Water and Fish

Medové víly

10,- EUR/2,5kg
vákuovo balené
Ø 16mm

Liver
Naparované BOILIES
z čerstvých domácich surovín

10,- EUR/2,5kg

zloženie:
sójový-proteinový koncentrát,
pšeničné klíčky, spracovaná živočíšna bielkovina,
sladový kvet, kukuričný glutén, hrachová múka,
pšeničná múka, vajcia, sušený mliečny koncentrát,
med, cesnak, pivovarské kvasnice, špenát, pečeň,
amino liquid, L - Lyzín HCl 98 %, DL Methionin 99 %,
soľ, mletá paprika - 3 druhy, hemoglobin 93 %,
/konzervované v soli/

vákuovo balené
Ø 20mm

Návnada i nástraha pre lov kaprovitých rýb.

10,- EUR/2,5kg

Skladovať v chladných a suchých priestoroch.
Vyrobené v SR. PROFINITY, s.r.o., Nová Ves nad Žitavou 73
Minimálna trvanlivosť do:

vákuovo balené
Ø 25mm

2,5 kg Ø 20mm

http://nomoreanimosity.com/voda-a-ryby/

Medové víly - Dipované mäkké

vratný pohár
5,- EUR/360g

Liver

Naparované BOILIES
z čerstvých domácich surovín

zloženie:
sladový kvet, sójový-proteinový
koncentrát, pšeničné klíčky, spracovaná
živočíšna bielkovina, kukuričný glutén,
hrachová a pšeničná múka, vajcia, sušený mliečny
koncentrát, med, cesnak, pivovarské kvasnice,
špenát, pečeň, amino liquid, L - Lyzín HCl 98 %,
DL Methionin 99 %, soľ, mletá paprika-3 druhy,
hemoglobin 93 %, /konzervované sterilizáciou/

cesnak

4,50 EUR/360g
pri vrátení pohára

med

Návnada i nástraha pre lov kaprovitých rýb.
Skladovať v chladných a suchých priestoroch.
Vyrobené v SR. PROFINITY, s.r.o., Nová Ves nad Žitavou 73
Minimálna trvanlivosť do:

propolisová tinktúra

360g

Ø 16 a Ø 20mm www.nomoreanimosity.com/voda-a-ryby/
Ø

Medové víly
Milk - dumbbell

10,- EUR/2,5kg

Naparované BOILIES

vákuovo balené
Ø 16x20mm

z čerstvých domácich surovín
zloženie:
sojový bielkovinový izolát, pšeničné klíčky, spracovaná živočíšna bielkovina,
kukuričný glutén, hrachová múka, pšeničná múka, vajcia, mlieko, cesnak,
Apetenzyma 16 Melasa, maslovo-vanilková prášková aróma,
mliečna náhrada, uhličitan vápennatý, med, pivovarské kvasnice,
L – Lyzín HCl 98 % monohydrochlorid, DL – Methionin 99 %,
soľ, hemoglobin, aróma brusnica-propylénglykol,
/konzervované v soli/

10,- EUR/2,5kg
vákuovo balené
Ø 10x16mm

Návnada i nástraha pre lov kaprovitých rýb.
Skladovať v chladných a suchých priestoroch.
Vyrobené v SR. PROFINITY, s.r.o., Nová Ves nad Žitavou 73
Minimálna trvanlivosť do:

2,5 kg Ø 16x20mm http://nomoreanimosity.com/voda-a-ryby/

Pelety 3mm

5,- EUR/2kg

pelety v tvare červov
Zloženie:
spracovaná živočíšna bielkovina, sojový
bielkovinový koncetrát, pšeničné klíčky,
pšeničná múka, voda, srvátka, med,
krvný proteín, uhličitan vápennatý,
pivovarské kvasnice, Apetenzyma 16 Melasa,
L – Lyzín HCl 98 % monohydrochlorid,
DL – Methionin 99 %, soľ

vákuovo balené

Tepelne upravený
kukuričný šrot

3,50 EUR/5kg
vákuovo balené

nahrubo mletá kukurica, voda,
soľ, med, cesnak, živočíšny tuk,
krvný protein
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Výroba boilies podla požiadaviek so skúseným pracovníkom
aj zo surovín a mixov od iných dodávateľov

1,- EUR/1kg

Začinajúcim, ale aj skúsenejším rybárom zdarma poradíme ako je možné optimálne vyrobiť krmivo v podobe
guličiek, dumbbells, peliet alebo cestovín imitujúce prirodzenú potravu. Minimálne množstvo boilisu je 18kg.
Pri pravidelnom odbere si môžu vyrobiť boilies rybári sami, a ponúkame možnosť prenájmu priestorov
výrobne zdarma pri kúpe surovín. Suroviny sú čerstvé a od miestnych dodávateľov.
Na jednoduchý recept sa už ulovilo velké množstvo rýb a tento recept je možné ďalej upravovať o iné
suroviny ktorých zoznam je na ďalšej strane

etiketa papierová

Maslovo-vanilková prášková aróma (Butter VANILLE arome dry) - 10,40 EUR/1kg
Koncentrát maslovo-vanilkovej arómy pre zlepšenie atraktivity krmiva a zvýšenie žravosti
Apetenzyma 16 Melasa - 6,71 EUR/1kg
Zmes aromatických látok pripomínajúcich vôňu melasy vo forme prášku, zvyšuje chuť krmív a zakrýva možné pachy.
Použitie zvyšuje príjem krmiva a zlepšuje mieru rastu a konverziu krmiva.
Actipro® 95 PHS - 2,08 EUR/1kg
Hemoglobín (proteín) z krvi ošípaných vo forme prášku, ktorý sa získava frakcionáciou a následným sušením v sprejovej
sušičke. Táto bielkovina je charakteristická svojou vynikajúcou stráviteľnosťou a vysokým obsahom organického železa.
Typický obsah N-látok - 93%. Môže slúžiť ako náhrada rybej múčky.
Ceny ostatných surovín na vyžiadanie.
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Plávajúce ostrovy
2ks AGRO-minerálna vlna 1000x1200x75mm
1ks poplastované pletivo 1500mm
plastové rúry
-2ks PP-HT RURA ODP HR 110x2,7x1000mm
-2ks PP-HT RURA ODP HR 110x2,7x2000mm
-4ks PPHT KOLENO DN 110/87,5°
(možnosť variabilnej veľkosti)
50,-

EUR

AGRO-minerálna vlna výrez 60x75mm 18ks
styrodur 600x1250mm

30,- EUR

Flexodrenazna neperforovaná rúra DN 100 /2500mm
sklotextilná mriežka 1m2
(možnosť variabilnej veľkosti)

20,- EUR

Jutové vreco
AGRO minerálna vlna
PET fľaše
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Akvaponické nádrže
IBC kontajner
Kvetináč OSB doska
Jazierková fólia
Filtračná rúra
agrominerálna vlna

320,- EUR

Akvaponické akvária
Akvárium 300L
AGRO-minerálna vlna výrez 60x75mm 18ks
styrodur 600x1250mm

450,- EUR
V správne navrhnutom akváriu sa amoniak
vytvorený rybami premení na látky, ktoré sú živinami
pre rastliny. Akvárium sa tak stáva dizajnovou súčasťou
interiéru, ale aj úžitkovým priestorom, v ktorom je
možné dopestovať okrasné rastliny i čerstvé bylinky,
použiteľné na ľudskú spotrebu. V čistej vode žijú rôzne
druhy sladkovodných rýb, ktoré je možné tiež
ekonomicky využiť.
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Prenájom člna
Prenájom člna s kajutou na lov kaprov
so sonarom a stojanom na 5 ks udíc
/vhodné pre 2-3 osoby/
a podvodnou kamerou WOLF,
ale aj ako rekreácia pre nerybárov

cena
dohodou

Umelé hniezdo pre výter rýb

15,-EUR

Kari-sieť 70x40cm
Konopné vlákno

29,- EUR
Univerzálny, selektívny
všesmerový bariérový feromónový lapač
na monitorovanie a hromadný odchyt škodcov
zo skupiny podkôrneho a drevokazného hmyzu
(čeľaď Scolytidae).
Pri výbere správnej pozície je každá jeho orientácia správna.
Vyrába sa z pružného plastu. Nárazová plocha bariér 5550 cm2
umožňuje odchyt vysokého počtu škodcov. Je samosvorný
a kompletizuje sa jednoduchým nasúvaním častí. Inštaluje sa
na dvojicu kolíkov tak, aby bol lievik s pascou vo výške
min. 80 cm nad zemou. Priehľadnú pascu pevne držia zarážky,
dá sa však ľahko demontovať pri pravidelných odberoch úlovku.
Životnosť lapača pri nepretržitom nasadení v teréne
je min. 4 roky. Možnosť výmeny poškodených súčiastok
ju výrazne predlžuje.

Keramické vtáčie búdky - ručne vyrábané

2
1

3

Vtáčia búdka s logom (3,4,5)

25,- EUR

Vtáčia búdka bez loga (1,2)

20,- EUR

4
5
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Analýza pitnej, odpadovej, podzemnej a povrchovej vody jazierok, rybníkov, vodných nádrží pre chov rýb alebo rekreáciu
HI83200-02 multiparametrový fotometer pre laboratóriá
na analýzu 44 parametrov vody:
Amoniak, Dusičnany, Dusitany, DO (rozpustený kyslík),
pH 6.5 až 8.5 pH, Fosforečnany, Alkalinita, Farba vody,
Tvrdosť Ca, Tvrdosť Hg, Chlór, Železo, Fluoridy
a iné na vyžiadanie
Popis
Zdroj svetla 5 halogénových lámp s interferenčnými ﬁltrami
Detektor kremíkové fotočlánky
Napájanie 230 V alebo batérie
Hmotnosť 0,9 kg

Prečerpávanie vody benzínový čerpadlom aj v akútnych
prípadoch otravy vody a záchrana otrávených rýb
aj bez elektrickej energie
Sealey Water Pump 50mm 5.5hp EWP050 600ltr/min
Možnosť požičania
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