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Vyhrazujeme si právo tiskových chyb, právo na změnu cen či parametrů výrobků.

Vážení přátelé a příznivci CSV,
všechny Vás srdečně zdravím a vítám u katalogu CSV pro sezonu 2022. Nacházíme se ve velice složité, a pro 
mnoho z nás, obtížně pochopitelné době covidové. Rybaření je jistě dobrým lékem na většinu psychických 
traumat a když člověk připočítá ten svěží vzduch v přírodě, klid a obvykle všudy přítomnou zelenou barvu, 
obtížně budeme hledat něco lepšího.

Když shrnu rok 2021, tak s obrovskou radostí, mohu říci, že skoro celá sezona, se nesla ve znamení loňské 
novinky s pekelným názvem Satan. Od samotného počátku jara, byl cítit zvýšený zájem o všechny produkty 
se společným jmenovatelem, Satan. V létě se zájem ještě umocnil a podzim pozvolna přešel ve sprint, který 
vypadal, že ani zima nezastaví. Moc chci poděkovat všem z Vás, kteří svým zájmem a umem, otevřeli našemu 
Satanovi cestu k dalším rybářům.

Satan nám pomohl i při mnohých úspěších v závodních kláních. Několikráte se nám dokonce podařilo, 
umístit na předních místech. Budeme i v následující sezóně chtít soutěžit a dobře se umísťovat. Jenže naše 
řady na rybářskozávodním poli, jsou poměrně řídké, a tak bych rád vyzval ty z Vás, kteří se rádi účastní 
takovýchto akcí. Dovedete-li si představit, že byste representovali značku CSV, napište nám. Jsme připraveni 
ke spolupráci v tomto směru.

Na těchto stránkách naleznete několik různých novinek. Snadno je identifikujete, protože jsou označeny jako 
„NOVINKA“. Mezi nejvýznamnější jistě patří nové příchutě, balení a provedení u extra rychle chytajícího 
boilies EXPRESOR.  Jedná se o levné, přitom nutričně kvalitní druhy nástrah, které jsou přizpůsobeny dnešní-
mu trendu, rychlého rybolovu. Každá ze tří variant, má své přednosti a bude jistě dobrou volbou pro rybáře, 
kteří se věnují krátkým vycházkám k vodě.

Další novinkou, která vlastně úplně novinkou není, jsou Boilies Měkule. Některé z variant se totiž uvedly na 
trh již v průběhu loňského roku. V podstatě se tento produkt, podobně jako předchozí popisovaný, hlásí do 
kategorie rychlého rybolovu.  Jenže zde jsou zastoupeny, léty prověřené a zároveň nejprodávanější chuťové 
varianty našeho portfolia.  Každopádně musím Měkule vyzdvihnout, neboť nám velkou silou napomohly ve 
všech rybářských soutěžích. Vřele doporučuji.

Chtěl bych ještě zmínit jeden poněkud nepopulární fakt, a to je takřka plošné zdražení. Již v průběhu loňské-
ho roku došlo k mnohým výrazným zdražením našich vstupních surovin, obalů, dopravy a dalších komodit, 
které počátkem letošního roku stoupají dále. Jsme si vědomi důsledků tohoto nepopulárního kroku, ale bo-
hužel nejsme pány této hry. Snažili jsme se tyto cenové korekce udělat co nejcitlivěji a věříme, že je přijmete 
s pochopením. Takže Vás tímto žádám o shovívavost a zachování věrnosti, neboť kvalita a účinnost zůstává. 
Je to naše nejvyšší priorita. Děkuji Vám za pochopení.

Vážení přátelé Petrova cechu, přeji vám v sezoně 2022 především zdraví, rybářské štěstí a spolu s produkty 
CSV hodně úspěchů a radosti u vody.

Aleš Václavík

Sídlo firmy
Carp Servis Václavík
Dolany 22
533 45 Opatovice nad Labem
Tel.: +420 777 003 061
Email: info@carpservis.cz

Rybářské potřeby
Carp Servis Václavík
Semtín 93
530 02 Pardubice
Tel.: +420 774 003 074
Email: prodejna@carpservis.cz
GPS: 50.0609606N, 15.7293972E

Eshop
V sídle firmy Dolany
Tel.: +420 777 003 061
Email: eshop@carpservis.cz
www.carpservis.cz

Communication in English
Monday to Friday 8:00 - 15:00
Tel.: +420 773 561 003
Email: info@carpservis.cz
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PELETY FLUO F1

BOSS2 SPECIÁL
200 g 1 kg 2,5 kg 6 kg

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
Brusinka 6954 6961 2635 2642 2659 2673 9283

Cena 79 Kč 269 Kč 599 Kč 1 429 Kč

BOSS2 SPECIÁL
200 g 1 kg 2,5 kg 6 kg

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
Játra-Vanilka 7739 7746 7685 7692 7708 7722 9344
Mrtvola 9832 9849 9856 9863 9870 9894 9917
Oliheň A1 1118 1125 1132 1149 1156 1170 1194
Přírodní játra 6978 6985 5643 5650 5667 5681 9306
Rozpálená švestka 9498 9504 9443 9450 9467 9481 9528

Cena 95 Kč 289 Kč 639 Kč 1 489 Kč

BOSS2 SPECIÁL
200 g 1 kg 2,5 kg 6 kg

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
Mrtvý korýš 1996 2009 2016 2023 2030 2047 2061
Viktor X 2900 2917 2924 2931 2948 2955 2979

Cena 99 Kč 315 Kč 689 Kč 1 609 Kč

BOILIES BOSS2 SPECIÁL
Pod názvem Boss2 Speciál neočekávejte ucelenou řadu produktů určených pro jeden typ lovu, naopak 
každý typ boilies na této stránce je svými vlastnostmi určený pro jiný způsob použití a jiné roční období.

Brusinka - boilies určené čistě do studené vody. Hrubší konzistence, větší rozpadavost a speciální atrak-
tory jsou pro úspěch v chladnější vodě klíčové. Protože se rychleji rozpadá, je potřeba kuličku častěji 
měnit, ale za tuto námahu budete odměněni skvělými úlovky. Vývoj tohoto boilies trval několik zim a je 
naší chloubou.

Játra-Vanilka - stojí na velice podobném základu jako přírodní játra. Tato varianta ale svými vlastnostmi 
za svojí starší sestrou nijak nezaostává, naopak se velké úspěchy dostavují i v teplotách, které klesají pod 
10°C.

Mrtvola - je jakýmsi spícím golemem, který se probouzí, vždy když to nečekáte. Jedná se o boilies, který 
patří mezi selektivní a proto nepřináší množství záběrů, ale když už se nějaká ryba splete, je velká pravdě-
podobnost, že nebude tuctová. Mrtvola je naším dlouholetým originálním skvostem. Vřele ji lze doporučit 
v teplém období roku. Není ani výjimkou, když na mrtvolu ulovíte sumce. A to především, když rybolovu 
věnujete delší čas a bohatou krmnou kampaň.

Oliheň A1 - velice agresivní zbraň v našem arzenálu boilies. Principiálně se jedná o vytuněnou verzi naší 
už tak velmi úspěšné nástrahy ze základní řady, kterou v současné době nahrazuje. Na rozdíl od klasické 
olihně je "Ájednička" vyrobena tak, aby lépe odolávala drobnějším rybám, intenzivněji lákala větší kapry 
a přinášela příslib úspěšnějšího lovu v chladnějším období roku. Každopádně efekt, který je očekáván, 
přinesla tato nástraha už mnohokrát v minulosti. Toto boilies jsme poprvé podrobovali testování již před 
několika lety. Věříme, že i vaše očekávání naplní v plném rozsahu.

Přírodní játra - pecka uplynulých sezón, která i po více než osmi letech dokáže svou účinností překvapit 
prakticky při každé vycházce. Jedná se o klenot naší výroby, který můžete použít od pozdního jara až do 
podzimu, ideálně však při teplotách vody nad 10 °C. Základ tvoří čistě přírodní enzymaticky upravený 
jaterní derivát, jehož účinnost je opravdu fantastická.

Rozpálená švestka - v řadě Speciál je narozdíl od řady Beton výrazně rozpustnější, díky tomu se pro ryby 
stane značně zajímavou během velice krátké doby. Nabízí tak mnohem širší možnosti využití a je použitel-
nější i v chladnějších vodách, 10°C není překážkou. Nenápadné aroma švestkové pálenky spolu s ostrým 
česnekem jsou velmi atraktivní po většinu rybářské sezóny.

Mrtvý korýš - je boiliesem, který mnozí z rybářů mohou znát z naší starší výroby, kdy se Mrtvý korýš
těšil nemalé oblibě. Přechodem do dimenze Boilies Boss2 se začala nová éra s novými variantami.
My dnes přinášíme Mrtvého korýše jako přepracovanou pecku z minulosti v nový hit. Kdo toto boilies
nezná z minulosti , může od něj očekávat především zcela originální pachové silice zabudované ve
směsi středně hrubých částic s vysokým obsahem živočišných materiálů a především enzymaticky
upravených bílkovin. Pomyslnou třešničkou je paprikový výtažek (robin red oil).

Viktor X - v tomto projektu vám představujeme hybridní nástrahu, která vyvstala z dlouholetého pozo-
rování účinnosti jednodruhových boilies. V této nástraze se potkávají zřejmě ty nejzajímavější kombinace 
surovin, které jsme vyvinuli za více jak 20 let praxe. Uceleně řečeno se jedná o značně produktivní směs 
širokospektrálních atraktorů, ketré na venek působí jako složitě zařaditelný segment. Senzoricky jej lze 
charakterizovat jako komplikovanou kořenito-masovou vůni, završenou silným česnekovým signálem 

Přírodní játra Rozpálená švestka Mrtvý korýš Viktor X

Brusinka Játra - Vanilka Mrtvola Oliheň A1

BOSS2 MAGIC
200 g 1 kg 2,5 kg 6 kg

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
Mořská panna 0944 0951 0968 0975 0982 1002 1026
Slunečnice 1033 1040 9733 9757 9771 1064 9764
Pikanter 1071 1088 9788 9801 9825 1101 9818

Cena 79 Kč 269 Kč 599 Kč 1 429 Kč

BOILIES BOSS2 MAGIC
Boilies Boss2 Magic je řada odlišná od klasiky. Přestože tento typ boilies na první pohled budí dojem jednoduchého složení, opak je prav-
dou. Hlavním cílem u této nástrahy bylo vyrobit boilies výrazné barvy (podobně jako je tomu u boilies POP UP, kde výrazné barvy pro svoji 
účinnost převažují) a pronikavého aroma se zachováním maximální atraktivity a nutriční hodnoty. Těmto atributům se však složitě dostává, 
pokud většina všech důležitých složek kvalitního boilies je tmavé barvy. Použili jsme zde naši novou složku na bázi enzymaticky upravených 
živočišných bílkovin, která barevně nedegraduje nástrahu, a přitom kaprům báječně chutná. Slunečnice zaznamenala obrovský úspěch 
mimo jiné i v zimních a jarních obdobích . Pikanter nás zase ohromil v teplejším období na stojácích. Slunečnice je žluté barvy a velmi 
pronikavé sladké příchutě. Pikanter je oranžový s kořeněně masovou vůní, což zaujme každého staršího kapra. Mořská panna je sladké 
příchuti a její růžová barva je pro kapry nesmírným lákadlem.

TUNING NA BOILIES Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti boilies BOSS2 MAGIC.4 5
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Jahoda Satan

Krvavá perla

Višňová perla

Medová perla

Krvavá perla

Višňová perla

Medová perla

BOSS2
200 g 1 kg 2,5 kg 6 kg

16 mm 20 mm 16 mm 20 mm 25 mm 20 mm 20 mm
Jahoda 2055 2062 5339 5407 5476 5612 4454

Cena 79 Kč 269 Kč 599 Kč 1 429 Kč

Satan                           3747 3709 3754 3716 3761 3723 3730
Cena 109 Kč 319 Kč 699 Kč 1 619 Kč

TUNING NA BOILIES Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti boilies BOSS2.

BOILIES BOSS2
Boilies Boss2 patří mezi takzvané rozpustné boilies. Boss2 je tvořeno poměrně hrubou strukturou rybích mouček, tepelně 
upravených ptačích zobů, mléčných bílkovin a mnoha dalších atraktorů, koření, ochucovadel a pachových silic. Tato perfektně 
propracovaná kombinace přísad zaručuje nastavení fyzikálních vlastností tohoto boilies tak, aby se po vhození do vody chovalo 
velice aktivně. To je důležité pro rychlé přilákání kaprů. V praxi to funguje takto: Boss2 po vhození do vody začne téměř oka-
mžitě uvolňovat charakteristické potravní signály. Ty jsou patrné především ze zabarvení vody. Po cca 1 hodině začne pozvolna 
měknout a povrch boilies začne uvolňovat drobounké částečky boilies do prostoru. Tento proces ještě umocní skutečnost, že 
první ryba, která boilies objeví, svým pohybem začne vytvářet ve vodě proud, který na nezbytně nutnou dobu urychlí uvolňo-
vání částic z povrchu boilies a ryby tak vyburcuje k neovladatelné touze toto boilies pozřít. A to je to kouzlo. Zdá se to být velice 
jednoduché a prosté, ovšem dokonalost nastavení všech poměrů v tomto boilies trvalo několik let.

Jahoda
Celá řada boilies Boss2 prochází od roku 2021 posilujícími změnami. I varianta jahoda, která je jedním ze základních kamenů 
kaprařského světa, dostala v naší kuchyni několik nenápadných změn. Má nově kořeněnou složku, což jí dělá atraktivnější. 
Použití jahody se časově roztáhlo do téměř celého spektra roku a tím se stává univerzálnější a hodnotnější nástranou.

Satan  
Dnes již Satan není novinkou, však zcela jistě je možné říci, že je pilířem současnosti. Pro tento komplex špičkových atraktorů 
jsme zvolili poněkud netradiční název. A sice SATAN. Není to náhodou. Vždyť která nástraha se může chlubit tak explozivním 
spektrem nutričních i atrakčních komponentů, které svou vyváženou účastí dávají tomuto boilies obrovský potenciál pro ce-
loroční rybolov. Přestože se v Satanovi skrývá  široká škála živočišných derivátů, nečekejte, že bude čistě letním speciálem.  
Zejména v chladném počasí závěru  roku se nám Satan osvědčil jako úderná zbraň, jež se až zdá, že nebude mít pro tento čas 
konkurenta. Mezi takzvané standardy našich výrobků patří enzymatické suroviny a přírodní koření, které jsou bez pochyby 
stavebním pilířem ve většině našich boilies. Svou osobitost Satan získal z kombinace několika, pro tento typ boilies, vrcholných 
atraktorů.  Jedná se zejména o mix extrémně pálivých výtažků z chilli, paprikově kořeněného základu a extraktu ze zelených 
bylin. Satan nejspíše nebude patřit, v nabídce CSV, mezi senzoricky nejvýraznější nástrahy, ovšem jeho přednosti docení pře-
devším kapři, kterým se nesporně velmi líbí.  Však posuďte sami. 

BOILIES EXPRESOR 
Primárně sestaven k účelu masivního a efektivního zakrmování. Tento typ boilies je tvořen převážně ze surovin 
rostlinného původu, jemné až středně hrubé zrnitosti. Hlavním rysem Expresoru je schopnost se velice spontánně 
rozpouštět a uvolňovat tak do okolí velmi intenzivně potravní signály. Mezi charakteristické znaky patří schopnost 
Expresoru rychle zaujmout přítomné ryby a vyburcovat je k přijímání potravy. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem 
tohoto produktu je nutné počítat se sníženou soudržností. Expresor jako nástraha bude přinášet překvapivě mnoho 
záběrů v krátkém čase. Je však třeba počítat s nutností časté výměny nastraženého boilies. Odměnou však určitě 
bude skvělá rybařina. 

BOILIES EXPRESOR
800 g 2 kg

20 mm
Krvavá perla 4829 3945
Medová perla 4843 4867
Višňová perla 4836 4850

Cena 149 Kč  359 Kč

BOILIES EXPRESOR
V DVOJOBALU

150 g
16 mm 20 mm

Krvavá perla 4768 4799
Medová perla 4782 4812
Višňová perla 4775 4805

Cena 129 Kč

BOILIES EXPRESOR V DVOJOBALU
Klasické těžké boilies určené přímo k nastražení. Dle našich zvyklostí je nástraha obohacena o 
dvě vrstvy atraktorů - první tekutá, druhá prášková. Ve výsledku tato úprava nástrahu značně 
zvýhodňuje oproti klasickým boilies. Technika, která je u nás pro tyto účely používána, má nema-
lou historii a dle každoročního navýšení zájmu o tyto typy boilies lze usoudit, že získává důvěru 
stále více rybářů.

6 7
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Mořská panna

Mrtvola Oliheň A1 Přírodní játra Rozpálená švestka Viktor X

Slunečnice Pikanter Brusinka Jahoda

Satan

Játra - Vanilka Mrtvý korýš

PikanterMořská panna SlunečnicePřírodní játraOliheň A1

Viktor X

Mrtvý korýš Satan

U některých variant můžeme pozorovat, díky 
barevné odlišnosti boilies a atraktorů, efekt 

vsakování vizuálně.
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BOILIES BALANC / BOILIES BALANC FEEDER
Boilies Balanc (BB) a Boilies Balanc Feeder (BBF) jsou nečekaně účinnou nástrahou pro lov v různých podmínkách. Zejména při snaze přelstít trofejní kusy, vykazují BB a BBF vynikající výsledky. BB a BBF jsou svým složením v každé své variantě 
stejné jako základní boilies. Konstrukčně jsou však odlišné. Jejich měrná hmotnost je nepatrně vyšší než u vody. To u BB a BBF způsobuje dokonale pomalé potápění a zcela přirozený pohyb vyvolaný vnějším působením vody. Tato vlastnost 
velmi stěžuje rybám identifikaci návazce. Proto jsou BB a BBF tak účinné. Účinnost této nástrahy je skryta i v dalších aspektech, které nejsou na první pohled zřetelně vidět. Co však vaše oko odhalí ihned, je speciální směs aktraktorů, pro 
každou variantu osobitě vlastní, nanesená na povrchu BB a BBF v tenké vrstvě.Ta se po vhození do vody rychle uvolní a dá této nástraze ještě vyšší atraktivitu, bez nutnosti dipování, či boosterování. Dipování a boosterování v tomto případě 
totiž není zcela žádoucí, protože BB a BBF se při masivnějším přijmutí tekutých atraktorů stane těžším a kouzlo vyvážené nástrahy se vytratí. Pro detailní informace o Boilies Balanc se můžete podívat na krátké video. Viz níže.

BOILIES BALANC
120 g

20 mm 25 mm 30 mm
Mořská panna 3075 3105 -
Slunečnice 3082 3112 -
Pikanter 3099 3129 -
Brusinka        3785 3792 -
Jahoda           3815 3822 -
Játra - Vanilka 3204 3273 3839
Mrtvý korýš 3211 3280 3846
Mrtvola 3228 3297 3853
Oliheň A1 3235 3303 3860
Přírodní játra 3242 3310 3877
Rozpálená švestka 3259 3327 3884
Satan             3914 3921 3938
Viktor X 3266 3334 3891

Cena 135 Kč

BOILIES BALANC FEEDER
80 g

12 mm
Mořská panna 3044
Slunečnice 3051
Pikanter 3068
Brusinka                              3778
Jahoda                                 3808
Játra - Vanilka 3136
Mrtvý korýš 3143
Mrtvola 3150
Oliheň A1 3167
Přírodní játra 3174
Rozpálená švestka 3181
Satan                                    3907
Viktor X 3198

Cena 135 Kč

TUNING NA BOILIES Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti boilies BALANC.

Boilies v  dvojobalu je speciálně zatraktivněné 
boilies určené pro aplikaci přímo na háček pomo-
cí tzv. vlasové metody. Boilies je ošetřeno ve dvou 
krocích různými druhy atraktorů, které se po vho-
zení do vody rozdílně chovají. Nejprve se aktivním 
způsobem uvolní vnější vrstva obalu, která je mno-
hem rozpustnější než vrstva pod ní. Druhá vrstva se 
začne uvolňovat až později a  rychlost rozpouštění 
je mnohem pozvolnější, než je tomu u vnější vrstvy. 
Celkově se tyto druhy atraktorů doplňují a tvoří spo-
lečně vynikající prostředek k přilákání kaprů.

BOILIES V DVOJOBALU

BOILIES V DVOJOBALU 180 g
20 mm

Jahoda           3969
Mořská panna 1231
Mrtvý korýš 2085
Oliheň A1       3952
Pikanter 1248
Přírodní játra 9078
Satan             4522
Slunečnice 1255
Viktor X 3013

Cena 129 Kč
Jahoda

VIDEO RECENZE BOILIES BALANC

 
Chcete si opravdu zachytat? Tak to držíte v rukou přesně tu nástrahu, kterou potřebujete. Měkule jsou pružnou, vláčnou nástrahou, ur-
čenou především pro rychlé chytání, které vás zaplní akcí a nenechá vás vydechnout. S úspěchem se tato nástraha používá i v chladném 
období roku, kdy těžko přinutíte ryby k záběru. Měkule jsou velice intenzivně napumpovány atraktory a díky své vláčnosti, je také rychle 
uvolňují do svého okolí. Na záběr nebudete čekat dlouho. Tento druh nástrahy je třeba nastražit pomocí tzv. vlasové metody.
Feederovou variantu, tedy velikost 12 mm, také doporučujeme aplikovat na vlas pomocí prošití a nikoliv formou trnů, které jsou v sou-
časnosti mezi feederaři hojně používány. Oplátkou vám však bude opravdu mocný rybářský zážitek.

BOILIES MĚKULE / BOILIES MĚKULE FEEDER

MĚKULE
100 g 140 g 140 g

12 mm 16 mm 20 mm
Jahoda 4959 5024 5048
Játra Vanilka 4904 4973 4546
Mrtvý korýš 4911 4980 4553
Oliheň A1 4928 4997 4690
Satan 4935 5000 4539
Slunečnice 4966 5031 5055
Viktor X 4942 5017 4683

Cena 135 Kč
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MINI BOILIES BOSS2
Mini boilies Boss2 12 mm kopíruje do detailu svým 
složením, atraktory a pachovými variantami své ko-
legy z řady boiliesu Boss2. Takže přesně tak jak je 
znáte, tak se budou chovat i tyto mini kuličky určené 
především pro chladné období roku a pro extrém-
ní případy. Určitě i  feederaře tento produkt potě-
ší. Tento typ nástrahy je vhodné zatraktivnit před 
použitím některým z různých dipů, které naleznete 
v nabídce Carp Servis Václavík. Pro okamžité použi-
tí jsou však nejvhodnější Biorapid Atrakt a Powder 
Dip Fluo.

MINI BOILIES BOSS2 150 g
12 mm

Jahoda 9931
Játra-Vanilka 9948
Mrtvola 9962
Mrtvý korýš 2078
Mořská panna 1200
Oliheň A1            3976
Pikanter 1217
Satan                  3983
Slunečnice  1224
Viktor X 2986

Cena 89 Kč

Mořská panna

Slunečnice

Pikanter

Mrtvola

Oliheň A1

Jahoda Játra-Vanilka Mrtvý korýš

Satan Viktor X

BOSS2 BETON
500 g

20 mm 25 mm
Mrtvý korýš                    2559 2702
Oliheň                                           2566 2719
Přírodní játra         2580 2733
Rozpálená švestka          2573 2726
Satan                            4461 4560

 Cena 199 Kč

BOILIES BOSS2 BETON
Produktová řada Boss2 Beton je specialitou, která vznikla díky zájmu rybářů, kteří loví na vodách s intenzivním
atakem drobných ryb. Ty z běžného boilies udělají v krátkém čase hrášek a nakonec jej zcela udolají. Boilies 
Boss2 Beton je přesně tím, co pomůže podobné situace vyřešit. Složením se jedná o nástrahu tvrdě masového 
původu, jež obsahuje 50 % živočišných komponentů, které toto boilies jasně staví do role nutriční bomby. Díky 
značně pevnější konstrukci je i částečně omezeno uvolňování drobných částeček z povrchu a tím se omezuje 
záběrovost od menších kaprů. Díky těmto vlastnostem může být čekání na záběr o trošku delší, ale zato se 
můžeme s touto nástrahou dočkat trofejních úlovků i na vodách s osádkou menších ryb. Toto boilies mohou s 
úspěchem použít i ti rybáři, kteří chtějí svou montáž ponechat mnoho hodin bez přehození a vynutit si tak záběr 
od nedůvěřivých kaprů.
500g

TUNING NA BOILIES Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti boilies.

BOILIES MIX
Boilies mix je oblíbenou variantou boilies v  naší 
nabídce. Je určeno především pro masivnější způ-
sob zakrmování - třeba nějaký čas před začátkem 
samotného lovu. Není to samozřejmě pravidlo, ale 
protože je v  tomto produktu široké spektrum růz-
ných typů boilies, je možné oslovit i mnoho ryb.

BOILIES MIX 3 kg
20 mm

Masový mix 9542
Ovocný mix 9559

Cena 419 Kč

PVA MATERIÁLY
Naše PVA punčochy jsou vysoce kvalitním výrobkem z produkce 
EU. Díky jemnému úpletu z tenkých nití je velmi pevná a dobře 
se rozpouští. Rozpustnost zaručená i v chladném období roku. 
V případech, kdy je třeba rozpustnost PVA materiálů zpomalit, 
což zpravidla bývá při lovu ve velkých hloubkách nebo na prů-
točných vodách, doporučujeme naplněnou punčochu celou po-
nořit do boosteru nebo CSL Cornkiller. Tímto krokem se značně 
zpomalí rozpustnost PVA až na cca 2 min a zároveň se značně 
zvýší atraktivita vaší nástrahy.

PVA MATERIÁLY
PVA tubus 2v1  ⌀ 25+35 mm, 7+7 m 5444 350 Kč
Punčocha náhradní ⌀ 25 mm, 25 m 5451 465 Kč
Punčocha náhradní ⌀ 35 mm, 25 m 5468 470 Kč

BOILIES BOOSTEROVANÉ
Boilies boosterované je speciálně zatraktivněné 
boilies určené pro aplikaci přímo na háček pomocí 
tzv. vlasové metody. Je ponecháno dlouhodobě ve 
speciální lázni složené z mnoha různých, převážně 
však živočišných atraktorů. Tento proces po vho-
zení do vody následně způsobí masivní uvolnění 
potravních signálů. Ty se prvních několik hodin, 
v  závislosti na teplotě vody, dostávají do okolí ve-
lice intenzivně, pak pozvolna proces slábne, až na 
úroveň klasického boilies bez boosterování. Na toto 
boilies ryby reagují prakticky hned.

BOILIES
BOOSTEROVANÉ

150 g
20 mm

Mrtvý korýš     2092
Oliheň A1       4362
Přírodní játra 9061
Satan             4379

Cena 99 Kč
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BOX CARP SERVIS 12 L
Luxusní 12 l box, s víkem černé barvy, oceníte ve 
chvílích, kdy se rozhodnete pro návnadu s takovým 
aroma, že byste s ní v autě nevydrželi cestu k vodě, 
případně když naopak od vody potřebujete odvézt 
mokré vybavení a nechcete si nadělat nepořádek. 
Poslouží i k polévání ryby a podobným činnostem. 
U vody se bez něj neobejdete. 
Rozměry: 37 x 23 x 20 cm (DxŠxV)
9535
Cena: 245 Kč

BOX CARP SERVIS 0,25 L
Velmi dobře poslouží k přechovávání různých dru-
hů nástrah. Např. Pop Up-ky, které jsou standard-
ně baleny v zipovém sáčku, si můžete přesypat do 
tohoto boxu. Lze jej využít i k domácí přípravě ná-
strah, formou dipování, nebo boosterování. Určitě 
se hodí i pro jiné praktické použití, které bude vhod 
právě Vám.
Rozměry: průměr 71 mm, výška 79 mm
3433
Cena: 26 Kč

BOX CARP SERVIS 1,4 L
Tento box s víkem černé barvy může posloužit jako 
praktický pomocník k přechovávání různých návnad 
a nástrah. Pro kapraře k boosterování boilies nebo 
pelet. Pro feederaře a plavačkáře k přípravě krmení 
nebo máčení pelet. Jistě pro ně najdete i jiné využití. 
Rozměry: 6 x 12 x 10 cm (DxŠxV)
1637
Cena: 59 Kč

Čtyři boxy Carp Servis 1,4 l se vejdou 

do jednoho 12 l boxu. Tím tak tvoří 

ucelený packet.

BOX CARP SERVIS 5 L
Je praktickým pomocníkem a zároveň novým sou-
rozencem v již tak oblíbené rodině našich boxů. S 
průhledným víkem a objemem 5 litrů je střední vol-
bou. Pro mnohé rybáře nejspíše i nejzajímavější k 
přechovávání různých vnadících materiálů a jejich 
úpravu. Třeba boosterování, dipování, nebo prostě 
jen vsakování.
Rozměry: 25 x 20 x 17 cm (DxŠxV)
4355
Cena: 149 Kč

OBALOVAČKA
Obalovačka slouží jako plastický atraktor 
pro zatraktivnění téměř jakékoli nástrahy pro 
sportovní rybolov, zejména však na boilies 
Boss2 a  Boss2 Speciál, které svým zaměřením 
kopíruje. Obalovačku namodelujete na nástrahu 
ve vrstvě cca  2–4 mm. Je nositelkou nejen dráž-
divých pachů, ale zejména celé řady hmotných 
potravních signálů. Lze ji použít i  samostatně jako 
těsto přímo na háček nebo lépe do pružiny. Obalo-
vačka se bude rozpouštět dle síly vrstvy až několik 
hodin.

OBALOVAČKA FLUO
Obalovačka Fluo slouží jako plastický atrak-
tor pro zatraktivnění téměř jakékoli nástra-
hy pro sportovní rybolov. Zejména však na 
boilies Boss2 Magic, které svým zaměřením 
kopíruje. Obalovačku namodelujete na nástrahu 
ve vrstvě cca  2–4 mm. Je nositelkou nejen dráž-
divých pachů, ale zejména celé řady hmotných 
potravních signálů. Lze ji použít i  samostatně jako 
těsto přímo na háček nebo lépe do pružiny. Obalo-
vačka se bude rozpouštět dle síly vrstvy až několik 
hodin.

OBALOVAČKA 150 g
Brusinka 6060
Jahoda 6114
Játra-Vanilka 7821
Mrtvola 6121
Mrtvý korýš   2139
Oliheň A1 1439
Přírodní játra 7357
Rozpálená švestka 8156
Satan 4102
Skopex-Ananas 6152
Viktor X 3020

Cena 75 Kč

OBALOVAČKA FLUO 150 g
● Mořská panna 2412
● Oliheň 8408
● Pikanter 2429
● Slunečnice 2436
● Skopex 8415

Cena 79 Kč

na b
oili

es

na polystyrenovou 

kuličku

do pružiny pro 

lov na feeder

OBALOVAČKA EXRPESOR
Obalovačka Expresor slouží jako plastický atraktor 
pro zatraktivnění téměř jakékoli nástra-
hy pro sportovní rybolov, zejména však na 
boilies Expresor, které svým zaměřením 
kopíruje. Obalovačku namodelujete na nástrahu 
ve vrstvě cca  2–4 mm. Je nositelkou nejen dráž-
divých pachů, ale zejména celé řady hmotných 
potravních signálů. Lze ji použít i  samostatně jako 
těsto přímo na háček nebo lépe do pružiny. Obalo-
vačka se bude rozpouštět dle síly vrstvy až několik 
hodin.

OBALOVAČKA EXPRESOR 150 g
Krvavá perla 4874
Medová perla 4898
Višňová perla 4881

Cena 79 Kč
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POWDER DIP FLUO
Slouží jako univerzální dipovací prostředek, který 
se řadí do skupiny s rychlým použitím. Nevyžaduje 
totiž prakticky žádný čas na přípravu, jako je tomu 
u  klasických tekutých dipů. Aplikuje se tak, že po-
vrch nástrahy navlhčíme namočením a pak nanese-
me Powder Dip Fluo. Ten při styku s vodou zgelovatí 
a přilepí se k nástraze. Při nahození, takto upravená 
nástraha uvolňuje do vody spolu s atraktory i fluo-
rescenční barvivo, které je součástí dipu.

POWDER DIP FLUO 70 g
Cherry 9603
Játra-Vanilka 9566
Mrtvola 9580
Oliheň 9597
Skopex 9573

Cena 129 Kč

PĚNOVÁ NÁSTRAHA
POP UP - BAREL
Takovýto druh nástrahy otvírá nové možnosti akční-
ho rybolovu a to nejen v oblasti klasické kaprařiny, 
ale i u feederu. Tyto plovoucí nástrahy se dají velice 
snadno dipovat a jejich trvanlivost je nesrovnatelná 
s  jakoukoli konvenční nástrahou. Lze ji opakovaně 
aromatizovat různými typy ochucovadel, i přizpů-
sobovat  jejich tvar vašim představám a potřebám. 
Vzhledem k jejich nadstandardnímu vztlaku je ide-
ální použití na dlouhé návazce, i  několik metrů. 
Zkrátka jejich používání přinese spoustu nového do 
vašich rybářských zážitků. Vřele doporučujeme.
Rozměr: 8 x 8 mm, 12 x 12 mm, 
12 ks v balení

POP UP - BAREL 8 mm 12 mm
Bílá 0784 0838
Černobílá 0791 0845
Fialovočerná 0807 0852
Žlutá 0814 0869
Žlutočerná 0821 0876

Cena 69 Kč

DIP IQ
Dip IQ neboli CHYTRÝ slouží jako jedinečný dipovací 
atraktor. Ve srovnání s klasickými dipy má zvýšenou 
přilnavost, zpomalenou rozpustnost a velmi vysoký 
obsah atrakčních látek. Na nástraze ulpí a dle teplo-
ty vody se uvolňuje až několik hodin. Dip IQ byl vyvi-
nut speciálně k dipování pěnových nástrah, ovšem 
lze úspěšně použít s jakoukoli nástrahou (boilies, 
POP UP, rohlíkové boilies, extrudy atd.).

DIP IQ 60 ml
Brusinka 9689
Jahoda 9658
Játra-Vanilka 9702
Mrtvola 0005
Mrtvý korýš                   4119
Oliheň                           9634
Přírodní játra 9696
Rozpálená švestka 9726
Satan                            4096
Slunečnice 2863
Viktor X                         4164

Cena 99 Kč

POP UP
Plovoucí boilies kopírují svými variantami klasické boilies v nabídce firmy Carp 
Servis. Předností je bezesporu značná stabilita vztlaku. Je možné je snadno 
dodatečně dipovat v tekutých dipech. Ideálním aromatizováním je však Aroma 
speciál v podobě několika málo kapek. Funguje až do zámrzu. Do nabídky Pop 
Up, jsme přidali nově balení v doze. Takže ti, co jim nevyhovuje sáčkové balení, 
si mohou zakoupit balení v doze a příště si už jen přesypat ze sáčku do dózy. 
Při zachování komfortu, můžete ušetřit na obalu.

SÁČEK

POP UP 12 mm 
40 g

16 mm 
50 g

20 mm 
60 g

● Banán           NOVINKA 5475 5604
● Brusinka 3311 3328 -
● Chobotnice  DOPRODEJ 3434 3441 3458
● Jahoda 3465 3472 -
● Mrtvola 3496 3502 3519
● Mořská panna 1316 1323 -
● Neutrál 3557 3564 3571
● Neutrál 3588 3595 -
● Neutrál 3618 3625 -
● Oliheň 3526 3533 -
● Pepř černý    NOVINKA 5093 5109 -
● Pikanter 0043 0050 -
● Rozpálená švestka 8095 8101 -
● Ryba-Banán DOPRODEJ 6398 6404 -
● Satan            NOVINKA 5079 5086 -
● Skopex-Ananas 3670 3687 -
● Slunečnice 0012 0029 -
● Viktor X 2993 3006 -

Cena 106 Kč

DÓZA
NOVINKA

12mm
40 g

16 mm
50 g

5192 5321
5116 5246

- -
5123 5253
5130 5260
5147 5277

- -
- -
- -

5154 5284
5161 5291
5178 5307
5185 5314

- -
5239 5369
5208 5338
5215 5345
5222 5352

135 Kč

PĚNOVÁ NÁSTRAHA
POP UP
Takovýto druh nástrahy otevírá nové možnosti akč-
ního rybolovu a to nejen v oblasti klasické kaprařiny, 
ale i u feederu. Tyto plovoucí nástrahy se dají velice 
snadno dipovat a jejich trvanlivost je nesrovnatelná 
s  jakoukoli konvenční nástrahou. Lze ji opakovaně 
aromatizovat a  to i  do různých typů ochucovadel, 
i přizpůsobovat jejich tvar vašim představám a po-
třebám. Vhodné jsou i pro dlouhé návazce. Zkrátka 
jejich používání přinese spoustu nového do vašich 
rybářských zážitků. Vřele doporučujeme.
8 ks v balení

PĚNOVÁ NÁSTRAHA POP UP 10 mm 14 mm

Bílá 0624 0655
Žlutá 0297 0150
Žlutočerná 0525 0303

Cena 99 Kč

DOPRODEJ

14 1514



BIORAPID ATRAKT 300 ml
Brusinka 3267
Jahoda 3090
Játra-Vanilka 7777
Mrtvola 3168
Mrtvý korýš            2115
Oliheň 3113
Přírodní játra 3083
Rozpálená švestka 8088
Ryba-Banán           DOPRODEJ 6374
Satan                      4065
Viktor X                  4171

Cena 179 Kč

BIORAPID MAGIC 300 ml
Mořská panna 1293
Pikanter 1354
Slunečnice 1378

Cena 179 Kč

BIORAPID ATRAKT XXL
Biorapid atrakt slouží k rychlému a intenzivnímu 
zatraktivnění boilies a pelet. Boilies, pelety (nebo 
klidně i mix těchto nebo i jiných návnad) nasypte do 
uzavíratelného kbelíku. Na tuto návnadu pak naneste 
potřebné množství biorapidu. Díky univerzálnímu balení 
je možné biorapid opakovaně nanášet na návnadu podle
potřeby. Pak kbelík uzavřete a důkladně prohrkejte. 
Tímto je boilies během pár sekund připraveno k použití. 
Odpadá zdlouhavé boosterování. Takto připravené 
nástraze neodolá žádný kapr. U nástrahy totiž dřímá 
opravdu velké množství potravních signálů, které 
snadno vyburcují kapry k žravosti. Složení biorapidu je 
koncipováno tak, aby některé složky nebyly ředitelné 
vodou a zůstávaly u dna. Na krmném místě tak stále 
zůstává něco co rybu láká a zadrží v krmném místě i v 
případě, že je všechen boilies již pryč. Biorapid je také 
možné použít jako lepivý dip k okamžitému použití, 
nebo k dlouhodobému boosterování. Nerozpouští PVA 
materiály.

BIORAPID MAGIC
Biorapid MAGIC je výrobkem, který slouží ke stejnému 
účelu jako Biorapid atrakt XXL (300 ml). Ovšem byl 
vyvinut individuelně k jednotlivým příchutím řady 
MAGIC. Nerozpouští PVA materiály.

BIOGEL IQ
Biogel IQ je jedničkou, která má hned několik před-
ností oproti klasickým tekutým dipům. Když Biogel 
IQ aplikujete na nástrahu, můžete ihned nahazovat. 
Odpadá dlouhé čekání na vsáknutí dipu. V Biogelu 
IQ je zapracováno 20  % tekuté živočišné bílkoviny, 
která je doslova hitem v současné kaprařině. A díky 
této hojně obsažené složce je velmi účinnou zbraní. 
Tento druh dipu nabízí dlouhou účinnost i  několik 
hodin po opuštění nástrahy. Obsahuje těžké částice 
živočišné bílkoviny, a ty pak zůstávají v těsné blízkos-
ti nástrahy. Při pohybu ryb se tyto částice dají do po-
hybu a znovu ryby burcují k žravosti. V případě teku-
tých dipů k ničemu podobnému nedochází, protože 
ve vodě po více hodinách již nic není. Doporučujeme 
boilies nejprve nastražit na návazec a poté pomocí 
dipovacích kleští ponořit boilies do Biogelu IQ.

BIOGEL IQ 100 g
Brusinka 5193
Cherry-Super Crab       DOPRODEJ 5223
Chobotnice                  DOPRODEJ 5230
Jahoda 5247
Játra-Vanilka 7814
Mrtvola 5254
Mrtvý korýš   2122
Oliheň 5261
Přírodní játra 5186
Rozpálená švestka 8149
Satan                            4072
Skopex-Ananas            DOPRODEJ 5285
Viktor X                         4157

Cena 99 Kč
POWDER DIP
Powder dip je praktickým dipem v práškové podobě 
se schopností přilnout k mokrému povrchu. Využívá 
se především k zatraktivnění nástrahy. Lze jej naná-
šet i na návazec nebo celou montáž včetně zátěže. 
Powder dip je možné nanášet ve vícero vrstvách. 
Vždy střídat namočení do vody s  ponořením do 
dipu. 2–4 vrstvy by však měly být zcela dostačující.

POWDER DIP 100 g
Přírodní játra 6602
Sweet Magic 6619

Cena 79 Kč

AMINOKOMPLEX DIP
Aminokoplex DIP je výrobkem pro finální úpravu 
boilies (nebo jiných nástrah) těsně před nastraže-
ním. Jeho složení vychází z úspěšné kombinace pře-
vážně amino atraktorů, které s jistotou dlouhé roky 
používáme ve výrobě. Nerozpouští PVA materiály.

AMINOKOMPLEX DIP 90 ml
Brusinka 5087
Jahoda 5131
Játra-Vanilka 7807
Mrtvola 5148
Oliheň 5155
Rozpálená švestka 8132
Mořská panna        1385
Pikanter 1392
Satan                               4089
Slunečnice 1408
Viktor X                           4188

Cena 99 Kč

AROMA SPECIÁL
Aroma speciál je sada různých koncentrovaných 
aromat k  použití do všech rybářských nástrah 
a návnad – zejména do boilies.
Dávkování: 15–25 ml/kg

AROMA SPECIÁL 50 ml
Ananas 6268
Banán 6169
Brusinka 6176
Česnek 705
Cherry-Super Crab 6206
Chobotnice 6213
Jahoda 6220
Mrtvola 6237
Oliheň 6244
Pepř černý     NOVINKA 5437
Skopex 6275
Švestka 8712
Vanilka 8729

Cena 99 Kč
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BOOSTER IN LIQUID
Booster IN Liquid je perfektním dráždidlem v  po-
době olejově husté emulze, co nenechá žádné-
ho kapra poblíž v  klidu. Je složen z  nejúčinnějších 
atraktorů používaných pro lov trofejních kaprů na 
bázi masových extraktů, přírodních koření a  nejú-
činnějších ochucovadel. Používá se jako zálivka na 
veškeré návnady a  nástrahy pro lov kaprovitých 
ryb. Po nanesení je vhodné nechat alespoň hodinu 
vsakovat do boosterovaného materiálu. Nerozpou-
ští PVA materiály.

BOOSTER IN LIQUID 500 ml
Brusinka 8170
Jahoda 8224
Játra-Vanilka 8231
Mořská panna 1279
Mrtvola                           4126
Mrtvý korýš  2153
Oliheň A1 1446
Pikanter 0180
Přírodní játra 8255
Rozpálená švestka 8262
Satan                               4058
Slunečnice 0173
Viktor X 3037

Cena 149 Kč

LOSOSOVÝ OLEJ
Lososový olej je jedním z nejlepších rafinovaných olejů. 
Je možné jej přidávat do všech druhů boilies, zejména 
pak do masových, dále do krmítkových směsí, těst 
a dipovat jej na foukačky a extrudy. Hodí se i při lovu ve 
studené vodě. Dávkování 25 - 50 ml/kg. Nerozpouští 
PVA materiály.

500 ml  /  9108

Cena: 85 Kč

CSL CORNKILLER LIQUID
CSL Cornkiller slouží k  univerzálnímu zatraktiv-
nění různých rybářských návnad a  nástrah. CSL 
Cornkiller se používá jako zálivka na veškeré pele-
ty, boilies, partikly, měkké nástrahy, method mixy 
a vnadící směsi. Základem tohoto produktu je CSL, 
které se vyrábí z kukuřice. Kapři jej milují. Dále tento 
výrobek obsahuje celou řadu ochucovadel, koření 
a  aromatických látek, které dohromady tvoří špič-
kové dráždidlo pro lov kaprů. CSL Cornkiller neroz-
pouští PVA materiály. Naopak, lze jej využít částečně 
jako zpomalovač rozpadu PVA punčoch a  dalších 
produktů z PVA.

CSL CORNKILLER LIQUID 1 l
Brusinka 8163
Jahoda 3762
Játra-Vanilka 7791
Mořská panna 1262
Mrtvola          4133
Mrtvý korýš   2146
Neutrál 3830
Oliheň A1 1453
Pikanter 0166
Přírodní játra 3892
Rozpálená švestka 8125
Satan             4041
Skopex-Ananas 3809
Slunečnice 0159
Viktor X          4140

Cena 169 Kč

MELASA
Melasa je cukrovarnický výrobek, který obsahuje 
asi 95 % přírodních sacharidů s vysokým obsahem 
kovů. Vydává velmi intenzivní vůni po karamelu. 
Používá se jako sladidlo a  ochucovadlo do všech 
typů nástrah a  návnad. Doporučujeme zejména 
přidávat do boilies na bázi masových mouček. Dále 
je velmi účinnou zbraní v  krmítkových směsích. 
Nerozpouští PVA materiály.

750 ml  /  2191

Cena: 69 Kč

MELAMIX
Melamix je speciální směsí prvotřídní melasy, ochuco-
vadel a pachových silic, u nichž je vykazována dlouho-
době vysoká úspěšnost. Díky svému složení je velice 
atraktivní zálivkou s  širokým použitím. Lze jej použít 
k zatraktivnění boilies i pelet, vařenými partikly, s vna-
dícími směsmi, s  methodmixy a  dalšími návnadami 
pro rychlý rybolov. Může být i surovinou pro domácí 
výrobu nástrah či návnad pro sportovní rybolov.
Velice sladký, obsahuje asi 50% přírodního cukru, stopo-
vých prvků, vitamínů a spousty dalších významných or-
ganických látek. Zvyšuje lepivost. Ryby Melamix milují. 
Dávkování: Obecně se tento produkt nedá předáv-
kovat. Je možné se držet poměru cca 100 - 250 ml/kg 
návnady. Nerozpouští PVA materiály.

MELAMIX 750 ml
Česnek 9191
Chobotnice 9184
Med 9177
Oliheň 9207
Skopex 9153
Vanilka 9160

Cena 109 Kč

LOSOSOVÝ PROTEIN 
BOOSTER
Tento výrobek je především určen jako booster 
s velmi vysokým obsahem enzymaticky upravených 
bílkovin na bázi lososa. Je také špičkovým dráždi-
dlem určeným k výrobě boilies a pelet. Jeho schop-
nosti přilákat kapry jsou opravdu výjimečné. Pou-
žitím tohoto atraktoru se zvyšuje šance na ulovení 
trofejního úlovku. Dávkování při použití do boilies 
směsí je cca 0,5 dcl/kg. Konzistence tohoto výrobku 
je velice hustá díky vysokému obsahu sušiny. Ne-
rozpouští PVA materiály. 

LOSOSOVÝ PROTEIN 
BOOSTER 500 ml

Česnek 9269
Chobotnice 9221
Mrtvola 9252
Oliheň 9238
Vanilka 9214

Cena 99 Kč
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PELETY RS
Pelety RS jsou určeny pro rychlé přilákání ryb na krm-
né místo. Jsou napěchovány různými druhy atrakto-
rů, které se prolínají v celém spektru výroby CSV. Je 
možné je používat při vnadění pomocí PVA punčoch. 
V tomto případě se doporučuje před použitím pele-
ty zatraktivnit některým z tekutých atraktorů (CSL, 
Booster, Melamix, Lososový protein). Jsou vhodné 
i pro feeder. Dále je možné tyto pelety přidávat do 
methodmixů a feederových směsí. Tyto pelety lze po 
jejich namočení používat do feederových a method 
krmítek i samostatně. 
Příprava: stačí je na cca 1 minutu zalít vodou, poté 
scedit a nechat na cca 5 minut odstát. Poté je jejich 
lepivost optimální pro aplikaci do krmítek. Jejich účin-
nost se zpravidla projeví velmi brzy.

PELETY RSX
Tyto pelety jsou blízkými příbuznými pelet RS. Jejich
složení je však o poznání pestřejší a nutriční hodno-
ta vyšší. Pelety RSX jsou určeny pro rychlé přilákání
ryb na krmné místo. Jsou napěchovány různými 
druhy atraktorů, které se prolínají v celém spektru 
výroby CSV. Je možné je používat při vnadění po-
mocí PVA punčoch. V tomto případě se doporučuje 
před použitím pelety zatraktivnit některým z teku-
tých atraktorů (CSL, Booster, Melamix, Lososový 
protein). Jsou vhodné i pro feeder. Dále je možné 
tyto pelety přidávat do methodmixů a feederových
směsí. Lze je po jejich namočení používat do feede-
rových krmítek, method krmítek i samostatně. 
Příprava: stačí je na cca 1 minutu zalít vodou poté 
scedit a nechat na cca 5 minut odstát. Poté je je-
jich lepivost optimální pro aplikaci do krmítek. Jejich 
účinnost se zpravidla projeví velmi brzy.

PELETY RS 800 g
6 mm

● Casia 0364
● Chobotnice 0357
● Jahoda 0340
● Med 0326
● Skopex  0333

Cena 79 Kč

PELETY RSX 800 g
6 mm

● Játra-Vanilka 0371
● Mrtvola 0388
● Mrtvý korýš 0395
● Oliheň 0401
● Satan                                  4034

Cena 109 Kč

ROHLÍKOVÉ BOILIES
Rohlíkové boilies je klasická a osvědčená nástraha vhod-
ná k  lovu všech kaprovitých ryb, která se díky šňůrce 
jednoduše uchytí na háček, kde následně vydrží i něko-
lik hodin, během kterých se velmi pozvolna rozpouští. 
Háček zůstává přitom obnažený, což zvyšuje účinnost. 

ROHLÍKOVÉ BOILIES 40 g
● Česnek 8422
● Cherry 8811
● Jahoda 8439
● Med 8446
● Mrtvola 8798
● Mrtvý korýš 2443
● Mořská panna         2184
● Oliheň 8453
● Satan                   4331
● Skopex 8460
● Skopex-Ananas 8781
● Slunečnice             2245 
● Vanilka 8477
● Žluč CSV               4348

Cena 79 Kč

PELETY FLUO F1
Pelety fluo F1 systémově doplňují sortiment pelet, 
kde největší jejich předností je jejich výrazná barva.
V poslední době se s výraznými barvami hodně ex-
perimentuje a překvapující výsledky mluví jasně. Vý-
razná barva ryby zaujme už z velké dálky a k záběru 
dochází mnohem dříve. Naše provedení v kombi-
naci s dlouhodobě úspěšnými pachovými silicemi, 
dávají tomuto produktu osobitou účinnost.
Však přesvědčte se sami.

PELETY FLUO F1 800 g
6 mm

● Mořská panna 2450
● Oliheň 2467
● Pikanter 2597
● Slunečnice             2474
● Vanilka 2481

Cena 109 Kč

AMUR PELETY CS
Jsou tvořeny výhradně rostlinnými složkami, které 
amuři vyhledávají. Jejich schopnost přilákat a  zau-
jmout je velmi významná, protože rozpad je celkem 
rychlý (dle okolních vlivů a  podmínek 1-3  hodiny). 
Obsahují velice intenzivní aromatické látky, charak-
teristické po použitých surovinách. Tyto pelety se 
nechají s  úspěchem používat i  při vnazení kaprů. 
Amur pelety CS se používají především jako vnadi-
dlo, ale je možné je po rozdrcení použít i jako cen-
nou moučku při výrobě boilies.

PSTRUŽÍ PELETY CS
Vzhledem ke složení těchto pelet je lze použít k pří-
mému vnadění např. pomocí PVA, ale také k výrobě 
levného a přitom účinného boilies. Své využití na-
jdou i při lovu feederem.

PSTRUŽÍ PELETY CS 800 g 10 kg
4,5 mm 1577 0777

Cena 89 Kč 940 Kč

AMUR PELETY CS 1 kg
9 mm

7913 59 Kč
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PELETY V OBALU 200 g
15 mm

Mrtvý korýš 3990
Oliheň A1 4003
Přírodní játra 4027
Satan                     NOVINKA 5390
Slunečnice 4010

Cena 89 Kč

PELETY V OBALU
Patří do kategorie tzv. chytacích pelet. Pelety v 
obalu jsou dvoufázově vylepšeny ve dvou na sobě 
závislých vrstvách. Jedná se o dlouhé roky osvěd-
čenou kombinaci atraktorů, které se používají s 
úspěchem i v jiných produktech CSV. Obě vrstvy, jak 
první tekutá, tak druhá suchá, jsou obohaceny o ce-
lou řadu výkonných dráždidel. Mezi nejsilnější patří 
enzymaticky upravené živočišné proteiny a speciál-
ní kompozice pachových silic. Pelety jsou s otvorem, 
nastražují se klasicky vlasovou metodou.

PELETY RED HALIBUT CS / PELETY RED HALIBUT CS 
OCHUCENÉ
Tyto Red Halibut pelety s otvorem si získaly nečekaně rychle oblibu mezi rybáři pro svou překvapivou účinnost, 
která je patrně způsobena vysokým obsahem rybího tuku a krill moučky. Pelety se ve vodě pomalu rozpouští 
a uvolňují tak spolu s rybím tukem také masové částice. Jejich rozpad je dle podmínek okolních vlivů až několik 
hodin. Tyto pelety jsou vhodné pro lov na plavanou, položenou i feeder. 
Pelety Red Halibut CS ochucené jsou navíc aromatizovány našimi osvědčenými pachovými silicemi. 

PELETY RED HALIBUT CS 800 g
8 mm  1430
14 mm 1485
20 mm 1423

Cena 150 Kč

PELETY UNI 3,2 kg
6 mm

Játra 4751
Cena 199 Kč

PELETY UNI
Kategorie levných pelet s velmi širokým použitím. Největší přednost je schopnost nasáknout do sebe v krátkém čase nemalé množství atraktorů, i husté konzistence. V 
praxi je lze velice efektivně zatraktivňovat např. CSL Cornkillerem, který se vyrábí v mnoha příchutích a lze tak přizpůsobit tyto univerzální pelety k zamýšlené chuťové 
variantě. Pelety v základu obsahují především tepelně upravené suroviny a enzymaticky upravenou játrovou bílkovinu. Díky této kombinaci, jsou pelety velice atraktivní, 
dobře se rozpadají a jsou s úspěchem použitelné i v zcela studené vodě. Lze je nastražit do malého silikonového kroužku při jemném chytání na feeder, ale můžeme jimi 
i intenzivně zakrmit. Jsou perfektním materiálem pro plnění PVA punčoch, protože, jak výše již bylo zmíněno, opravdu velice ochotně a rychle vsakují atrakční tekutiny 
(Boostery, Melamixy, CSL-ka a další). Tato vlastnost je naprosto neporovnatelná s peletami "halibutového typu" a jim podobnými. Pelety UNI v kombinaci s tzv. boostero-
váním se vyplatí používat v situaci, kdy potřebujete extrémní atraktivitu lovné pozice s minimální objemovou dávkou návnady. 

PELETY RED HALIBUT CS 
OCHUCENÉ

200 g
14 mm

Chobotnice 0722
Mrtvola 0739
Oliheň 0746
Skopex 0753
Vanilka 0760

Cena 65 Kč

PELETY HALIBUT CS
krmné

800 g
3 mm 6916
6 mm 6923
16 mm 6930
20 mm 6947

Cena 115 Kč

PELETY HALIBUT CS
Halibut pelety Carp Servis Václavík patří mezi velmi 
kvalitní produkty tohoto druhu. Předností je vysoký 
obsah tuků a rybích mouček, které jsou zárukou vy-
soké účinnosti. Dle velikosti, druhu a okolních pod-
mínek je možné je udržet pod háčkem až 8 hodin. 
Používají se nejen jako nástraha, ale především jako 
vnadící podklad - například při masivní krmné kam-
pani. Jsou situace, kdy se stávají jedinou návnadou, 
kterou ryby chtějí. Krmné halibut pelety jsou bez 
otvoru a jsou nutričně optimálně vyváženy.
Nutriční hodnota Halibut pelet s  otvorem je vy-
šponována na maximum. Tyto pelety jsou vhodné 
pro lov na plavanou, položenou i  feeder nebo na 
vnadění pomocí PVA.

PELETY HALIBUT CS
s otvorem

800 g 200 g
8 mm 6886 2207
15 mm 6893 2214
20 mm 6909 2221

Cena 150 Kč 59 Kč

TUNING NA PELETY Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti pelet.22 23



FEEDER PROGRAM

Casia Chobotnice Jahoda

Med Skopex

PELETY RS METHOD
Pelety RS Method jsou stvořeny pro chytání na 
method feeder. Díky použité technologii výroby je 
lze velmi snadno připravit pro nalisování do krmí-
tek, kde dobře drží a ve vodě se rychle rozpadají 
na jednotlivé peletky. Velmi rychle přilákají ryby ke 
krmítku. Jsou rychlo rozpustné a jsou napěchovány 
různými druhy atraktorů, které se prolínají v celém 
spektru výroby Carp Servis Václavík. Příprava je jed-
noduchá, stačí je na cca 30 vteřin zalít vodou, poté 
scedit a nechat na cca 5 minut odstát (záleží na tep-
lotě). Poté jsou optimální pro aplikaci do krmítek. 
Další použití je při vnadění pomocí PVA punčoch. V 
tomto případě se doporučuje před použitím pele-
ty zatraktivnit některým z tekutých atraktorů (CSL, 
Booster, Melamix, Lososový protein). Je také možné 
tyto pelety přidávat do methodmixů a feederových 
směsí. Jejich účinnost se zpravidla projeví velmi 
brzy.

PELETY RS METHOD 700 g
3,5 - 4 mm

●  Casia 1347
●  Chobotnice 1330
●  Jahoda 1644
●  Med 1651
●  Skopex 1668

Cena 79 Kč

KRMÍTKO FEEDEROVÉ KRUHOVÉ
10 g 0686 30 Kč
15 g 0693 30 Kč
20 g 0709 30 Kč
25 g 0716 30 Kč
30 g 0723 30 Kč
40 g 0730 30 Kč
50 g 0747 35 Kč
60 g 0754 35 Kč

KRMÍTKO FEEDEROVÉ ČTVERCOVÉ
10 g 1089 28 Kč
15 g 1096 28 Kč
20 g 1102 28 Kč
25 g 1119 28 Kč
30 g 1126 28 Kč
40 g 1133 28 Kč
50 g 1140 32 Kč
60 g 1157 32 Kč
70 g 1164 32 Kč
80 g 1171 32 Kč
90 g 1188 32 Kč
100 g 1195 32 Kč

KRMÍTKO FEEDEROVÉ ČTVERCOVÉ 
S DNEM

10 g 1201 30 Kč
15 g 1218 30 Kč
20 g 1225 30 Kč
25 g 1232 30 Kč
30 g 1249 30 Kč
40 g 1256 30 Kč
50 g 1263 34 Kč
60 g 1270 34 Kč
70 g 1287 34 Kč
80 g 1294 34 Kč
90 g 1300 34 Kč
100 g 1317 34 Kč

KRMÍTKO FEEDEROVÉ
Feederová krmítka z pevného materiálu, který se 
nedeformuje. Součástí každeho krmítka je obratlík 
s kroužkem. Čtvercové krmítko je k dispozici i ve va-
riantě se dnem, které je v případě potřeby odníma-
telné. Zátěž krmítka je netoxická.
Rozměry: kruhové:     38 mm délka 45 mm
 čtvercové:    32x30x45 mm

CSL FEEDER LIQUID
Feederová technika je v dnešní uspěchané době ve-
likým fenoménem. Důvody jsou zcela prosté. A prá-
vě proto jsme do naší feederové rodiny produktů 
zařadili i speciálně připravené CSL Feeder. Obecně 
CSL v naší produkci patří k nejoblíbenějším atrak-
torům vůbec. Od CSL v provedení feeder můžete 
očekávat nejméně podobnou atraktivitu s přídav-
kem speciálních pachových variant, které se právě 
ve feeder programu často objevují. CSL Feeder lze 
samozřejmě použít k zatraktivnění nástrah, ovšem 
nejlépe se v tomto případě hodí do kombinace s 
FeeederMixy a jinými vnadícími směsmi. Zde může 
CSL Feeder doslova překvapit. Nerozpouští PVA ma-
teriály.

FEEDER DIP
Feeder dip je nezbytná pomůcka k zatraktivnění 
naší nástrahy. Zvyšuje atraktivitu nástrahy a tím i 
četnost záběrů.

PELETY FLUO FEEDER
Pelety Fluo Feeder podmiňují svým obsahem, ale 
především zbarvením, nároky na nejefektivnější 
vnadící feederové pelety. Pelety lze použít k oboha-
cení feederového mixu, nebo je klasicky použít pro 
vlisování do Method Feederového krmítka. Postup 
přípravy je stejný jako u jiných pelet tohoto druhu. 
Pelety se na cca 30 sekund namočí a pak se slije 
veškerá tekutina. Za několik minut (dle typu pelet, 
teploty, atd.) začnou pelety na povrchu lepit a lze je 
začít používat (lisovat).

CSL FEEDER LIQUID 1 l
Česnek 1989
Med 1972
Slunečnice 2399
Vanilka 2405

Cena 169 Kč

FEEDER DIP 50 ml
● Ananas 0074
● Banán 0098
● Cherry 0081
● Jahoda 0111
● Med 0135
● Oliheň 0142
● Skopex 0128
● Vanilka 0104

Cena 69 Kč

PELETY FLUO FEEDER 700g
3,5 - 4 mm

●   Jahoda-Česnek 3488
●   Med-Oliheň 3358
●   Slunečnice 2757

Cena 99 Kč

●
●

METHOD FEEDER
Method feeder je speciálně navlhčená vnadící směs 
k lovu kaprovitých ryb. Je složena z širokého spekt-
ra tepelně upravených surovin, které jsou zárukou 
vysoké atraktivity. Dále obsahuje aromatické látky 
s ověřenou účinností a  velmi přesvědčivá ochuco-
vadla na přírodním základu. Tuto směs lze snadno 
lisovat do method feederových či tvarovat do kla-
sických krmítek. Lze touto směsí vnadit i  pomocí 
samostatných koulí. A to ručně nebo prakem.

METHOD FEEDER 600 g 1,35 kg
● Med 1521 4409
● Přírodní játra 3341 4416
● Skopex 1538 4423
● Slunečnice 1552 4430
● Vanilka 1545 4447

Cena 65  Kč 119 Kč

VIDEO METHOD FEEDER 252424



FEEDER PROGRAM

FEEDER POP UP
Feeder Pop Up přináší do rodiny feederových ná-
strah jednu ze zásadních dimenzí pro lov nadprů-
měrných kaprů pomocí této akční rybolovné tech-
niky. Především tyto mini plovoucí nástrahy dokáží 
zaujmout kapitálního kapra. Zvolené aromatické 
varianty Feeder Pop Up patří mezi nejúspěšnější v 
naší nabídce. Teoreticky lze říci, že by bylo možné 
dát na jejich úspěšnost záruku.

BOILIES BALANC FEEDER
Boilies Balanc Feeder (BBF) jsou extrémně účinnou 
nástrahou, nejen pro feederovou techniku. Celá 
řada kaprařů dnes využívá těchto drobných nástrah 
a to téměř v celém období roku. Díky své balanč-
ní vlastnosti jsou BBF pro ryby velkým oříškem a v 
dané chvíli není nejdůležitějším faktorem množství 
atrakčních látek v nástraze, ale fyzikální vlastnosti 
nástrahy ve vodním prostředí. Pro feeder jsou takto
velké BBF ideální velikostí a jejich nastražení se s 
oblibou aplikuje pomocí, dnes již dobře známých 
trnů. Více informací na straně 8.

FEEDER MIX
Feeder Mix je opravdovou specialitou pro rychlý 
lov na feeder. Obsahuje celou řadu neodolatelných 
surovin, které navíc dokáží ve vodě, při správném 
navlhčení a namíchání, skvěle pracovat a umocnit 
tak lákající a dráždící efekt. Ve hře jsou čtyři pachové
varianty, ve velmi ostrém provedení. Žlutý kapr je 
velmi sladkou variantou s příchutí ořechů, vhodnou 
pro celoroční chytání. Červený kapr je prosycen 
těžce nasládlou vůní mléčné smetany, která bude 
vašim pomocníkem po celý rok. Však nejlépe se 
uplatní v teplém období roku. Černý kapr je zvý-
razněn směsí kořeněných vůní, které se uplatní po 
celý rok. Jeho přednosti se ovšem nejlépe projeví 
v čisté a chladné vodě. Poslední modifikací je Žluč 
CSV v červeném provedení. Je jediným zástupcem v 
sektoru tzv. masovek. Pro někoho může působit až 
nepříjemným zápachem, ovšem ve vztahu k rybám 
je neodolatelná. Používat se může celoročně.

FEEDER MIX 1 kg
● Černý kapr   2252
● Červený kapr  2269
● Žlutý kapr 2276
● Žluč CSV 3426

Cena 65 Kč

FEEDER POP UP 30 g
9 mm

● Med 2320
● Mrtvola                4201
● Oliheň 2313
● Skopex-Ananas     4218
● Slunečnice 2337
● Vanilka 2344
● Žluč CSV                4225

Cena 109 Kč

BOILIES BALANC FEEDER 80 g
12 mm

Mořská panna 3044
Slunečnice 3051
Pikanter 3068
Brusinka                             3778
Jahoda                                3808
Játra - Vanilka 3136
Mrtvý korýš 3143
Mrtvola 3150
Oliheň A1 3167
Přírodní játra 3174
Rozpálená švestka 3181
Satan                                  3907
Viktor X 3198

Cena 135 Kč FEEDER EXTRUDY
Feeder extrudy jsou speciálně připravenou nástra-
hou pro akční feeederové chytání. Cílem bylo vytvo-
ření malé nástrahy s rychlým nástupem účinnosti 
a dlouhodobou trvanlivosti na háčku. Tyto extrudy 
mají elastickou konzistenci a obsah jejich atrakčních 
látek je enormní. Ryby na ně reagují prakticky oka-
mžitě.

MĚKULE FEEDER
Chcete si opravdu zachytat? Tak to jste právě  narazili přesně na tu nástrahu, kterou potřebujete. Měkule jsou 
pružnou, vláčnou nástrahou, určenou především pro rychlé chytání, které vás zaplní akcí a nenechá vás vydech-
nout. S úspěchem se tato nástraha používá i v chladném období roku, kdy těžko přinutíte ryby k záběru. Měkule 
jsou velice intenzivně napumpovány atraktory a díky své vláčnosti je také rychle uvolňují do svého okolí. Na 
záběr nebudete čekat dlouho. Tento druh nástrahy je třeba nastražit pomocí tzv. vlasové metody. Feederovou 
variantu, tedy velikost 12 mm, také doporučujeme aplikovat na vlas pomocí prošití a nikoliv formou trnů, které 
jsou v současnosti mezi feederaři hojně používány.

FEEDER BALANC
Feeder balanc je nadlehčená, silně aromatická nástraha ve výrazných barvách. Je určená pro feeder nebo 
lehkou kaprařinu. Nutno nastražit pomocí vlasové metody, silikonových kroužků nebo trnů. Feeder balanc 
je jedinečným produktem pro rychlou feederovou techniku. Velmi účinně upoutá přítomné ryby a díky tak-
řka nulové hmotnosti pod vodou dojde rychle k záběru. V případě potřeby je možné tuto nástrahu dipovat 
pomocí několika kapek feeder dipu nebo aroma speciálu od Carp Servis Václavík.

FEEDER EXTRUDY 30 g
● Česnek 2368
● Med (fluo) 2351
● Mrtvola (fluo) 3396
● Slunečnice (fluo) 2375
● Vanilka 2382

Cena 59 Kč

FEEDER BALANC 45 g
8x12 mm

● Brusinka 1514
● Česnek 1507
● Med 1477
● Mrtvola 3365
● Satan                       NOVINKA 5406
● Skopex 1484
● Slunečnice 1460
● Vanilka 1491
● Žluč CSV 3372

Cena 109 Kč

FEEDER BALANC MINI 45 g
6x8 mm

● Brusinka 4256
● Česnek 4263
● Med 4270
● Mrtvola 4287
● Satan                       NOVINKA 5413
● Skopex 4294
● Slunečnice 4300
● Vanilka 4317
● Žluč CSV 4324

Cena 109 Kč

MĚKULE FEEDER
100 g 

12 mm
Jahoda 4959
Játra Vanilka 4904 
Mrtvý korýš 4911
Oliheň A1 4928
Satan 4935
Slunečnice 4966
Viktor X 4942

Cena  135 Kč

FEEDER BOILIES
Svým složením vychází v celé své řadě z produktu 
Boilies Boss2. Tato skutečnost zajišťuje již od zá-
kladu, perfektně propracovanou nástrahu z prvo-
třídních surovin, kterou tisícekráte provětřil čas. Ve 
feederovém provedení jsou tyto nástrahy o poznání 
měkčí a především atraktivnější. Co jiného bychom 
také od nástrahy pro rychlé chytání očekávali. Tento 
stav je způsoben důkladným a dlouhodobým boos-
terováním v lázni s vysokým obsahem enzymaticky 
upravených bílkovin. Tyto drobné boilies doporu-
čujeme aplikovat na háček pomocí vlasové metody 
a to konkrétně, pomocí tzv. trnu pro upevnění ná-
strahy. Zjednoduší vám práci a při vyšší aktivitě ryb 
přinese více záběrů. 

FEEDER BOILIES 70 g
12 mm

Mrtvý korýš                 DOPRODEJ 2283
Oliheň                          DOPRODEJ 2290
Slunečnice                    DOPRODEJ 2306

Cena 69 Kč
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MELASA

METHOD MIX CS
Tento produkt je zajímavý především díky svému 
složení. Mezi nejdůležitější složky patří lisovaná 
semena do vloček, které ryby milují. Další důleži-
tou surovinou jsou halibut peletky a  několik dal-
ších tepelně upravených surovin. Method mix CS 
je vhodné si předmíchávat s vodou případně s dal-
šími atraktory (např. CSL, Melamix) alespoň hodinu 
předem, protože do sebe absorbuje velké množství 
tekutin. Těsně před použitím je třeba mix ještě jed-
nou dovlhčit.

METHOD MIX CS 1,5 kg
●  Játra  1415
●  Skopex-Vanilka  1422
●  Satánek     NOVINKA 5376

Cena 95 Kč

SMĚS DO PVA
Dnes se PVA punčochy a sáčky plní velice pestrým 
spektrem různých boilies, pelet a všemožných dal-
ších věcí. Je to ohromě úspěšný trend, který přináší 
při použití malého množství vnadidla super výsled-
ky. A to je samozřejmě to, co chceme. Naše směsi 
do PVA jsou propracované produkty, co bezpochy-
by uspokojí každého kapraře.
Směs Biotrus je opravdovým bonbonkem, slože-
ným z  halibut pelet, boilies, něco malinko semen 
a hlavně biorapidu s kořením. Je to doslova smrtící 
zbraň. Žádný kapr tomuto vnadidlu prostě neodolá. 
Biotrus je hrubší struktury s obsahem tvrdých částic 
a nijak nelepí. Obsahuje i malé množství drobných 
plovoucích částic, které se okamžitě po uvolnění 
ze sevření PVA punčochy či sáčku vydají vzhůru 
k hladině dráždit ryby proplouvající sloupcem vody.
Směs Rektor je typem spíše měkčího, lepivějšího 
a  drobnějšího vzezření. Díky těmto vlastnostem 
se k rybám chová o  to agresivněji. Hodí se zejmé-
na na revíry s  absencí drobných a  konkurenčních 
ryb, které po tomto vnadidle přímo prahnou. 
Obsahuje CSL.

SMĚS DO PVA 1 kg
Biotrus Meat 7012 169 Kč
Biotrus Sweet 7029 169 Kč
Rektor Meat 7036 95 Kč
Rektor Sweet 7043 95 Kč

VNADÍCÍ SMĚS
Tento výrobek se hlavně svým složením odlišuje od 
průměrného standardu. Naše vnadící směs je vyrá-
běna především z tepelně upravených surovin, kte-
ré zaručují svou porézností dynamické vzlínání, jež 
je důležitým faktorem úspěchu. Jako všechny naše 
vnadící směsi obsahuje pachový stimulátor, seme-
na a pulzující částice, jež napomáhají vzlínacímu 
efektu. Vlivem tohoto vzlínání se vytváří tvz. mrak, 
který je základem k úspěšnému přilákání ryb. Použi-
tí je univerzální pro většinu kaprovitých ryb.
Doporučujeme vyzkoušet příměsi - konopí mleté, 
melasa, CSL, měkčená kukuřice atd. 30 minut před 
použitím krmítkovou směs rozmíchejte s vodou a 
případně některou z příměsí tak, aby byla optimál-
ně navlhčena a dobře pojila. Těsně před použitím 
směs ještě jednou dovlhčete, protože směs tzv. 
bobtná a voda se do ní vsakuje. V jarním a pod-
zimním období se standardně vyrábí s úpravou do 
chladné vody. (V průběhu roku dojde ke změně ná-
zvu z původního Krmítková směs na Vnadící směs 
samotný výrobek zůstává beze změn.)

VNADÍCÍ SMĚS 1 kg kbelík 5,2 l

● Jahoda-Citrus 2895 2956
● Med 2901 2963
● Perník 2918 2970
● Ryba  2925 2987
● Skopex 2932 2994
● Vanilka 2949 3007

Cena 49 Kč 175 Kč

MEGACARP
Tato vnadící směs je vyrobena převážně z tepelně
upravovaných surovin, které velmi aktivně působí
na vjemy ryb. Je zvýrazněna pachovým stimulá-
torem. Dále obsahuje některá zajímavá semena a 
pulzující částice, jež napomáhají vzlínacímu efektu. 
Do této vnadící směsi doporučujeme přimíchat ně-
které z vyzkoušených příměsí - konopí mleté, mela-
su, CSL, měkčenou kukuřici atd. Alespoň 30 minut 
před použitím vnadící směs rozmíchejte s vodou a 
případně některou z příměsí tak, aby byla optimál-
ně navlhčena a dobře pojila. Těsně před použitím 
směs ještě jednou dovlhčete, protože směs tzv. 
bobtná a voda se do ní vsakuje.

MEGACARP 3 kg
● Cherry  9146
● Fénix Carp  0432
● Jahoda        4195
● Med 9139
● Mrtvola  0449
● Skopex 9122
● Vanilka 9115

Cena 139 Kč

TUNING VNADÍCÍCH SMĚSÍ Všechny tyto produkty jsou speciálně vyrobeny pro podporu účinnosti VNADÍCÍCH SMĚSÍ.28 29



AROMA POWDER 200 g
Anýz 2160
Cherry 2177
Jahoda 3038
Med 3045
Skopex 3052
Vanilka 3021

Cena 49 Kč

AROMA POWDER
Aroma Powder je koncentrovaným aromatizačním 
médiem, které lze aplikovat do jakékoli rybářské 
nástrahy či návnady. Velice snadno s  ním můžete 
zatraktivnit jakoukoli krmítkovou a  vnadící směs 
nebo method mix. Lze jej dobře použít i  při 
domácí výrobě boilies, obalovacích past nebo při 
aromatizování doma vařené kukuřice.
Dávkování: 200 g na 5-15 kg

BOILIES SMĚS KORÝŠ
Boilies směs Korýš je univerzálním základem pro 
většinu celoročně chytatelných boilies. Lze ji charak-
terizovat jako směs kořeněnou až pálivou, s obsa-
hem enzymaticky upravených živočišných bílkovin a 
vysokým podílem masových složek. Je vynikající pří-
ležitostí pro kapraře, kteří chtějí své nástraze vdech-
nout cosi osobního a nenechat tak vše na výrobci. 
Není třeba již cokoli sypkého přidávat, avšak není 
to podmínkou. Musíte však pamatovat na to, že při 
přidávání nelepivých komponentů je nutné přidat 
i nějaké pojivo, například albumin či sušená vejce.

1 kg / 5598
Cena: 159 Kč

EXTRUDY MĚKKÉ midi
35 g

● Casia-Moruše 3854
● Česnek 1750
● Cherry-Super Crab 3861
● Med (fluo) 3748
● Mrtvola 3389
● Satan                           NOVINKA 5383
● Skopex (fluo) 3731
● Skopex-Ananas 3878
● Slunečnice (fluo) 2238

Cena 39 Kč

EXTRUDY
Extrudy v obalu jsou speciální měkkou nástrahou 
s prodlouženou trvanlivostí nastražení. Po vhození 
do vody se náhle projasní a zesílí jejich barva, která 
se pak stává jedním z důležitých aspektů rybolovné 
úspěšnosti. Atrakční impulzy tato nástraha vydává 
díky použitým enzymaticky upraveným živočišným 
bílkovinám, velice intenzivně a dlouho. Extrudy 
v obalu jsou určeny pro celoroční rybolov.

Extrudy měkké jsou nástraha, která na háčku 
vydrží mnohem déle než klasické extrudy. Jsou 
také zdrojem značného množství atrakčních látek. 
Ty jsou v  této nástraze doslova napumpované. 
Vhodné pro lov na plavanou, položenou i  feeder. 

Extrudy jsou jednou z  nejpoužívanějších nástrah 
na českých vodách. Jejich výdrž na háčku prodlouží-
me tím, že je necháme navlhnout ve vlhkém hadru 
nebo v předem navlhčené krmítkové směsi. Vhodné 
pro lov na plavanou, položenou i feeder.

EXTRUDY XL
35 g

● Jahoda 5773
● Med 5810
   ● Mix 5827
● Mrtvola 5841
● Skopex 5889
● Vanilka 5902

Cena 35 Kč

●●

KONOPÍ / ŘEPKA
Konopí je jednou z nejuznávanějších olejnin používaných při lovu kaprů. Konopí mleté je vakuované. Jen 
touto metodou lze uchovat všechny jeho přednosti. Tyto produkty lze přimíchávat do krmení, ale i do boilies. 

Řepka je nejpoužívanější olejninou při lovu kaprů. Používá se především jako urychlovač trávení. Po jejím po-
zření se kapři rychle vyprazdňují a hned přijímají další potravu. Kapři řepku milují. Řepku je možné přidávat 
s úspěchem do boilies i do krmení. Lze ji použít i jako samostatné vnadidlo.

KONOPÍ 500 g
Konopí 0372 *
Konopí mleté 0679 *

ŘEPKA 500 g
Řepka 0594 39 Kč
Řepka mletá 0587 49 Kč

GRANULE PRO BAZÉNOVÉ RYBY
Krmný návod: Krmte tolik, kolik ryby během 10 – 15 
min. spotřebují, několikrát denně, podle potřeby a po-
čtu ryb. Granule jsou plovoucí.
Složení: Vedlejší výrobky rostlinného původu, obi-
loviny, bílkovinné extrakty rostliného původu, ryby 
a vedlejší výrobky z ryb, oleje a tuky, minerální látky, 
řasy, barviva s antioxidantem.

GRANULE PRO BAZÉNOVÉ RYBY 500 g
● Standard 1324 103 Kč
● Premium 2185 133 Kč

TYGŘÍ OŘECH
Tygří ořech (suché hlízy) je velice oblíbená návnada 
a nástraha pro lov kaprů a především amurů. Výho-
dou je velice striktní selekce vůči ostatním rybám. 
Velikost XL má od 8 do 12 mm, XXL 12 mm a více. 
Tyto hodnoty platí v  suchém stavu. Po namočení 
a uvaření se mohou až zdvojnásobit.
Příprava: Nejjednodušší přípravou je ořech nechat 
bobtnat cca 24–48 h a pak je krátce povařit.
Je dobré hned po uvaření a slití vody zasypat cuk-
rem a promíchat.

TYGŘÍ OŘECH 700 g 12,5 kg
XL 2740 2246

Cena 112 Kč 1 299 Kč

TYGŘÍ OŘECH 700 g 12,5 kg
XXL 1355 2260

Cena 146 Kč 1 750 Kč

RYBÍ MOUČKA 72%
Pochází ze Skandinávských moří, tedy je tvoře-
na spektrem ryb chladnějšího moře. Je velmi 
aromatická.
500 g  /  0280
Cena: 69 Kč

LEPIDLO DO VNADÍCÍCH 
SMĚSÍ 
Tento výrobek je alternativou k slepení a ztužení 
všech vnadících a krmítkových směsí. Používá se 
v případě, že chceme zpomalit rozpad, především 
na tekoucích vodách. Nebo pokud směs nedrží při 
sobě.
500 g  /  0570
Cena: 59 Kč

* Aktuálmí cena podle nabídky eshopu carpservis.cz

EXTRUDY V OBALU 35 g
● Jahoda 1286
● Med 1309
● Mrtvola 1361
● Skopex 1699
● Vanilka 1705

Cena 45 Kč
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Med Jahoda

Tutti-Frutti

Amur

Vanilka

KUKUŘICE PICKLED 
SWEET CORN 212 ml

Grass Carp - Amur 0141
Honey - Med 0080
Strawberry - Jahoda 0035
Tutti-Frutti 0042
Vanilla - Vanilka 0073

Cena 92 Kč

ELDORADO MIX
Eldorado mix je směs kukuřice, konopí a pšenice v 
tepelně upravené formě pro přimíchání do směsí 
nebo k přímému vnazení či nastražení.
250 g  /  3364
Cena: 69 Kč

KUKUŘICE HARD CORN 
BAIT
Kukuřice Hard Corn Bait je klasicky dokonalou ma-
ďarskou nástrahou pro lov kaprů. Je tříděná, přírod-
ní barvy, v nálevu.

KUKUŘICE HARD CORN 
BAIT 212 ml

Caramel - Karamel 2039
Honey - Med 2015
Mussel - Mušle 2046
Plum brandy - Švestka 2053
Strawberry - Jahoda 2060
Vanilla - Vanilka 2008

Cena 62 Kč

KUKUŘICE MEGA CORN
Kukuřice Mega Corn Bait je klasicky dokonalou ma-
ďarskou nástrahou pro lov kaprů a amurů. Je třídě-
ná, barvená a v nálevu.

KUKUŘICE MEGA CORN 212 ml
● Caramel - Karamel 2343
● Mussel - Mušle 2367
● Plum brandy - Švestka 2350
● Tutti-Frutti 2374

Cena 92 Kč

TYGŘÍ OŘECH
Tygří ořech Tigernuts je klasickou nakládanou 
maďarskou nástrahou pro lov kaprů a  hlavně 
amurů. Je tříděný, přírodní barvy, v nálevu.

TYGŘÍ OŘECH 212 ml
Honey - Med 2121
Mussel - Mušle 2169
Strawberry - Jahoda 2138
Vanilla - Vanilka 2114

Cena 92 Kč

TYGŘÍ OŘECH ČERNÝ
Tygří ořech černý Black Tigernuts je klasickou naklá-
danou maďarskou nástrahou pro lov kaprů a hlav-
ně amurů. Je tmavé barvy ve skleničce s nálevem.
212 ml  /  2381
Cena: 97 Kč

TYGŘÍ OŘECH TIGERNUTS
Tygří ořech Tigernuts je nástrahou pro okamžité 
použití. Nevyžaduje žádnou další úpravu. Hodí se 
zejména pro lov kaprů a hlavně amurů.
1 kg  /  3074
Cena: 224 Kč

KUKUŘICE PICKLED 
SWEET CORN
Kukuřice Pickled Sweet Corn je klasicky dokonalou 
maďarskou nástrahou pro lov kaprů. Je tříděná, 
barvená a suchá.
212 ml

KUKUŘICE CS
Tato kukuřice je tepelně upravena, ochucena a při-
pravena k  okamžitému použití. Lze ji vmíchat do 
vnadící směsi, methodmixu či použít přímo na há-
ček jako nástrahu.

KUKUŘICE CS 1 kg 3 kg
● Amur 6817 -
● Česnek 8958 -
● Jahoda 6824 -
● Med 6831 0457
● Skopex 8941 -
● Vanilka  6855 0464

Cena 67 Kč 169 Kč

● Natural 6848 3755
Cena 63 Kč 160 Kč

KUKUŘICE SWEET CORN
Kukuřice Sweet Corn v nálevu je výběrová mléčná 
kukuřice určená především k  použití jako nástra-
ha, tedy přímo na háček. Je ochucena a připravena 
k okamžitému použití. Vhodné pro lov na plavanou, 
položenou i feeder.

KUKUŘICE SWEET CORN 212 ml
Anýz 6732
Jahoda 6749
Karamel 6756
Med 6763
Mušle 6770
Natural 6787
Švestka 6794
Vanilka 6800

Cena 66 Kč

PARTICLE MIX
Particle mix je směs kukuřice, pšenice a konopí. Tato 
semena jsou tepelně upravena a připravena k okamži-
tému použití. Lze je vmíchat do vnadící směsi, method-
mixu či použít přímo na háček jako nástrahu.

PARTICLE MIX 1 kg 3 kg
Particle mix 6862 0937

Cena 79 Kč 197 Kč

ŘEPKA CS
Vařená řepka je atraktivní nástrahou pro lov kaprů, 
amurů a dalších ryb. Vhodná je pro použití do vna-
dících směsí a method mixů. Lze ji použít i při zakr-
mování raketou.
1 kg  /  0920

Cena: 89 Kč
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PEAN

Rovný 14 cm 4249
Zahnutý 12,5 cm 4232

Cena 99 Kč

NÁHRADNÍ KONCOVKA
Náhradní koncovky se závitem jsou vyrobeny z ve-
lice kvalitní gumy, která nepoškodí váš prut a snese 
i hrubší zacházení. Typ „SV“ je robustní konstrukce 
a funguje jako svírací.

NÁHRADNÍ KONCOVKA
soft „U“ 1911 64 Kč
soft „V“ 1928 64 Kč
soft „SV“ 1935 79 Kč

NÁHRADNÍ KONCOVKA
Tyto koncovky jsou ve dvou provedeních - gumové 
a plastové. Plastová varianta je z pevnostního mate-
riálu. Jsou vhodné nejen na vidličky se závitem, ale 
i na tripody.

NÁHRADNÍ KONCOVKA
plastová přední 0456
plastová zadní 0463
gumová přední 0487
gumová zadní 0470

Cena 44 Kč

STOLEČEK CARP
Stoleček Carp umožňuje majiteli příjemné odložení 
všeho, co u vody používáte, v komfortu jako doma. 
Stoleček je celokovový a skládací.
Rozměry: 62x46 cm, výška 60 cm, otvor pro vsunutí 
deštníku o průměru 22 mm.

2024
Cena: 1 699 Kč

BOILIE JEHLA
Jehla spíše jemnějšího charakteru a kromě boilies 
se výborně hodí k nastražení jemnějších nástrah 
typu kukuřice, mini boilies atd.

2603
Cena: 49 Kč

PEAN
Pean je nejpoužívanější vyprošťovač háčků, který je 
zároveň povinnou výbavou každého sportovního 
rybáře.  Tyto peany jsou vysoké kvality z chirurgické 
nerezové oceli.

PROTAHOVACÍ STRUNA
Slouží k protažení šňůrky hadičkou nebo bužírkou 
atd.

0630
Cena: 39 Kč

H-BÓJKA
Na první pohled vypadá docela standardně. Ovšem 
při hlubším zkoumání zjistíme, že je zde několik 
výborných skutečností. H-bójka je vyrobena ze spe-
ciální elastické a  naprosto nenasákavé pěny, což 
ji dělá při slušném zacházení nezničitelnou. Díky 
značné nadnášecí schopnosti samotného plováku 
bylo možné použít dosti těžké zátěže a  tím maxi-
malizovat stabilitu i  při extrémním větru. Naopak 
poměr mezi zátěží a plovákem je precizně vyvážen, 
tak aby při jejím stržení do větší hloubky nedošlo 
k  utopení celé h-bójky. Nejdůležitějším detailem 
je však zajišťovací klip. Ten nijak neztěžuje odvíje-
ní bójky a  je natolik přizpůsoben svému účelu, že 
k  zajištění šňůry proti odmotávání pomocí tohoto 
klipu potřebujete doslova zlomek sekundy. A to je 
opravdu důležité při práci v silném větru.

H-BÓJKA
Bílá 6695
Černá 6701
Červená 6671
Žlutá 6688

Cena 268 Kč

TYČOVÁ BÓJKA TB 1
Tyčová bójka TB 1 v základním provedení „standard“ 
má délku 6,6 m a neobsahuje osvětelní. Uložena je 
v přepravním obalu z pevné látky. Součástí balení 
jsou díly s  bajonetovým spojem, které lze libovol-
ně sestavovat po 1 m, dále síťka na vložení zátěže 
(olovo, kamení) a u varianty s osvětlením i diodové 
osvětlení k noční viditelnosti. K bójce lze dokupovat 
samostatně díly k prodloužení a externí kotvící zá-
těž. Diodové zábleskové světlo u tyčové bójky TB1 
je zařízením vyrobeným speciálně pro tento účel. 
Při použití alkalických AAA baterií garantujeme dle 
kvality baterií výdrž osvětlení až 3 000 hodin. To je 
pro bezstarostný rybolov velice důležité.

TYČOVÁ BÓJKA TB1

Tyčová bójka TB1 standard 1904 1 150 Kč

Tyčová bójka TB1 s osvětlením 7050 1 550 Kč

Díl tyčové bójky 1 m 2796 230 Kč

Kotvící zátěž 1,75 kg 3014 99 Kč

Díl tyčové bójky koncový s 
karabinou 9023 219 Kč

Díl tyčové bójky (2. díl - 
oboustranně rozšířený) 0945 199 Kč

Osvětlení k tyčové bójce 7364 499 Kč

Horní díl tyčové bójky bez 
osvětlení 1675 199 Kč

Síťka na zátěž k tyčové bójce 4706 160 Kč
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DR. CARP
Dr. Carp je velmi kvalitní návazcová šňůra, která je 
složena z  teflonových, kevlarových a  nylonových 
vláken. Toto složení zaručuje velmi slušnou pevnost 
a vynikající protioděrové vlastnosti. Při lovu trofej-
ních kaprů s touto šňůrou dosahují naši testeři vel-
mi dobrých výsledků. Průměr 0,80 mm se používá 
jako přednávazec. Pokud mezi olovo a  kmenový 
vlasec navážete asi 1 m této šňůry, výrazně snížíte 
riziko poškození kapra při zdolávání.

ČIHÁTKO ODPADÁVACÍ
Pro lepší použití v nočních hodinách lze do čihátka 
vložit chemické světlo o velikosti 3x25 mm.
2 ks v balení

GUMOVÁ KULIČKA
Široké využití při tvorbě různých návazců a montáží.
10 ks v balení

KULIČKOVÝ KLIP VYPÍNACÍ
4 mm 2610
5 mm 2627

Cena 69 Kč

ČIHÁTKO ODPADÁVACÍ
růžové 2825
zelené 2818

Cena 89  Kč

GUMOVÁ KULIČKA
6 mm 0494
7 mm 0500
8 mm 0517
10 mm 0524

Cena 37  Kč

BACK LEAD PADACÍ PB
50 g 7395 155 Kč
75 g 7401 165 Kč
100 g 7418 170 Kč

BACK LEAD PADACÍ PB
Back lead padací je pomůckou pro lov kaprů na 
krátké a  střední vzdálenosti. Po nahození montá-
že navlékněte Back Lead na kmenový vlasec před 
špičku prutu. Poté jej pomalu spouštějte až do ma-
ximální hloubky. Vlasec bude kopírovat dno a stává 
se méně nápadným. Back Lead zvýší důvěryhod-
nost celé sestavy a podpoří bilanci vašich úspěchů. 
Vypínací mechanismus je realizován dvěma kulička-
mi, jejichž přítlak je plynule nastavitelný.

KULIČKOVÝ KLIP 
VYPÍNACÍ
Klip pro backleady, čihátka a swingery. Baleno po 
dvou kusech. Lze použít jako náhradní díl k někte-
rým výrobkům světových značek (nutno si ověřit). 
Závit M5.
2 ks v balení

ZARÁŽKA KARTA V
Používá se k zajištění nejen boilies při lovu tzv. vla-
sovou metodou. "V" zarážka je použitelná jak na 
boilies, tak kukuřici, pečivo nebo pelety.
28 ks v balení   /   0623
Cena: 36 Kč

DR. CARP
0,14 mm, 9,7 kg, 10 m 0075 80 Kč
0,20 mm, 11,5 kg, 10 m 0082 80 Kč
0,24 mm, 13,5 kg, 10 m 0099 80 Kč
0,28 mm, 17,5 kg, 10 m 0105 90 Kč
0,80 mm, 73 kg, 7 m 0112 99 Kč

VIDLIČKA ZAVRTÁVACÍ 
SE ZÁVITEM OT TUHP
Vidlička zavrtávací se závitem OT je technicky velmi 
funkčním zařízením s  protiotiskovým systémem, 
který zaručí dlouhodobou funkčnost. Vyrobeno 
z  kvalitního hliníku. Vidlička obsahuje kolík pro 
snadné zašroubování i do tvrdého terénu.

VIDLIČKA ZAVRTÁVACÍ OT TUHP
TUHP 65/105 1980 559 Kč
TUHP 75/125 1973 579 Kč
TUHP 95/165 1966 599 Kč

HRAZDA NEREZ
Hrazda se dá použít spolu s  vidličkou se závitem 
jako samostatný stojan pro krátké výpravy. Výho-
dou je velmi rychlé použití, malá váha a zanedbatel-
né rozměry, ale perfektní stabilita.
délka 18 cm  /  8927
Cena: 169 Kč

JISTÍCÍ VIDLICE PRUTU
Jistící vidlice prutu slouží k zajištění prutu ve vašem 
stojanu při extrémních podmínkách. Vidlici snadno 
připevníte pod signalizátor.
Výška 15 cm, rozteč 3 cm, průměr 0,9 cm

ZÁVĚS NA ZÁTĚŽ
Extra pevný a flexibilní produkt z plastu pro použití 
boční průběžné montáže. Výhodou tohoto závěsu 
je snadná vyměnitelnost montáže. Při uváznutí ve 
vázkách nehrozí ztráta celé montáže.
10 ks v balení   /   8903
Cena: 29 Kč

JISTÍCÍ VIDLICE PRUTU
ALU černá 8675 89 Kč

ROLLBALL
Rollball k domácí výrobě boilies. Je osazen praktic-
kou rukojetí pro snadné válení a gumovými špunty 
pro pevné přilnutí k ploše stolu. Je zhotoven z jed-
noho bytelného plastového dílu, takže nehrozí 
poškozování vlivem chatrných spojů, jako je tomu 
u jiných výrobků! Vyrobeno v EU.
Rollball malý – 34 × 18,5 cm
Rollball mamut – 43,5 × 24,5 cm

ROLLBALL MALÝ
14 mm 7067 360 Kč
16 mm 7074 360 Kč
18 mm 7081 360 Kč
21 mm 7098 360 Kč
24 mm 7104 360 Kč

ROLLBALL MAMUT
8 mm 7111 680 Kč
11 mm 7128 680 Kč
14 mm 7135 680 Kč
16 mm 7142 680 Kč
18 mm 7159 680 Kč
20 mm 7166 680 Kč
24 mm 7173 680 Kč
30 mm 7180 680 Kč
35 mm 7197 680 Kč

KONCOVKA NA ZÁVĚS
Je nedílnou součástí každého závěsu na zátěž. Slou-
ží jako zajištění proti její ztrátě. Při uváznutí ve váz-
kách bězně nehrozí ztráta montáže.
10 ks v balení   /   8897
Cena: 17 Kč

VYPÍNACÍ KLIP
Vypínací klip pro backleady, čihátka a swingery. Dis-
ponuje seřiditelnou silou přítlaku na vlasec. Baleno po 
dvou kusech. Lze použít jako náhradní díl k některým 
výrobkům světových značek (nutno si ověřit).
2 ks v balení

VYPÍNACÍ KLIP
se závitem 0647
s čepem 0654

Cena 86 Kč

ČIHADLO SW-6
oranžové 8347
růžové 8323
zelené 8330
žluté 8316

Cena 199 Kč

ČIHADLO SW-6
Čihadlo SW-6 je kyvadlové čihadlo s  kuličkovým 
klipem s nastavitelnou sílou odepínání a možností 
prizmatického oddělení od signalizátoru. Délka ra-
mínka je 23 cm.
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3700 1492 1416

ČEPICE ZIMNÍ CSV
Zimní čepice s  logem Carp Servis je příjemná a velmi 
teplá. Ideální pro zimní období. 100% akryl.
 
Cena: 255 Kč

ČEPICE ARMY KHAKI
Měkká čepice ze 100% bavlny.
Velikost nastavitelná páskem se suchým zipem.
Gramáž: 230 g/m²

ČEPICE KŠILTOVÁ
TYP 5 Army khaki/žlutá 4478
TYP 6 Army khaki/černá 4485

Cena 225 Kč

MIKINA CS S KAPUCÍ
Mikina CS s kapucí je vyrobena z pohodlného materiálu 65% 
bavlny a 35% polyesteru. Je opatřena kapsou ve stylu klo-
kanky na přední straně. Kapuce je s podšívkou a na stažení 
šnůrkou. Spodní lem a manžety rukávů jsou z žebrového 
úpletu.
Gramáž: 320 g/m2

MIKINA CS S KAPUCÍ
vel. M 2894
vel. L 2634
vel. XL 2641
vel. XXL 2658
vel. 3XL 2665

Cena 1 399 Kč

MIKINA CS
Mikina Carp Servis je vyrobena z pohodlného ma-
teriálu 65% bavlny a 35% polyesteru. Je rozepínací 
v  plné výšce střihu. Je opatřena dvěma kapsami. 
Loga firmy jsou strojně vyšívaná.
Gramáž: 300 g/m2

MIKINA S KAPUCÍ ZIP
Vyrobena z pohodlného materiálnu (80% balvna a 
20% polyester). Mikina je rozepínací v plné výšce 
střihu, opatřena dvěma kapsami. Loga firmy (3x) 
jsou strojově vyšívaná.
Gramáž: 290 g/m2

BUNDA MÁJA CSV
Příjemná bunda s rukávy ve výrazných kontrastních 
barvách. Límec, náplety a dolní lem šity z úpletové-
ho materiálu s proužkovanými detaily. Zapínání na 
patent. Zpevněné švy za krkem. 
Materiál: 80% bavlna - 20% polyester.
Gramáž: 330 g/m2

MIKINA CS
vel. M 0990
vel. L 0952
vel. XL 1027
vel. XXL 1041
vel. 3XL 1058

Cena 1 199 Kč

MIKINA S KAPUCÍ ZIP
vel. S 0242
vel. M 3908
vel. L 3915
vel. XL 3922
vel. XXL 3939

Cena 940 Kč

BUNDA MÁJA CSV
vel. M 3495
vel. L 4621
vel. XL 3501
vel. XXL 3518
vel. 3XL 3525

Cena 1 299 Kč
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TYP 3

TYP 1

TYP 4

ČEPICE KŠILTOVÁ
TYP 1 1065
TYP 3              0648
TYP 4              4492

Cena 195 Kč

ČEPICE KŠILTOVÁ
Baseballová šestipanelová čepice ze 100% česané bavlny a zapínáním na kovovou sponu. 
Je opatřena nášivkou vpředu.

TRIČKO MILITARY / BÍLÉ
Tričko s krátkým rukávem ze 100% bavlny. Tričko má potisk s kaprem na přední straně a na zadní 
straně je logo.
Gramáž: 155 g/m2

TRIČKO - Military
vel. S 0761
vel. M 0778
vel. L 0785
vel. XL 0792
vel. XXL 0808
vel. 3XL 0815

Cena 399 Kč

TRIČKO BOSS 2
vel. M 2764
vel. L 2771
vel. XL 2788
vel. XXL 2795

Cena 299 Kč

TRIČKO KHAKI CSV (ŽLUTÁ)
vel. M 4577
vel. L 4584
vel. XL 4591
vel. XXL 4607
vel. 3XL 4614

Cena 562 Kč

TRIČKO KHAKI CSV (ČERNÁ)
vel. M 4638
vel. L 4645
vel. XL 4652
vel. XXL 4669
vel. 3XL 4676

Cena 562 Kč

TRIČKO SATAN
vel. S 5529
vel. M 5536
vel. L 5543
vel. XL 5550
vel. XXL 5567

Cena 499 Kč

vel. 3XL 5574
Cena 559 Kč

vel. 4XL 5581
Cena 579Kč

TRIČKO - Bílé
vel. S 1850
vel. M 1867
vel. L 1874
vel. XL 1881
vel. XXL 1898
vel. 3XL 2000

Cena 299 Kč

TRIČKO BOSS 2
Tričko s krátkým rukávem složené z 97% bavlny a 3% 
polyesteru. Potisk je řešen trvanlivou technikou. Motiv 
je na zádech, hrudi a rameni. 
Gramáž: 145 g/m2

TRIČKO KHAKI CSV
Tričko s krátkým rukávem složené ze 97% bavlny a 3% 
polyesteru. Potisk je řešen trvanlivou technikou. Motiv  
na hrudi, rameni a zádech. 
Gramáž: 160 g/m2

TRIČKO SATAN
Tričko s krátkým rukávem je vyrobeno z 100% bavlny. 
Povrch je ochráněn silikonovou úpravou. Potisk je ře-
šen velice odolnou a barevněstálou technikou, digitál-
ním tiskem. 
Gramáž: 160 g/m2
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KD-AE NF-AA NF-AB NF-AC NF-AD PD-AC PD-AD PD-AE RZ-AF SZ-AA WD-AC WD-AD WD-AI WW-ADJD-AJ KD-AC WW-AC

Kompletní sortiment splávků 
naleznete na www.carpservis.cz

NAŠE NABÍDKA SPLÁVKŮ SHARK
JD-AJ 010 1 g 16,5 cm 44 Kč
JD-AJ 015 1,5 g 17,5 cm 44 Kč
JD-AJ 020 2 g 19 cm 47 Kč
JD-AJ 025 2,5 g 21 cm 47 Kč
JD-AJ 030 3 g 23 cm 49 Kč
KD-AC 005 0,5 g 14,5 cm 42 Kč
KD-AC 010 1 g 16 cm 42 Kč
KD-AC 015 1,5 g 17 cm 42 Kč
KD-AC 020 2 g 19,5 cm 42 Kč
KD-AC 025 2,5 g 20,5 cm 42 Kč
KD-AC 030 3 g 22,5 cm 42 Kč
KD-AE 020 2 g 20 cm 42 Kč
KD-AE 025 2,5 g 21 cm 42 Kč
KD-AE 030 3 g 22,5 cm 42 Kč
KD-AE 040 4 g 24,5 cm 45 Kč
KD-AE 050               VÝPRODEJ 5 g 25,5 cm 45 Kč
KD-AE 060               VÝPRODEJ 6 g 25,5 cm 45 Kč
NF-AA 060 6 g 12 cm 44 Kč
NF-AA 070 7 g 12 cm 44 Kč
NF-AA 080 8 g 12 cm 49 Kč
NF-AA 100 10 g 13 cm 49 Kč
NF-AA 120 12 g 13,5 cm 53 Kč
NF-AA 150 15 g 13 cm 57 Kč
NF-AA 200 20 g 14 cm 59 Kč
NF-AB 015 1,5 g 13,5 cm 39 Kč
NF-AB 020 2 g 15 cm 39 Kč
NF-AB 030 3 g 16 cm 39 Kč

NF-AB 040 4 g 16,5 cm 39 Kč
NF-AB 050 5 g 16 cm 39 Kč
NF-AB 060 6 g 17 cm 44 Kč
NF-AB 070 7 g 15 cm 44 Kč
NF-AB 080 8 g 16 cm 46 Kč
NF-AB 100 10 g 17 cm 46 Kč
NF-AB 120  12 g 17 cm 47 Kč
NF-AC 020 2 g 12 cm 39 Kč
NF-AC 030 3 g 13 cm 39 Kč
NF-AC 040 4 g 13 cm 39 Kč
NF-AC 050 5 g 14 cm 39 Kč
NF-AC 060 6 g 15 cm 44 Kč
NF-AC 080 8 g 16 cm 46 Kč
NF-AC 100  10 g 16,5 cm 46 Kč
NF-AC 120  12 g 17 cm 47 Kč
NF-AD 010 1 g 14,5 cm 39 Kč
NF-AD 015 1,5 g 15,5 cm 39 Kč
NF-AD 020 2 g 16,5 cm 39 Kč
NF-AD 030 3 g 19 cm 39 Kč
NF-AD 040 4 g 21 cm 39 Kč
PD-AC 005 0,5 g 8 cm 26 Kč
PD-AC 006 0,6 g 9 cm 26 Kč
PD-AC 008 0,8 g 10 cm 26 Kč
PD-AC 010 1 g 11 cm 26 Kč
PD-AD 005 0,5 g 3,5 cm 33 Kč
PD-AD 010 1 g 4,5 cm 33 Kč
PD-AD 015 1,5 g 5,5 cm 33 Kč

PD-AD 020 2 g 6,5 cm 33 Kč
PD-AE 005 0,5 g 6 cm 33 Kč
PD-AE 010 1 g 7,5 cm 33 Kč
PD-AE 015 1,5 g 8,5 cm 33 Kč
PD-AE 020 2 g 9 cm 33 Kč
PD-AE 025 2,5 g 9 cm 35 Kč
PD-AE 030 3 g 10 cm 35 Kč
PD-AE 040 4 g 12 cm 39 Kč
PD-AE 050 5 g 13,5 cm 39 Kč
RZ-AF 060                VÝPRODEJ 6 g 21 cm 29 Kč
SZ-AA 060 6 g 11 cm 44 Kč
SZ-AA 070 7 g 11 cm 44 Kč
SZ-AA 080 8 g 11,5 cm 49 Kč
SZ-AA 100 10 g 13 cm 49 Kč
SZ-AA 120 12 g 15 cm 49 Kč
SZ-AA 150 15 g 13,5 cm 56 Kč
SZ-AA 200 20 g 15,5 cm 56 Kč
WD-AC 630 6+3 g 33 cm 77 Kč
WD-AD 830 8+3 g 34,5 cm 78 Kč
WD-AI 310 3+1 g 23 cm 40 Kč
WD-AI 320 3+2 g 25,5 cm 40 Kč
WD-AI 330 3+3 g 27,5 cm 40 Kč
WD-AI 340 3+4 g 29,5 cm 42 Kč
WW-AC 630 6+3 g 32 cm 77 Kč
WW-AD 020 2 g 24 cm 53 Kč
WW-AD 030 3 g 24,5 cm 53 Kč
WW-AD 040 4 g 27,5 cm 57 Kč

WW-AD 050 5 g 28,5 cm 57 Kč
WW-AD 060 6 g 31 cm 58 Kč
WW-AD 070 7 g 32,5 cm 58 Kč
WW-AD 080 8 g 31 cm 58 Kč

Kompletní sortiment brýlí naleznete 
na www.carpservis.cz

RUČNÍK CARP SERVIS
Kvalitní ručník je na rybách nepostradatelný. 
Černý ručník o  velikosti 50 x 90 cm s  logem 
Carp Servis nabízí vysokou savost a  trvanlivost, 
a tak splní veškeré vaše nároky.
8996
Cena: 199 Kč

VÝŠIVKA CARP SERVIS
Klasická výšivka na samostatném podkladu k našití 
na jakýkoli textil, obšitá černou nití.

VÝŠIVKA CARP SERVIS
7,5 x 6 cm 4813 59 Kč
10,5 x 8 cm 4134 99 Kč

POLARIZAČNÍ BRÝLE
Vidění přes brýle s polarizačním filtrem je pohodl-
né, kontrastní a bez nepříjemného oslnění. V kom-
binaci s kvalitním UV filtrem zajištují očím bezpeč-
nou ochranu proti slunečnímu záření, vysokou 
úroveň ostrosti vidění, citelnou úlevu od únavy očí 
a vynikající vnímání barev. Komfort a výhody, které 
polarizační sluneční brýle přinášejí, oceníte v každo-
denním životě, při sportu i relaxaci. U vody se bez 
obtíží rozhlédnete po hladině, aniž byste přivírali 
oči před oslňujícími odlesky a snadno uvidíte i ryby 
pod hladinou. Námi nabízené brýle jsou vyráběné 
novou převratnou metodou, kdy je polarizační filtr 
umístěn mezi dvě tvrzená skla a je tak prakticky vy-
loučeno jeho poškození.

ŠÁTEK MULTIFUNKČNÍ
Je vyroben z prvotřídního bezešvého polyesteru, 
který zajištuje rychlé prosychání a výbornou elas-
tičnost. Rozměr je univerzální 25x48 cm. Potisk je 
oboustranný. 

ŠÁTEK MULTIFUNKČNÍ
varianta 1 2689

Cena 139 Kč

ČEPICE KŠILTOVÁ 
TYP 7
Dvoubarevná 6 panelová čepice s očky, kon-
trastní barvy. Ze 100% bavlny. Stříbrná spona 
na stažení a nastavení velikosti vzadu.
Gramáž: 260 g/m²

4508      

Cena: 259 Kč

ČEPICE KŠILTOVÁ 
TYP 8
Baseballová šestipanelová čepice ze 100% 
česané bavlny a zapínáním na kovovou spo-
nu. Je opatřena nášivkou vpředu.
Gramáž: 230 g/m²

4515  

Cena: 195 Kč  

42 43




