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Boilies od PavlaBoilies od Pavla
 Jmenuji se Pavel Šik a v roce 2015 jsem založil kaprařskou speciálku 
v Plzni. Hlavním produktem je boilies, a proto jsem ji pojmenoval Boilies 
od Pavla. 
 Boilies přímo nevyrábím, ale můžete si ho u mě koupit, 
takže je vlastně také ode mě, a to za cenu, jako u výrobců. 
 Postupně se sortiment přirozeně rozrůstal a dnes nabízím 
nejen boilies i jiné atraktivní nástrahy a návnady, krmítkové směsi, 
ale i rybářskou bižuterii, podběráky, stojany a další  příslušenství. 
 Mimo svého malého obchůdku také zavážím zboží 
do rybářských prodejen v západních a jižních Čechách, 
takže pokud jste z tohoto kraje, můžete najít naše zboží 
v těchto prodejnách.
 Přijďte se přesvědčit sami do našeho prodejního 
skladu na adrese Borská 95, Plzeň nebo k vašim 
prodejcům.

    Budu se těšit    Budu se těšit
    Váš Pavel Šik    Váš Pavel Šik

Za poskytnutí fotografií do katalogu děkujeme panu Romanu Černému. 

Grafika a tisk: SOS print s.r.o., Plzeň 
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Originál Halibut pelety copens-Red/BlackOriginál Halibut pelety copens-Red/Black Halibut peletyHalibut pelety
BALENÍ BALENÍ

1 kg . 2 kg 1 kg . 3 kg . 5 kg

VELIKOST VELIKOST

14 mm
10 mm . 12 mm . 18 mm 

22 mm . 27 mm

Originální holandské pelety od firmy COPPENS!!!
Jsou vhodné k dlouhodobému zakrmování lovných míst nebo 
jako nástraha či jako kompletní krmivo pro chov kaprovité ryby.
Pelety jsou se středovou dírkou pro jednodušší nastražení.

Velmi známé a oblíbené pelety s dírou
Obsahují velké procento obyčejného rybího oleje a jsou 
vyráběny z rybích mouček. Doba rozpadu 2–6 hodin, podle 
průměru pelety a teploty vody.

Fluo pelety s dírouFluo pelety s dírou Halibut pelety v dipuHalibut pelety v dipu
BALENÍ BALENÍ

150 g 1 kg 

VELIKOST VELIKOST

12 mm 20 mm

Jsou určeny pro lov kaprů pomocí tzv. vlasové metody
Fluo pelety obsahují asi 5 % živočišných a mléčných bílkovin. 
Extrakty masového původu jsou hlavním dráždidlem spolu 
s aromatickými složkami. Dodáváme v mnoha příchutích.

Dipované velmi známé a účinné pelety s dírou
Obsahují vysoký podíl rybího oleje a jsou vyráběny 
z nejlepších rybích mouček. Doba rozpadu 4-8 hodin 
dle teploty a produ vody.

Chytací peletyChytací pelety
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Vnadící peletyVnadící pelety
Chytré peletkyChytré peletky Chytré peletyChytré pelety

BALENÍ BALENÍ

1 kg . 2 kg . 3,5 kg 1 kg . 2 kg . 3,5 kg 

VELIKOST VELIKOST

4 mm 16 mm

Nová série pelet s extrémně rychlým účinkem 
Zahájení rozpadu prakticky okamžité. Kukuřičnořepkové
pelety neobsahují přidané aroma ani barvivo a jsou vyrobeny 
ze 100% přírodních složek.

Nové pelety s velmi rychlým účinkem
Zahájení rozpadu prakticky okamžité. Rychlým rozkrmením 
místa a uvolňováním částic i chuťové stopy do celého vodního 
sloupce jsou vhodné zejména při použití metody zig rig.

Vnadící pelety - kukuřičné/řepkovéVnadící pelety - kukuřičné/řepkové Halibut peletkyHalibut peletky
BALENÍ BALENÍ

1kg . 2kg

3kg . 5kg
1 kg . 2,5 kg . 4 kg

VELIKOST VELIKOST

6 mm . 8 mm . 12 mm 4 mm

Krmné šrotové pelety sestavené pro sportovní rybolov
Pelety je možné dále zatraktivňovat pomocí olejů či esencí. 
Po navlhčení v kbelíku se z nich dají vytvořit krmné koule 
či je použít do krmítek. Výborně se osvědčily na závodech.

Obsahují rybí moučku, rybí tuk, vitamíny a stopové prvky
Díky velkému počtu těchto micro pelet vytvoříte opravdu 
plnohodný koberec, který se po krátké době přemění v oblak, 
kterému kapři v okolí neodolají.
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Vnadící pelety mix Flou pelety mixFlou pelety mix
BALENÍ BALENÍ

2,5 l . 3,5 l 1 kg . 2 kg

VELIKOST VELIKOST

8 - 14 mm 4mm - 20mm

Mix kukuřičnořepkových pelet různých barev 
Předností těchto pelet je rychlý rozpad ve vodě. V průběhu 
propadu na dno vytvářejí ve vodním sloupci kalový mrak, který 
šíří vodou potravinový signál a láká ryby do lovného místa.

Nenechte si ujít tento jedinečný mix pelet! 
Mix je určeny pro ty zákazníky, kteří potřebují atraktivní krmení 
pro svůj lov. V mixu je několik druhů pelet od 4 mm do 20 mm. 
Některé pelety můžete využít i jako nástrahu.

Choco peletky Choco peletky Vnadící boilies mixVnadící boilies mix
BALENÍ BALENÍ

1 kg 3kg

VELIKOST VELIKOST

4 mm 13 - 25 mm

Obsahují rybí moučku, rybí tuk, vitamíny a stopové prvky
Díky velkému počtu těchto micro pelet vytvoříte opravdu 
plnohodný koberec, kterému kapři v okolí neodolají. Obsahují 
čokoládové aroma.

Lehce stravitelné boilies v barevné kombinaci
Velmi vhodné jako vnadící boilies za SUPER CENU. Výhodou 
je velká variabilita použití. Můžete použít jakýkoliv booster 
či dip a připravit si kvalitní krmné boilies s různou příchutí.

Vnadící pelety a boiliesVnadící pelety a boilies
aa
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Extrudy a MarshmallowExtrudy a Marshmallow
Fluoroextrudy - měkké kuličkyFluoroextrudy - měkké kuličky Fluoroextrudy - tvrdé kuličkyFluoroextrudy - tvrdé kuličky

BALENÍ BALENÍ

100 ml 40 g

VELIKOST VELIKOST

5 mm - 10 mm 10 mm

Měkká extruda pro celoroční chytání v tekutém dipu 
Příchutě: rybí mix, sladký mix, med, vanilka, jahoda, oliheň, 
scopex, ananas, banán, česnek, perník, halibut

TIP - Životnost prodloužíte navlhčením před použitím
Suché extrudy jsou vyrobeny z kukuřičné krupice. Na 
jednotlivé příchutě je použit kvalitní tekutý dip. Tyto extrudy 
jsou určené pro intenzivní chytání na položenou nebo feeder. 

Fluoroextrudy - měkký červ MarshmallowMarshmallow
BALENÍ BALENÍ

100 ml 100 ml

VELIKOST HRUBOST

5 mm 5mm

Měkká extruda pro celoroční chytání v tekutém dipu 
Příchutě: rybí mix, sladký mix, med, vanilka, jahoda, oliheň, 
scopex, ananas, banán, česnek, perník, halibut

Vhodná na háček i vlasovou montáž 
Umělá plovoucí nástraha, která výborně drží i v proudné vodě 
je zárukou úspěchu při vašem lovu. Příchutě: jahoda, med, 
vanilka, ananas,red halibut, lesní ovoce, scopex, česnek.
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Tekutá játra MelasaMelasa
BALENÍ BALENÍ

0,25 l . 0,5 l . 1 l 0,5 l . 1 l

VELIKOST VELIKOST

Vhodné k dipování nástrahy i návnady 
Tekutá játra jsou výbornou surovinou pro výrobu boilies směsí 
na živočišné bázi. Předností snadná stravitelnost, rozpustnost 
ve vodě a schopnost uvolňovat aromatické látky.

Přírodní sladidlo s intenzivní chutí a vůní
běžně se používá při lovu bílých ryb a kaprů k dipování 
partiklu kukuřice, řepky, boilies i pelet. Lze ji použít 
při výrobě boilies, ale i krmítkových směsí.

Method Mix Kreveta & KrillMethod Mix Kreveta & Krill Krmítková směs od PavlaKrmítková směs od Pavla
BALENÍ BALENÍ

3 kg 3kg

HRUBOST HRUBOST

střední střední

Velmi kvalitní a surovinově bohatý typ směsi
Kvalitní jemně a středně mleté suroviny. Základem jsou 
rybí moučky, mořský krill + extrudované a pařené suroviny. 
Tepelně upravené suroviny mnohem lépe uvolňují své chutě.

Velmi atraktivní typ krmítkové směsi
Kvalitní jemně a středně mleté suroviny. Základem 
je extrudovaná kukuřice. Příchutě: vanilka, med, jahoda, 
česnek, scopex, halibut

8

Dipování a krmítkové směsiDipování a krmítkové směsi

KRMÍTKOVÁ SMĚS 
od Pavla

 

Zboží je určeno výhradně pro sportovní rybolov.  Chraňte před vlhkem. 
Distributor www.boiliesodpavla.cz  Spotřebujte do 12/2019

3 kg

 +420 603 57 88 05
 www.boiliesodpavla.cz

 boiliesodpavla@seznam.cz

Boilies o
d

 P
avla

Jahoda
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Kukuřice a partiklKukuřice a partikl
Dipovaná kukuřiceDipovaná kukuřice Dipovaná kukuřice ve skle

BALENÍ BALENÍ

1 kg . 2,3 kg 210  ml

VELIKOST VELIKOST

Kukuřice v konzervantu
Kukuřice je dipovaná v několika příchutích. 
Příchutě: natur, jahoda, med, vanilka, česnek a oliheň. 

Klasika mezi nástrahami, určena na plavačku a feeder
Úspěšný je ale i při lovu s krmítkem na klasickou položenou. 
Zálivka obsahuje přírodně identické aroma. 
Příchutě: natur, jahoda, med, vanilka, česnek a oliheň. 

Vařená přírodní kukuřice Vařený partiklVařený partikl
BALENÍ BALENÍ

Sáček - 1 kg

Kyblík - 3 l . 5 l

Sáček 1 kg . 2,5 kg

Kyblík - 3 l . 5 l

VELIKOST VELIKOST

Kukuřice vařená nástraha - obsahuje přírodní aroma 
Vařená kukuřice v nálevu. Vhodná k zakrmení lovného místa.

Vařený partikl vhodný k zakrmení lovného místa 
Balení 3 a 5 l je v konzervačním nálevu.
Obsahuje: řepku, kukuřici, konopí, ptačí zob.
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Vodouchův rohlík - rohlíkové boiliesVodouchův rohlík - rohlíkové boilies Fluoro ExtrudyFluoro Extrudy
BALENÍ BALENÍ

34 g 25 g

VELIKOST VELIKOST

10 mm . 14 mm 5 mm . 10 mm

Velmi oblíbená nástraha pro lov kaprů napuštěna silnými 
atraktory. Příchutě: jahoda, brusinka, ryba, patentka, hali-
but, med, skopex, ananas, banán, kukuřice, vanilka, česnek, 
oliheň, ořech, sýr, perník, natur, anýz, švestka

Velice atraktivní fluo měkčená nástraha
Má jedinečnou zpevňující povrchovou úpravu proti ataku 
malých ryb. Příchutě: halibut, vanilka, oliheň, česnek, 
jahoda, perník, med, sýr, ananas, brusinka

Řepka na niti Vlhčené Extrudy ČervíkVlhčené Extrudy Červík
BALENÍ BALENÍ

50 g 30 g

VELIKOST VELIKOST

13 mm 10 mm

Vodouchova řepka lehce stravitelná
Nadipovaná osvědčenými aromáty a esencemi zanechávají-
cími nesmazatelnou pachovou stopu. Nastražuje se pomocí 
nitě pod háček. Vhodné na feeder a lehkou kaprařinu.

Velice atraktivní měkčené nástrahy v dipu
Zpevněné proti ataku malých ryb. Příchutě: jahoda, brusinka, 
ryba, patentka, halibut, med, skopex, ananas, banán, kukuři-
ce, vanilka, česnek, oliheň, ořech, sýr, perník, natur, švestka

Atraktivní nástrahyAtraktivní nástrahy
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Chytací a vnadící peletyChytací a vnadící pelety
Peletky v kelímkuPeletky v kelímku Vázané pelety v dipuVázané pelety v dipu

BALENÍ BALENÍ

150 g 50 g

VELIKOST VELIKOST

12 mm 12 mm

Pelety zaručují okamžité uvolňování mikročástic
Jsou pro kapra velice atraktivní. Pomalu se rozpadají, velice 
aromatické. Příchutě: perník, česnek, med, vanilka, jahoda, 
brusinka, ananas, halibut, kukuřice, skopex.

Novinka mezi nástrahamihlavně na feeder
Lze použít i při lovu s krmítkem nebo na plavanou. Zálivka 
obsahuje přírodně identické aroma dle zvolené příchuti. 
Příchutě: med, vanilka, jahoda, ananas, brusinka, halibut

Pelety v PVC sáčkuPelety v PVC sáčku Vnadící mikropeletkyVnadící mikropeletky
BALENÍ BALENÍ

300 g 1 kg

VELIKOST VELIKOST

12 . 16 mm 2 mm

Pomalým rozpadem tvoří kolem sebe aromatický oblak 
Doba rozpadu 3 - 4 hodiny. Příchutě: halibut, lesní jahoda, 
monter crab, makrela - játra, sýr - česnek, ananas - brusinka 

Ideální pro přimíchávání do krmítkovky nebo do PVA
Vhodné pro zakrmení Vašeho lovného místa. 
Příchutě: med, halibut, řepka, kukuřice, jahoda
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Dipované boiliesDipované boilies Boilies Boilies GAME OVERGAME OVER
BALENÍ BALENÍ

190 g 300 g . 1 kg

VELIKOST VELIKOST

20 mm 20 mm

Boilies v dipu s vysokou nutriční hodnotu
Příchutě: anýz, med, makrela-játra, kukuřice, lesní jahoda, 
kapří pokušení, kapří knedlíček s chilli, ananas-brusinka, oliheň, 
borůvka-scopex, kyselá mandarinka, pikantní játra, vodní meloun.

Speciální ručně vyráběné boilies
Boilies Game over je novinkou pro letošní rok, obsahuje 
vybrané prvotřídní rybí moučky a je vhodné na celoroční 
chytání.

Vodouchovo hotové boiliesVodouchovo hotové boilies Krmné boiliesKrmné boilies
BALENÍ BALENÍ

300 g . 1 kg 3 kg

VELIKOST VELIKOST

20 mm 20 mm

Vyvážená kombinace rostlinných a živočišných produktů 
Příchutě: oliheň, makrela - játra, lesní jahoda, kyselá 
mandarinka, borůvka - skopex, kapří knedlíček s chilli, 
kapří pokušení, vodní meloun, anýz

Lehce stravitelné, postavené na kukuřičné bázi
Nadupané osvědčenými aromáty a esencemi zanechává 
nesmazatelnou pachovou stopu. Doba rozpadu 4-6 h. 
Příchutě: halibut, ananas, oliheň, kyselá mandarinka, patentka

BoiliesBoilies
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Pasty, foukačky a krmítkovkyPasty, foukačky a krmítkovky
Boilies obalovací pasta Foukaná pšenice

BALENÍ BALENÍ

250 g 40 g

VELIKOST HRUBOST

Plnohodnotné boilies těsto s vysokou nutriční hodnotou
Obalovacího těsto prodlužuje rozpad nástrahy a okamžitě 
reaguje a uvolňuje atraktanty do okolí. Příchutě: kyselá 
mandarinka, borůvka-skopex, lesní jahoda, oliheň, ananas

Klasika mezi nástrahami, určena na plavačku a feeder
Úspěšný je ale i při lovu s krmítkem na klasickou položenou.
Příchutě: natur, med, vanilka, jahoda, brusinka, skopex, 
ananas, sýr

Krmítková směsKrmítková směs Method mixMethod mix
BALENÍ BALENÍ

1 kg . 5 l 1 kg

HRUBOST HRUBOST

střední jemná

Směs je složena z vybraných komponentů 
Ryby na krmném místě nejen přiláká, ale i udrží. 
Příchutě: natur, med, vanilka, jahoda, scopex, česnek, 
ananas, chilli, anýz, perník, oliheň

Krmná směs sestavená na rybím základu
Ze směsi je možné po přidání vhodné tekutiny (tekutá játra 
apod.) vyrobit vlastní obalovací pastu. Složení: rybí a masové 
moučky, extrakty, biskvitová moučka, obilné šroty a ptačí zoby.
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Boilies Nutra lineBoilies Nutra line Boilies Protein line Boilies Protein line 
BALENÍ BALENÍ

1 kg 1 kg

VELIKOST VELIKOST

20 mm 20 mm

Boilies obsahuje vše co kapři milují a potřebují 
Příchutě: jogurtová jahoda, česnek, švestka, oliheň, 
ostružina, ananas - mušle, banán - oliheň, scopex - chilli, kiwi 
- chobotnice, zralý pomeranč, nahnilá brusinka, tygří ořech.

Vyvážené a vysoce účinné boilies pro stojaté i tekoucí vody
Obsahuje rybí a masové moučky, rybí oleje, krevní deriváty, 
kuřecí protein, drcené partikly a semínka. Příchutě: chobotni-
ce - játra, játra - česnek, škeble - patentka, játra - pepř

Boilies Ocean food line Boilies Light lineBoilies Light line
BALENÍ BALENÍ

250 g . 1 kg 3  kg

VELIKOST VELIKOST

20 mm 20 mm

Nejluxusnější linie této značky založena na výtažku 
z mořských korýšů a tuňákové rybí moučce 
Příchutě: salmon spice, carp magmet - spice, tuna - anchovy, 
krill - octopus, magic - nut, carp magnet, wizard

Boilies Light line je plnohodnotné lehce stravitelné boilies 
Tato linie je vhodná pro delší výpravy nebo potřeby velkých 
nebo dlohodobých zákrmů.  Příchutě: bílá meruňka, banán, 
oliheň - moruše, banán - ryba, krab - oliheň

BoiliesBoilies
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Ballance boiliesBallance boilies Rychlé chytáníRychlé chytání
BALENÍ BALENÍ

300 ml 250 g

VELIKOST VELIKOST

20 mm 17 mm

Ani ne plovoucí ani ne potápivé - to je vyvážené boilies 
Je velice účinné pro lov opatrných trofejních kusů. 
Příchuť: Carp magnet

Měkčené boilies pro krátkodobé vycházky s extrémně 
rychlou schopností uvolňovat do vody aromatickou stopu
Příchutě: oliheň, česnek, kiwi - chobotnice, švestka, 
banán - oliheň, monster krab

Aromatic lineAromatic line Boilies Hot lineBoilies Hot line
BALENÍ BALENÍ

250 g 150 ml

VELIKOST VELIKOST

13  mm . 25 mm 13 mm

Esenciální atraktory pro zvýraznění vůně a sladidlo NHDC 
pro posílení chuťových složek
Příchutě: jahoda - třešeň, višeň - ořech, máta - pepř, 
malina - broskev, švestka, oliheň

Pro svou pikantnost výborně funguje i ve studené vodě
Je postavené na velmi kvalitních surovinách: Robin Red, krillo-
vá a tuňáková moučka, GLM extrakt, sardinkový protein, špa-
nělský pepř a konopí. Hlavní tekutou složkou je výtažek z chilli.
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Pop-up boiliesPop-up boilies Boilies naturalBoilies natural
BALENÍ BALENÍ

150 ml 10 kg

VELIKOST VELIKOST

13 mm 20 mm

Velice atraktivní nástraha pro celoroční rybolov 
Použití fluo barev dělá v kombinaci s esenciálními atraktory 
vysoce účinnou nástrahu. Příchutě: švestka - ananas, oliheň, 
banán - oliheň, monster krab, pepř

Lehce stravitelné boilies v přírodní variantě 
Můžete použít jakýkoliv booster či dip a připravit si kvalitní 
krmné boilies s příchutí, kterou zrovna potřebujete. Boilies je 
v barvě žlutá a červená.

PastyPasty Boostery a Amino dipyBoostery a Amino dipy
BALENÍ BALENÍ

200 g 250 ml

VELIKOST VELIKOST

Slouží k zatraktivnění nástrahy s okamžitým uvolněním 
pachové stopy do okolí nástrahy, ale i vodního slopce 
Boilies pastou je možno obalovat jakoukoli nástrahu. Dodává-
me v příslušných příchutích podle Carp Inferno boilies line.

Je možno použít na zatraktivnění nástrah i návnad 
Příchutě: jogurtová jahoda, česnek, švestka, oliheň, ostružina 
- oliheň, ananas - mušle, banán - oliheň, scopex - chilli, kiwi 
- chobotnice, zralý pomeranč, nahnilá brusinka, tygří ořech

Boilies, Pasty, Boostery a Amino dipyBoilies, Pasty, Boostery a Amino dipy
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U nás můžete objednat veškeré nástrahy, návnady, U nás můžete objednat veškeré nástrahy, návnady, 

ale i jiné rybářské potřeby od světových značek:  ale i jiné rybářské potřeby od světových značek:  
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BOILIES OD PAVLA

Borská 95, 301 00 Plzeň

� www.boiliesodpavla.cz

� boiliesodpavla@seznam.cz

�  +420 603 578 805

      Boilies od Pavla

     @BoiliesodPavla

    

 

UPOZORNĚNÍ: Ryby vyfocené v katalogu byly uloveny na nástrahy od nás.UPOZORNĚNÍ: Ryby vyfocené v katalogu byly uloveny na nástrahy od nás.


