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Milý rybáři, kapraři! 

V sezoně 2016 jsme byli 
velmi zaneprázdněni, 

ale je za námi mnoho 
úspěchů a velkolepých výsledků! 

Na jaře jsme otevřeli dveře na SBS centrále pro 
naše zákazníky, kteří byli zvědaví na výrobu a 
zajištění kvality našich výrobků, která je pro nás 
klíčovou, při použití prémiových surovin. 

Měli jsme výborné výsledky na národním 
kaprařském závodě. Po 3 kolech závodů SBS 
SziKo tým obsadil 3 místo a SBS Tizo tým vyhrál 
závod, po druhé v řadě. Díky těmto dvěma 
týmům budeme mít šanci reprezentovat 
Maďarsko příští rok na světovém šampionátu, 
který se bude konat na Deseda rezortu.

Reprezentujeme napříč celou Evropou (ve 
skoro 20 zemích). Máme zkušenosti od testerů 
a odborníků z každé země. Společně vyvíjíme 
nové řadové produkty pro rok 2017 a tyto 
výrobky jsou testovány ve všech zemích a vždy 
za jiných podmínek. Rád bych popřál všem 
kaprařům Veselé Vánoce a šťastný nový rok a 
nezapomeňte, že inovace nikdy neskončí! 

Zoltan KOVACS
závodní rybář,
majitel firmy SBS Tactical Baits

Vítejte | 2017
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PREMIUM
KRILL & HALIBUT

Výrobky řady Premium jsou vlajkovou lodí firmy 
SBS. Premiová řada je osvědčená po celá desetiletí 
na mnoha místech Evropy. Tuto produktovou 
řadu tvoří vynikající příchutě, jako například M1 
(koření) nebo Ace Lobworm.  Pouze vysoká kvalita 
ingrediencí je schopna produkovat podobné 
boilies s výsledky jako u výše zmíněných příchutí. 
Tato nová příchuť by jim právě mohla konkurovat.  
Krill&Halibut prošel velkou zátěžovou zkouškou, 
přičemž zejména v létě, předčil naše očekávání.
Produkty: Atraktanty, Dipy, Nástrahy, Ready-Made 
Boilies, Pelety, Metod Mixy

PREMIUM
M1 WHITE POP UPS

Na základě našich zkušeností, můžeme říct 
bez debat, že tato barva a příchuť nástrahy 
má významný dopad na počet ulovených ryb. 
Obvykle jedna barva odpovídala jedné příchuti, 
například M1 pop up měla až do teď jen červenou 
barvu. Červená barva pracuje obvykle velice 
dobře, ale v několika případech (jako jsou tmavá 
místa, travnatá místa) je bílá barva mnohem 
vice atraktivní. Od této chvíle M1 pop up je také 
možné zakoupit i v bílé barvě, a to nám opět 
zvyšuje možnost přelstít chytré jedince.
Balení: 100 gr
Velikost: 10-14 mm, 16-20 mm
Esence: M1

od 90 Kč 
do 480 Kč 280 Kč



PREMIUM
READY-MADE BOILIES 150gr

Je již tradicí, že firma SBS vkládá velkou energii 
do vývoje nových výrobků s vynikající kvalitou. 
Počet produktů prémiové řady se každoročně 
rozroste o jeden nebo dva nové produkty, s 
nejlepší a nenapodobitelnou recepturou pro tuto 
řadu. 150ti gramová krabička Premium boilies 
ve velikost 20mm může být nejlepší volbou 
pro všechny kapraře, kteří chtějí vyzkoušet 
více příchutí této řady, ještě před nákupem 
kilogramového balení.
Balení: 150 gr
Velikost: 20 mm
Esence: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, 
Krill & Halibut, M1, M2, M3, M4, Phaze1

155 Kč



EUROSTAR
READY-MADE BOILIES 150gr

Konečný recept byl vyvinut na základě zkušeností 
mnoha evropských rybářů, po letech testování. 
Ready – made boilies je připravováno z vysoce 
kvalitních surovin obsahujících všechny základní 
živiny, které kapr potřebuje. Řada nabízí 
široký výběr esencí, od sladkého, přes boilies s 
ovocným charakterem ke smradlavému či jejich 
kombinaci. 150ti gramová krabička Eurostar 
boilies ve velikost 20mm může být nejlepší 
volbou pro všechny kapraře, kteří chtějí vyzkoušet 
více příchutí této řady, ještě před nákupem 
kilogramového balení.
Balení: 150 gr
Velikost: 20 mm
Esence: Frankfurter Sausage, Krill & Chili,
Squid & Octopus, Strawberry Jam

110 Kč



EUROSTAR
KRILL & CHILI BOILIES

A legtöbb pontyhorgász számára ismerősen 
cseng az Eurostar név, hiszen ki ne ismerné ezen 
széria több, mint 30 éve létező Strawberry Jam 
(eperkrém), vagy Frankfurter Sausage (frankfurti 
kolbász)  bojlijait, horogcsalijait, amelyeknek 
sikere és népszerűsége azóta is töretlen. Az idei év 
újdonsága a jól bevált halas-fűszeres alapmixre 
épülő krill-es (apró rákocskák) chilis bojli, amely 
a tesztelési időszakban bebizonyította, hogy 
nyugodtan hívhatjuk négy évszakos csalinak.
Balení: 1 kg
Velikost: 20 mm
Esence: Krill & Chili

2990 FtEUROSTAR
KRILL & CHILI BOILIES

Řadu Eurostar, zná většina rybářů, přičemž zde 
není mnoho kaprařů, kteří by neznali srdcovou 
záležitost této řady v podobě příchutě Strawberry 
Jam (jahodový jam) nebo Frankfurter sausage 
(frankfurtská klobása), které jsou na trhu více 
jak 30 let. Tyto nástrahy jsou stále mezi našimi 
zákazníky velice populární. I proto jsme tuto řadu 
rozšířili o nový výrobek pro rok 2017 v podobě 
Krill&Chili boilies, se základem z pikantních 
rybích mouček. Na základě testování, můžeme v 
klidu říci, že se jedná o celoroční boilie.
Balení: 1 kg
Velikost: 16 mm, 20 mm
Typ: rozpustné nebo klasické boilie
Esence: Krill & Chili

SOLUBLE EUROSTAR
BOMB PASTE

S pomocí této rozpustné pasty, můžeme 
dosáhnout rychlého výsledku během naší 
vycházky, především protože se pasta rychle 
rozpouští a je hodně atraktivní pro ryby. Tento 
produkt může být favoritem pro rybáře, kteří rádi 
zkoušejí nové věci, protože je v dostání v 300g 
balení, takže není potřeba trávit čas s chytáním 
jedné příchutě, ale lze vyzkoušet i další. Od 
letoška je tato pasta nově k dispozici v ananasové 
příchuti, což je jedna z nejoblíbenějších příchutí 
SBS, která je úspěšná jak v teplé tak i studené 
vodě.
Balení: 300 gr
Esence: Pineapple (ananas)

od 330 Kč 
do 360 Kč 120 Kč



EUROCATCH
READY-MADE BOILIES

Nová řada boilies v SBS sortimentu! S Eurocatch 
boilies jsme vytvořili dobře stravitelnou nástrahu, 
která je velmi atraktivním zdrojem potravy pro 
kapry během celé sezóny. Základní směs této 
řady obsahuje cenné atraktory a je vytvářena 
s největší opatrností. Kombinace osvědčených 
příchutí (Squid & Octopus, Frankfurter Sausage, 
Garlic, Strawberry Jam) přináší výborné výsledky. 
Kapraři, kteří rádi chytají mix příchutí, vědí, že na 
různých místech fungují různé kombinace a právě 
to jim může přinést úspěchy. Pokud jde o řadu 
Eurocatch boilies jsme si jisti, že právě Shrimp & 
Krill a Tuna & Pineapple příchutě budou favority 
pro mnoho kaprařů.
Balení: 1 kg
Velikost: 20 mm
Esence: Frankfurter Sausage(frankfurtská klobása), 
Garlic (česnek), Shrimp & Krill (kreveta- krill), 
Squid & Octopus (oliheň –chobotnice), Strawberry 
Jam, Tuna & Pineapple(tuňák- ananas)

EUROBASE
READY-MADE BOILIES

SBS vyvinulo cenově přístupnou Eurobase 
boilies verzi na jaře 2014 a od té doby se stala 
favoritem spousty kaprařů napříč celou Evropou. 
Za tuto dobu bylo vytvořeno 5 různých příchutí v 
průměrech 20 nebo 24 mm a to buď v rozpustné, 
nebo klasické verzi. Tento rok přidáváme do této 
řady česnekovou příchuť, která je vytvořena 
na kořeněném základu. Jedná se o jednoduše 
stravitelnou nástrahu, která je vyrobena z 
prémiových složek. Tato nástraha je speciální, 
protože má světle bílou barvu, která je lépe vidět 
v čisté vodě pískoven.
Balení: 1 kg
Velikost: 20 mm, 24 mm
Typ: rozpustné nebo klasické boilie
Esence: Garlic (česnek)

299 Kč 210 Kč



PVA
MESH SYSTEM

V mnoha případech je přesnost krmení 
velmi důležitá. Toho lze dosáhnout precizní 
mikropletenou PVA punčochou (Polyvinyl alcohol 
je syntetický polymer, který reaguje s vodou 
a rozpouští se), která je naplněna boiliesem, 
peletkami nebo stick mixem a napíchnutá na 
háčku. SBS PVA je velmi dobře rozpustná ve 
studené vodě, nemá žádný odstín, což dělá 
naši nástrahu stále atraktivní a efektivní. PVA 
set obsahuje 5metrů dlouhou PVA punčochu v 
průměru 25 mm, plnidlo a voděodolný obal.
Balení: 5 m
Průměr: 25 mm

PVA
MESH REFILL

Lze dokoupit pouze náhradní punčochu. Náplň je 
5 m dlouhá s průměrem 25 mm. PVA je poslední 
dobou velmi používané v moderní kaprařině, 
protože zaručuje přesné krmení u nástrahy.
Balení: 5 m
Průměr: 25 mm

260 Kč355 Kč
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