Prof esionáln e ryb árske n áradie - p onu ka
V pripravovanej dodávke profesionálneho rybárskeho materiálu pre jarné obdobie bude
Slovenská rybárska agentúra (SRYBA) medzi iným distribuovať: hliníkové a laminátové
prepravné bedne na ryby vrátane prevzdušňovacieho systému všetky bežné typy (na
objednávku aj atypické úpravy), profesionálne benzínové lovné agregáty s kompletným
príslušenstvom (vysoko účinné a šetrné k rybám) - stacionárne aj na chrbát.
Z našej ďalšej ponuky vyberáme:






Samostatné prevzdušňovacie hadicové rozvody
Vypúšťací rukávnik k hliník. prepravnej bedni ( 2 – 6 m) s adaptačným rámčekom
pH –meter, oxy –meter (okamžité zisťovanie hodnoty obsahu kyslíka vo vode)
Lode hliníkové (1 špicé, 2 špicé, rekreačné)
Lode hliníkové vyplavovacie (potrebné pre kŕmenie rybničných obsádok obilninami)
Vodotesné vzduchové komory zaisťujú odolnosť proti potopeniu lode. Loď dokážeme
prispôsobiť Vašim požiadavkám ( napr. držiak lodného motora, kotevné navijaky a pod.)
Hliníkové lode sú vyrobené z hliníkového plechu, ktorý dodáva lodi mnoho kladných
vlastností napr. nízku hmotnosť a odolnosť proti korózii. Z toho vyplývajú takmer nulové
náklady na údržbu a náterové hmoty, používané na lode železné aj drevené.

 Čižmy profesionálne rybárske vysoké, zateplené (špeciálna podošva bráni
uviaznutiu v bahne)
 Čižmy gumofilcové (po kolená), čižmy neoprénové
 Skafander (3 druhy)
 Rukavice rybárske (65 cm – s rukávnikom, 35 cm, k obsluhe lovného agregátu)
 Obleky rybárske 2 dielne s kapucňou
 Vanička rybárska laminátová 60 l (slúži aj ako odmerka dodaných násad K1,K2, K3)










Keser kaprový nerezový všetky typy
Keser kaprový pozinkovaný všetky typy
Keser pstruhový nerezový všetky typy
Keser pstruhový pozinkovaný všetky typy
Keser obchodný s oválnym rámom obvod 130 cm( ručný výplet oká 25mm)
Oblúky nerezové a pozinkované všetky priemery aj atypické
Poloblúky nerezové a pozinkované všetky veľkosti

Výplety všetky typy a veľkosti oka (ručné, strojové, monofil - PET, PPV, PAD)
Násady na kesery (70 – 180 cm)

 Šikmý nakladač (určený na vykladanie rýb z kádiska rovno do prepravných bední)
 Mechanický keser
 Mincier (ciachovaný) - váživosť do 150 kg, mušľa (2 typy - hliník, laminát)






Vrhačky 4 typy, 6 rôznych veľkostí oka
Vatka (akékoľvek dĺžky, veľkosti oka a hĺbky jadra)
Rybárske šnúry (našívanie výpletov, opravy sietí) – rôzne hrúbky
Laná – rôzne hrúbky

 Elektrický vysúšač obuvi 220 V, 9 W
 Inkubačný stojan s 5 (10 l) Zugskými fľašami – komplet.zostava (lipeň, podustva, Pd)
 Náhradné Zugské inkubačné fľaše (sklené 10 l)
 Laminátová Zugská fľaša (200 l)

 a ďalších 3.542 položiek rybárskeho materiálu
Kompletný sortiment, poradenský servis pri výbere a cenník obdržíte na t. číslach:

Slovenská rybárska agentúra
Tajovského 261, 038 43 Kláštor pod Znievom


+421 918 300 437 ; +421 907 854 948 ; sryba1@sryba.sk ; sryba@sryba.sk ; www.sryba.sk

 0949 745 129 – Slovenská rybárska agentúra
 0918 300 437 – Ing. Kohút
 0907 854 948 – Mgr. Zuziak

