všetky zmesy sú otestované
BROWNING FEEDER TEAM SLOVAKIA

Osvedčené receptúry od Browning!
Nie masívna reklama, ale reálne testy a
výsledky:
UPOZORNENIE: Výrobky a doporučené
receptúry ktoré sú označené monogramom
"BROWNING FEEDER TEAM TESTOVANÉ", sú testované a odpručené
BROWNING FEEDER TEAM SLOVAKIA !!!

Browning zmesi, prísady a hotové nástrahy pre všetky druhy lovu kaprov, pleskáčov, mrien, plotíc
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B22 MATCH Groundbait

B22 Gardon Groundbait

B22 FEEDER Groundbait

Champions Choice XTC aróma

extrémne atraktívna overená receptúra
aromatizovaná geniálnymi kombináciami
aróm, ktoré zvyšujú efektívnosť nástrahy,
keď zlyhávajú bežné rybárske krmivá.
Bežne zaujmú kapra či biele ryby, a
sľubujú rybolov s vysokou efektivitou.
B22 - Match koncentrované
rybárske krmivo typu univerzal, vhodné na prípravu
mixov.Odporúčané použitie
je 10 - 20% pre čistú vodu
a 50% pre kalnú vodu.
Má nízku lepivosť,
jemnú zrnitosť a
dodáva sa v
balení 850g.

extrémne atraktívna overená receptúra
aromatizovaná geniálnymi kombináciami
aróm, ktoré zvyšujú efektívnosť nástrahy,
keď zlyhávajú bežné rybárske krmivá,
Navrhnuté na lov bielych rýb. Bežne zaujmú kapra či biele ryby. Rybárske krmivá
B22 Gradon - Koncentrované krmivo určené
predovšetkým na lov
pleskáčov. V zložení tohto
krmiva nájdete drvené
konope a strúhaný kokos,
čo sú neodolatelné zložky
na lov pleskáčov. Nizka
lepivosť, tmavá farba,
dodáva sa v
5,18 €
850g balení.

je to prvé na čo siahnete keď potrebujete
kvalitné feeder krmivo. Extrémne atraktívna receptúra aromatizovaná geniálnymi
kombináciami aróm, ktoré zvyšujú efektívnosť nástrahy, keď zlyhávajú bežné rybárske krmivá. Lov kapra, biele ryby
Rybárske krmivo B22feeder.
Koncentrované krmivo
vhodné na lov feedrom.
Otruby, pšenica a strúhaný
kokos sú základné zložky
tohto rybárskeho krmiva.
Svetlo hnedá farba s
červenými častiacami
pre ešte lepší vábiaci
efekt. Dodáva sa
5,18
v 850g balení.

44 3970021

44 3970022

44 3970023

Pri plavačke, ale aj iných druhoch lovu
môže mať aj malý rozdiel veľký dopad.
Výrobky Browning XTC sú vysoko
koncentrované a chuťovo veľmi citlivo
vyvážené,
takže ryby
sú magicky
udržiavané
na lovnom
mieste.
Dávkovanie:
1-3 čajové
lyžičky na
1 liter krmiva. Balenie 225g.
44 3929001 Super Vanilla
10,79€
44 3929002 Super Karamell 10,79€
44 3929003 S. Spekulatius 13,06€
44 3929004 Super Zimt
10,79€
44 3929005 Super Toffee
13,06€
44 3929006 Super Kokos
13,06€
44 3929007 Super Mandel 13,06€

5,18 €

€

B22 Browning dip na kostné červy

B22 Browning Krazy Liquid aroma

B22 Chewies Soft Pellety

super kvalitný feeder dip na lov na feder.
Extrémne atraktívna receptúra
aromatizovaná geniálnymi kombináciami aróm B22, ktoré zvyšujú efektívnosť nástrahy, keď
zlyhávajú bežné rybárske návnady. Lov kapra, biele ryby.
B22 - Maggot dip v balení 30ml.
Vysoko viskózny, koncentrovaný.

super kvalitná feeder aróma na lov na feder.
Extrémne atraktívna receptúra
aromatizovaná geniálnymi kombináciami aróm B22, ktoré zvyšujú
efektívnosť nástrahy, keď zlyhávajú
bežné rybárske návnady. Lov kapra
biele ryby. Tekuté arómy B22 v
zriedenej forme.
250ml vhodné na miešanie.

pastové soft pelety super kvalitné feeder
nástrahy na lov na feder. Extrémne atraktívna
receptúra aromatizovaná geniálnymi kombináciami aróm B22, ktoré zvyšujú
efektívnosť nástrahy, keď
zlyhávajú bežné rybárske
návnady. Lov kapra, biele
ryby. Dodávajú sa
v 100g balení.

44 3940021

44 3928021

44 3974021

9,94 €

14,28 €

Browning Crazy Pasta
Potápavá pasta, výborná nástraha pri love na ťažko, plávák a feeder,
účinná pri love rýb v riekach a jazerách, vhodná na lov kaprov,
lieňov, pleskáča,
mreny,
podustvy,
napichuje sa na háčik.
Balenie 150g.
44 3937001 Greenlip Mussel
44 3937002 Super Vanilla
44 3937003 Cookie & Caramel
pasta /1 balenie
44 3937004 Hemp-Garlic
44 3937005 Tutti Frutti
5,40 €
44 3937006 Fishy Finger
44 3937007 Bloody Liver
44 3937008 Cheese

BROWNING Aróma 250g
44 3932001 Carp Candy
44 3932002 Big Fish
44 3932003 M7
44 3932004 Spicy Roach
44 3932005 Lake Cracker
44 3932006 Bream Blaster

4,96€
4,03€
5,18€
5,28€
5,18€
5,04€

5,90 €

BROWNING Krazy farbivo 400ml
Extra výdatné práškové
farbivo s novým
zložením.
Vrchnák s
otvorom na
lyžičku alebo sypátkom.
44 3934001 červená
10,79€
44 3934002 žltá
7,96€
44 3934003 hnedá
10,79€
44 3934004 čierna
11,92€

B22 Mini Boilies Magic Marbles
super kvalitné feeder boilies nástrahy na lov na
feder. Extrémne atraktívna receptúra aromatizovaná geniálnymi kombináciami aróm B22, ktoré
zvyšujú efektívnosť
nástrahy, keď zlyhávajú bežné rybárske
návnady. Lov kapra,
biele ryby. B22 Magic
Marbles sa dodávajú
v 50g balení.
44 3959021 Ø 8mm

5,04 €

44 3959121 Ø10mm

4,78 €

Carp Candy

Spicy Roach

Big Fish

BROWNING Krazy Spices 400ml
100% prírodné koreniny! Neexistuje
žiadne nebezpečenstvo predávkovania týchto korenín.
Majú dlhodobý efekt.
44 3933001 Koriander
7,96€
44 3933002 Aníz
11,08€
44 3933003 Škorica
7,96€
44 3933004 Fenykel
8,52€

M7

Lake Cracker Bream Blaster

Základné zmesi je možné ešte vylepšiť pomocou aromatického posilňovača, tak aby vyhovovali meniacim sa vodným podmienkam a stravovacím
nárokom rýb. Pomocou špeciálnych prísad, ingrediencií akým sú posilňovače AROMA zo série Champion Choice vytvoríme obohatenú, orginálnu
zmes s neodolateľnou vôäou a príťažlivosťou pre ryby. Tím testerov dlhodobo vyvíjal túto TOP sériu AROMA prísad do základných zmesí.
Výsledkom spolupráce tímov je výber série prísad AROMA navrhnutími skutočnými majstrami a odborníkmi v rybolove. AROMA je postavený
odborníkmi pre odborníkov a začínajúcich rybárov, ktorí chcú byť expertami pri love rýb.

No. 1

Grand Slam

M7

River

je najuniverzálnejšia zmes, ktorá
môže byť miešaná s inými našimi
zmesami. Je vhodná pre veľmi suché použitie ako feeder mix alebo
vlhčená na jazerá a rieky. Táto
zmes je roky úspešne používaná
Browning týmom,
ktorý otestoval jej
kvality. Tmavšiu
farbu robia prírodné múčky. Jemne
horkastá aróma
udržuje ryby na
lovnom mieste.
Zrnitosť:
stredne
jemná
1kg
4,90 €

Hnedé krmivo pre kŕdle pleskáčov.
Sladké krmivo, ktoré je aktívne vábiace s vysoko lepivé a tým sa perfektne hodí na miešanie partiklu a
iných nástrah. Je úspešné keď je
použité v spojení
s nakrájanými
červami na kúsky.
Taktiež udrží veľkých pleskáčov
na kŕmnom
mieste na dlhú
dobu.
Zrnitosť: veľká
Lepivosť: silná.
1kg

Zmes má veľmi silné lepivé vlastnosti a
dlhodobo pôsobí na všetky veľké ryby.
Výborné výsledky boli dosiahnuté najmä
pri love pleskáčov. River je určená aj pre
veľké rieky zaťažené lodnou dopravou.
Ak pridáme menšie množstvo vody,
zmes je vhodná aj pre
lov na veľké vzdialenosti. Má veľmi charakteristickú vôňu a
ktorá nie je ničím napodobiteľná.
Veľkosť zrna:
medium.
1kg

44 3970001

44 3970015

je najuniverzálnejšia zmes, ktorá
môže byť miešaná s inými našimi
mi zmesami. Je vhodná pre veľmi suché použitie ako feeder mix
alebo vlhčená na jazerá a rieky.
Táto zmes je roky
úspešne používaná
Browning týmom,
ktorý otestoval
jej kvality. Tmavšiu
farbu robia prírodné múčky. Jemne
horkastá aróma
udržuje ryby na
lovnom mieste.
Zrnitosť:
veľká
1kg
5,28 €

Canal

Gardons

Black Magic

Big Fish

Sweet Breams

Canal má zreteľne aromatickú vôňu neodolateľnú pre veľké plotice
a pleskáčov. Zmes je vyrobená z
najjemnejšej strúhanky s praženou
arómou a má nízku hodnotu nasýtenia. Canal je
perfektný pre použitie s larvou pakomára a výhodou
je, že neobsahuje
žiadne slané častice, ktoré by znižovali účinnosť
zmesi. Hnedo
sfarbené krmivo.
Stredná
zrnitosť.
4,78 €
1kg

Špeciálne vyvinuté pre lov veľkých
plotíc na kanáloch a riekach. Má
veľkú lepkavosť. Gardons krmivo
priťahuje ryby a udržiava ich vo vašom kŕmnom mieste.Veľa účinných
zložiek v krmive
ryby koncentruje
priamo do kŕmnej
oblasti. Výrazné
arómy,hrubo mleté
korenie je neodolateľné na veľké
plotice a
pleskáčov.
Zrnitosť: veľká.
Lepivosť:
stredná.
4,82 €
1kg

Krmivo do obtiažnych podmienok.
Tmavá, takmer čierna farba perfektne predurčuje použitie tohto krmiva v čistej vode. Špeciálne sfarbenie sa hodí na jazerá alebo riečne dno, na prilákanie a udržanie
rýb na lovnom
mieste. Má veľmi
aktívne zloženie
ktoré je neodolateľné hlavne pre
plotice, ale je atraktívne pre všetky biele ryby.
Stredná
zrnitosť.
1kg
4,90 €

Ťažké, svetložlté krmivo pre veľké
ryby ako sú pleskáče, liene, kapry.
Silné vnadiace vlastnosti a dlhotrvajúci efekt zaisťuje že táto zmes
udžuje a opätovne láka ryby. Táto
zmes sa najlepšie
kombinuje s veľkým množstvom
iného partiklu ako
napr. kostných
červov, kukiel,
červov a piesku
alebo hliny. Neodolateľná sladká
príchuť mandlí.
Zrnitosť:
veľká
1kg
4,68 €

Výrazne žlté krmivo lákajúce kŕdle
pleskáčov. Žltá farba sa navlhčením ešte zvýrazní. Má unikátnu
mandľovú vôňu neodolateľnú pre
pleskáčov. Silné vnadiace vlastnosti a dlhotrvajúci
efekt účinný na
kŕdle rýb, výborne
sa hodí na letné
mesiace pre lov
na jazerách a
veľkých riekach.
Zrnitosť: veľká
Lepivosť: silná
1kg

Easy Cheesy - syrové

Friture

Vyvinuté na lov mreny na riekach,
výrazná vôňa a chuť parmezánu je
neodolateľná pre mreny.Easy cheesy obsahuje veľké červené zložky,
ktoré sa pomaly uvolňujú z kŕmnej
gule do prúdu a lákajú ryby z veľkých vzdialeností.
Silne lepivé vlastnosti zmesy poskytujú dlhodobý efekt
udržujúci ryby na
lovnom mieste.Použitie aj ako nosič
pre živé nástrahy.
Zrnitosť: veľká
Lepivosť: veľmi
silná.
1kg
4,90 €

Keď je vašim cieľom nachytať v
krátkom čase veľký počet malých
rýb potrebujete atraktívne krmivo,
ktoré vytvára koncentrovaný mrak.
Okrem toho takéto krmivo nesmie
mať veľa výživných zložiek.Krmivo
„Friture“ bolo špeciálne upravené
pre splnenie týchto
kritérií.Rybár upravuje lepkavosť
množstvom pridanej vody. Vlhčené
krmivo-prúdiaca
voda, suché
krmivo kľudná
voda.
1kg
5,40 €

44 3970005

44 3970013

44 3970011

44 3970060

4,82 €

44 3970002

4,78 €

44 3970003

4,82 €

44 3970006

44 3970014

Red Roach

Tench

Etang

Bezkonkurenčný mix na plotice
bohato farbený na červeno, čo
poskytuje neprekonateľnú výhodu
v kalnejších a tečúcich vodách.
Charakteristická vôňa praženého
konope kombinovaného so špeciálnou zmesou prísad
neodolateľných pre
veľké plotice a
pleskáčov. Môže
sa kombinovať
aj so živou
nástrahou.
Zrnitosť: stredná
Lepivosť: stredná
1kg

Unikátny mix na liene, ale magicky
láka aj veľkých pleskáčov a kaprov.
Lepivosť je nastavená pre lov na
jazerách a pomaly tečúcich vodách.
Mix získal tmavé sfarbenie z najlepších rybacích múčok. Rybacia
aróma a vôňa
sladkých sušienok
láka veľké ryby
rýchlo a udržuje
na lovnom
mieste v dlhých
periódach.
Zrnitosť: stredná
Lepivosť: stredná
1kg

Toto krmivo je ideálne na použitie
na rybníkoch a pomaly tečúcich
vodách. Krmivo je veľmi aktívne
vo vode a má vysoký obsah drveného konope, ktoré priťahuje ryby
aj z veľkej vzdialenosti. Kombinácia účinných
atraktorov je veľmi
účinná na veľké
pleskáče a plotice.
Stojatá voda
poskytuje výborné
podmienky na
použitie sekaných
červov.
Zrnitosť:
malá
4,78 €
1kg

44 3970007

44 3970012

4,82 €

44 3970020

5,40 €

44 3970004

umelé kostné červy, kukly, pelety, tigrí orech, dipované, fosforové, svietiace

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapor
recept č.1
• 2 kg CC M7
• 1 kg CC Etang
• 100 g Aroma Carp Candy
-------------------------------------

Lieň
recept č.1
• 2 kg CC Tench
• 0,5 kg Lethal Feeder
• 250 g Seed Mix

www.rybolov.sk

Pleskáč

recept č.1
• 1 Kg River Feeder
• 0.5 Kg CC Etang
• 100g Krazy Sweetner
• 50g Aroma Super Karamell
-----------------------------------------recept č.2
• 1 Kg CC Canal
• 1 Kg CC M7
• 250 g Aroma Bream Blaster
-----------------------------------------recept č.3
• 1 kg King All Seasons
• 1 kg CC No. 1
• 1 kg CC Etang
• 250 g Aroma Bream Blaster

viac na: www.rybolov.sk
takmer 70 osvedčených receptov www.sports.sk
viac na:

www.rybolov.sk

kompletný sortiment Browning
nájdete na:

www.sports.sk

výhradný distribútor pre SR:

SPORTS spol. s.r.o.
www.sports.sk
info@sports.sk

KING
GROUNDBAIT
Exkluzívne vyvinuté
Browning týmom
profesionálov s
unikátnym receptom
pre špeciálne použitie.
Vysoká kvalita komponentov bola starostlivo
premiešaná pre
dosiahnutie optimálnych
výsledkov.
Všetky King Groundbaits
sa jednoducho kombinujú
a perfektne pracujú spolu
s odskúšanými a testovanými kombináciami
Champions Choice krmív.

Big Roach

All Seasons

Allround Match

Pre lov
veľkých
plotíc
1kg
44 3970054

Zmes
kvalitných
komponentov
1kg
44 3970050

Univerzálny
mix kvalitných
komponentov
1kg
44 3970053

4,96 €

4,96 €

4,96 €
Long
Distance

River
Feeder

Black
Monster

Silno lepivá
zmes
1kg
44 3970051

Zmes pre
veľké úlovky
1kg
44 3970052

Zmes pre
trofejné úlovky
1kg
44 3970059

4,96 €

4,96 €

4,96 €

Lethal Feeder

Halibut BBQ

Betain Mussle mix

má vysoký obsah proteínov vďaka použitej
extra dávke rybacej
múčky. Obzvlášť vhodná
do krmítok na zaistenie
optimálnych
vlastností pri
uvoľňovaní
čiastočiek
partiklu.
1kg

kapry sa idú zblázniť
za touto nástrahou.
Atraktivita prichádza
z ideálnej chute
extraktu z rybacích
peliet a
rias.
Stredný
obsah
proteinov.
1kg

s vysokým obsahom
proteinov. Vysoká nutričná hodnota pochádza
z extraktu z rybacích
peliet a rias a extra
podielu
rybacích
múčok,
konope
a
Betainu.
1kg

5,33 €

6,25 €

44 3970009

44 3970008

6,25 €
44 3970010

Overené receptúri miešania Browning zmesí a komponentov pre úspešný lov - recepty do vrecka - odstrihni dolu.

Hybrid
od Browning
to najlepšie na
Feeder

Hybrid prúty:
obj.č.:
dĺžka / záťaž hmotnosť
Hybrid Method Feeder
44 1286360 3,60m/1,5lb
266g
Hybrid Distance Method Feeder
44 1286360 3,90m/1,5lb
308g

HYBRID
Com FD

HYBRID BF

Hybrid Avon Dual Tip
44 1596360 3,60m/1,75lb

275g

Hybrid Barbel
44 1283360 3,60m/50g

271g

Hybrid Power Waggler
44 1281385 3,85m/40g

274g

Hybrid Power Pellet Waggler
44 1280330 3,30m/40g
188g
Hybrid Power Feeder
44 1282330 3,30m/60g
288g
44 1282360 3,60m/80g
268g

obj.č.:
Model
44 0119030 630FD
44 0119040 640FD

m/mm
návin
220/0,25 78 cm
250/0,28 81cm

obj.č.:
Model m/mm
návin
44 0186030 BF630 150/0,26 71 cm
44 0186040 BF640 150/0,32 75 cm

Hybrid Method Feeder Set 4 krmítka + plniaca miska
Mega výhodný set Feeder krmítko Browning
Hybrid Method Inline 2x20g + 2x30g+ spolu
s formou na plnenie a tvarovanie spolu s
návodom. Zabalené v praktickom
sete vhodné aj ako
darček. Najlepšie
ceny krmítok
Browning Hybrid
Method Inline.
Lov na feeder,
lov kapra,
biela ryba .

5,54 €

Testovaný vlasec na Feeder
HYBRID Power Mono
priemer 0,12 do 0,24mm
návin 100m
nosnosť až 5,90kg
High-quality
co-polymer
navrhnutý na
zdolávanie
veľkých rýb

44 6670999
Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien a technických parametrov. Všetky ceny sú orientačné maloobchodné s DPH 20%.

všetky zmesy sú otestované
BROWNING FEEDER TEAM SLOVAKIA
Osvedčené receptúry od Browning!
Nie masívna reklama, ale reálne testy a
výsledky:
UPOZORNENIE: Výrobky a doporučené
receptúry ktoré sú označené monogramom
"BROWNING FEEDER TEAM TESTOVANÉ", sú testované a odpručené
BROWNING FEEDER TEAM SLOVAKIA !!!

1 a0167 - receptúra mrena

1 a0169 - receptúra ťažká voda
Zmes krmiva určená na lov v ťažkých vodách feeder metódou. Feeder Browning krmivo
do ťažkých vôd obsahuje krmivá Champions Choice: 2kg River, 1kg ETANG, 1kg

Zmes krmiva určená na lov mrien feeder metódou. Feeder mrenové Browning krmivo
obsahuje krmivá Champions Choice: 2kg Easy Cheesy, 1kg M7, 1kg River. TIP:
Najvyššiu účinnosť dosiahnete ak navhlčíte 12 hodín dopredu a

Bream Blaster
Blaster

Spice Roach
Carp CANDY

1 a0168 - receptúra kapor/lieň

1 a0165 - receptúra pleskáč
Zmes krmiva určená na lov pleskáčou feeder metódou. Feeder
pleskáčové Browning krmivo obsahuje krmivá Champions
Choice: 1kg Canal, 1kg M7, 250g Aromu Bream Blaster.
TIP: Najvyššiu účinnosť dosiahnete ak navhlčíte
12 hodín dopredu a dôkladne preosejete

Zmes krmiva určená na lov kaprov, lieňov feeder metódou.
Feeder kaprové, lieňové Browning krmivo obsahuje krmivá
Champions Choice: 2kg M7, 1kg ETANG, 100g Aroma Carp Candy.

1 a0166 - receptúra plotica
Zmes krmiva určená na lov plotíc feeder metódou. Feeder ploticové
Browning krmivo obsahuje krmivá Champions Choice: 2kg Gardons,
1kg Red Roach, 250g Aroma Spice Roach. TIP: Zmes je vhodná pre lov
v skorých jarných mesiacoch a pri kalnej vode.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mrena

Plotica

Univerzálne

recept č.1
recept č.1
zmesi
• 1 kg Easy Cheesy
• 1 kg King Big Roach
recept č.1
• 0,5 kg River
• 0,5 kg CC Red Roach
• 1 kg CC Sweet Breams
• 250 g Seed Mix
• 250 g Crushed Hemp
• 1 kg CC M7
• 250 g Aroma M7
• 200 g gemahlener Parmesankäse
• 250 g Aroma Spicy Roach
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------recept č.2
recept č.2
recept č.2
• 2 Kg CC G ardons
• 2 kg CC Easy Cheesy
• 2 kg Red Roach
• 1 Kg CC Etang
• 1 kg CC Sweet Breams
• 1 kg Gardons
• 1 kg CC M7
• 1 kg King River Feeder
• 250 g Aroma Lake Cracker
• 100 g CC XTC Aroma Super
• 200 g geriebener Parmesankäse
----------------------------------------Toffee
• 250 g Seed Mix
recept č.3
----------------------------------------------------------------------------------------• 2 Kg CC Gardon
recept č.3
recept č.3
• 1 Kg King All Seasons
• 1 kg Black Magic
• 2 kg CC Easy Cheesy
• 200 g Krazy Spices Koriander
• 1 kg No. 1
• 1 kg Etang
• 1 kg M7
• 1kg River
Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu cien a technických parametrov. Všetky ceny sú orientačné maloobchodné s DPH 20%.

Objednávkové číslo:
M7
Etang
Gardons
Red Roach
Sweet Breams
Tench
Lethal Feeder
Black Magic
King River Feeder
King All Seasons
King Big Roach
Canal
Easy Cheesy
Aroma M7
Aroma Carp
Aroma Bream

44 3970002
44 3970004
44 3970011
44 3970012
44 3970014
44 3970020
44 3970009
44 3970007
44 3970052
44 3970050
44 3970054
44 3970005
44 3970013
44 3932003
44 3932001
44 3932006

