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Milí kaprári!

V roku 2016 uzatvárame 
rok bohatý na udalosti, 

úspechy a výsledky! 
Na jar sme pre záujemcov 

otvorili SBS centrum, kde sme im s hrdosťou 
predstavili tie moderné výrobné procesy 
a systém manažmentu kvality, ktoré vo veľkom 
prispievajú k prémiovej kvalite nástrah značky 
SBS. 
Domáce majstrovstvá v love kaprov sme uzavreli 
s vynikajúcimi výsledkami, veď SBS Tizo Team sa 
stal maďarským majstrom už v dvoch za sebou 
nasledujúcich rokoch, SBS SziKo Team sa zas na 
konci poprednej trojkolovej súťaže umiestnil 
na treťom mieste. Takže na budúcoročných 
Majstrovstvách sveta v love kaprov, ktoré budú 
v Maďarsku, môžu našu krajinu reprezentovať na 
vodnej nádrži Deseda až dva SBS tímy. 

Už sme prítomní v 20 krajinách Európy, 
v ktorých sme spoločne so skúsenými testermi 
a odborníkmi vyvinuli novinky, ktoré v období 
testovania obstáli v skúškach v rozličných 
situáciách a do predaja sa dostanú v roku 2017. 
Želám všetkým kaprárom rok plný úspechov 
a nezabudnite, že inovácia sa nikdy nezastaví!

Zoltán KOVÁCS
Majiteľ SBS Tactical Baits
a pretekár v love rýb
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INNOVATION
NEVER STOPS
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PREMIUM
KRILL & HALIBUT

Výrobky SBS Premium sú vlajkovými loďami našej 
firmy, ktoré svojou kvalitou už počas viacerých 
desaťročí priebežne dokazujú svoju úspešnosť 
na európskych vodách, nech je reč o popredných 
súťažiach alebo lov voľne žijúcich rýb plný výziev. 
Táto skupina výrobkov má také vynikajúce 
ochutenia, ako je M1 alebo Ace Lobworm, takže 
môžu byť do nej prijaté len také nové príchute 
a výrobky, ktoré produkujú tak ohľadom ich 
kvalitatívnych zložiek, ako aj vo fáze testovania, 
vynikajúce a nemenné výsledky, a majú vážnu 
šancu súperiť s už existujúcimi členmi skupiny. 
Krill & Halibut nielenže obstál v skúškach, ale vo 
viacerých prípadoch – zvlášť v letnom, teplom 
období – aj prekonal naše očakávania.
Produkty: Attraktory, dipy, nástrahy, hotové boilies, 
pellety, method mixy

PREMIUM
M1 WHITE POP UPS

Na základe skúseností získaných počas našich 
rybolovov môžeme bez rizika vyhlásiť, že farba 
a príchuť nástrahy má veľký význam pre výživu 
rýb! V prípade háčikových nástrah sa jedna 
príchuť spravidla spája s jednou danou farbou, 
nástrahy Pop Up s príchuťou M1 boli napríklad 
červenej farby, doteraz ... Červená farba spravidla 
dobre funguje, avšak vo viacerých prípadoch 
je biela farba tá, ktorá je najviac kontrastná a 
nápadne dobre ju vidieť na tmavom, bahnovom 
alebo rašelinovom spodku, čím vzbudí záujem 
rýb. Odteraz budú teda Premium Pop Upy 
s príchuťou M1 prístupné nielen v červenej, 
ale aj v bielej farbe a tak sa môžeme vybrať na 
lov kaprov aj s novšími variáciami háčikových 
nástrah!
Balenie: 100 gr
Veľkosť: 10-14 mm, 16-20 mm
Príchute: M1

from 3.74 € 
to 17.90 € 9.90 €



PREMIUM
READY-MADE BOILIES 150gr

SBS vynakladá neobyčajnú energiu na to, aby 
vyrábal z roka na rok vysoko kvalitné nové 
výrobky hodné tradícií tejto firmy. Počet nových 
výrobkov pribúdajúcich do rodiny hotových 
boilies Premium narastá alebo sa aktualizuje 
ročne len o pár výrobkov, čo potvrdzuje, že do 
série Premium sa môžu dostať naozaj len tie 
najviac osvedčené recepty. Cenovo výhodné 
varené boilies Premium vo veľkosti 20 mm 
v 150 gramových baleniach môžu byť  lákavé 
predovšetkým pre tých, ktorí by pred zakúpením 
1 kilogramového balenia chceli vyskúšať nástrahy 
s rozličnými príchuťami.
Balenie: 150 gr
Veľkosť: 20 mm
Príchute: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3,  
Krill & Halibut, M1, M2, M3, M4, Phaze1

4.80 €



EUROSTAR
READY-MADE BOILIES 150gr

Charaktery predávané v rámci hotových boilies 
Eurostar boli vybrané na základe príchutí, ktoré 
rybári najradšej používajú v celej Európe. Môžeme 
si vybrať z príchutí od sladkej cez miešané až 
po príchute prenikavo zapáchajúceho rázu, 
ktoré môžeme použiť v záujme úspešného lovu 
rýb v závislosti od obdobia! Cenovo výhodné 
varené boilies Eurostar vo veľkosti 20 mm 
v 150 gramových baleniach môžu byť  lákavé 
predovšetkým pre tých, ktorí by pred zakúpením 
1 kilogramového balenia chceli vyskúšať nástrahy 
s rozličnými príchuťami.
Balenie: 150 gr
Veľkosť: 20 mm
Príchute: Frankfurter Sausage, Krill & Chili, Squid & 
Octopus, Strawberry Jam

3.80 €



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.
Balenie: 1 kg
Veľkosť: 20 mm
Príchute: Krill & Chili

2990 FtEUROSTAR
KRILL & CHILI BOILIES

Pre väčšinu kaprárov je povedomé meno Eurostar, 
veď kto by nepoznal už viac ako 30 rokov 
existujúce boilies a háčikové nástrahy Strawberry 
Jam (jahodový krém) alebo Frankfurter Sausage 
(frankfurtská klobása) tejto série, ktorých úspech 
a popularita je aj odvtedy nezlomná. Novinkou 
tohto roka je boilies krill (malé kôrovce) a chili 
postavený na dobre osvedčenom základnom mixe 
s korenisto-rybacou príchuťou, ktorý v období 
testovania dokázal, že sa kľudne dá nazvať 
nástrahou štyroch ročných období.
Balenie: 1 kg
Veľkosť: 16 mm, 20 mm
Typ: rozpustné, varené
Príchute: Krill & Chili

SOLUBLE EUROSTAR
BOMB PASTE

Použitím pást môžeme dosiahnuť rýchle výsledky 
na našich rybolovoch, lebo vďaka ich vynikajúcej 
rozpustnosti môžeme rýchlo prilákať ryby 
k našej udici. Tento výrobok môže byť ideálny 
aj pre rybárov s chuťou experimentovať, lebo 
300 gramové balenie im umožní, aby sa aj 
bez utratenia menšieho majetku mohli vybrať 
s viacerými druhmi ochutení na rybačku. Odteraz 
je možné kúpiť aj jednu z najpopulárnejších 
rozpustných pást SBS, ktorá má ananásovú 
arómu a úspešne sa dá použiť tak v teplom, ako 
aj studenom počasí.
Balenie: 300 gr
Príchute: Pineapple

11.50 € 3.80 €



EUROCATCH
READY-MADE BOILIES

Nová séria boilies v ponuke SBS! V prípade 
boilies Eurocatch sme vytvorili také atraktívne 
a ľahko stráviteľné nástrahy, ktoré znamenajú pre 
všetkých kaprov lákavú potravu v ktoromkoľvek 
období roka. Starostlivo zostavené základné 
mixy obsahujú hodnotné atraktory a spolu 
s dobre osvedčenými príchuťami série Eurobase 
a Eurostar (Squid & Octopus, Frankfurter Sausage, 
Garlic, Strawberry Jam) tvoria vynikajúci celok. 
Používatelia „zmiešaných“ príchutí dobre poznajú, 
že na mnohých rybárskych miestach práve 
kombinácie nástrah s doteraz nezvyčajnými 
príchuťami prinášajú dlho očakávané úspechy.
Balenie: 1 kg
Veľkosť: 20 mm
Príchute: Frankfurter Sausage, Garlic, Shrimp & 
Krill, Squid & Octopus, Strawberry Jam, Tuna & 
Pineapple

EUROBASE
READY-MADE BOILIES

Na jar roku 2014 sa objavila v ponuke SBS rodina 
boilies Eurobase za priaznivú cenu a počas 
posledných rokov sa stala obľúbenou u mnohých 
európskych kaprárov. Rozpustné alebo varené 
boilies dostupné vo veľkosti 20 alebo 40 mm 
boli doteraz v predaji v piatich príchutiach, avšak 
od tohto roku rozširujeme ponuku o nástrahu 
pripravenú z korenistého základného mixu 
s príchuťou Garlic (cesnak). Ďalšou zvláštnosťou 
tejto ľahko stráviteľnej nástrahy pripravenej 
s arómou prémiovej kvality je jej svetlá, bielkastá 
farba, ktorá ľahko vzbudí pozornosť kaprov 
prichádzajúcich na zakŕmenie v čistých banských 
jazerách.
Balenie: 1 kg
Veľkosť: 20 mm, 24 mm
Typ: rozpustné, varené
Príchute: Garlic

11.50 € 7.50 €



PVA
MESH SYSTEM

Za mnohých okolností má výnimočný význam 
koncentrované kŕmenie, ktoré môžeme dosiahnuť 
najprecíznejším spôsobom s niekoľkými kusmi 
boilies, peliet alebo stick-mixu vloženými do 
mikrovláknovej PVA (polyvinylalkohol: materiál 
rozpustný vo vode) sieťky, ktorá je zavesená na 
udici. SBS PVA sieťka sa dokonale a rýchle rozpustí 
aj v studenej vode. Nemá takú príchuť, ktorá by 
negatívne ovplyvnila efektívnosť nami ponúkanej 
nástrahy. Set obsahuje jednu 5 metrov dlhú PVA 
sieťku s priemerom 25 milimetrov, jednu plniacu 
rúrku, stláčaciu tyč a aj jedno vodotesné puzdro.
Balenie: 5 m
Átmérő: 25 mm

PVA
MESH REFILL

K PVA Mesh Setu môžeme aj osobitne kúpiť 
PVA sieťku s priemerom 25 milimetrov v 5 
metrovom prevedení. Táto pomôcka je jedným z 
nevyhnutných prostriedkov modernej kapráriny, 
zvlášť, keď vnadidlo uložené do sieťky chceme 
umiestniť bezprostredne okolo háčikovej 
nástrahy.
Balenie: 5 m
Átmérő: 25 mm

12.90 € 9.50 €



Slovak Republic:
Rybárske Potreby Rado

RVA GROUP s.r.o.
Baštová 2, 986 01 Fiľakovo

Adresa prevádzky: Podhradská 2, 986 01 Fiľakovo
Tel.: +421 907 760 400 (Radoslav Balog-Majiteľ)

Tel.: +421 902 138 384 (Zoltán Mihály)
Tel.:  + 421 911 276 764 (Jozef Slovák)
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