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Výrazné snížení cen SAGE, PATAGONIA, AIRFLO, MONIC, RIO, OUTCAST...... 
Nová řada Sage ZXL nahrazuje SLT. 
Nová řada Redington RS4. 
Nová muškařská šňůra RIO Outbound Hover - pro extra dlouhé hody a lov těsně pod 
hladinou, ideální pro lov mořských pstruhů v Dánsku atd....  
Doprodej navijáků Lamson Radius za bezkonkurenční cenu 1490 Kč (běžná cena 
5000 Kč). 
Akční sety VISION - brodící kalhota + boty  - od 5555 Kč. 
Nové modely tungstenových hlaviček Drop+ 
Boat OUTCAST Fish Cat 4 - 5990 Kč 
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Typ 
Barevné 
provedení Popis       Cena Velikosti 

         
H 100 BL Black nikl Velmi jemný háček na suché a mokré mušky  150 kč / 50 ks  6 - 20 
  s širokým a kulatým obloučkem     
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 130 BL Black nikl Bezkonkurenční háček na suché a mokré mušky    
       150 kč / 50 ks  10 - 20 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
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H 200 BL Black nikl Extra pevný háček na mokré mušky a goldkopy, 150 kč / 50 ks  10, 12, 14 
  prodloužené raménko,      
  ideální na použití v kombinaci s tungstenovými kapkami DROP +.  
  velikost č. 10 dlouhá 1,6 cm     
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 260 BL Black nikl Extra pevný háček na mokré mušky a goldkopy, 150 kč / 50 ks  8 - 14 
  vynikající na chytání s bloby a booby muškami,   
  nenahraditelný pro jezerní i říční závodní muška ření,  
  velikost č. 8 dlouhá pouhých 1,6 cm    
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 300 BL Black nikl Univerzální blešivcový háček   150 kč / 50 ks  8 - 14 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 300 
BLG Zlatý Univerzální zlatý blešivcový háček  150 kč / 50 ks  8 - 14 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 306 BL Black nikl Blešivcový háček s očkem mírně nahoru  150 kč / 50 ks  6 - 14 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  



         
H 400 BL Black nikl Jigový háček holý    150 kč / 50 ks  10 - 16 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
H 900 BL Black nikl Streamerový háček s extra širokým obloučkem 90 kč / 30 ks  6, 8, 10 
  BL = bez protihrotu, speciální prodloužený jehlový hrot  
         
Mikrokrou
žky Black nikl  průměr 2 mm / pevnost 9 kg  50 kč / 10 ks   
 


