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Vážení kaprári!
Vitajte vo svete návnad SBS! Názov SBS znie povedome pre väčšinu
kaprárov na svete, pretože táto spoločnosť je jedným z prvých, kto tento
rok 40 rokov experimentuje a zdokonaľuje suroviny a hotové výrobky z
boilies. Vďaka vysoko kvalitným výrobkom SBS a neustálemu vývoju
produktov sa za tie roky stal kľúčovým členom spoločností
vyrábajúcich návnady.
SBS má jedinečné webové stránky svetovej triedy, na
ktorých nájdete podstatne viac informácií o funkciách
a použití produktov na trhu ako obvykle. V súlade s
novým smerom spoločnosti venuje spoločnosť
pozornosť aj rybárom na feeder, takže sa kvôli nim
objavuje stále viac produktov. Produkty uverejnené v
tomto katalógu majú tiež podrobný popis s čo
najväčším počtom informácií. Dúfame, že sa vám
najnovší katalóg SBS Tactical Baits bude páčiť a
použĳete v ňom informácie na navigáciu v tajomnom
svete výberu návnad!
Zoltán Kovács
Pretekár, majiteľ SBS

SBS Tactical Baits és SBS Tackle Pro termékkatalógus
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PRÍCHUTE

Ace Lobworm (patentka)

Franky (frankfurtská klobása)

Alcoholic (alkohol)

Fresh Pineapple (čerstvý ananás)

Bananarama (banán)

Garlic (cesnak)

Belachan (rak)

Geranium (Geranium)

Bergamot (bergamot)

GLM (zelená mušľa)

Bio Big Fish (rybacie)

Gold Top (medový koláč)

Black Caviar (čierný kaviar)

Green Crab (zelený rak)

Black Pepper (čierné korenie)

Halibut (Halibut)

Black Pepper & Plum (čierné korenie-slivka)

Hot & Spicy (silne korenisté)

C1 (karamel-tigrí orech)

Kelp (Morské riasy)

C2 (squid octopus-brusinka)

Krill (Krill)

C3 (pikantná-jahoda)

Krill & Chili (Krill & Chili)

Cocoshell (Kokos/mušľa)

Krill & Halibut (Krill & Halibut)

Corn (kukurica)

Lemon & Orange (Citron&Pomaranč)

Cranberry (brusinka)

Liver (pečeň)

Cranberry & Black Caviar (brusinka-black caviar)

M1 (korenisté)

CSL (Kukuričný výťažok )

M2 (rybacie-krvavé múčky)

F-Code (F-Code)

M3 (korenisté-maslová karamela)

Fish (rybacie)

M4 (pečeň)

Fish & Liver (ryba-pečeň)

Mango (Mango)

Fish1 (Fish1)

Match Special (ananás do studenej vody)

Fish2 (Fish2)

Mixed (zmiešaná)

Fishmeal (rybacie)

N-Butyric (kyselina maslová)

Fluro Natural (Fluro Natural)

N-Butyric Crab (N-Butyric-Krab)

Frankfurter Sausage (frankfurtská klobása)

N-Butyric Pineapple (kyselina maslová-ananas)

Vysvetlenie znakov:

Jar-jeseň
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Letné

Celoročné

Natural (neutrálné)

Squid Octopus & Strawberry Jam (Chobotnica-Jahoda)

Nut (oriešková)

Squiddy (squid)

Peach (Broskyňa)

Strawberry Jam (jahodový krém)

Phaze1 (korenie-ovocie)

Summer Pineapple (Letný ananás)

Pineapple (ananás)

Sweet (sladké)

Pineapple & Banana (Ananas&Banan)

Sweet Plum (sladká slivka)

Plum & Shellfish (slivka-mušľa)

Tigernut (tigrí orech)

Red Salmon (losos)

Tuna & Black Pepper (Tuniak&čierne korenie)

Savoury (pikantné)

Tuna & Pineapple (Tuniak&ananas)

Scopex (Scopex)

Tutti Frutti (Tutti Frutti)

Shellfish (mušľa)

Undercover (rybacie-smrad)

Shellfish Concentrate (zahustená mušľa)

Very Sour (veľmi kyslé)

Spice plum (Korenie Slivka)

White Chocolate (biela čokoláda)

Spicy (korenisté)

White Pepper Corn (čierné korenie)

Squid & Octopus (squid-octopus)

Z-Code (Z-Code)

Squid & Octopus & Mulberry (Chobotnica Moruša)

Vysvetlenie znakov:

Jar-jeseň

Letné

Celoročné

sbsbaits.com/sk
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ATTRACTAMINO

SBS atraktory sú životom a dušou výroby boilies. Tieto
produkty nemôžu byť ničím nahradené ani napodobnené.
Atrract Natural používajú lovci kaprov s úspechom už viac
ako 15 rokov, jedná sa o jeden z najdlhšie predávaných
atraktorov z produkcie SBS. Presné zloženie uchovávame
v tajnosti, ale prírodné ingrediencie zahŕňajú vitamíny,
proteíny a vysoko výživné a stimulujúce substancie v
tekutej forme. Jedna fľaštička Attrakt Natural vystačí pre
prípravu 5 kg boilies. Attract Natural môže byť základom
všetkých typov boilies pre celoročný lov.

SBS atraktory sú životom a dušou výroby boilies. Tieto
produkty nemôžu byť ničím nahradené ani napodobnené.
Attractamino je bohaté na aminokyseliny, na esencie z
pečene a sleziny, vitamíny, minerály a prírodné
ingrediencie. Vďaka tomuto skvelému zloženie je
Attractamino dlhodobo rybármi používané a teší sa
značnej popularite. Balenie attractamina obsahuje
dostačujúce množstvo pre prípravu 10 kg boilies. Vďaka
svojej neutrálny príchuti sa môže Attractamino pridávať
do všetkých typov boilies a je účinné po celý rok.

Balenie: 125 ml

Balenie: 250 ml

Príchuť: Natural

Príchuť: Natural

TEKUTÁ POTRAVA

ATTRACT NATURAL

ATTRACTAMINO PPC
SBS atraktory sú životom a dušou výroby boilies. Tieto
produkty nemôžu byť ničím nahradené ani napodobnené.
Attractamino PPC je dobre stráviteľné. Jeho základom je
PPC (phosphorylcolamine), silný kaprí atraktor, ktorý
vypúšťa veľmi lákavé signály na prĳímanie potravy.
Attractamino PPC je veľmi obľúbené, obsahuje čerstvú
pečeň, slezinu, aminokyseliny a rôzne minerály.
Attractamino PPC vytvára intenzívny mrak vône, ktorý na
kapry účinkuje absolútne neodolateľne. Odporúčané
dávkovanie je 20-60 ml na 1 kg zmesi boilies. Jeho
účinnosť je celoročná.

CORN STEEP LIQUOR
Corn Steep Liquor patrí medzi najobľúbenejšiu tekutú
potravu a je jedným z najlepších kaprích atraktorov za
posledné desaťročia. SBS je lídrom na trhu s kukuričnými
produkty a tento úspech je založený približne na 20
rokoch testovania a praktických skúsenostiach rybárov.
Corn Steep Liquor je derivát z máčených kukuričných zŕn
a výsledkom je silne aromatický sirup, ktorý na kapry
pôsobí úplne neodolateľne. Je vyrobený z 30
percentného podielu proteínov, aminokyselín, prírodných
rozpustných cukrov, esenciálnych vitamínov a minerálov.
Corn Steep Liquor je bezkonkurenčne najpopulárnejšou
prísadou CSL peliet.

Balenie: 250 ml
Príchuť: Natural

Balenie: 500 ml
Príchuť: CSL
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THE ORIGINAL
WHISKY LINK

THE TONIC
SBS atraktory sú životom a dušou výroby boilies. Tieto
produkty nemôžu byť ničím nahradené ani napodobnené.
Výsledky The Tonic produktu sú vynikajúce. Čisto
prírodný, organický, vo vode rozpustný zdroj potravy je
ideálny pre zvýšenie atraktivity boilies, alebo aj inej
nástrahy. Ak ho budete používať do kŕmnych zmesí, stačí
30 ml na 1 kg základnej zmesi. The Tonic značne zvýši
hodnotu každej zmesi a je celoročne účinným zdrojom
potravy a výborným atraktorom aj v tých najťažších a
studených vodách.

Balenie: 250 ml

Original Whiskey Link je prírodný sirup používaný na
výrobu whisky, ktorý obsahuje 40 percent rozpustných
proteínových extraktov, voľné aminokyseliny a cukry.
Obsahuje výnimočne silnú alkoholovú arómu, ktorá je
dobre známym a obľúbeným atraktorom kaprov a amurov.
Tento sirup hrá významnú úlohu pri výrobe rozpustného
boilies určeného pre zimný lov. Alkoholová zložka zabráni
kryštalizácii Gold Treasure Liquidu a podporuje dokonalé
rozpúšťanie boilies. Je doslova ideálnou tekutinou pre
namáčanie peliet, kukurici či iných zŕn. Je taktiež
dôležitou prísadou pre výrobu boilies. Vďaka alkoholovej
zložke láka kapr. Svojou arómou sa vôňa rozptýli do okolia
dokonca i vo veľmi chladných vodách.
Balenie: 500 ml

Príchuť: Natural

Príchuť: Alcoholic

7
CORN STEEP LIQUOR
FLAVOURED
Toto je ochutená verzia Corn Steep Liquor, ktorá je k
dostaniu v niekoľkých obľúbených príchutiach. Corn
Steep Liquor patrí medzi najobľúbenejšiu tekuú potravu a
je jedným z najlepších kaprích atraktorov za posledné
desaťročia. SBS je lídrom na trhu s kukuričnými produkty a
tento úspech je založený približne na 20 rokoch
testovania a praktických skúsenostiach rybárov. Corn
Steep Liquor je derivát z máčených kukuričných zŕn a
výsledkom je silne aromatický sirup, ktorý na kapry
pôsobí úplne neodolateľne. Je vyrobený z 30
percentného podielu proteínov, aminokyselín, prírodných
rozpustných cukrov, esenciálnych vitamínov a minerálov.
Pelety je vhodné zaliať CSL sirupom a nechať ich tam až
do zakrmovanie. Jedná sa o veľmi obľúbenú prísadu CSL
peliet z rady SBS atraktantov s príchuťou.

SPICY ROBIN RED
Tento produkt je tekutým potravinovým stimulátorom,
ktorý obsahuje originálny Robin Red koncentrát. Vďaka
korenistému charakteru je zárukou celoročných úspechov.
Tento produkt je špeciálne vyrobený pre plávanú a
feeder. Zaručene, ale zvýši úspešnosť všetkých techník,
pretože silne korenená chuť pôsobí na ryby veľmi
stimulujúcim účinkom. Ak ho skombinujete s Method Mix
rovnakej chuti a s rôznym druhom peliet, získate
excelentnú korenistú zmes.
Balenie: 500 ml
Príchuť: Spicy

Balenie: 500 ml
Príchuť: Cranberry, Fish & Liver, Frankfurter Sausage, Plum &
Shellfish, Shellfish, Squid & Octopus, Strawberry Jam, Sweet
Plum
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HOT & SPICY STIM MATCH
Tento silne korenistý potravinový stimulátor je skvelou
prísadou do krmítkových zmesí (method mixov) na jar a
jeseň. Tmavo zelená prísada tohto stimulátora znásobí
účinnosť kŕmnych gulí a zvýši ich lepivosť. Ak zmes
obohatíte aj o pelety, získate obzvláš účinný korenistý
mix. Spicy Stim Match sa perfektne hodí aj na dochutenie
samotných peliet či semien, pretože je výborným
stimulátorom.

PREMIUM SPOD JUICE
Tento špeciálny hustý sirup s extrémne vysokými
nutričnými hodnotami vyrobila firma SBS primárne pre
namáčanie semien a peliet, aby sa z nich stali ešte
lákavejšie návnady, alebo nástrahy. Namočením, do seba
vďaka vysokej hustote sirupu absorbujú jeho príchuť.
Spod Juice môžete pridávať aj do Method mixu, ak si
prajete vyrobiť silne lepivé gule. Deväť príchutí rady
Premium sú zárukou, že si určite vyberiete tú najlepšiu
príchuť pre každú situáciu a sezónu.

Balenie: 500 ml
Balenie: 1 l

Príchuť: Hot & Spicy

TEKUTÁ POTRAVA

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

FLUMINO
GROUNDBAIT MIXER

CSL GROUNDBAIT MIXER
SBS Corn Steep liquid (sirup) bol vyvinutý pre Match
Attract Groungbait Mix, a to v rovnakej príchuti.
Obsahuje živiny bohaté na bielkoviny, prírodné cukry,
voľné aminokyseliny, vitamíny a minerálne soli. Tieto
ingrediencie sú pre kapry obzvlášť lákavé. Záleží na vás, či
budete chcieť prípravok riediť vodou. Použiteľný je ako
neriedený, tak riedený v pomere 1:1 s vodou. CSL
Groundbait Mixer je vhodný na ochutenie peliet, ciest a
masových návnad.

Všetky súčasti balíčku World Record All In Flumino Box sú
dostupné aj jednotlivo, čo platí aj pre tekutý prípravok
Flumino Groundbait Mixer, dostupný v štyroch príchutiach
- dve odporúčame pre chladné vody, dve pre letné
rybárčenie. Tento výrobok bol vyvinutý výrobcom
základných nástrah ako súčasť balíka All In Flumino Box a
spolu s ostatnými výrobkami v balíčku sa vzájomne
dopĺňajú. Množstvo 500ml tekutiny postačí k namiešaniu
1kg kŕmnej zmesi. Konečný účinok zmesi je možné
znásobiť prípravkom Flumino Liquid Concentrate
Attractor. Jedná sa o fluoroscentnú tekutinu s vysokým
obsahom koncentrovaných aminokyselín. Postačí len pár
kvapiek prípravku na feeder, PVA sáčok či nástrahu.
Chcete dosiahnuť rýchle výsledky, voľte produkty
Flumino!

Balenie: 1 l
Príchuť: Ace Lobworm, Frankfurter Sausage, Match Special,
Shellfish, Squid & Octopus, Strawberry Jam, Tutti Frutti

Balenie: 1 l
Príchuť: Cranberry, Liver, Match Special, N-Butyric, Squid &
Octopus, Summer Pineapple, Undercover

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

PREMIUM PVA LIQUID

PREMIUM PVA
LIQUID REFILL

Technika PVA BAG sa osvedčila na mnohých súťažiach v love kaprov! Táto metóda pomohla mnohým tímom SBS dostať
sa na vrchol pódií! Základom úspechu PVA BAG je, že do vrecka PVA sú umiestnené dokonale harmonizujúce materiály
(pelety, kvapaliny atď.), Ktoré sú jedinečným spôsobom koncentrované priamo okolo nástrahy na háčik. Ak sú zaslúžene
populárne zmesi peliet PVA Bag Pellet naplnené PVA a dochutené prémiovými PVA tekutinami vhodnými pre ročné
obdobie a teplotu vody, môžeme zefektívniť už dobre fungujúcu metódu a urobiť nástrahu agresívnejšou! Ani u tohto
produktu by nám nemohlo chýbať známe ochutenie M1! Je to vlajková loď po celé desaťročia, je to jedinečne korenistá
chuť s prísadami, ktoré sú atraktívne pre ryby, čo je medzi rybármi v celej Európe známe meno. Sladké prémiové
kvapaliny PVA C1, Peach (Peach), Strawberry Jam (Strawberry Cream) a Lemon & Orange (Lemon-Orange) priťahujú
pozornosť vysokým obsahom aminokyselín a flumino, zatiaľ čo hviezdou letného rybolovu na horúcu vodu sú ryby, Ace
Lobworm. „Fungujúci“ s páchnucimi príchuťami. Aj keď sú všetky vrecká Premium Bag Liquids vhodné pre PVA, je
možné ich umiestniť nielen na PVA vak alebo PVA sieť, ale dokonca priamo na návnadu alebo na krmivo naplnené do
Method krmítka!
1L balenie je tak vyvinuté aby sa dalo ľahko naplnit pred tym zakúpené 200ml balenie
Balenie: 200 ml, Refill: 1 l
Príchuť: Ace Lobworm, C1, Lemon & Orange, M1, Peach,
Pineapple, Spice plum, Strawberry Jam
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EUROSTAR BOOST JUICE
Univerzálna hustá tekutina, ktorá poskytuje riešenie pre
mnoho situácií, pretože sa môže používať posypaná
peletami, boilies, magmixom alebo návnadou. S
návnadou priateľskou k PVA, vyrobenou z vysoko
kvalitných surovín, máme vysokú šancu chytiť ryby.
Balenie: 300 ml
Príchuť: Belachan, Cocoshell, Frankfurter Sausage, Garlic, Krill &
Chili, Pineapple, Squid & Octopus, Squid & Octopus & Mulberry,
Strawberry Jam, Tuna & Pineapple

sbsbaits.com/sk

CONCENTRATED
ROBIN RED

HCL BETAIN

Toto je originálny Robin Red koncentrát. Robin Red je
jedným z najlepších a vysokoúčinných prísad rady SBS.
Krajna pôvodu je Anglicko, kde ho miestni rybári
pridávajú do svojho boilies s veľkým úspechom už viac
ako 25 rokov. Robin Red používajú celoročne do
akýchkoľvek zmesí. Táto korenená prísada je bohatá na
vitamíny a minerály. Použitím 10% Robin Red do kŕmnych
zmesí a 20% Robin Red do ciest vytvoríte to, čo kapry
milujú.

Balenie: 200 g

Balenie: 300 g

Príchuť: Natural

Príchuť: Spicy

ATTRAKTORY

SBS betaín je 98% čistý, vysokostimulujúci práškový
prípravok podporujúci chuť kaprov. Je to jeden z
najosvedčenejších stimulátorov chuti, ktorý poznajú a
bežne používajú rybári po celom svete. Betaín sa využíva
v rybárskych krmivách už viac ako 30 rokov a jeho
výsledky a účinnosť pri love veľkých rýb sú viac než
presvedčivé. Betaín by rozhodne nemal chýbať v žiadnom
kvalitnom boilies, pretože boilies bez betaínu je
jednoznačne menej účinné. Teraz môžete kúpiť 250
gramové balenie betaínu za skvelú cenu. S použitím tejto
prísady je Váš rybársky úspech takmer zaručený.

THE EDGE EXTRACT
The Edge je rozpustný, chuťou a živinami nabitý stimulant
zahustený mikroživinami. Je doslova spúšťačom
intenzívneho kŕmenie. Má mierne kyslastú chuť a je
charakteristický svojou porézne zrnitou štruktúrou. S
ohľadom na intenzitu, ktorá stimuluje chute rýb, sú
možnosti jeho použitia takmer nekonečné. Edge
zdokonalia method mixy, cestá, kukuricu, boilies zmesi a
dokonca aj živé nástrahy.
Balenie: 150 g
Príchuť: Natural

FLAVATRACT & FLAVONE
Jedná sa o stimulátor chute do jedla od SBS, ktorý bude
k dispozícii už popri existujúcich stimulátorov s novou
príchuťou zvanou Chobotnica. Flavatract & Flavon je
prídavná látka vo forme prášku, ktorú možno použiť ako
hlavné lákadlo v mnohých základných zmesiach.
Obsahujú komplexne skupinu stimulátorov dodávajúcich
chuť k jedlu, k tráveniu, dochucovadlá a rôzne stopové
prvky. Tieto produkty sú výsledkom 15 rokov výskumu
tejto výnimočnosti, ktorá nám umožní uloviť viac kaprov
na breh a po rýchlom vyfotografovaní ich pustiť späť do
vody. Pridaním malého množstva týchto stimulátorov do
základnej zmesi, krmív, alebo pasty sa výrazne zvýši
hodnota Vašej nástrahy. Tieto výrobky sú veľmi
koncentrované, preto buďte opatrní s dávkovaním. 5 až 6
g príchute Flavatract a Flavon je dostačujúca pre 1 kg
základnej zmesi. Táto nová príchuť zvaná Chobotnica vo
forme prášku dosiahla mimoriadnych výsledkov aj v
súťažiach a pri SBS teste rybári dosiahli veľmi dobrí
výsledky.
Balenie: 100 g
Príchuť: Fish, Gold Top, Savoury, Squid & Octopus
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GREEN LIPPED
MUSSEL EXTRACT
Tento extrakt je vysokokoncentrovaný chuťový stimulátor
a je jedným z prirodzených potravinových zdrojov kapra.
Aj keď sa tento práškový extrakt získava zo sušených
slávok, jeho obsah a chuť sú veľmi podobné
sladkovodným mäkkýšom. Je to jeden z najúspešnejších
a najpopulárnejších chuť stimulujúcich koncentrátov a
mnohí rybári chytajúci kapry môžu tomuto produktu
poďakovať za ich fantastické výsledky. Jedná sa o zdroj
potravy s vysokým obsahom bielkovín, ktorému kapry
nemôžu odolať. Jeho štruktúra je veľmi porézna a zrnitá.
Môže byť pridaný k základnej zmesi a do pást, ale obohatí
každú návnadu. Mussel Extract Vám výrazne zvýši
hodnotu nástrahy.
Balenie: 100 g

KELP POWDER
Kelp Powder je výrobok zo sušených nórskych morských
rias. Vysoký obsah vitamínu E podporuje výraznú chuť a
vôňu, ktorá láka kapry. Tento chuťový stimulátor je veľmi
obľúbený v západnej Európe, ale dostáva sa do obľuby aj
v Česku a na Slovensku. Niektorí rybári pridávajú tento
chuťový stimulant do každého boilies. Jedná sa o veľmi
koncentrovaný výrobok, preto je dôležité dodržať
odporúčané dávkovanie.

Balenie: 200 g
Príchuť: Kelp

Príchuť: GLM
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BLACK PEPPER OIL

GARLIC OIL

Z dlhodobých výskumov vyplýva, že kapry milujú silné a
korenistú príchute. Black pepper Oil je olej určený
predovšetkým tým rybárom, ktorí si chcú s jeho pomocou
vyrobiť jedinečné návnady a nástrahy. Buďte však pri jeho
aplikácii veľmi opatrní, pretože je veľmi koncentrovaný a
predávkovaním by ste dosiahli opačného efektu. Black
pepper Oil je súčasťou nášho boilies M1. Práve tento olej
mu dáva zvláštny pikantný charakter.

Garlic Oil (cesnakový olej) je najrozšírenejšou a
najúspešnejšou prísadou pre lov kaprov. Bez ohľadu na
sezónu, alebo teplotu vody sa môžete na jeho veľmi
korenistú príchuť spoľahnúť. Je známym faktom, že kapry
naozaj milujú, ako pikantné príchute, tak aj cesnakovú
príchuť. Mimo to cesnak veľmi pozitívne ovplyvňuje
trávenie kaprov. Veľa rybárov používa cesnakovú príchuť
vo vodách s veľkým množstvom malých sumcov, pretože
tí cesnaku zrovna neholdujú. SBS Garlic Oil je silný
koncentrát. Buďte teda opatrní s dávkovaním, pretože ak
zmes predávkuje, bude mať prísada na rybu úplne odlišný
účinok. Túto fantastickú prísadu môžete použiť
kedykoľvek počas roka.

Balenie: 20 ml
Príchuť: Black Pepper

Balenie: 20 ml
Príchuť: Garlic

sbsbaits.com/sk

HIGH TASTE LIQUID
SWEETENER
High Taste Liquid Sweetener je veľmi sladké,
vysokokoncentrované prírodné sladidlo s výraznými chuť
stimulujúcimi vlastnosťami. Je všeobecne známe, že kapry
považujú sladkú chuť za prírodný zdroj potravy. Je to teda
nepostrádateľný komponentov sladkých zmesí. Primárne
odporúčame pridávať do boilies určeného pre jarnú a
jesennú sezónu. Sladká chuť korešponduje s jarnou
chuťou tŕstia, chalúh a vodných rastlín - sitina, na jeseň
zase kapry konzumujú vysoko energetický zdroj potravy
preto, aby sa zabezpečili na zimu.

LIQUID LIVER
Tento produkt je tekutou verziou pečeňového práškového
extraktu. Veľa rybárov ho používa ako nevyhnutný
komponent základných zmesí. Jeho jedinou nevýhodou je
to, že je pomernedrahý. Ako kompenzáciu vyvinula naša
firma SBS koncentrovaný pečeňový extrakt v tekutej
podobe. Jeho najväčšou výhodou je, že keď sa pridá do
vajíčok, alebo iného tekutého doplnku, rozloží sa v zmesi
rovnomerne. Liquid Liver je veľmi bohatý na
aminokyseliny a vitamíny. Testovali sme veľké množstvo
pečeňových extraktov, ale najväčšiu účinnosť preukázal
práve Liquid Liver. Ekonomické balenie obsahuje
dostatok tekutiny, aby vystačila na 12 kg základnej zmesi.
Liquid Liver je pre ryby neodolateľne príťažlivý.

Balenie: 50 ml
Balenie: 250 ml

Príchuť: Sweet

ATTRAKTORY

Príchuť: Liver

WINTERISED OMEGA
RED SALMON OIL

N-BUTYRIC ACID
Veľa rybárov už objavilo pozitívne účinky N-Butyric Acid –
kyseliny maslovej, prípadne srvátky. N-Butyric Acid
povzbudzuje chuť a vzniká v procese mliečneho kvasenia
kukurice. Je to jedna z nepostrádateľných prísad toho
najkvalitnejšieho boilies. S touto prísadou nakladajte
veľmi opatrne, pretože je veľmi koncentrovaná. K
dosiahnutiu požadovaného efektu stačí pridanie niekoľko
kvapiek. N-Butyric Acid je veľmi účinný vo vodách, kde sú
ryby zvyknuté kŕmiť sa kukuricou a zvlášť atraktívny je pre
amury, ktorí túto kyslú príchuť doslova milujú. Ak sa teda
chystáte na amury, môžete zriedený N-Butyric Acid –
kyselina maslová použiť aj ako dip.
Balenie: 20 ml
Príchuť: Very Sour

Red Salmon Oil je jedným z najlepších olejov, ktorý
obohatí vaše zmesi a nástrahy tak budú zaručene
úspešné. Je skvelý v letných obdobiach, ale je
bezkonkurenčný v chladných vodách. Oproti iným olejom
nemá totiž tendenciu v chladných vodách tuhnúť.
Znamená to, že aj vo vodách pod 8 st. C sa okolo
návnady a nástrahy uvoľňuje a tvorí pachový mrak. Že olej
netuhne, o tom sa môžete presvedčiť sami: stačí v malej
nádobe olej vložiť do chladničky a po niekoľkých
hodinách jeho konzistenciu skontrolovať. Ak si chcete
pripraviť naozaj kvalitné boilies do chladných vôd,
kombinujte ho s príchuťami EA radu. Príchute na báze
etylalkoholu skombinované s týmto rybím olejom sú
jedinečným lákadlom pre vody s teplotou medzi 4-8 st. C.
Winterised Omega Red Salmon Oil je z 98 percent
stráviteľný a vo svojej kategórii bezkonkurenčný. Tento
rybí olej je použiteľný celoročne.
Balenie: 500 ml
Príchuť: Red Salmon

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

GOLD TREASURE
SBS Gold Treasure je špeciálna prísada určená na výrobu
rozpustného boilies. Je k dostaniu v novom
ekonomickom litrovom balení (okrem obľúbeného 225 ml
balenia). Nová litrová fľaša je určená predovšetkým pre
tých rybárov, ktorí si vyrábajú rozpustné boilies. Toto
množstvo je dostačujúce pre 4 kg zmesi. V posledných
dvoch rokoch sa stalo rozpustné bolies jedným z
najúspešnejších produktov SBS. Gold Treasure vykazuje
vynikajúce výsledky pri love na veľmi zarybnených
vodách. Po kontakte s vodou rozpúšťa niektoré zložky
nástrahy, a tá okolo seba vytvorí veľmi príťažlivý voňavý
mrak. Rozpustné boilies sa vyrábajú bez varenia. Vďaka
dvom rôznym príchutiam na ne môžete chytať po celý
rok.

GOLD TREASURE SPICY
Tato červeně zabarvená přísada je stejná jako tradiční
Gold Treasure s jedním rozdílem – obsahuje Robin Red.
Gold Treasure spolu s tímto kořeněným atraktorem má
velmi silný lovný účinek. Šíří kolem sebe speciální
kořeněno-kukuřičnou vůni. Téměř každý zkušený rybář ví,
jak důležitou roli hrají v úspěšném lovu právě tyto dvě
přísady. V Gold Treasure Spicy jsou tyto dvě extrémne
důležité vůně smíchané. Gold Treasure Spicy si oblíbili
především feederaři a milovníci plavané, protože tímto
“džusem” můžete ochutit i pelety či semínka.

Balenie: 225 ml, 900 ml
Príchuť: Spicy
Balenie: 225 ml, 900 ml
Príchuť: Corn
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SPECIAL POP UP MIX
Tento produkt firma SBS vyvinula preto, aby potešila
fanúšikov domácej výroby boilies. Okrem doma
vyrobeného boilies na základe individuálnych receptúr si
za pomoci tejto zmesi môžete vyrobiť unikátne plávajúce
boilies. Procedúra je veľmi jednoduchá. Stačí len dodržať
správne dávkovanie. Pridajte 50 percent Groundmixu do
50 percent Pop Up mix – 100 gramov Pop Up Mixu na
100 gramov Groundmixu. Pridajte do zmesi obvyklé
množstvo aditív a príchutí, vypracujte cesto a z neho
vytvorte boiliesové gule, prípadne môžete zvoliť aj iný
tvar. Polotovar nechajte niekoľko hodín odpočívať. Doba
odpočinku je veľmi dôležitá, pretože Pop Up Mix
absorbuje príchute a aditíva pomalšie než ste zvyknutí. Po
niekoľkohodinovom odpočinku povarte gule po dobu 2
minút. A doma vyrobené Pop Up (tzn. plávajúce) boilies
je hotové. Teraz už potrebuje iba vyschnúť. Minimálna
doba sušenia sú 3 dni. Vyrobte si jedinečné plávajúce
boilie zo Special Pop Up Mix a majte radosť z rýb, ktoré
na ne zaberú!

CORK POWDER
Stále viac rybárov sa prikláňa ku koncepcii vysoko
vyvážaných (Wafter) nástrah. Aj medzi našimi hotovými
výrobkami nájdete Wafter Boilies. Ak si chcete podobný
produkt vyrobiť doma pomocou SBS základných prísad,
budete k tomu potrebovať korkový prášok. S takto
vyváženými nástrahami budete oveľa úspešnejší v
mnohých zdanlivo nepredstaviteľných a
bezvýchodiskových situáciách. Táto nástraha je
najúčinnejšia, ak sa jej hustota vo vode blíži takmer k
nule. Ak ju umiestnite do vody, klesá a citlivo reaguje aj
na najmenšie prúdenie vody.
Balenie: 1 l
Príchuť: Natural

Balenie: 200 g
Príchuť: Natural

sbsbaits.com/sk

FLUMINO LIQUID
CONCENTRATE

LIQUID MOLASSES

(VERTICAL, HORIZONTAL)

Medzi rybármi, ktorí lovia kapry je melasa jedna z
najpoužívanejších tekutých prísad. Jej efekt, podporujúci
chuť do jedla, je známy už dlho. Vďaka vysokému obsahu
cukru zmení všetky typy základných zmesí, alebo nástrah
v neodolateľné pochúťky, či už je používaná samostatne,
alebo zmiešaná s inými prísadami. Kapry si obľúbia obe
príchute, sladkú aj ostrú, takže výborných výsledkov je
možné dosiahnúť s produktmi radu Robin Red. Ak
vyrábate vlastné boilies, môžete väčšiu atraktivitu
dosiahnúť pridaním 30-60ml tekutej melasy do výslednej
zmesi. Melasa je vhodná aj do cesta, vylepšuje jeho
štruktúru, drží cesto pohromade a uľahčuje jeho
spracovanie.
Balenie: 500 ml

Možno najdôležitejším členom rady Flumino je
fluorescentný tekutý koncentrát s vysokým obsahom
aminokyselin. K dostaniu sú dva druhy koncentrátu,
vzájomne sa líšiace svojimi vlastnosťami-HORIZONTÁLNE
sa rozptyľuje po dne vodnej nádrže a VERTIKÁLNE
pracuje v celej výške vodného stĺpca. Horizontálny typ
odporúčame pre zakrmovanie na dne a je potrebné ho
nakvapkať priamo na nástrahy. Najlepšie výsledky s
vertikálnym typom dosiahnete nakvapkaním koncentrátu
na PVA sáčok, alebo krmivo. Ak sa ryby nachádzajú v
strednej hĺbke, je možné ich nalákať ku dnu nakvapkaním
vertikálneho koncentrátu na PVA sáčok. Tu je potrebné
zdôrazniť, že nakvapkaním koncentrátu priamo na
nástrahu znižujete jeho účinnosť. Nami vyššie odporúčané
metódy sú preukázateľne účinnejšie. Ak chcete dosiahnuť
naozaj rýchlych výsledkov, používajte výrobky Flumino.

Príchuť: Sweet

Balenie: 20 ml
Tulajdonság: vertikális, horizontális

ATTRAKTORY

Príchuť: Natural

GERANIUM
ESSENTIAL OIL

BERGAMOT
ESSENTIAL OIL

Olej z pelargónie (Geranium) pochádza z Číny, Južnej
Afriky a Egypta. Esenciálny olej získaný z rastliny
pelargónie sa vyznačuje špecificky jemnou citrónovou
vôňou. Je to jeden z najúčinnejších prírodných
esenciálnych olejov používaných na lov kaprov. Veľmi
dobre sa hodí ku sladko voňajúcim zmesiam. Rovnako
ako u bergamotového oleja, do zmesi stačí pridať iba pár
kvapiek.

Strom Bergamot pochádza z tropických oblastí Ázie, ale v
súčasnosti rastie aj v Španielsku a Taliansku. Olej sa
vyrába lisovaním plodov stromu bergamot. Má príjemnú
vôňu pripomínajúcu čerstvé ovocie. Má nižšiu hustotu ako
voda, preto sa vo vode ľahko rozptyľuje. Jedná sa o
vysoko koncentrovaný esenciálny olej, takže k výrobe
boilie stačí niekoľko kvapiek. Dbajte na odporúčané
dávkovanie!

Balenie: 20 ml

Balenie: 20 ml

Príchuť: Geranium

Príchuť: Bergamot

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro
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20+ PREMIUM
READY-MADE BOILIES

PREMIUM
READY-MADE BOILIES

Novinka roku 2012! Nebudeme tajiť, že séria SBS 20+
vznikla iba preto, aby sme uspokojili nároky pre lov tých
najväčších kaprov. Spoločnosť testovala tieto výrobky
počas najväčších pretekov v love kaprov na svete na WCC
vo Francúzku v roku 2011 a taktiež na jazere
Rainbow.Vďaka špeciálnej prísade pridanej do receptúry
dokážu tieto boilies aj na vodách s vysokým výskytom
bielej ryby vydržať vo vode v celku až 72 hodín. Kvôli
veľmi hodnotným zložkám, ktoré séria 20+ obsahuje a
neustále ich vylučuje do vody. Vzbudzuje v kaproch
potrebu prĳímať potravu aj vtedy, keď ju akurát
nevyhľadáva. Pre tých rybárov, ktorý majú skúsenosti s
lovom kapitálnych kaprov je popri kvalite
neodmysliteľnou vlastnosťou aj silná odolnosť voči
nájazdom bielej ryby. Ak vyhľadávate prírodné vody s
nižším výskytom rýb, alebo sú vaším cieľom naozaj
kapitálne kusy, je pre vás voľba 20+ Premium boilies
absolútne ideálna.

SBS už tradične venuje veľa energie vývoju nových
výnimočných kvalitných výrobkov. Trieda Premium sa
medziročne rozrastá len o 1 - 2 produkty. To poukazuje na
skutočnosť, že zaradiť sem sa podarí len receptúram,
ktoré patria medzi úplnú špičku a fungujú naozaj
spoľahlivo. Do tejto triedy patria ďalej príchute Bio Big
Fish a v Anglicku už roky obľúbené Ace Lowborm, ktoré
sa stali v Anglicku a v Nemecku nástrahy číslo jedna.K
týmto výrobkom môžeme priradiť aj radu M ( monument )
a AV ( avenue ). Asi všetci sme registrovali fantastický
úspech nástrahy M1, keď si s ňou v roku 2009 vychytal
svetový rekord Rob Hales. Jeho lysec z jazera Rainbow
vážil 40,8 kg. Triedu premium doplňujú aj produkty: All
Season Corn a Fruit & Nut. Ako novinka pre rok 2012 sa
stala príchuť Phaze1, ktorá bola v predaju v Anglicku už
dávnejšie a dosahovala tam vynikajúce výsledky. Kvôli
sladkastej základnej chuti si ju rybári obľúbili hlavne pri
love v chladnej vode.

Balenie: 1 kg, 5 kg

Balenie: 1 kg, 5 kg

HOTOVÉ BOILIES

Veľkosť: 20 mm, 24 mm, 30 mm
Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

Veľkosť: 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm
Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

PREMIUM
READY-MADE BOILIES
150 GR
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 g
Veľkosť: 20 mm
Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1

SOLUBLE PREMIUM
READY-MADE BOILIES
Trieda Solube Premium je dostupná vo všetkých
príchutiach aj v balení 250g. Toto malé balenie je
perfektná voľba pre rybárov, ktorí nemajú skúsenosti s
efektivitou tohto produktu a chcú si kúpiť menšie balenie.
Balenie obsahuje mix vo veľkostiach 16mm, 18mm aa
20mm, čo zaručuje, že rybár si môže zvoliť požadovanú
veľkosť nástrahy podľa situácie.
Upozornenie! Toto boilies skladujte v suchu, v opačnom
prípade sa môže naštartovať proces rozpúšťania.
Balenie: 1 kg, 5 kg
Veľkosť: 20 mm
Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

EUROSTAR
READY-MADE BOILIES

EUROSTAR READY-MADE
BOILIES + 50 ML 3 IN ONE
TURBO BAIT DIP

Eurostar je cenovo najdostupnejšou hotovkou boilies SBS
s receptom, ktorá získala svoje konečné zloženie za
mnoho rokov na základe skúseností európskych testerov.
Z veľmi kvalitnej zmesi kvalitných surovín obsahujú boilies
všetky základné ingrediencie, ktoré kapor potrebuje pri
konzumácii potravín. Môžete si vybrať s príchutí od
sladkých až po páchnuce , pomôže Vám aj tabuľka pri
výbere podla daného ročného obdobia.

SBS ponúka k niektorým vybraným príchutiam v 1 kg
balení Eurostar boilies ako bonus Dip 3 v 1 Turbo Bait
Dip. Ten má rovnakú príchuť ako vybrané boilies, výrazne
zvýši príťažlivosť tejto nástrahy, čo ocenia obzvlášť tí
rybári, ktorí majú možnosť stráviť pri vode len obmedzene
krátku dobu. Nadipované boilies vo vode neustále
uvoľňujú príchuť a aromatické látky, ktoré kapra
vyprovokujú k prĳímaniu potravy.

Balenie: 1 kg, 5 kg

Balenie: 1 kg

Veľkosť: 16 mm, 20 mm

Veľkosť: 20 mm

Príchuť: Belachan, Cocoshell, Cranberry, Cranberry & Black
Caviar, Fish & Liver, Frankfurter Sausage, Garlic, Green Crab, Krill
& Chili, Pineapple & Banana, Plum & Shellfish, Scopex, Shellfish
Concentrate, Squid & Octopus, Squid Octopus & Strawberry
Jam, Strawberry Jam, Sweet Plum, Tutti Frutti

Príchuť: Belachan, Cocoshell, Cranberry, Cranberry & Black
Caviar, Fish & Liver, Frankfurter Sausage, Garlic, Green Crab,
Pineapple & Banana, Plum & Shellfish, Scopex, Shellfish
Concentrate, Squid & Octopus, Squid Octopus & Strawberry
Jam, Strawberry Jam, Sweet Plum, Tutti Frutti
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EUROSTAR
READY-MADE BOILIES
150 GR

SOLUBLE EUROSTAR
READY-MADE BOILIES

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.

Rozpustná verzia receptúry Eurostar boilies je vyrobená
bez pridania vajíčok. Jeho zloženie je úplne rovnaké ako
vo varenej verzie, ale vajce sú nahradené prísadou Gold
Treasure. Medzi oboma boilies je však obrovský rozdiel.
Rozpustná verzia sa vyrába bez varenia, takže cenné a
dôležité látky zostanú v boilies bez ich straty. Výsledkom
je, že okolo návnady sa vytvára veľa výživných látok, ktoré
podnecujú ku kŕmeniu aj menej hladného kapra.
Rozpustnosť závisí podľa teploty vody . (od 2 do 6h.)

Balenie: 150 g
Veľkosť: 20 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Krill & Chili, Squid & Octopus,
Strawberry Jam

Balenie: 1 kg, 5 kg
Veľkosť: 20 mm
Príchuť: Belachan, Cocoshell, Cranberry, Cranberry & Black
Caviar, Fish & Liver, Frankfurter Sausage, Garlic, Green Crab, Krill
& Chili, Plum & Shellfish, Shellfish Concentrate, Squid &
Octopus, Squid Octopus & Strawberry Jam, Strawberry Jam,
Sweet Plum

sbsbaits.com/sk

HOTOVÉ BOILIES

FLUMINO
READY-MADE BOILIES

SOLUBLE FLUMINO
READY-MADE BOILIES

Rád by si vyskúšal takú nástrahu, ktorá je naozaj veľmi
účinná ale zároveň si ju môže dovoliť zaplatiť ktorýkoľvek
rybár? Ak áno, stojí za pokus vyskúšať najnovšieho člena
Flumino produktov! Očakávame, že flumino boiles sa
stane obľúbené pre mnohých, veď jeho základom je tak
dobre známi Flumino Groundbait, ktorý už mnohokrát
dokázal svoje kvality. Do zmesi sa dostali samozrejme aj
také prísady, ktoré SBS s obľubou používa aj pri iných
nástrahách. Varenú verziu Flumino Boilies je najlepšie
využiť na vodách, ktoré sú silno zarybnené. Je veľmi
dôležité poznamenať, že s týmito boilies dosiahneme
naozaj veľmi rýchleho výsledku, ale môžu sa s ním ryby po
čase nasítiť. Flumino Boilies je nástraha určená a
bezkonkurenčná na jednodňovú prípadne niekoľko
hodinovú výpravu za rybami. Ak chcete dosiahnuť
výsledky naozaj rýchlo, zvoľte si produkty Flumino.

Je rozpustná verzia Flumino boilies. Rád by si vyskúšal
takú nástrahu, ktorá je naozaj veľmi účinná ale zároveň si
ju môže dovoliť zaplatiť ktorýkoľvek rybár? Ak áno, stojí za
pokus vyskúšať najnovšieho člena Flumino produktov!
Očakávame, že flumino boiles sa stane obľúbené pre
mnohých, veď jeho základom je tak dobre známi Flumino
Groundbait, ktorý už mnohokrát dokázal svoje kvality. Do
zmesi sa dostali samozrejme aj také prísady, ktoré SBS s
obľubou používa aj pri iných nástrahách. Varenú verziu
Flumino Boilies je najlepšie využiť na vodách, ktoré sú
silno zarybnené. Je veľmi dôležité poznamenať, že s
týmito boilies dosiahneme naozaj veľmi rýchleho
výsledku, ale môžu sa s ním ryby po čase nasítiť. Soluble
Flumino Ready-Made boilies je nástraha určená a
beukonkurečná na na jednodňovú prípadne niekoľko
hodinovú výpravu za rybami. Ak chcete dosiahnuť
výsledky naozaj rýchlo, zvoľte si produkty Flumino.

Balenie: 1 kg

Balenie: 1 kg

Veľkosť: 20 mm

Veľkosť: 20 mm

Príchuť: Pineapple, Squid & Octopus

Príchuť: Pineapple, Squid & Octopus

EUROBASE
READY-MADE BOILIES

SOLUBLE EUROBASE
READY-MADE BOILIES

Kvalita dostupná všetkým rybárom za prĳateľnú cenu!
Vieme, že veľa kaprovcov čaká na okamih, keď SBS
zasiahne trh dostupným produktom pre každého. S týmto
produktom je samozrejme zaručená aj kvalita SBS! Mnohí
sa môžu oprávnene pýtať: ako je takáto prĳateľná cena
možná bez toho, aby to všetko viedlo k výraznému
zhoršeniu kvality? Odpoveď je jednoduchá:
experimentovanie, vývoj a neustále testovanie. Je pravda,
že najdrahšie doplnkové látky v SBS nepatria medzi
prísady, ale podarilo sa nám zostaviť ľahko stráviteľnú
návnadu, ktorá funguje dobre aj na dlhšie dni rybolovu.
Je dôležité si uvedomiť, že príchute použité v tejto
návnade sú rovnaké ako príchute dobrej kvality používané
pri výrobkoch s vyššou cenou! Túto návnadu odporúčame
predovšetkým v situáciách, keď sa pripravujeme na
nekonkurenčný rybolov alebo v situáciách, keď je
zaručené kŕmenie veľkého množstva! Pre túto návnadu je
možné uvažovať o veľkej vodnej ploche, intenzívne
inštalovanej nádrži, rieke a všetkých druhoch rybárskej
vody. Ak lovíte niekoľko dní alebo na veľkej prírodnej
vode, vezmite s sebou boilie EuroBase Ready-Made!
Myslíte si, že to stojí za vyskúšanie?

Kvalita dostupná všetkým rybárom za prĳateľnú cenu!
Vieme, že veľa kaprovcov čaká na okamih, keď SBS
zasiahne trh dostupným produktom pre každého. S týmto
produktom je samozrejme zaručená aj kvalita SBS! Mnohí
sa môžu oprávnene pýtať: ako je takáto prĳateľná cena
možná bez toho, aby to všetko viedlo k výraznému
zhoršeniu kvality? Odpoveď je jednoduchá:
experimentovanie, vývoj a neustále testovanie. Je pravda,
že najdrahšie doplnkové látky v SBS nepatria medzi
prísady, ale podarilo sa nám zostaviť ľahko stráviteľnú
návnadu, ktorá funguje dobre aj na dlhšie dni rybolovu.
Je dôležité si uvedomiť, že príchute použité v tejto
návnade sú rovnaké ako príchute dobrej kvality používané
pri výrobkoch s vyššou cenou! Túto návnadu odporúčame
predovšetkým v situáciách, keď sa pripravujeme na
nekonkurenčný rybolov alebo v situáciách, keď je
zaručené kŕmenie veľkého množstva! Pre túto návnadu je
možné uvažovať o veľkej vodnej ploche, intenzívne
inštalovanej nádrži, rieke a všetkých druhoch rybárskej
vody.

Balenie: 1 kg
Veľkosť: 20 mm, 24 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Garlic, Krill, Squid & Octopus,
Squid & Octopus & Mulberry, Strawberry Jam, Tigernut

Balenie: 1 kg
Veľkosť: 20 mm, 24 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Garlic, Krill, Squid & Octopus,
Squid & Octopus & Mulberry, Strawberry Jam, Tigernut

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro
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CORN SHAPED
POPPER BOILIES

SOLUBLE CORN SHAPED
POPPER BOILIES

Špeciálne malé boilies v tvare kukurice (8-10 mm)
vyvinulo SBS súčastne pre jemné techniky a rovnako aj lov
kapitálnych rýb. Boilies vyzerá ako kukurica a je vyrobené
z totožných surovín ako to najkvalitnejšie boilies V predaji
je vo forme potápavej aj plávajúcej a ponúka mnoho
kombinácií v predkladaní nástrah. Toto boilies má veľmi
charakteristickú vôňu a vďaka vysokému obsahu N-Butyric
Acid je neodolateľnou pre kapre a amure. Naši testeri
dosahovali s týmto boilies vynikajúce výsledky aj v
studenej vode. Bezkonkurenčne fungovalo pri zimnom
love v príchuti White Pepper Corn.

Popularita boilies v tvare kukurice vyvinutého
spoločnosťou SBS je ohromujúca. Od tohto roku bude
verzia popper k dispozícii aj v rozpustnej verzii, ktorú
môžu úspešne používať rybári aj rybári. Neuveriteľná
príťažlivosť v malom návnade!

Balenie: 40 g

Farby: ananás (ananás) - fluro žltá, jahodový džem (jahodový
krém) fluro červená, kukurica biela paprika (biele korenie) - fluro
biela, M1 (pikantná) - fluro červená, kukurica (kukurica) - fluro
žltá, chobotnica a chobotnica ) - fluro žltá, Peach - fluro ružová,
Lemon & Orange (citrónovo -oranžová) fluro oranžová

Veľkosť: 8, 10 mm

NÁSTRAHY

Príchuť: C2, C3, Corn, Krill & Halibut, Lemon & Orange, M1, M4,
Peach, Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam, White
Pepper Corn

Balenie: 20 g
Veľkosť: 8, 10 mm
Príchuť: Corn, Lemon & Orange, M1, Peach, Pineapple, Squid &
Octopus, Strawberry Jam, White Pepper Corn

CSL HOOKER POP UPS

EURO SHELF LIFE
POP UPS
40 GR

CSL Hooker Pop Up je hybridné plávajúce boilies v tvare
Peliet. Obsahuje vysoké množstvo tekutého kukuričného
atraktoru ( CSL ), rozpustné atraktory vyvolávajúce u
kaprov potrebu prĳímať potravu a betain. Z polovice je to
zmes boilies a z polovice zmes prísad na výrobu CSL
peliet. Široká škála príchutí robí túto nástrahu účinnú a
kvalitnú všetky ročné obdobia. Iideálnou kombináciou je
pri love na plávajúce CSL Hooker Pop Up zakrmovať
potápavými CSL peletami. V každom balení CSL Hooker
Pop Up je pribalený 25 ml roztok rovnakej príchuti ako
samotné Pop Up. Roztok je vhodné na pelety naliať a
nechať pôsobiť 24-48 hodín pred lovom.

Séria Pop Up obľúbenej produktovéj rodiny Eurostar,
ktorá púta pozornosť širokou škálou chutí a mimoriadne
výhodnými cenami! Táto návnada si zachováva svoje
plávajúce vlastnosti extrémne dlho! Experimentom
dokázaný minimálny čas plávania je 48 hodín! Vďaka
svojej mimoriadne masívnej štruktúre odoláva bielej ryby,
takže si môžeme byť istí, že návnada bude až do príchodu
prvej väčšej ryby v perfektnom stave. V kombinácii s
dipom CSL Session na lov v studenej vode a dipom 3 v 1
Turbo Bait na teploty vody nad 10 stupňov Celzia
môžeme výrazne zvýšiť naše šance na úlovok!
Balenie: 40 g
Veľkosť: 14 mm, 16, 18, 20 mm
Príchuť: Belachan, Cocoshell, Frankfurter Sausage, Garlic, Squid
& Octopus, Strawberry Jam

Balenie: 100 g
Veľkosť: 16 mm
Príchuť: Black Caviar, Cranberry, Fish & Liver, Frankfurter
Sausage, Green Crab, Pineapple & Banana, Plum & Shellfish,
Shellfish Concentrate, Squid & Octopus, Strawberry Jam, Tutti
Frutti

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

SOLUBLE FLUMINO
POP UPS

FLUMINO POP UPS

Tento produkt je identický s tým, ktorý sa nachádza v All
In Flumino Boxe, ale tak ako ostatné Flumino výrobky, je
možné ho dostať aj samostatne. Vyrába sa v dvoch
príchutiach: Pineapple ( ananás ) a Squid & Octopus (
kalamár & chobotnica ). Zaujímavosťou tejto nástrahy je,
že popri dobrých rozpustných vlastnostiach a
kontrastných sfarbeniach je obohatená o veľké množstvo
aromatických zložiek. Tieto tri vlastnosti radia túto
nástrahu medzi maximálne účinné. Na intenzívne
zarybnených vodách budete rozhodne úspešnejší s
požitím týmto nástrah. Dostupné sú v 16 mm prevedení.
Sú použiteľné nie len v kombinácii s Flumino produktami,
ale výnimočne fungujú aj s použitím niektorého z Method
Mixov či Groundbaits Mixov. Ak chcete rýchlo dosiahnuť
výsledok, použite produkty Flumino!

Produkt je identický s obsahom All In Flumino Box, avšak
tak isto ako všetky produkty série Flumino, dajú sa dostať
aj samostatne. Dostupné sú v dvoch príchutiach,
Pineapple ( ananás ) a Squid & Octopus ( kalamár &
chobotnica ). Vďaka tejto nástrahe sa podarilo vytvoriť aj
svetový rekord. Odlišujú sa od nich v samotnom zložení a
aj v schopnosti nadnášať. Prejavujú sa väčšou nadnášacou
silou a sú tvrdšie aby lepšie odolali okolitým vplyvom. V
balení sú tri rôzne priemery, čím môžete použiť vhodnú
veľkosť k veľkosti použitého háčika. Sú použiteľné nie len
s Flumino produktami, ale výborne fungujú aj v
kombinácií s niektorým z Method Mixov či Groundbaits
Mixov. Ak chcete rýchlo dosiahnuť dobrý výsledok,
použite produkty Flumino!

Balenie: 100 g

Balenie: 100 g
Veľkosť: 10, 12, 14 mm

Veľkosť: 16 mm

Príchuť: Pineapple, Squid & Octopus

Príchuť: Pineapple, Squid & Octopus
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FLURO POP UPS

FLURO POP UPS
10 MM

Jedná sa o mimoriadne pestrofarebnú plávajúcu návnadu!
Kapor je notoricky zvedavá ryba a často nedokáže
prekonať svoju zvedavosť. Ak sa chystáme na návnadu s
Fluro Pop Upp, návnada vynikne od ostatných návnad
živým fluoreskovaním, čím priťahuje záujem kaprov. Na
základe tohto pozorovania veľa ľudí používa túto návnadu
efektívne! Fluro pop up ananás (ananás) je jednou z
najúčinnejších návnad na lov kaprov, ktoré sa vznášajú 2-3
cm zdola na vlasových folikuloch! Nové farby a príchute v
rade ponúkajú ďalšie možnosti pri použití nástrah Fluro
Pop Up.

Obľúbená a veľmi žiadaná je Hi Vis Fluro Pop Up rodina a
to séria malých návnád, ktoré disponujú s najúčinejšími
chuťami a pritom upozorňujeme na seba s mimoriadne
nízkymi cenami ! pokiaľ použĳeme Hi Vis Fluro Pop Up
medzi kŕmením vynikne svojimi fluo vlastnosťami a tým
spôsobí vyšší záujem kaprov. Na základe týchto
skutočnosti , mnoho Rybárov úspešne používajú túto
nástrahu .Populárna produktová rada Hi Vis Fluro Pop Up
je malé Balenie.Séria, ktorá má najúspešnejšie príchute a
upozorni na seba rozumnou cenov! Hi Vis je naša
nástraha,fluorescenciou bude vyčnievať nad ostatnými
nástrahami.

Balenie: 100 g

Balenie: 20 g

Veľkosť: 10, 12, 14 mm, 16, 18, 20 mm

Veľkosť: 10 mm

Príchuť: Bananarama, Cranberry, Frankfurter Sausage, Garlic,
Lemon & Orange, Peach, Pineapple, Shellfish, Squid & Octopus,
Strawberry Jam

Príchuť: Frankfurter Sausage, Garlic, Lemon & Orange, Peach,
Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam

sbsbaits.com/sk

SOLUBLE FLURO POP UPS
10 MM

FLURO POP UPS
14 MM
Malá séria populárnej produktovej rady Hi Vis Fluro Pop
Up, ktorá upúta pozornosť najúspešnejších chutí a
mimoriadne prĳateľných cien! Ak sa chystáme na návnadu
s Hi Vis Fluro Pop Upp, návnada vynikne od ostatných
návnad živou fluorescenciou, čím priťahuje záujem kaprov.
Na základe tohto pozorovania veľa ľudí používa túto
návnadu efektívne!
Balenie: 40 g
Veľkosť: 14 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Garlic, Lemon & Orange, Peach,
Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam

Fantastická novinka v Hi Vis Fluro Pop Up lákacej lákacej
rodine, ktorá pláva a rozpúšťa sa tiež! Myšlienka nie je
nová, pretože tieto dve funkcie boli kombinované už pre
lety Soluble Premium Pop Ups. Rozpustný Hi Vis Fluro
Pop Up nám dáva príležitosť byť efektívny aj v tých
bezmocných situáciách. Odporúča sa predovšetkým pre
intenzívne rozmiestnené vody a rybolov v studenej vode.
V týchto situáciách je táto návnada takmer
neprekonateľná! Pri teplotách vody pod 12 stupňov
Celzia môžeme túto skvelú návnadu použiť kdekoľvek! V
lete sa však zdržujte vo verzii NEVYŠKODŇUJÚCE popup vo vodách s príliš silnou zásobou sebastesov a
trpasličích sumcov! Vyskúšajte túto návnadu, pretože s
ňou môžete byť efektívny aj v tých najextrémnejších
podmienkach!
Balenie: 20 g
Veľkosť: 10 mm

NÁSTRAHY

Príchuť: Garlic, Lemon & Orange, M1, Peach, Pineapple, Squid
& Octopus, Strawberry Jam

SOLUBLE FLURO
POP UPS
14 MM
Fantastická novinka v Hi Vis Fluro Pop Up lákacej lákacej
rodine, ktorá pláva a rozpúšťa sa tiež! Myšlienka nie je
nová, pretože tieto dve funkcie boli kombinované už pre
lety Soluble Premium Pop Ups. Rozpustný Hi Vis Fluro
Pop Up nám dáva príležitosť byť efektívny aj v tých
bezmocných situáciách. Odporúča sa predovšetkým pre
intenzívne rozmiestnené vody a rybolov v studenej vode.
V týchto situáciách je táto návnada takmer
neprekonateľná! Pri teplotách vody pod 12 stupňov
Celzia môžeme túto skvelú návnadu použiť kdekoľvek! V
lete sa však zdržujte vo verzii NEVYŠKODŇUJÚCE popup vo vodách s príliš silnou zásobou sebastesov a
trpasličích sumcov! Vyskúšajte túto návnadu, pretože s
ňou môžete byť efektívny aj v tých najextrémnejších
podmienkach!

MINI FLURO POP UPS
Ľahko navliekateľné mini pop up s extra silnými
nadnášacími schopnosťami sú najlepšou voľbou tých dní,
keď je nutné úplne zjemniť montáže. Pre techniku method
feeder je to neodmisliteľná nástraha.
Balenie: 20 g
Veľkosť: 8 mm
Príchuť: Cranberry, Frankfurter Sausage, Garlic, Lemon &
Orange, Mango, N-Butyric, Natural, Peach, Pineapple, Squid &
Octopus, Strawberry Jam

Balenie: 40 g
Veľkosť: 14 mm
Príchuť: Garlic, Lemon & Orange, M1, Peach, Pineapple, Squid
& Octopus, Strawberry Jam

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

SOLUBLE MINI METHOD
POP UPS

MINI METHOD POP UPS
Nové mini návnady na prednej strane, zvlášť pre tých,
ktorí používajú techniku kŕmenia metódami! V návnadách
Mini Method Pop Up sme kombinovali tri dôležité prvky
(malá veľkosť, plávajúci prvok a tvar činky), ktoré
prechádzajú úspešným ukončením rybolovu! Počas
spracovania je nevyhnutné používať malé návnady, keďže
návnady tejto veľkosti sa dajú ľahšie skryť v koši s
metódami, okrem toho, že sa najprv ryšia ryby. Návnada
pláva sama o sebe, hodená do vody, ale aj keď je v
kombinácii s menším háčikom, zostane na dne ako
vyvážená návnada na oblátky. Použite aj návnady Mini
Method a úspech sa nevynechá!

Nové mini návnady na prednej strane, zvlášť pre tých,
ktorí používajú techniku kŕmenia metódami! V návnadách
Mini Method Pop Up sme kombinovali tri dôležité prvky
(malá veľkosť, plávajúci prvok a tvar činky), ktoré
prechádzajú úspešným ukončením rybolovu! Počas
spracovania je nevyhnutné používať malé návnady, keďže
návnady tejto veľkosti sa dajú ľahšie skryť v koši s
metódami, okrem toho, že sa najprv ryšia ryby. Návnada
pláva sama o sebe, hodená do vody, ale aj keď je v
kombinácii s menším háčikom, zostane na dne ako
vyvážená návnada na oblátky. Použite aj návnady Mini
Method a úspech sa nevynechá!

Balenie: 20 g

Balenie: 20 g

Veľkosť: 8, 10 mm

Veľkosť: 8, 10 mm

Príchuť: Garlic, Lemon & Orange, M1, Mango, Peach,
Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam

Príchuť: Garlic, Lemon & Orange, M1, Mango, Peach,
Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam
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PREMIUM M1 WHITE
POP UPS

20+ PREMIUM POP UPS
20 mm plávajúca je schopná zdvihnúť 20 mm potápavú,
22 mm plávajúca 24 mm potápavú a 24 mm plávajúca
zdvihne dokonca až 30 mm potápavú nástrahu. Nie
náhodou majú tieto nástrahy také výnimočné nadnášacie
schopnosti! Spomínané kombinácie majú vlastnosti úplne
vyváženej nástrahy, ktorá je vhodnána lov tých
najprefíkanejších kaprov. Zároveň vďaka veľkým
priemerom použitých nástrah sa nemusíme obávať
záberov malých kaprov, čím sa zvyšujú naše šance uloviť
kapitálnu rybu. Pomenovanie 20+ má aj pri tejto sérii
nástrah tri zásadné vlastnosti. Ako prvá je vysoká
pravdepodobnosť úlovkov aj nad 20 kg. Druhá sú
rozmery v ktorých sa nástrahy 20+ Pop Ups vyrábajú a to
20, 22 a 24 mm tretia vlastnosti je, že vďaka špeciálnej
prísade dokážu vydržať vo vode až 20 hodín. Počas
testovaní v niekoľkých prípadoch bola nástraha na
vlasovom závese aj 72 hodín. Tí rybári, ktorý majú
skúsenosti s lovom kapitálnych kaprov dobre vedia, že
popri kvalite je dôležitá aj odolnosť voči častým nájazdom
bielej ryby. Pokiaľ lovíte na menej zarybnených vodách,
alebo ste zameraný na naozaj kapitálne úlovky, tak séria
20+ premium Pop Ups je pre Vás ideálna voľba.

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 g
Veľkosť: 10, 12, 14 mm, 16, 18, 20 mm
Príchuť: M1

Balenie: 150 g

Veľkosť: 20, 22, 24 mm
Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4

sbsbaits.com/sk

PREMIUM MINI POP UPS
Nástrahy malého rozmeru sa osvedčili už v mnohých
situáciách! Sú poprednými hviezdami rybolovov v
studených vodách, zároveň milovníci jemnej,
predovšetkým method techniky môžu počas celého roka
úspešne používať ľahko navliekateľné pop upy s
vynikajúcimi nadnášacími schopnosťami, ktoré sú od
tohto roku v predaji už aj s najobľúbenejšími príchuťami
Premium.
Balenie: 20 g
Veľkosť: 8 mm
Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M4, Tuna
& Black Pepper

PREMIUM POP UPS
O kvalite plávajúcich Premium Pop Up hovorí aj
skutočnosť, že na túto nástrahu ulovil Warner Harrison na
pretekoch Common Carp na jazere Rainbow rekordného
kapra o hmotnosti 35,4 kg. Konkrétne lovil na príchuť Ace
Lowborm. Výhodou použitia "plavačiek" je kombinácia s
potápavími nástrahami. Vo vodách s výskytom sumčeka
amerického väčšina rybárov bežne používa plávajúce
nástrahy, aby malé hladné predátori oklamali. A práve v
týchto vodách je účinná nástraha "panáčik", čiže jedno
potápavé a jedno plávajúce boilies. Takto prezentovaná
nástraha účinne selektuje rybu a je schopná okabátiť aj
najopatrnejších kaprov. Premium boilies je efektívna pri
love vo vodách s bahnitým dnom a tiež v dobe, keď nie
sú ryby príliš aktívne. Nástraha je veľmi účinná pri
cielenom love amurov. Nástrahu ponúkame v dvoch
baleniach:Obsahujú tri rôzne veľkosti: 10, 12 a 14 mm,
alebo 16, 18 a 20 mm.
Balenie: 100 g
Veľkosť: 10, 12, 14 mm, 16, 18, 20 mm

NÁSTRAHY

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

SOLUBLE PREMIUM
POP UPS
Je to revolučná novinka vo svete plávajúcich nástrah,
pretože okrem toho, že je plávajúca, je aj rozpustná.
Najnovší vynález od SBS kombinuje dve extrémne
populárne nástrahy. Soluble Premium Pop Ups je účinná v
obdobiach, keď sú ryby v útlme a ich aktivita je slabá.
Odporúčame aj na" prerybnené" vody a na lov v
studených vodách pod 12°C. V letných mesiacoch je
vhodné použiť "nerozpustnú" verziu Pop Ups vo vodách,
kde je menej bielej ryby a naopak mnoho malých
sumčekov. Nástraha je veľmi úspešná v extrémnych
podmienkach.

CREATIVE POP UPS
Buď kreatívny a rýchlo sa prispôsob okolnostiam! Vďaka
piatim rôznym farbám pop up nástarh a štyrom
príchutiam máš možnosť vytvoriť si a použiť mnoho
rôznych kombinácií nástrah.
Balíček obsahuje neochutené vyskakovacie okná (20 gr) v
5 farbách a 4 malé aromy (2 ml / vaňa), čo môžete použiť
na posilnenie nástrahy!

Balenie: 20 g
Balenie: 100 g
Veľkosť: 16, 18, 20 mm

Veľkosť: 10 mm, 14 mm
Príchuť: natúr, a dobozban lévő aromákkal ízesíthető

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

CORN SHAPED
SINKER BOILIES

DARK FIREFLYS POP UPS
Dark Fireflys Pop Up je unikátnym výrobkom firmy SBS.
Je to plávajúca nástraha s veľmi podstatnou a unikátnou
vlastnosťou: v noci jemne svieti, čo priťahuje pozornosť
kaprov. V poslednej dobe rastie počet rybárov, ktorý s
veľkým úspechom používajú práve fluoreskujúce Pop Up.
Z toho sa dá usúdiť, že rybári, nie sú skeptickí k novým
typom nástrah a v prípade dobrých referencií ich začínajú
používať.

Špeciálne malé boilies v tvare kukurice (8-10 mm)
vyvinulo SBS súčastne pre jemné techniky a rovnako aj lov
kapitálnych rýb. Boilies vyzerá ako kukurica a je vyrobené
z totožných surovín ako to najkvalitnejšie boilies V predaji
je vo forme potápavej aj plávajúcej a ponúka mnoho
kombinácií v predkladaní nástrah. Toto boilies má veľmi
charakteristickú vôňu a vďaka vysokému obsahu N-Butyric
Acid je neodolateľnou pre kapre a amure. Naši testeri
dosahovali s týmto boilies vynikajúce výsledky aj v
studenej vode. Bezkonkurenčne fungovalo pri zimnom
love v príchuti White Pepper Corn.

Balenie: 25 ks/balenie
Veľkosť: 15 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Pineapple, Squid & Octopus,
Strawberry Jam

Balenie: 60 g
Veľkosť: 8, 10 mm
Príchuť: C2, C3, Corn, Krill & Halibut, Lemon & Orange, M1, M4,
Peach, Pineapple, Squid & Octopus, White Pepper Corn

25
PREMIUM
LONGLIFE READYMADES
MINIBOILIES

CSL HOOKERS
CSL Hookers pelety sú vlastne hybridom boilies a peliet.
Obsahujú vysoké množstvo extraktu z kukuričných klíčkov,
rozpustné atraktory a betain. Je to zmes 50% boilies a
50% CSL peliet. Vďaka týmto zložkám a príchutiam sú
CSL Hookers pelety veľmi účinné v každom ročnom
období. Ako doplnok k CSL Hookers peletám dodávame
v každom balení 25 ml stimulačného roztoku s rovnakou
príchuťou, ktorá je uvedená na balení CSL Hookers. Je
vhodné zhruba 24 - 48 hodín pred lovom zaliať pelety
týmto extraktom. Pelety takto vstrebajú do seba čo
najväčšie množstvo danej príchute.

Toto boilies je vyvynuté špeciálne pre jemné techniky
ako sú feeder a plávaná. Ako sme už uviedli v úvodnej
časti, mnoho osvedčených rybárskych techník a trikov si
medzi sebou rybári vymieňajú, či už používajú takú, alebo
onakú techniku lovu. Longlife Premium Miniboilies je
mimoriadne účinné bez ohľadu na techniku lovu. Balenie
obsahuje 10, 12 a 14 mm boilies, ktoré je ponúkané v
triede premium. Výber príchutí odporúčame v závislosti
od ročného obdobia a teploty vody.

Balenie: 150 g
Balenie: 150 g

Veľkosť: 10, 12, 14 mm

Veľkosť: 16 mm

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4

Príchuť: Black Caviar, Cranberry, Fish & Liver, Frankfurter
Sausage, Green Crab, Pineapple & Banana, Plum & Shellfish,
Scopex, Shellfish Concentrate, Squid & Octopus, Strawberry
Jam, Sweet Plum, Tutti Frutti

sbsbaits.com/sk

SOLUBLE PREMIUM
LONGLIFE READYMADES
MINIBOILIES

PREMIUM
MINI DUMBELLS
Premium Mini Dumbells je veľmi špecifická nástraha, pri
ktorej treba hľadať podstatu v jej nezvyčajnej forme, lebo
kapry vo väčšine vôd si zvykli na guľaté nástrahy a preto
je ich čoraz ťažšie prilákať. Túto špecifickú nástrahu
malého rozmeru a súdkovitého tvaru nepozorne pohltia aj
tie najprefíkanejšie kapry, veď sa s ňou ešte nestretli! Táto
8 mm-ová nástraha s mimoriadne intenzívnou vôňou,
uvedená na trh s najobľúbenejšími príchuťami Premium,
obsahuje navyše aj prírodné atraktory, vitamíny a
minerálne látky.

Toto Miniboilies je zárukou úspechu aj pre milovníkov
jemnej techniky lovu ( feeder, plávaná ). vyrábajú sa v
triede Premium Miniboilies a taktiež v rozpustnej verzii.
Toto rozpustné boilies je jednou z najúčinnejších nástrah.
Jeho príchuť a aromatický mrak, ktorý sa šíri okolo neho,
predstavuje pre kaprov neodolateľnú delikatesu. Balenie
obsahuje 10, 12 a 14 mm boilies. Odporúčame vyberať si
príchute podľa ročného obdobia a teploty vody.

Balenie: 50 g
Veľkosť: 8 mm

Balenie: 150 g

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, M1, M4

Veľkosť: 10, 12, 14 mm

NÁSTRAHY

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4

SOLUBLE PREMIUM
READY-MADE BOILIES
Trieda Solube Premium je dostupná vo všetkých
príchutiach aj v balení 250g. Toto malé balenie je
perfektná voľba pre rybárov, ktorí nemajú skúsenosti s
efektivitou tohto produktu a chcú si kúpiť menšie balenie.
Balenie obsahuje mix vo veľkostiach 16mm, 18mm aa
20mm, čo zaručuje, že rybár si môže zvoliť požadovanú
veľkosť nástrahy podľa situácie.

SOLUBLE EUROSTAR
BOILIE WAFTERS
Dva revolučne nové nápady v jednej nástrahe!
Rozpustnou a odľahčenou vlastnosťou vyzbrojené
nástrahy sú natoľko príťažlivé, že im neodolajú ryby ani v
tých najťašších vodách.

Balenie: 100 g
Veľkosť: 20 mm, 24 mm
Príchuť: Frankfurter Sausage, Garlic, Squid & Octopus,
Strawberry Jam

Balenie: 250 g
Veľkosť: 16, 18, 20 mm
Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper
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20+ PREMIUM
BOILIE WAFTERS

PREMIUM
BOILIE WAFTERS

Nástrahy 20+ Premium Wafters tak isto ako potápavé 20+
sa vyznačujú vysokou odolnosťou. Avšak vďaka
neutrálnemu vyváženiu môžeme s týmito nástrahami
okabátiť aj tých najopatrnejších kaprov. Označenie 20+ sa
aj pri tomto produkte vyznačuje tromi dôležitými
vlastnosťami. V prvom rade sú vyvinuté pre lov
kapitálnych kaprov aj cez hranicu 20 kg. V druhom rade,
že sa vyrábajú len v 20, 24 a 30 mm priemeroch. V treťom
rade vďaka špeciálnym prísadám sú tieto nástrahy veľmi
odolné voči nájazdom veľkého množstva bielej ryby a aj
napriek tomu zaručene vydržia až 20 hodín. Počas
testovaní však vydržali na vlasových závesoch aj
neuveriteľných 72 hodín. Popri týchto vlastnostiach sa
podarilo dosiahnuť aj to, že všetky vzácne zložky sa
uvoľňujú postupne a tým aktivujú u kapra potrebu prĳímať
potravu.

Nástraha Premium Boilies Wafters ( vyvážená nástraha ) je
jedným zo špičkových produktov SBS. V jednom balení
ponúkame tri rôzne veľkosti boilies - 10, 12 a 14 mm,
alebo 16, 18 a 20 mm. Tieto boilies sú zastúpené v našej
najvyššej rade Premium. Väčšina z Vás asi už videla
podvodné filmové zábery kaprov pri prĳímaní potravy.
Kapre nasajú vodné rastliny prípadne aj sediment, ktorý je
v ich dosahu cca 15-20 cm. S rastlinami a sedimentom
môže s ľahkosťou nasať Vašu nástrahu, pokiaľ použĳete
neutrálne vyvážené boilies, čiže Wafters. Pri love v
studenej vode, keď je teplota vody nižšia ako 8°C,
intenzita prĳímania potravy rýb markantne klesá, pretože
je spomalený ich metabolizmus. Wafters tímto ponúka
excelentné riešenie práve pre toto obdobie, ale zároveň
aj pre obdobie vrcholnej rybárskej sezóny.

Balenie: 250 g

Balenie: 100 g

Veľkosť: 20, 24, 30 mm

Veľkosť: 10, 12, 14 mm, 16, 18, 20 mm

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4
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SOLUBLE PREMIUM
BOILIE WAFTERS
40 GR

SOLUBLE PREMIUM
BOILIE WAFTERS
Dva revolučne nové nápady v jednej nástrahe!
Rozpustnou a odľahčenou vlastnosťou vyzbrojené
nástrahy sú natoľko príťažlivé, že im neodolajú ryby ani v
tých najťašších vodách.

Dva revolučne nové nápady v jednej nástrahe!
Rozpustnou a odľahčenou vlastnosťou vyzbrojené
nástrahy sú natoľko príťažlivé, že im neodolajú ryby ani v
tých najťašších vodách.

Balenie: 100 g

Balenie: 40 g

Veľkosť: 20 mm, 24 mm

Veľkosť: 10, 12, 14 mm

Príchuť: C1, C2, C3, M1, M4

Príchuť: C1, C2, C3, M1, M4

sbsbaits.com/sk

DOUBLE TRICK
BOILIE WAFTERS
Na základe doterajších úspechov Double Trick Boilies túto
výnimočnú nástrahu spoločnosť SBS ďalej vyvíjala a je
možné ju od roku 2013 dostať aj v odľahčenej verzii.
Nástrahy Double Trick Boilie Wafters sa vyznačujú tým, že
majú vlastnosti varených aj rozpustných nástrah súčastne.
Ide o takú nástrahu, ktorej stredové jadro je varené a
vonkajší obal rozpustný. 14 mm varené jadro je odľahčené
drveným korkom, čím sa po odmočení vonkajšej 6 mm
vrstvy rozpustného plášťa sa táto nástraha stáva veľmi
účinnou zbraňou pri lovení aj tých najopatrnejších kaprov.
Rozpustnosť vonkajšieho obalu je závislí od teploty vody,
pri 20 stupňovej teplote vody je čas rozpustnosti 2 – 3
hodiny.
Balenie: 150 g
Veľkosť: 20 mm

NÁSTRAHY

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro
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CORN BOOSTER DIP

PREMIUM BAIT DIP

Dip so silnou kukuričnou arómou sme vyvinuli špeciálne
pre " Corn Shaped Boilies " ( bolies v tvare kukurice ), ale
je účinný aj pre iné druhy nástrah. Ponúkame ho v 50 ml
balení a s obľubou ho používajú aj vyznávači jemných
techník lovu ( plávaná, feeder ), pretože je účinný po celý
rok. Môžeme sa zaručiť, že práve táto príchuť je pre kapra
prirodzená a účinná. Corn Booster Dip nerozpúšťa PVA
materiály.

Dipy triedy premium patria medzi najlepšie produkty
firmy SBS. Pokiaľ ich použĳete v kombinácii s niektorou z
nástrah triedy Premium, zvolíte tú najlepšiu variantu,
pretože obidve zložky obsahujú všetky najefektívnejšie
ingrediencie. Jedná sa o výnimočnú kombináciu, vôní a
rôznych stimulačných atraktantov, ktoré sú pre ryby
neodolateľné. Premium Bait Dip je dostupný v deviatich
príchutiach triedy Premium. Je veľmi dôležité si
zapamätať, aby vaša zvolená príchuť zodpovedala
uvedenému lovnému obdobiu. Ani tá najlepšia nástraha a
návnada nebude účinná, pokiaľ ju použĳete v
nesprávnom období. Sladké a korenisté All Season Corn
a M3 sú celoročné na rozdiel od M1, Ace Lobworm, AV1
a Fruit & Nut, ktoré sú vhodné a účinné v chladnejších
vodách. Dve najatraktívnejšie a najúčinnejšie príchute pre
letné horúce dni sú M2 a Bio Big Fish. Mnoho prvenstiev
v pretekoch vybojoval SBS Team vďaka kombinácií
extrémne účinného M1 boilies a AV1 dipu v
ochladzujúcich a ohrievajúcich sa vodách. Premium Dipi
nerozpúšťajú PVA materiály.

Balenie: 50 ml
Príchuť: Corn

Balenie: 80 ml, 250 ml

DIPY

Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

3 IN ONE FLURO
POWDER DIP
V roku 2011 uviedla firma SBS na trh revolučnú a veľmi účinnú novinku. Sú to dva druhy práškových dipov v jednom
balení. V spodnej časti balenia sa nachádza 150 g s obzvlášť príťažlivou vôňou a príchuťou. Začína sa rozpúšťať krátko po
kontakte s vodou. V hornej časti balenia je žiarivo sfarbený 25 g Fluoro Powder. Je tiež ochutený, ale zabraňuje
rozpúšťaniu nástrahy. Názov tohto výrobku napovedá tomu, že ponúka tri kombinácie jeho použitia.
1. Použiť len práškový dip z dolnej časti balenia a to v teplejších vodách s bahnitým dnom, kde je dostatok rýb a hĺbka
nepresahuje 2 metre. Kapre tu vyhľadávajú potravu predovšetkým čuchom, takže nie je potrebné použiť Fluro Powder z
hornej časti balenia. Nástrahu navlhčíme a vyváľame v dipe. Ten po nahodení prepustí príchuť a vôňu nástrahy a tým
láka ryby.
2. V hlbokých a čistých vodách ( ale tiež v plytkých vodách - tam ale iba na jar a jeseň ) používame Fluro Powder. Pred
tým ako nahodíme nástrahu do vody, navlhčíte ju a obaľte v Fluoro Powder ( horná časť balenia )Fluoro Powder zabráni
rozpúšťaniu obalenej nástrahy a prášok prenikavej farby a vône vzbudí veľký záujem kaprov.
3. Tretia možnosť je použiť prášky obidva spoločne, v čistej vode je táto metóda zárukou úspechu. Najskôr nástrahu
navlhčíte a vyváľajte v Fluoro Powder ( horná časť ), potom znovu navlhčíte a obalte v Powder dipe ( spodná časť ).
Balenie: 175 g
Príchuť: Garlic, M1, N-Butyric

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

3 IN ONE TURBO BAIT DIP
80 ML
Už z názvu tohto produktu je zrejmé, že ponúka niekoľko
spôsobov jeho použitia. Najznámejším spôsobom je
dipovanie nástrahy jej ponorením do dipu. Ako náhle
príde takto pripravená nástraha do kontaktu s vodou,
vytvorí okolo nástrahy silne aromatický mrak. Dip sa
rozpúšťa po 30-40 minútach a priťahuje ryby. Druhým
spôsobom je, že nalejeme tento prípravok do
rozpustného PVA sáčku. Ako náhle sa sáčok po kontakte s
vodou rozpustí, uvoľnená tekutina vytvorí vo vode silno
aromatický mrak. Treťou možnosťou je namočiť niekoľko
nástrah do dipu, čím sa niekoľko násobne zvýši ich
účinnosť a atraktivyta. 4ím dlhšie bude boilies namočené
v dipe, tým bude účinnejšie. SBS 3v1 Turbo Bait je
jedným z našich najobľúbenejších a najrozšírenejších
výrobkov. Zaručuje vysokú účinnosť aj pri jemných
technikách lovu ( plávana, feeder ) a pri love kapitálnych
kaprov. Predáva sa v príchutiach triedy Eurostar Boilies. Je
nutné zdôrazniť, že tento dip nerozpúšťa PVA materiály.

Balenie: 80 ml
Príchuť: Belachan, Cranberry, Cranberry & Black Caviar,
Frankfurter Sausage, Garlic, Green Crab, Pineapple, Shellfish
Concentrate, Squid & Octopus, Squid Octopus & Strawberry
Jam, Strawberry Jam, Sweet Plum, Tutti Frutti
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SOLUBLE PREMIUM
BOMB PASTE
300 GR

Nová Soluble Bomp Pasta ( rozpustná ) z triedy Premium
sme v našej spoločnosti vyvinuli v roku 2010. Je dostupná
v 9 príchutiach triedy Premium. Má rovnakú konzistenciu
ako Soluble Premium Paste. Ponúka možnosť obalenia
závažia alebo aj feedrového krmítka. Táto pasta vytvára
vo vode silný aromatický mrak a tým láka ryby. Výborných
výsledkov môžete s použitím tejto pasty dosiahnúť vo
vodách s nadpriemernou osádkou kapra. Zloženie
Soluble Bomb Paste je rovnaké ako premium boilies.

Nová Soluble Bomp Pasta ( rozpustná ) z triedy Premium
sme v našej spoločnosti vyvinuli v roku 2010. Je dostupná
v 9 príchutiach triedy Premium. Má rovnakú konzistenciu
ako Soluble Premium Paste. Ponúka možnosť obalenia
závažia alebo aj feedrového krmítka. Táto pasta vytvára
vo vode silný aromatický mrak a tým láka ryby. Výborných
výsledkov môžete s použitím tejto pasty dosiahnúť vo
vodách s nadpriemernou osádkou kapra. Zloženie
Soluble Bomb Paste je rovnaké ako premium boilies.

Balenie: 1 kg

Balenie: 300 g

Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, C1, C2, C3, Krill & Halibut,
M1, M2, M3, M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Phaze1, Tuna & Black Pepper

PASTY

SOLUBLE PREMIUM
BOMB PASTE

SOLUBLE EUROSTAR
BOMB PASTE
Chcete vyskúšať vysoko účinný a cenovo dostupný
produkt? Ak je to tak, pokojne si so sebou vezmite novú
pastu od SBS, ktorá sa predáva v najlepších príchutiach v
sérii Eurostar. Tento produkt môže byť ideálny aj pre
experimentálnych rybárov, pretože 300 gramové balenie
nám umožňuje nakrájať na 4-5 rôznych príchutí bez toho,
aby ste museli minúť veľa peňazí. Ak chcete nové veci,
vyskúšajte novú pastu SBS série Eurostar!
Balenie: 300 g
Príchuť: Belachan, Frankfurter Sausage, Garlic, Krill & Chili,
Pineapple, Squid & Octopus, Strawberry Jam, Tuna & Pineapple

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro
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ATTRACT BETAIN
CARP PELLETS

PELETY

PREMIUM PELLETS
Pelety sa stali úplne neodmysliteľnou návnadou
moderného rybára. Kapor jednoducho zbožnuje
mnoho SBS Peliet kvôli ich vysokej stráviteľnosti a
skvelej nutričnej hodnote. Ponúkame široký
sortiment peliet s rozdielnym povrchom, zloženími a
veľkosťou. Vďaka týmto rozdielnym vlastnostiam a
širokej škále príchutí SBS pelety ponúkajú mnoho
možností ich využitia. SBS ponúka svoje pelety pre
všetky situácie a všetky ročné obdobia. Pokiaľ sa
vydáte na dlhodobú výpravu, potom je pre Vás
najlepšie, keď zvolíte trvanlivé, pomaly rozpustné
pelety s vysokým obsahom olejov. Výbornou kŕmnou
stratégiou je zakrmenie vybraného miesta najskôr
rýchlo rozpustnými a až v ďalšej fázy peletami
rozpustnými pomaly. Tým vážne zvýšite efektivitu
vášho lovu. Informácie obsiahnuté v tomto katalógu
Vám pri výbere správnych peliet určite pomôžu.

Tieto kaprie pelety obsahujú betaín a sú pre svoju
účinnosť jedným z najúčinnejších z produkcie SBS.
Attract Betain Carp Pellet sú k dispozícií v dvoch
prevedeniach Bird Seed ( 9 rôznych sladkých
príchutí) a Fish Meal (( 9 rôznych sladkých príchutí ) v
triede Eurostar. Akonáhle sa ponoria do vody, začnú
uvoľňovať dôležité stimulačné substancie, ktoré
doslova vyburcujú záujem lovených kaprov. Do
jednej hodiny dokonale zmäknú a aj najviac ostražité
ryby ich príjmu bez akéhokoľvek podozrenia. Vždy je
však dôležité vybrať príchuť peliet, ktorú
odporúčame pre jednotlivé sezóny a teplotu vody.
Takto ponúknuté pelety nikdy nesklamú. Táto
vynikajúca návnada je stredne rozpustná, s nízkym
obsahom olejov a vynikajúcou stráviteľnosťou.

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Veľkosť: 6 mm

Veľkosť: 6 mm

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

Príchuť: Cranberry & Black Caviar, Fish & Liver, Frankfurter
Sausage, Green Crab, Shellfish Concentrate, Squid & Octopus,
Squid Octopus & Strawberry Jam, Strawberry Jam, Sweet Plum,
Tutti Frutti

CSL PELLETS
CSL pelety z výťažkov kukurice sú jednými
najpopulárnejšími peletami z produkcie SBS. Používa
ich stále viac rybárov, pretože vedia, že sú naozaj
účinné. Pelety sa rozpúšťajú rýchlo, uvoľnené častice
potom okamžite upútajú pozornosť rýb v okolí.
Potom, ako sa pelety úplne rozpustia, unikne do
vody kukuričný extrakt a vytvorí veľmi lákavý mrak,
ktorý zostane na dne a to po dobu až niekoľko
hodín. Dobrou metódou je dopraviť CSL Pelety na
kŕmne miesto pomocou PVA vrecúšok alebo sieťky.
Ďalšou možnosťou je s použitím Method Mixu ( ten
CSL pelety spojí ) vytvoriť vnadiace gule. CSL pelety
si určite zaslúžia Vašu pozornosť.

CORN PELLETS
Tieto pelety s pravou chuťou kukurice obsahujú
prísady, ktoré zodpovedajú Attract Carp Betain
Peletám. Ich kukuričná príchuť z nich činí skvelú
celoročnú návnadu a vďaka ich vysokej stráviteľnosti
sa kapre ku kŕmnemu miestu neustále vracajú.
Vzhľadom k malým rozmerom peliet sú vhodné aj
pre lov na feeder a plávanú a je možné ich
kombinovať s Method Mixom. Kukuričné pelety sú
trvanlivé a ľahko stráviteľné. Kapre ich milujú vďaka
ich nízkemu obsahu olejov a vysokej atraktivite.

Balenie: 1 kg
Veľkosť: 3 mm
Príchuť: Corn

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Veľkosť: 3 mm, 6 mm
Príchuť: CSL

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

HIGH OIL
HALIBUT PELLETS
Veľmi príťažlivá sila Halibut Peliet je medzi rybármi
dobre známa a z toho dôvodu ich do svojho
programu zaradila aj firma SBS ako produkt
dostupný za veľmi nízku cenu. Sú to pelety vhodné
hlavne pre letné obdobie, sú trvanlivé a obsahujú
veľké množstvo rybích múčok. Ľahká stráviteľnosť a
vysoký obsah kvalitných olejov zrýchľujú
metabolizmus rýb a stimulujú ich k opakovanému
prĳímaniu potravy. Rôzne veľkosti peliet pomáhajú
pri výbere cieľovej ryby. Zmiešaním s inými druhmi
peliet vznikne skvelý peletový mix, ktorý vďaka
rôznej doby rozpadu jednotlivých peliet láka ryby k
tomu, aby sa k nájdenej potrave stále vracali.

PRE-DRILLED
HALIBUT PELLETS
Zloženie sa zhoduje s malými rozmermi Halibut
peletami , rozdiel je len v tom ,že veľkosti 14 a 20
mm sú predvrtané, Rozmerové označenie A3 –
pelety sú kompletne predvrtané a tak sa distribujú
balené , aby sme okrem kŕmenia sa dali ponúknuť aj
na boilies systéme na lov veľkých rýb v letných
mesiacoch. Na veľmi frekventovaných vodách ,je z
málo nástrah s ktorými vieme docieliť záber. Má
mimoriadne dlhodobý rozpad , veľké množstvo
olejovín a mimoriadne dobrú stráviteľnosť pre ryby .
Táto SBS peleta je najlepšia z produkcie SBS na lov
veľkých rýb v letných mesiacoch.
Balenie: 1 kg
Veľkosť: 14 mm, 20 mm
Príchuť: Fish

Balenie: 1 kg
Veľkosť: 4 mm, 6 mm, 8 mm
Príchuť: Fish
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MULTIMIX
PROACTIVE PELLETS

MICROMATCH
BETAIN PELLET

Tento produkt dodávame na trh od roku 2011.
Multimix Proactive Pellets je mix 6 rozdielnych
druhov peliet s obsahom rôznych olejov. Doba
rozpustnosti tohto mixu peliet sa pohybuje v
rozmedzí 10 minút až do 4 hodín po ponorení do
vody a počas celej tejto doby udržuje kapre v
aktivite prĳímať potravu. Multimix pelety sú
charakteristické rozdielnou rozpustnosťou
jednotlivých zložiek, nízkym obsahom olejov a ľahkou
stráviteľnosťou. Vysokoúčinný mix obsahuje
nasledovné pelety:1.
CSL pelety 3 a 5 mm,
Halibut Stick pelety 3 mm, Halibut pelety 6 mm,
Attract Carp Betain pelety 3 mm, Rainbow pelety 3
mm, M1 pelety 6 mm

Tento produkt je zložený z mimoriadne malých 1,5
mm peliet. Odporúčame ich hlavne pre lov na feeder
a plávanú. S ohľadom na nízky obsah olejov môžu s
použitím týchto peliet rybári dosiahnuť výrazné
úspechy dokonca aj v zime. Jak už názov napovedá,
tieto pelety betain, jeden z najúčinnejších kŕmnych
stimulátorov. Tento produkt je charakteristický
nízkym obsahom olejov, rýchlou rozpustnosťou a
dobrou stráviteľnosťou. Pokiaľ ich zmiešame s
Method Mixom rovnakej príchuti, vyrobíme si buď
vnadiace gule, alebo zmes môžeme použiť do
feedrových kŕmitok. V ponuke sú v troch
najobľúbenejších príchutiach.

Balenie: 1 kg, 5 kg
Veľkosť: 3-6 mm
Príchuť: Mixed

Balenie: 1 kg
Veľkosť: 1,5 mm
Príchuť: Fishmeal, Scopex, Strawberry Jam

sbsbaits.com/sk

PELETY

BOMB PELLET MIX

PVA BAG PELLET MIX

Táto novinka prináša širokú variabilitu pri zakrmovaní
iba 2 peletami. Bomb Pellet Mix je výživný Mix
Peliet, ktorý obsahuje vysoké množstvo proteinov.
Pelety s väčším priemerom sú vhodné predovšetkým
pre rybárov, ktorých cieľom je lov veľkých rýb. Pokiaľ
nie je možné pre ďaleké zakrmovanie použiť čln,
musíme dopraviť návnadu na lovné miesto z brehu.
A práve náš produkt tieto situácie skvele rieši.
Použite priložené lepidlo, spolu s menším
množstvom vody ho nalejeme na pelety a vytvorte
vnadiace gule, ktoré môžete na lovné miesto
nastreľovať. To môže byť od Vás vzdialené aj viac ako
100 metrov. Pelety Bomb Pellet Mix Vám zaručene
priláka kaprov na lovné miesto tak rýchlo, ako je to
len možné a udržia ich tam dlhú dobu. Rozpustnosť
peliet závisí od spôsobu ich použitia a teploty vody.
Pokiaľ z peliet veľkosti 10-20 mm utvoríte gule, budú
sa rozpúštať až dlhých 14 hodín.

Kto nepočul o úspechu koncentrovanej techniky
kŕmenia sústredenej okolo nástrahy na háčik? Vďaka
lahôdkam zaveseným na náväze zabaleným v sieťach
PVA môžeme prilákať pozornosť rýb prichádzajúcich
na kŕmenie, a tak pomôcť zachytiť nástrahy
ponúkané na vlásenkách. Zmesi 2 - 3 mm peliet majú
vysoký obsah bielkovín. Vymyslený názov Fishmeal
Pellet Mix môže byť atraktívny pre ryby v letných
mesiacoch bez arómy, ale zároveň pre vysoký obsah
rybieho oleja. Produkt s príchuťou M1 môže byť pre
ryby akýmkoľvek dňom v roku neodolateľnou
pochúťkou vďaka obľúbenej aróme SBS a obsahu
červenej Robin Red. Pri výrobkoch Scopex a
Strawberry sa produkty sladkej chuti používajú
hlavne v studenej vode v období prielomu počas
obdobia bez záberov.

Balenie: 5 kg

Balenie: 500 g, 1 kg, 5 kg

Veľkosť: 10-től 20 mm-ig vegyesen

Veľkosť: 3 mm

Príchuť: Ace Lobworm, Krill & Halibut, M1, M2, M3

Príchuť: Fishmeal, Fluro Natural, Garlic, M1, Natural, Pineapple,
Scopex, Strawberry Jam

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro
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PREMIUM METHOD MIX
Označenie Premium v názve znamená u SBS tú najvyššiu
kvalitu. Hlavný rozdiel medzi Nitro a Premium Method
Mixom je v samotnom zložení týchto zmesí. Premium
Method Mix je oveľa komplexnejší a obsahuje viac prísad.
A je tu ešte jeden podstatný rozdiel. Premium Method
Mix sa vo vode rozpúšťa oveľa pomalšie, takže táto zmes
udrží kapre na lovnom mieste oveľa dlhšiu dobu. Pokiaľ
do Premium Method Mixu pridáme celé alebo drvené
boilies prípadne pelety s rôznou dobou rozpustnosti,
rapídne zvýšime účinnosť nástrahy.
Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg

METHOD MIXY

Príchuť: Ace Lobworm, C1, C2, C3, Krill & Halibut, M1, M2, M3,
M4, Tuna & Black Pepper

PREMIUM PVA BAG MIX
Stal sa neoddeliteľnou súčasťou pre lov kaprov, ak je
potrebné ozaj presne a koncentrovane vnadiť. Pomocou
Premium PVA Bag Mixu vieme výnimočne zatraktívniť
bezprostredné okolie našej nástrahy a to tak, že
dostaneme na zvolené miesto malé množstvo zmesi,
ktorá má veľmi vysokú nutričnú hodnotu. Táto zmes sa
dostane do predaja vo všetkých dostupných Premium
príchutiach. Základom je Premium Method Mix, ku
ktorému sme okrem iných prísad pridali ešte malé pelety.
Ak si zástancom presného a koncentrovaného vnadenia,
tak bezodkladne vyskúšaj SBS Premium PVA Bag Mix!
Balenie: 1 kg, 10 kg
Príchuť: Ace Lobworm, Krill & Halibut, M1, M2, M3, M4

ALL IN FLUMINO BOX

SOLUBLE ALL IN
FLUMINO BOX

Prevratná novinka roku 2012, s ktorou dosiahli SBS Teami
niekoľko svetových rekordov. V balení sa nachádza 1 kg
krmiva Flumino Groundbait, 500 ml extraktu Flumino
Groundbait Mixer, 2 balenia Flumino Pop Up nástrah a 2
ks 2 ml aróm Concentrade Flavours. Je veľmi dôležité
pripomenúť, že výborné výsledky počas testovania sme
dosiahli jedine pri spoločnej kombinácii týchto
komponentov. Správnu voľbu výrobku určuje výlučne
obsah 500 ml extraktu, ktorý sa dodáva v dvoch
príchutiach pre chladnú vodu a dvoch pre teplú vodu.
Ostatné zložky balenia sú rovnaké v každom prevedení.
Príprava All In Flumino boxu na použitie je veľmi
jednoduché. Vo vedre zmiešame 1 kg krmiva a 500 ml
extraktu. Dostaneme úplne homogénnu hmotu, z ktorej je
možné vytvoriť kŕmne gule, prípadne ju môžeme použiť
do krmítka, alebo ako pastu. Môžeme naplniť aj PVA
pančuchu, nakoľko Groud Baitmixer nerozpúšťa PVA
materiály.

Prevratná novinka roku 2012, s ktorou dosiahli SBS Teami
niekoľko svetových rekordov. V balení sa nachádza 1 kg
krmiva Flumino Groundbait, 500 ml extraktu Flumino
Groundbait Mixer, 2 balenia Flumino Pop Up nástrah a 2
ks 2 ml aróm Concentrade Flavours. Je veľmi dôležité
pripomenúť, že výborné výsledky počas testovania sme
dosiahli jedine pri spoločnej kombinácii týchto
komponentov. Správnu voľbu výrobku určuje výlučne
obsah 500 ml extraktu, ktorý sa dodáva v dvoch
príchutiach pre chladnú vodu a dvoch pre teplú vodu.
Ostatné zložky balenia sú rovnaké v každom prevedení.
Príprava All In Flumino boxu na použitie je veľmi
jednoduché. Vo vedre zmiešame 1 kg krmiva a 500 ml
extraktu. Dostaneme úplne homogénnu hmotu, z ktorej je
možné vytvoriť kŕmne gule, prípadne ju môžeme použiť
do krmítka, alebo ako pastu. Môžeme naplniť aj PVA
pančuchu, nakoľko Groud Baitmixer nerozpúšťa PVA
materiály. Rozpustná verzia.

Balenie: 1.5 kg

Balenie: 1.5 kg

Príchuť: Cranberry, Match Special, N-Butyric, Squid & Octopus,
Summer Pineapple

Príchuť: Cranberry, Match Special, N-Butyric, Squid & Octopus,
Summer Pineapple

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

ALL IN FLUMINO BOX
F-CODE

FLUMINO GROUNDBAIT
All In Flumino box sa skladá z niekoľkých výrobkov, ktoré
sú dostupné pre každého aj zvlášť. Jedným z nich je aj
mimoriadne príťažlivé krmivo, s ktorým je možné
dosiahnuť mimoriadne výsledky za veľmi krátku dobu.
Flumino Ground Bait je možné dostať v dvoch
príchutiach, ananás a Squid & Octopus. Po dopade do
vody sa veľmi rýchlo rozpadá a behom chvíľky začne v
okolí tvoriť aromatický mrak, ktorý pritiahne ryby z okolia.
Flumino Groundbait odporúčame kombinovať s
extraktom Ground Bait Mixer, ktorý sa dodáva v štyroch
rôznych príchutiach a dáva možnosť zvoliť si kombináciu
vhodnú podľa ročného obdobia. Môžeme ešte do krmiva
pridať Flumino Liquid Concentrate, čím návnadu ešte
zatraktívnime. Flumino Groundbait je mimoriadne vhodné
krmivo aj pre lov amurov. Najčastejšie sa amurom zapáčila
nástraha Flumino Pop Up s príchuťou ananás. Ak chcete
dosiahnuť dobré výsledky naozaj rýchlo, tak použiť
výrobky Flumino je tá správna voľba.

Z dôvodu veľkého úspechu produktovej rady Flumino a s
prihliadnutím na potreby našich rybárov, vyvinula
spoločnosť SBS nové produkty tejto rady. Označenie FCode, čiže Fishmeal ( rybia múčka ) dostali produkty z
toho dôvodu, že krmivá obsahujú ešte väčšie množstvo
rôznych výberových rybích múčok. Touto vlastnosťou sa
výrazne odlišuje od klasických zmesí Flumino. Kompletné
balenie All In Flumino Box F-Code obsahuje: 1 kg krmiva
Flumino Groundbait F-Code s obsahom viacerých druhou
rybích múčok, 500 ml Flumino Groundbait Mixer, 1 – 1
vrecuško 10 mm Pop Up nástraha s príchuťami Cranberry
(brusnica – oranžová ) a Black Squid ( čierny kalamár –
tmavo hnedé ) spolu s 2x2 ml arómou s príchuťami
Cranberry a Black Squid.

Balenie: 1.5 kg
Príchuť: Liver, Undercover

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Príchuť: Natural
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ALL IN FLUMINO BOX
Z-CODE

SOLUBLE ALL IN
FLUMINO BOX F-CODE

Toto komplexné balenie z dielne SBS tiež uzrelo slnko
sveta na základe dlhodobého vývoja a dosiahnutých
výsledkov. Určite ste sa už všetci dostali do takej situácie,
kedy sa zaužívané techniky a nástrahy stali úplne
neúčinné. Dôvodom tejto skutočnosti je najčastejšie fakt,
že ryby sa nesústredujú v blízkosti dna a ani sa tam
nekŕmia. All In Flumino Box Z-Code môže v takejto
situácii zmeniť váš lov na úspešný. Označenie Z-Code
poukazuje na techniku Zig-Rig, čo je v podstate lov vo
vodnom stĺpci. Obsah balenia: 1 kg krmiva Flumino
Groundbait Z-Code, 500 ml Flumino Groundbait Mixer, 1
– 1 vrecúško 14 mm Pop Up nástraha s príchuťou
Pineapple ( ananás – žlté ) a Black Squid ( čierny kalamár –
tmavo hnedé ) spolu s 2x2 ml arómou s príchuťami
Pineapple a Black Squid. Jedinečnosť tohto krmiva
spočíva v jeho zložení. Krmivo Z-Code vďaka ostro
sfarbeným Fluo časticiam a peletkám s vysokým obsahom
proteinov a ich výnimočným vlastnostiam plávať horedole, pracuje v rozsahu celého vodného stĺpca. Vyznačuje
sa tiež vysokým zakalením okolitej vody a tým sa ryby
kŕmia ešte odvážnejšie.

Tento produkt je rozpustnou verziou All In Flumino Box.
Označenie F-Code, čiže Fishmeal (rybia múčka) dostali
produkty z toho dôvodu, že krmivá obsahujú ešte väčšie
množstvo rôznych výberových rybích múčok. Touto
vlastnosťou sa výrazne odlišuje od klasických zmesí
Flumino. Obsah balenia je takmer taký istý ako pri varenej
verzii, rozdiel medzi nimi je však len ten, že v tomto
balení nenájdeme zvlášť pribalené arómy a nástrahy v
ňom sú rozpustné 16 mm Pop Up boilie. Ostatné časti
obsahu balenia sú totožné. Do predaja sa dostanú dva
druhy balení s odlišnými príchuťami Groudbait Mixov,
ktoré vlastne určujú príchuť krmiva. Tak použi produkty
Flumino!

Balenie: 1.5 kg
Príchuť: Liver, Undercover

Balenie: 1.5 kg
Príchuť: Summer Pineapple, Undercover

sbsbaits.com/sk

SOLUBLE ALL IN
FLUMINO BOX Z-CODE

FLUMINO GROUNDBAIT
F-CODE

Tento produkt je rozpustnou verziou All In Flumino Box.
Označenie F-Code, čiže Fishmeal (rybia múčka) dostali
produkty z toho dôvodu, že krmivá obsahujú ešte väčšie
množstvo rôznych výberových rybích múčok. Touto
vlastnosťou sa výrazne odlišuje od klasických zmesí
Flumino. Obsah balenia je takmer taký istý ako pri varenej
verzii, rozdiel medzi nimi je však len ten, že v tomto
balení nenájdeme zvlášť pribalené arómy a nástrahy v
ňom sú rozpustné 16 mm Pop Up boilie. Ostatné časti
obsahu balenia sú totožné. Do predaja sa dostanú dva
druhy balení s odlišnými príchuťami Groudbait Mixov,
ktoré vlastne určujú príchuť krmiva. Tak použi produkty
Flumino!

Všetky produkty obsiahnuté v All IN Flumino Boxoch sú aj
samotne voľne dostupné pre každého rybára. Flumino
Groundbait F-Code obsahuje viac druhov výberových
rybích múčok. Krmivo je charakteristické tmavým
sfarbením a vysokým obsahom proteinov. Je použiteľné a
účinné počas celého roka, ale najlepšie výsledky s ním
môžeme dosiahnuť v letných mesiacoch. Krmivo
odporúčame miešať pomocou Flumino Groundbait Mixeru. Tekutina s viacerými príchuťami nám umožňuje
namiešať nezvyčajné krmivo s jedinečnými príchuťami.
Potom môžeme krmivo ešte zatraktívniť pomocou arómy
Flumino Liquid Concentrate. Je to koncentrát silne
Fluoreskujúcej zelenej farby s vysokým obsahom
aminokyselín, z ktorého stačí nakvapkať len niekoľko
kvapiek na vnadiace gule vytvorené z krmiva, alebo na
PVA sáčok zavesený na háčik. Ak chceš rýchlo dosiahnuť
dobré výsledky, tak použi produkty flumino!
Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Príchuť: F-Code

METHOD MIXY

Balenie: 1.5 kg
Príchuť: Summer Pineapple, Undercover

FLUMINO
GROUNDBAIT Z-CODE

CARP ATTRACT
GROUNDBAIT

Všetky produkty obsiahnuté v All In Flumino Boxoch sú aj
samotne voľne dostupné pre každého rybára.
Jedinečnosť tohto krmiva spočíva v jeho zložení. Krmivo
Z-Code vďaka ostro sfarbeným Fluo časticiam a peletkám
s vysokým obsahom proteinov a ich výnimočným
vlastnostiam plávať hore-dole, pracuje v rozsahu celého
vodného stĺpca. Vyznačuje sa tiež vysokým zakalením
okolitej vody a tým sa ryby kŕmia odvážnejšie. Ak chceme
krmivo použiť do krmítka alebo na olovo, pridáme k
nemu 500 ml Groundbait Mixer.

Kvalitné krmivo za naozaj výnimočne nízku cenu, ktoré si z
istotou obľúbia aj vyznávači jemných techník lovu. Popri
cene nie je zanedbateľným faktom aj kvalita. Z rodiny
Method Mixov je to najvýhodnejší člen, ale zároveň
predstavuje vysokú kvalitu. Vďaka svojim príchutiam Carp
Attract Groundbait ponúka alternatívu pre všetky
obdobia. Vďaka veľmi prĳateľnej cene môžeme s týmto
produktom uskutočniť aj zakrmovanie vo väčších
množstvách, preto ho odporúčame pre zakrmovanie
prakom na veľkých vodných plochách ( nádrže, priehrady)
a pri zamiešaní s vhodnými záťažovým materiálom (štrk,
hlina). Je veľmi vhodný aj do silných tokov našich riek. Je
pravda, že táto zmes obsahuje o niečo menej zložiek ako
jej drahší príbuzný, avšak použité aromi sú identické!
Neváhaj a otestuj zakrmovaciu zmes od SBS
najvýhodnejšie cenovej kategórie.
Balenie: 1 kg
Príchuť: Franky, Squiddy, Strawberry Jam

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Príchuť: Z-Code

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

TEST#1 FEEDER
GROUNDBAIT

EUROSTAR GROUNDBAIT
Je podobný ako Carp Attract Groundbait, avšak obsahuje
viac zložiek a arómi vyššej kategórie. Upozorňuje na seba
vysokou kvalitou, ale stále veľmi priaznivou nadobúdacou
cenou. Tento produkt kedykoľvek obstojí aj pri pretekoch.
Zostavili sme ho z komponentov, ktoré sú ľahko a rýchlo
stráviteľné, aby sme dosiahli, že ryby sa budú na kŕmnom
mieste dlho zdržiavať. Príchute si vyberajte podľa ročného
obdobia, ale kto má chuť experimentovať môže pokojne
príchute kombinovať. Eurostar Groundbait si kľudne
zober so sebou aj na preteky, lebo určite svoje miesto
obstojí všade!

Vyskúšajte to snami ! Každý produkt SBS prechádza
dlhým viacročným vývojovým a testovacím procesom a
iba vysokovýkonné prototypy, ktoré poskytujú vynikajúce
výsledky, sa stanú návnadou pre každého. Vyskúšajte
krmivo Krmivo SBS TEST1 krmivo s vysokým obsahom
bielkovín a rýb.

Balenie: 1 kg
Príchuť: Belachan, Frankfurter Sausage, Garlic, Squid & Octopus,
Strawberry Jam

Balenie: 800 g
Príchuť: Natural
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PVA BAG MIX
Kto by nepočul o úspechu koncentrovanej techniky
kŕmenia sústredenej okolo háčika? S pomocou PVA Bag
Mix dokážeme zatraktívniť bezprostredné okolie nástrahy
dodaním malého množstva nástrahy s veľmi vysokou
nutričnou hodnotou na vybrané miesto. Táto jemne mletá
zmes je vhodná na miešanie s rôznymi tekutými prísadami
priaznivými pre PVA (napr. Corn Steep Liquor, Premium
Spod Juice, atď.) Odporúčané dávkovanie: 100 g PVA
Bag Mix, 25 ml tekutiny

Balenie: 800 g
Príchuť: Fish1, Fish2, N-Butyric

sbsbaits.com/sk

CATCHER
READY-MADE BOILIE MIX
Výroba tohto boilies nemôže byť jednoduchšia. Prášková
základná zmes obsahuje arómy, chuťové stimulátory,
sladidlá, atraktory a rybí tuk. Môžete si tak vo veľmi
krátkom čase vyrobiť veľmi účinné domáce boilies bez
prídavku vajíčok. S pomocou plastovej odmerky, ktorá je
priložená v balení, odmeriate presné množstvo vody,
ktorú pridáte do zmesi a vypracujete do konzistencie
cesta. Z jedného kilogramu základnej zmesi si môžete
doma alebo pri vode vyrobiť približne 1,3kg boilies. Sami
pochopíte, prečo zdôrazňujeme výhodnú cenu zmesi.
Spočítajte si, na koľko príde 1kg balenie hotového
boilies. Teraz vydeľte cenu balenia číslom 13 a potom
výsledok násobte desiatich. Vyjde vám cena 1kg boilies.
Ak si teda chcete sami pripraviť účinné domáce boilies,
stačí si kúpiť náš produkt a môžete to vyskúšať. Nebudete
sklamaní.

SOLUBLE CATCHER
READY-MADE BOILIE MIX
Výroba tohto boilies nemôže byť jednoduchšia. Prášková
základná zmes obsahuje arómy, chuťové stimulátory,
sladidlá, atraktory a rybí tuk. Môžete si tak vo veľmi
krátkom čase vyrobiť veľmi účinné domáce boilies bez
prídavku vajíčok. Jediné čo potrebujete pridať, je voda a
Gold Treasure sirup, ktorý je súčasťou balenia.Toto
rozpustné boilies je nutné nechať vyschnúť 8 až 10 dní.
Upozornenie: ingrediencie tejto rozpustnej verzii nie sú
totožné s ingredienciami verzií vhodných pre varenie. Z
toho dôvodu rozpustnú zmes nevarte, dokonca aj keď
nebude obsahovať Gold Treasure sirup.

ZÁKLADNÉ MIXY

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Príchuť: Frankfurter Sausage, Shellfish Concentrate, Squid &
Octopus, Squid Octopus & Strawberry Jam, Strawberry Jam

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg
Príchuť: Frankfurter Sausage, Shellfish Concentrate, Squid &
Octopus, Squid Octopus & Strawberry Jam, Strawberry Jam

QUEST
READY-MADE BASE MIX

QUEST BASE MIX
Na tuto prémiovou směs je naše společnost skutečně
pyšná. Získala si velkou oblibu mezi rybáři díky vysoké
účinnosti. Quest Base mix je velmi komplexní výrobek
obsahující ingredience té nejvyšší kvality. Quest Base mix
tvoří – M a V série, Ace Lobworm, All Season Corn, Fruit
& Nut a od roku 2009 také Bio Big Fish. Na základě
excelentních výsledků dosažených v nedávných letech
můžeme s jistotou doporučit jakoukoliv směs z Quest
Base mixes pro všechny, kteří si chtějí vyrobit boilies
nejvyšší kvality. Quest řada nabízí skvělý arzenál nástrah
pro všechny sezóny. Jsme si jisti, že se Bio Big Fish, které
bylo vyrobeno teprve nedávno a má za sebou skvělé
testovací výsledky, stane velkým hitem a nejúspěšnější
nástrahou rybářů během letní sezóny. Ze všech výrobků
Quest mix řady si můžete přidáním Gold treasure sirupu
vyrobit studenou cestou vlastní rozpustné boilies.

Jedna zo skvelých noviniek SBS patrí medzi naše
najlepšie zmesi. Obsahuje všetky potrebné tekuté a
práškové ingrediencie okrem vajíčok. Komponenty sú
balené v priehľadnej fólii a sú pripravené v pomere tak,
aby sa z nich na základe osvedčeného receptu dalo
vyrobiť presne 1kg vysokokvalitného boilies, a to iba
pridaním vajíčok. Týmto produktom vychádzame v ústrety
rybárom, ktorí už o našich produktoch počuli, alebo ich
majú odskúšané a dôverujú im. Nemusia tak zložito a
draho hľadať vlastné receptúry. Výrobok je dostupný v 9
príchutiach najvyššej rady Premium. Každé balenie
obsahuje zoznam ingrediencií a našich najlepších
receptov. Sami si túto fantastickú novinku otestujte a
vyskúšajte.

Balenie: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Balenie: 1 kg

Príchuť: Ace Lobworm, M1, M2, M3, M4

Príchuť: Ace Lobworm, M1, M2, M3, M4

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

SOLUBLE QUEST
READY-MADE BASE MIX
Ponúkame novinku z najlepšej rady našich SBS zmesí.
Obsahuje všetky potrebné tekuté a práškové ingrediencie
vrátane Gold Treasure sirupu k výrobe kvalitného
rozpustného boilies. Komponenty sú balené v priehľadnej
fólii a sú pripravené v pomere tak, aby sa z nich na
základe osvedčeného receptu dal vyrobiť presne 1 kg
vysoko kvalitného boilies, a to jednoduchým pridaním
ingrediencií obsiahnutých v balení. Týmto produktom
vychádzame v ústrety rybárom, ktorí už o našich
produktoch počuli, alebo ich majú odskúšané a dôverujú
im. Nemusia tak zložito a draho hľadať vlastné receptúry.
Výrobok je dostupný v 9 príchutiach najvyššej rady
Premium. Každé balenie obsahuje zoznam ingrediencií a
našich najlepších receptov. Sami si túto fantastickú
novinku otestujte a vyskúšajte.
Pri výrobe boilies zmes nevarte!

Balenie: 1 kg
Príchuť: Ace Lobworm, M1, M2, M3, M4
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CONCENTRATED
FLAVOURS
Vysoko koncentrované aróma v širokej ponuke príchutí.
Tieto produkty na báze oleja sú výborné vo vodách s
teplotou nad 8 st. C. Variácia 16 rôznych príchutí ponúka
možnosť výroby vlastných originálnych nástrah.

Balenie: 50 ml

Premium Flavours je príchuť mimoriadne koncentrovaná,
do 1kg zmesi boilies stačí pridať len malé množstvo
tekutiny – cca 4 ml. Príchute v rade Premium patrí k tým
najexkluzívnejším. Pretože sa jedná o výrobok na olejovej
báze, odporúčame ho používať vo vodách, ktorých
teplota sa pohybuje nad 8 st. C. Vďaka silnej koncentrácii
50ml fľaštička vystačí na prípravu 12 kg boilies. Všetky
SBS príchute sú odolné voči vareniu, čo znamená, že aj
po dobu 2 minút varu si boilies udrží svoju kvalitu a
nestráca chuť a vôňu.

Balenie: 50 ml
Príchuť: Black Pepper & Plum, Frankfurter Sausage, N-Butyric
Crab, N-Butyric Pineapple, Squid & Octopus

AROMY

Príchuť: Bananarama, Black Caviar, Cranberry, Fish & Liver, Fresh
Pineapple, GLM, Green Crab, Plum & Shellfish, Red Crab,
Scopex, Shellfish Concentrate, Strawberry Jam, Sweet Plum, Tutti
Frutti, White Chocolate

PREMIUM FLAVOURS

PREMIUM
LIQUID ATTRACT
Premium Liquid Atract je klenotom medzi SBS výrobkami.
Tieto esencie sú doslova nabité príchuťami, vitamínmi a
chuť stimulujúcimi substanciami. Je k dostaniu v deviatich
rôznych príchutiach najvyššej kvality Premiové série. Stačí
vybrať príchuť, ktorá zodpovedá vybrané Quest Base Mix
as touto kombináciou si vyrobíte skvelé boilies. Táto rada
obsahuje v západnej Európe veľmi obľúbené atraktory,
ako napr Ace Lobworm Liquid Attract, M1 Liquid Attract
a Bio Big Fish, ktoré v roku 2009 dosiahli skvelé výsledky.
Je, ale veľmi dôležité dodržať sezónne odporúčania, ktoré
sú uvedené na každom balení.

EA RANGE FLAVOURS
SBS príchute na báze alkoholu sú vhodné do studenej
vody. tieto produkty sú veľmi účinné na jar a neskoro na
jeseň. Vďaka alkoholovému základu fungujú vo vode,
ktorej teplota je menšia ako 8 st. C a zaisťujú tak
optimálnu únik príchuti do okolia nástrahy. EA Range
Flavours je k dostaniu v niekoľkých najobľúbenejších
príchutiach.
Balenie: 50 ml
Príchuť: Cranberry, Strawberry Jam

Balenie: 50 ml
Príchuť: Ace Lobworm, Bio Big Fish, M1, M2, M3

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

CONCENTRATED
FLAVOURS
10 ML

PREMIUM FLAVOURS
10 ML
Premium Flavours je príchuť mimoriadne koncentrovaná,
do 1kg zmesi boilies stačí pridať len malé množstvo
tekutiny – cca 4 ml. Príchute v rade Premium patrí k tým
najexkluzívnejším. Pretože sa jedná o výrobok na olejovej
báze, odporúčame ho používať vo vodách, ktorých
teplota sa pohybuje nad 8 st. C. Všetky SBS príchute sú
odolné voči vareniu, čo znamená, že aj po dobu 2 minút
varu si boilies udrží svoju kvalitu a nestráca chuť a vôňu.

Vysoko koncentrované aróma v širokej ponuke príchutí.
Tieto produkty na báze oleja sú výborné vo vodách s
teplotou nad 8 st. C. Variácia 16 rôznych príchutí ponúka
možnosť výroby vlastných originálnych nástrah.

Balenie: 10 ml

Balenie: 10 ml

Príchuť: Black Pepper & Plum, Frankfurter Sausage, N-Butyric
Crab, N-Butyric Pineapple, Squid & Octopus

Príchuť: Bananarama, Black Caviar, Cranberry, Fish & Liver, Fresh
Pineapple, GLM, Green Crab, Plum & Shellfish, Scopex, Shellfish
Concentrate, Strawberry Jam, Sweet Plum, Tutti Frutti, White
Chocolate
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BODYGUARD COATED
HOOKLINK

CHALLENGER HOOKLINK

Obalená pletená nadväzcová šnúra SBS Bodyguard
Coaste Hooklink zabezpečuje množstvo variácií pre
výrobu rôznych nadväzcov. Bola vyvinutá predovšetkom
pre dlhé náhody a jej jemný povlak zabezpečuje, aby sa
pri nahadzovaní nenamotal nadväzec na kmeňový vlasec.
Jemný povlak je ľahko odstrániteľný a vďaka veľmi dobrej
potápavosti je montáž rýchlo a dokonale uložená na dne.

SBS Tackle Pro Challenger je je extra jemná nadväzcová
šnúra pomocou, ktorej je možné imitovať prirodzený
pohyb nástrahy. Vynikajúco sa viaže a vďaka jej sfarbeniu
má výborné maskovacie schopnosti. Šnúra je veľmi jemná
na dotyk, mimoriadne jemná s veľmi silnou odolnosťou v
uzloch sa dokonale prispôsobí nerovnostiam dna a
zároveň umožní pri nasatí nástrahy rybou jej pohyb bez
odporu.

Balenie: 1 ks

Balenie: 1 ks

Farba: hnedý , olivovo zelená

Farba: maskáčové

Dlžka: 10 m

Dlžka: 10 m

Nosnosť: 15 lb, 25 lb

Nosnosť: 15 lb, 25 lb

DIVE MASTER
LEADCOREFREE LEADER

DISCOVERY HOOKLINK
Discovery spletaná nadväzcová šnúra, vyrobená z vlákien
dyneema s dokonalým kruhovým prierezom ponúka v
mnohých prípadoch dokonalé riešenie pre všetkých
kaprárov. Je to jedna z mála šnúr, ktoré garantovane
dokonale kopírujú dno. Vďaka špecifickému sfarbeniu má
táto šnúra vinikajúce maskovacie schopnosti pod vodou a
preto aj najopatrnejšie kapre, bez podozrenia nasajú našu
nástrahu.
Balenie: 1 ks
Farba: hnedý
Dlžka: 10 m
Nosnosť: 15 lb, 25 lb

Asi nebude prehnané tvrdiť, že Dive Master Leadcorefree
Leader je snom každého rybára. Olovenka bez oloveného
jadra s kruhovým prierezom ešte kvalitnejšie uľahčí
maskovanie našej montáže. Jej potápavé schopnosti sú
úplne porovnateľné s klasickými olovenkami pričom je
úplne ohybná, čím dokonale kopíruje dno a tým
dopomáha k lepšiemu maskovaniu montáže. Vďaka
vynikajúcej ohybnosti a odolnosti voči oderu je vhodné ju
použiť aj na miestach, kde dno pokrývajú veľké balvany.
Vďaka špeciálnej technológii pri výrobe a použitým
materiálom si môžeme byť úplne istý, že ryba sa dostane
na matrac bez poškodenia. Vynikajúco sa viaže a 20 lbrové prevedenie sa dá použiť aj ako nadväzcová šnúra.
Balenie: 1 ks
Farba: tmavohnedá-bahno-štrk
Dlžka: 10 m
Nosnosť: 20 lb, 45 lb

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

MASTERPIECE
MONOFILAMENT LINE

GRAVITY LEADCORE
SBS Gravity Leadcore je spletaná šnúrka s oloveným
jadrom z vynikajúcimi maskovacími schopnosťami, veľkou
odolnosťou voči oderu, výnimočnou potápavosťou. Je
veľmi jednoduché jej použitie a ľahko sa viaže, pričom je
vyrobená z textílie neškodnej pre ryby.

Vlasce SBS Tackle Pro Masterpiece sú vďaka použitému
základnému materiálu co-polymer a novým výrobným
technológiám veľmi odolné v uzloch a majú veľmi nízke
pamäťové vlastnosti. Zároveň ale zvládajú veľkú trhaciu
záťaž. Popri inovatívnom povrchovom spracovaní a
výnimočnej UV-ochrane majú tieto vlasce veľmi dobré
vlastnosti pri nahadzovaní. Dodávajú sa v nasledovných
Balenie: 1 ks
Veľkosť: 0.20 mm, 0.24 mm, 0.27 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40
mm

Balenie: 1 ks

Farba: čierné, fluro žlté

Farba: bahno

Dlžka: 1500 m, 1750 m, 1525 m, 1240 m, 920 m, 670 m

Dlžka: 7 m

Nosnosť: 3.5 kg, 4.5 kg, 6 kg, 7 kg, 9 kg, 11.4 kg

Nosnosť: 45 lb
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MASTERPIECE TAPERED
MONO LEADERS
Ak sú našim cieľom dlhé náhody, tak je použitie šokového
vlasca neodmysliteľné. Vlasec, ktorý sa zužuje z 0,58 mm
na 0,26 mm dokonale odolá veľkým silám pri dlhých
hodoch a zároveň vďaka jeho zúženej časti umožní našej
montáži zaletieť čo možno najďalej.
Balenie: 1 ks

COMPETITION
MONOFILAMENT LINE
Až po rokoch testovania sme uviedli na trh dlho
očakávaný silon SBS Tacle Pro Competition. Vďaka svojej
inovatívnej povrchovej úprave má skvelú odvíjajúcu sa
vlastnosť a vysokú ochranu proti UV žiareniu. Je ideálny
na preteky , kedy sa nahadzuje častejšie a ide o každý
meter . Tento silon je dostupný v 1000m balení vo fluo
žltej farbe s priemerom 0,22mm alebo 0,30mm.

Veľkosť: 0.26-0.58 mm
Farba: priezračné

Balenie: 1 ks

Dlžka: 15 m

Veľkosť: 0.22 mm, 0.24 mm, 0.30 mm

Nosnosť: 4-16 kg

Farba: fluro žlté
Dlžka: 1000 m
Nosnosť: 4.2 kg, 5 kg, 8.2 kg

sbsbaits.com/sk
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ANTI-TANGLE
SLEEVES

BIG EYES SWIVEL

SBS Tackle Pro Anti Tangle Sleeves gumička slúži na
rýchle upevnenie nášho nadväzca, jeho rýchlu výmenu a
zároveň počas nahadzovania zabraňuje zamotaniu
montáže.

Pevný obratlík, veľkosťou 8, ktorý má jedno očko oveľa
väčšie. Dodá naším nadväzcom väčšiu ohybnosť.
Odporúčame používať najmä pri helikoptérovych a chod
systémoch.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 package

Farba: zelený

Veľkosť: 8

Darabszám: 15 ks/balenie

Farba: čierné
Darabszám: 10 ks/balenie

BUFFER HOOD
SBS Tackle Pro Buffer Hood je vyrobený z vybraných
materiálov kužeľovitého tvaru. Je z pevnej ale ohybnej
gumy zato sa dá rýchlo použiť a zároveň je bezpečný. Je
vyrobený zo špeciálneho materiál, ktorý ani v studenej
vode nezatvrdne. Má univerzálny tvar, ktorý sa pekne
prispôsobuje. Dá sa použiť aj pri in line záťažiach.
Balenie: 1 package

HELI-CHOD SWIVEL
Veľkosť SBS Tackle Pro Heli-Chod Swivel(Chod-rig és
Helikopter rýchlospojka) je 8, pri jej použití môžeme čo
najrýchlejšie vymieňať nadväzce. Na obratlíku je jedna
strana osadená väčším krúžkom. Tento typ obratlíka
odporúčame používať k chod rig systémom. Odporúčame
v každom prípade k nemu použiť kónusovú bužírka proti
zamotaniu. Je kompatibilná s odpadávajúcimi systémami.
Veľkosť číslo 8 ponúka možnosť používania aj s produktmi
iných výrobcov. Obsah balenia je 10 kusov.

Farba: zelený
Darabszám: 4 ks/balenie

Balenie: 1 package
Veľkosť: 8
Farba: čierné
Darabszám: 10 ks/balenie

Katalóg produktov SBS Tactical Baits a SBS Tacle Pro

LINE ALIGNERS
SHORT

LINE ALIGNERS
LONG

Použitie SBS Tackle Pro Line Aligners je veľmi
jednoduché. Stačí ho prevliecť a natiahnuť na ramienko
háčika. Netreba k nemu para ako k zmršťovanej bužírke.
Kvôli jeho tvaru a špeciálnemu materiálu vám dopomôže
k lepšiemu záseku aj tých najopatrnejších kaprov.

Použitie SBS Tackle Pro Line Aligners je veľmi
jednoduché. Stačí ho prevliecť a natiahnuť na ramienko
háčika. Netreba k nemu para ako k zmršťovanej bužírke.
Kvôli jeho tvaru a špeciálnemu materiálu vám dopomôže
k lepšiemu záseku aj tých najopatrnejších kaprov.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 package

Farba: zelený

Farba: zelený

Darabszám: 7 ks/balenie

Darabszám: 7 ks/balenie
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QUICK CHANGE
SWIVEL

QUICK LINK

SBS Tackle Pro Quick Change Swivel umožňuje ľahkú a
rýchlu výmenu nadväzca. Rýchlo klip je v tvare obratlíka
na ktorom z jednej strany je zahnutý hák. Po zakvačení
nadväzca na rýchlo klip je potrebne natiahnuť elastické
puzdro, ktoré nepovolí vypnutie nadväzca z rýchlo klipu.

SBS Takcle Pro Quick Link je výnimočne pevná rýchlo
spojka. Rýchlo klip, ktorý umožňuje rýchlu výmenu
nadväzcov. Možnosť pripínania olova alebo nadväzcov.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 package

Veľkosť: 8

Farba: čierné

Farba: čierné

Darabszám: 10 ks/balenie

Darabszám: 10 ks/balenie

sbsbaits.com/sk

RIG RING
Hladké krúžky z najkvalitnejšej ocele s matnou teflonovou
povrchovou úpravou. Skvelé hlavne v spojení s našimi
háčikmi.

VLASCE-ŠNÚRY, BIŽUTÉRIA, HÁČIKY, IHLY

Balenie: 1 package

RING SWIVEL
SBS Takcle Pro Ring Swivel je taký obratlík, ktorý na
jednej strane očka je umiestnený krúžok. Použiteľnosť je
najmä pri kombinovaných nadväzcov, aby bola časť
nadväzca ohybnejšia.

Veľkosť: 3 mm, 3.7 mm

Balenie: 1 package

Farba: čierné

Veľkosť: 8

Darabszám: 10 ks/balenie

Farba: čierné
Darabszám: 10 ks/balenie

ROLLING SWIVEL

RUBBER BEAD

V kaprárine jeden z najdôležitejších častí z bižutérie, a
zato musia byť veľmi spoľahlivé. V sbs bižutérií je základný
doplnok, preto sa vyrába iba jedna veľkosť. Väčšia
koncových systémov obsahuje jedno alebo viacej
takýchto obratlíkov. Obratlík má okrúhle očká, priemerný
valček a čiernu farbu.

Balenie obsahuje 10 kusov prevŕtaných gumených gulí,
ktoré ponúkajú veľa možností použitia. Na obratlík pri
nahadzovaní vzniká veľká sila, ale s použitím SBS Tackle
Pro Rubber gumenej guli môžeme veľkú silu zredukovať .
Použiteľnosť SBS Tackle Pro Rubber Bead spočíva v tom,
že je kužeľovitého tvaru a tak sa môže použiť aj pri
gumenej bužírke proti zamotaniu.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 package

Veľkosť: 8

Veľkosť: 6 mm

Farba: čierné

Farba: zelený

Darabszám: 10 ks/balenie

Darabszám: 10 ks/balenie
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SAFETY CLIP
KIT

SBS NOŽNICE

S SBS Tackle Pro Lead Clipom je jednoduché zhotoviť
montáž s bezpečnostným systémom. V prípade, že dôjde
k uviaznutiu montáže, klip sa uvoľní, montáž sa zmení na
priebežnú a môžete tak bezpečne pokračovať v zdolávaní
ryby. Ak sa montáž odtrhne ryba sa pohodlne uvoľní a
neťahá závažie so sebou. Výmena záťaže je rýchla a
jednoduchá!

SBS Nožnice ostré ako britva sú vyrobené z
nehrdzavejúcej ocele. Pomocou nich z ľahkosťou
odstrihnete pletenku, monofil ale aj flurocarbon.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 ks

Farba: zelený
Darabszám: 6 ks/balenie
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PVA MESH
REFILL SPOOL

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.

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: 1 ks

Balenie: 1 ks
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KNOT PROTECTOR
BEAD
Balenie obsahuje 10 kusov prevŕtaných gumených
zarážok, ktoré je možno použiť mnohými spôsobmi. Pri
nahadzovaní je na obratlík vyvíjaný veľký tlak, no s
použitím SBS zarážky Tackle Pro Knot Protector Bead túto
záťaž zredukujeme.
Balenie: 1 package

PVA BAGS
Perforované PVA bagy rozpustné v studenej i v teplej
vode , vhodné na dlhé vrhanie – Long Cast. Vrecko môže
byť naplnené SBS PVA Bag Pellet Mixmi, s rôznymi
kŕmnymi materiálmi a ešte účinnejšie je s PVA Premium
tekutinami, ktoré PVA nerozpúšťajú tkz. (PVA FRIENDLY).
Rozmery: 60 mm x 120 mm - 30 kusov / balenie
Balenie: obsahuje 10ks plastových rúrok

Veľkosť: 8

VLASCE-ŠNÚRY, BIŽUTÉRIA, HÁČIKY, IHLY

Farba: zelený
Darabszám: 10 ks/balenie

PVA BAG NÁHRADNÁ
PLASTOVÁ RÚRKA

PVA BAG OLOVO
Technika PVA Bag sa osvedčila v mnohých kaprovích
rybárskych pretekoch ! Táto metóda pomohla mnohým
tímom SBS dosiahnúť lepšie pozície dokonca víťazstvá !
Základom úspechu PVA Bagu je kombinácia dokonale
harmonizujúcich materiálov (pelety, tekutina atď.) Do PVA
bagu, ktoré sú individuálne koncentrované priamo okolo
háčika. Bolo by zbytočné, keby sme nemohli prepravovať
naplnené vrecia na miesto určenia v správnej vzdialenosti.
Za účelom vykonania ďalekých hodov s naplnenými vakmi
sme vyvinuli špeciálnu formu PVA Bag Lead, ktorá je pre
túto metódu najvhodnejšia! Plastová rúrka olova má dve
úlohy: môže byť k tomu pripevnená, obalená okolo konca
utesneného PVA vaku a stabilizovať cestu olova vo
vzduchu.

Balenie obsahuje 10ks plastových rúrok.
Balenie: 1 ks
Farba: čierné
Darabszám: 10 ks/balenie

Balenie: 50 g, 70 g, 90 g
Farba: barna, zelený
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ENFORCER HOOKS

ENIGMA HOOKS

Háčik SBS Tackle Pro Enforcer je vyvinutý na tvrdé,
zarastené prostredie. Jeho tvar umožňuje zásek v takých
situáciách kde je potrebné rýchle a tvrdé zdolanie ryby.
Farba háčika je matná tmavo šedá.

SBS Tackle Pro Enigma háčiky boli vyvinuté do vody kde
sa nachádza veľa prekážok. Tento háčik je mimoriadne
silný nikdy vás nesklame jeho používanie, aj v tých
najťažších okolnostiach. Farba háčikov je tmavo šedá a
matná.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 package

Veľkosť: 4, 6

Veľkosť: 4, 6

Darabszám: 10 ks/balenie

Darabszám: 10 ks/balenie
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LEADCORE SPLICING
NEEDLE

GRIP-TIP HOOKS
SBS Tackle Pro Grip-Tip háčik je klasického tvaru a je z
tenšieho materiálu, ale napriek tomu je extra pevný.
Zaručuje dobrý zásek aj tých naj opatrnejších kaprov.
Farba háčikov je tmavo šedá a matná.

Táto špeciaálná ihla je na viazanie olovených šnúr
(leadcore) alebo na napichávanie veľmi mäkkých a
jemných nástrah.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 ks

Veľkosť: 2, 4, 6, 8
Darabszám: 10 ks/balenie
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FINE
BAITING NEEDLE

IHLA NA PVA
PVA ihla je vyrobená so silného materiálu a je vhodná na
na navliekanie väčšieho množstva nástrah. Jej dĺžka
umožňuje navliekať niekoľko nástrah naraz napríklad na
PVA šnúrku, alebo prevliekať vašu koncovú montáž
naprieč cez PVA pančuchu naplnenú stick mixom. Vďaka
žlto-čiernemu, protišmykovému úchytu s logom SBS našu
ihlu ľahko nájdeme aj vtedy, ak ju náhodou stratíme na
brehu.

VLASCE-ŠNÚRY, BIŽUTÉRIA, HÁČIKY, IHLY

Balenie: 1 ks

Fine Splicing Needle je ihla určená predovšetkým na
použitie k nástrahám s malými rozmermi. S tenučkou
špičkou z nehrdzavejúcej ocele s ľahkosťou prepichneme
aj tú najmenšiu nástrahu. Vďaka žlto-čiernemu,
protišmykovému úchytu s logom SBS našu ihlu ľahko
nájdeme aj vtedy, ak ju náhodou stratíme na brehu.
Balenie: 1 ks

HEAVY
BAITING NEEDLE
Heavy Splicing Needle je ihla, ktorú odporúčame
predovšetkým na použitie k tvrdým nástrahám (boilies,
tigrí orech). S hrotom s tvrdého a silného
nehrdzavejúceho materiálu ľahko prepichneme akúkoľvek
nástrahu. Vďaka žlto-čiernemu, protišmykovému úchytu s
logom SBS našu ihlu ľahko nájdeme aj vtedy, ak ju
náhodou stratíme na brehu.

BOILIE NEEDLE
S použitím Boilies ihiel jednoducho a rýchlo navlečieme
našu nástrahu na vlasový záves. Gumený úchyt
zabezpečuje pohodlnú manipuláciu s ihlou a na konci je
opatrená s bezpečnostným klipom. Vďaka žlto-čiernemu,
protišmykovému úchytu s logom SBS našu ihlu ľahko
nájdeme aj vtedy, ak ju náhodou stratíme na brehu.
Balenie: 1 ks

Balenie: 1 ks
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BAITING
NEEDLE SET

20+ BOILIE NEEDLE

Súprava ihiel SBS Tackle Pro pozostáva z troch rôznych
druhov ihiel, pomocou ktorých z ľahkosťou navlečieme
boilies, nástrahy malých rozmerov alebo aj tvrdé nástrahy
ako je tigrí orech. Vďaka žlto-čiernemu, protišmykovému
úchytu s logom SBS našu ihlu ľahko nájdeme aj vtedy, ak
ju náhodou stratíme na brehu.

S pomocou ihly z tvrdého ale zároveň veľmi pružného
materiálu je možné z ľahkosťou navliecť aj tvrdšie nástrahy
ako sú Boilies triedy 20+ Premium. Vďaka žlto-čiernemu,
protišmykovému úchytu s logom SBS našu ihlu ľahko
nájdeme aj vtedy, ak ju náhodou stratíme na brehu.

Balenie: 1 package

Balenie: 1 ks
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SBS T-SHIRT (WHITE)

SBS T-SHIRT (BLACK)
Kvalitné tričko s logom SBS vpredu a Real Big Catch na
chrbte.

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL, XXXL

Veľkosť: 4XL, L, M, S, XL, XXL, XXXL

Farba: biely

Farba: čierné

OBLEČENIE

Kvalitné tričko s logom SBS vpredu a Real Big Catch na
chrbte.

SBS LOGO
BASEBALL CAP

SBS POLO SHIRT (BLACK)
Polokošeľa najvyššej kvality s SBS logom vpredu a Real
Big Catch na chrbte.

Vysoko kvalitná SBS baseballová čiapka, pre našich FANS
OF SBS SLOVAKIA.

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL, XXXL

Veľkosť:

Farba: čierné

Farba: čierné
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WATERPROOF
BASEBALL CAP

SBS POLO SHIRT (WHITE)
Polokošeľa najvyššej kvality s SBS logom vpredu a Real
Big Catch na chrbte.

Nepremokavá unisex SBS čiapka s logom SBS vyšitým
vpredy a Real Big Catch vyšitým na ľavej strane.

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL
Farba: čierné

Farba: biely
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SOFTSHELL
ZIPPED HOODIE

ZIPPED
HOODIE
Mikina na zips najvyššej kvality s vreckami na stranách.
Logo SBS a bielo-žltý pás vpredu, Real Big Catch logo a
nápis vzadu. Materiál: 70% bavlna, 30% polyester. Prať na
30°C.
Veľkosť: L, M, S, XL, XXL, XXXL
Farba: čierné

Mikina s kapucou a zippom so žlto - bielym pásikom a
logom SBS vpredu a logom s nápisom Real Big Catch na
chrbte! Veľkosť: S, M, L, XL, XXL Materiál: 70% bavlna,
30% umelé vlákno Farba: čierna (prať na 30°C).
Veľkosť: L, M, S, XL, XXL, XXXL
Farba: čierné
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SOFTSHELL TROUSERS

FEMALE T-SHIRT

Dlhé nohavice s materiálu Softshell, vďaka ktorému sú
vzdušné a odolné voči vode. SBS logo na prednej strane.
Veľkosť: S, M, L, XL, XXL Materiál: Softshell Farba: čierna (
prať na 30°C).

Vysoko kvalitné dámske tričko s okrúhlym výstrihom,
predné SBS s logom Real Big Catch a nápisom na zadnej
strane!

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL

Farba: čierné

Veľkosť: L, M, S, XL

OBLEČENIE

Farba: čierné

T-SHIRT
FOR KIDS

ZIP OFF
TROUSERS

Vysoko kvalitné tričko s okrúhlym výstrihom pre deti,s
logom SBS na prednej strane, logom Real Big Catch na
zadnej strane a s titulkami!

Nohavice SBS Zip Off je možné rozopnúť tak,že behom
niekoľkých sekúnd sú z nich pohodlné šortky. Materiál:
leštené plátno. Gramáž: 185 g / m2

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL

Veľkosť: L, M, S, XL, XXL

Farba: čierné

Farba: čierné
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BEANIE

FLEXFIT BASEBALL CAP

KKlasická pletená zimná čiapka s vyšívaným logom SBS v
čiernej farbe so žltým pásikom na spodnom leme si nájde
uplatnenie úplne všade. Či už je to pri výpravách za
rybami v chladnom počasí, alebo jednoducho len tak na
bežné nosenie.

Baseballová čiapka Flexfit® s ôsmimi vyšívacími stehmi na
vrchu s praktickými prieduchmi. Vo vnútri čiapky vďaka
perfektnej gumenej vložke má tvar hlavy a poskytuje
príjemný pocit a pre nositeľa.

Farba: čierné

Veľkosť: L/XL, S/M
Farba: čierné
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T-SHIRT
LIMITED EDITION
Vysoká kvalita, limitovaná edícia SBS s okrúhlym
výstrihom, čierne Tričko s bielym logom SBS a názvom
domény vpredu (www.sbsbaits.com), a na zadnej strane je
tiež biely Real Big Catch s logom a nápisom!
Veľkosť: L, M, S, XL, XXL, XXXL
Farba: čierné

ZIPPED HOODIE
FOR KIDS
Top pre deti s kapucňou na zips, 158 Vo veľkosti, ktorá sa
odporúča pre deti od 10 do 12 rokov. Žltobiely pásik a
logo SBS vpredu, Real vzadu Veľký úlovok s nápisom a
logom. Materiál: 70% bavlna 30% syntetické vlákno.
Farba: prateľné na 30 °C.
Veľkosť: 128-134, 146-152, 158, 164-170
Farba: čierné
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COMPETITION
T-SHIRT

COMPETITION SHORT
Ľahké, priedušné, vyrobené z dresového materiálu (140 g
/ m2), šortky s unikátnym SBS dizajnom, ktoré a v teplých
letných dňoch je tiež pohodlné nosiť na nábreží.
Vyrobené zo 100% polyesteru, možné prať až na 40 ° C.

Veľkosť: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Veľkosť: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Farba: čierné

Farba: čierné

OBLEČENIE, OSTATNÉ SBS PRODUKTY

Vyrobené z ľahkého,priedušného dresového materiálu
(140 g / m2), jedinečné Tričko vyrobené v prevedení SBS,
ktoré je v lete teplé tiež pohodlné nosenie na nábreží
počas dňa. Materiál 100%
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SBS FAN FLAG
SBS zástava pre FANS OF SBS s logom SBS na prednej
strane.

SBS MUG
Šálka s logom a nápisom Real Big Catch.

Veľkosť: 100 x 75 cm
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SBS VÖDÖR
Pevné, bezpečne uzatvárateľné, čierne, umelohmotné
vedro s logom SBS, v ktorom môžete bezpečne uschovať
až 5 kg nástrah.
Veľkosť: 5 kg, 10 kg

SBS THERMO MUG
Či už je reč o studenom alebo teplom nápoji, tu je
najlepšie riešenie! Termo šálka s logom SBS, s
odnímateľným viečkom má obsah 330 ml. Nevkladajte ju
do umývačka riadu!!!
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