh

 »  Robustní zipy

T4650 Dwarf Quiver

T00462 | RRP 830 Kč

DWARF RUCKSACK

 »  Perfektní batoh pro mobilní rybáře, který unese všechno potřebné vybavení 

na 24-48 hodinové vycházky

 »  Pět externích zazipovaných kapes, přední kapsa je vhodná pro uložení Box 

Logic Medium Tackle Box a dlouhá boční kapsa pro uložení vidliček s hlásiči

 »  Polstrované ramenní popruhy

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry: 50 cm (v) x 29 cm (š) x 19 cm (h)

T4625  Dwarf Rucksack

T01084 | RRP 1950 Kč

DWARF BACKPACK

 »  Tento batoh ocení zejména rybáři pro krátké vycházky, unese jen to 

nejnutnější vybavení

 »  Velká hlavní komora s kapacitou 20 l, plus přední externí kapsa

 »  Polstrované ramenní popruhy

Přibližné rozměry: 44 cm (v) x 33 cm (š) x 17 cm (h)

T4626 Dwarf Backpack 

T00478 | RRP 860 Kč

DWARF MULTI-MAT

 »  Všestranná odháčkovací matrace

 »  Plně uzavíratelná pro bezpečný přenos kaprů zpět k vodě

 »  Omyvatelný povrh

 »  Rukojeti pro jednoduší transport a vážení

 »  Dodávané s transportní taškou

Přibližné rozměry: 88 cm (d) x 64 cm (š)

T4640  Dwarf Multi-Mat

T00706 | RRP 1270 Kč
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KNX SMALL CARRYALL

 »  Tři externí zip kapsy

 »  Přední kapsa je vhodná pro uložení Box Logic Medium Tackle Box (T0212)

 »  Zpevněná základna

 »  Polstrovaný ramenní popruh a poutka pro pohodlný transport

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry: 30 cm (v) x 52 cm (š) x 36 cm (h)

T4315  KNX Small Carryall 

T00550 | RRP 990 Kč

KNX LARGE CARRYALL

 »  Tři externí zazipované kapsy

 »  Přední kapsa je vhodná pro uložení Box Logic Large Tackle Box (T0211)

 »  Zpevněná základna

 »  Polstrovaný ramenní popruh a poutka pro pohodlný transport

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry: 34 cm (v) x 77 cm (š) x 43 cm (h)

T4316  KNX Large Carryall 

T00650 | RRP 1170 Kč

KNX COOL/BAIT BAG

 »  Izolovaná hlavní komora, která udrží vaše boilies a potraviny čerstvé 

 »  Menší komora vhodná pro uložení pop up, dipů, nebo praku

 »  Robustní zipy

 »  Poutka pro pohodlný transport 

Přibližné rozměry: 24 cm (v) x 33 cm (š) x 24 cm (h)

T4317 KNX Cool/Bait Bag

T00462 | RRP 830 Kč

KNX FOOD BAG

 »  Perfektní pro víkendové rybaření

 »  Obsahuje 1 talíř, 1 nůž, vidličku a lžíci

 »  Izolovaná hlavní komora

 »  Přední zazipovaná kapsa, plus boční zazipované kapsy

 »  Polstrovaný ramenní popruh a poutka pro pohodlný transport

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry: 32 cm (v) x 57 cm (š) x 42 cm (h)

T4318  KNX Food Bag

T00912 | RRP 1640 Kč

KNX LUGGAGE 
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KNX POUCHES KIT

 »  Velké pouzdro vhodné pro skladovaní markrů, nebo spombů, nebo jiného 

většího příslušenství

 »  Menší pouzdra vhodná pro uložení vašich háčků, olovo a podobně

 »  Obě malá pouzdra se dají vložit do většího pouzdra

Přibližné rozměry:

Pouch One: 6,5 cm (v) x 22 cm (š) x 8,5 cm (h)

Pouch Two: 5 cm (v) x 10,5 cm (š) x 10 cm (h)

Pouch Three: 2 cm (v) x 10,5 cm (š) x 10 cm (h)

T4310 KNX Pouches Kit

T00273 | RRP 490 Kč

KNX SOFT BITS BAG

 »  Slouží pro skladování malých krabiček s bižuterií

 »  Odnímatelná přepážka

 »  Vnitřní kapsa na zip

 »  Zpevněná spodní část pouzdra

Přibližné rozměry: 11,5 cm (v) x 21,5 cm (š) x 11 cm (h)

T4311 KNX Soft Bits Bag

T00245 | RRP 440 Kč

KNX HOOKBAIT POUCH

 »  Perfektní pro skladování pop ups a dalších nástrah

 »  Obsahuje čtyři uzavíratelné kelímky

 »  Průhledné PVC víko

 »  Robustní zipy

 »  Vhodné pro uložení i jiného příslušenství

Přibližné rozměry: 9,5 cm (v) x 15 cm (š) x 15 cm (h)

T4312 KNX Hookbait Pouch 
T00245 | RRP 440 Kč

KNX BUZZ BAR POUCH

 »  Ideální pro hrazdy na 2 a 3 pruty

 »  Možné uložení až 4 vidliček

 »  Robustní zipy

Přibližné rozměry:

47 cm (d) x 17 cm (š) x 8 cm (h)

T4314 KNX Buzz Bar Pouch

T00273 | RRP 490 Kč
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KNX BREW KIT BAG 

 »  Velká hlavní kapsa je vhodná pro uložení čajové konvice, plynové kartuše 

a hrnku (není obsahem balení)

 »  Izolovaná komora

 »  Robustní zipy

 »  Poutka pro pohodlný transport

Přibližné rozměry: 18,5 cm (v) x 28 cm (š) x 15 cm (h)

T4319  KNX Brew Kit Bag 

T00273 | RRP 490 Kč

KNX 2 ROD AND 3 ROD HOLDALL

 »  Pojme dva až tři pruty s navijáky, plus dva, nebo tři bez navijáků

 »  Velká externí kapsa pro uložení brolly

 »  Velká externí kapsa pro uložení vidliček s hlásiči

 »  Polstrovaný ramenní popruh a poutka pro pohodlný transport

 »  Robustní zipy 

T4320 KNX 2 Rod Holdall

T00912 | RRP 1640 Kč

T4321 KNX 3 Rod Holdall

T01084 | RRP 1950 Kč

KNX SINGLE ROD SKIN

 »  Zazipované pouzdro pro ochranu jednoho 

prutu s Big Pit navijákem

 »  Dostupné ve velikosti 12 a 10 ft

 »  Robustní zipy

T4322 KNX Single Rod Skin 12 ft

T00378 | RRP 680 Kč

T4323 KNX Single Rod Skin 10 ft

T00273 | RRP 490 Kč

KNX DOUBLE ROD SKIN

 »  Všestranný obal pro pruty s Big Pit navijáky

 »  Dostupný ve velikosti 12 a 10 ft

 »  Externí kapsa a stahovací popruhy pro podběrák, brolly, nebo jeden Single Rod Skin

 »  Kvalitní zipy, které chrání vlasce od poškození

 »  Externí zazipovaná kapsa na vidličky

 »  Šikovná kapsička na olova

 »  Nastavitelný a polstrovaný ramenní popruh

 »  Poutka pro pohodlný transport

 »  Robustní zipy

T4324 KNX Double Rod Skin 12 ft

T00717 | RRP 1290 Kč

T4325 KNX Double Rod Skin 10 ft

T00650 | RRP 1170 Kč
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KNX QUIVER

KNX NET FLOAT

 »  Univerzální velikost – kompatibilní se všemi 

podběráky

 »  Jednoduché uchycení pomocí suchého zipu

Rozměry: 15 cm (d) x 6,5 cm (š)

T4330 KNX Net Float

T00134 | RRP 240 Kč

KNX TIP TOPS

Polstrované a ochranné převleky na špičky 
vašich prutů. Jednoduše nasadíte na 
konce prutů, ty tak společně s očky budou 
bezpečně ochráněné. Udrží tak jednotlivé 
díly u sebe a zabezpečí před poškozením. 
Jedno balení obsahuje pár Tip Tops.

T4332 KNX Tip Tops (Pair)

T00145 | RRP 260 Kč

UNI CHAIR & CRADLE BAG

 »  Vhodné pro transport a ochranu vašich 

KNX křesel / nebo obou velikostí KNX 

odháčkovacích matrací

 »  Dvě přezky a stahovací popruhy

 »  Polstrovaný ramenní popruh

Přibližné rozměry:

72 cm (d) x 74 cm (š) x 14,5 cm (h)

T4333 KNX Uni Chair/Cradle Bag

T00362 | RRP 650 Kč

Přibližné rozměry: 129 cm (d) x 24 cm (š) 

T4326 KNX Quiver

T00462 | RRP 830 Kč

 »  Kapacita až na pět prutů

 »  Troje stahovací popruhy pro připevnění brolly, 

podběráku, nebo vážícího saku

 »  Zpevněná zadní část

 »  Nastavitelný a polstrovaný ramenní popruh

 »  Poutka pro pohodlný transport
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