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NÁVNADY PRO RYBAŘENÍ

D E D I C A T E D  T O  Y O U R  P E R F O R M A N C E

Potápivé krmivo

Plovoucí krmivo

Chytací peleta

Krmná peleta

Vysoce lákavá návnada 

Vnadidlo

Stabilita ve vodě

Obsahuje hmyzí moučku



Podporuje optimální růst ryb   

Stimuluje funkci imunitního systému  

Optimalizuje funkci trávicího systému 

Přispívá k ochraně sliznic  

Posiluje vnější ochrannou bariéru

Inovativní premix ve všech krmivech Alltech Coppens.

je mannan-oligosacharid, který je 

schopen vázat a odstraňovat 

patogenní bakterie z trávicího 

traktu. Jeho prebiotická funkce má 

pozitivní vliv na střevní mikroflóru a 

na počet a délku mikroklků ve 

střevě. To umožňuje zlepšené 

vstřebávání živin. BIO-MOS®    

rovněž přispívá k posílení 

slizniční ochranné bariéry.

je derivát z buněčných stěn 

kvasnic. Stimuluje funkci 

imunitního systému 

prostřednictvím nespecifické 

imunitní reakce. Umožňuje 

zlepšit odolnost ryb, 

podporuje jejich vitalitu a 

minimalizuje riziko 

onemocnění. 

je rozhodující složka v novém premixu.
  BIOPLEX® je zdroj organicky vázaných

   mikroprvků, jako jsou zinek,   
měď, mangan a železo. 

BIOPLEX® umožňuje zlepšit 
zdraví, růst a vývoj ryb.

BIOPLEX® zlepšuje externí 
ochrannou bariéru ryb.

ZVYŠUJE HLADINU 
DHA 

PODPORA FUNKCE 
IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU 

ZLEPŠUJE ZDRAVÍ  
A VÝVOJ

PODPORA FUNKCE 
TRÁVICÍHO 
TRAKTU

Obsahuje specifický zdroj Omega-3  
s vysokým obsahem DHA vyrobený 
z udržitelné produkce mořských řas.
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

použití:
Tyto pelety jsou po napumpování nebo namočení dostatečně pružné na to, 
aby zůstaly na háčku po dlouhou dobu. Zároveň jsou dostatečně měkké, aby z 
nich háček šel vytáhnout.

Expert na rybaření ve videu "Pellet pumping" vysvětluje, jak se dá Match RS 
použít. Pro sledování tohoto instruktážního videa naskenujte QR kód níže, 
nebo klikněte na odkaz.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku firmy Coppens, nebo 
videa "Coppens Explains" na YouTube. 

• Gumová struktura po namočení / napumpování
• Velmi stabilní ve vodě

Match RS

 Parametry (%)   Velikosti
Protein 37% 4.5 mm
Tuk 7% 6.0 mm
Vláknina 2,0%

7,1%

5.000
2.430
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

https://www.youtube.com/watch?v=lCPJjOMuHpY
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Tato unikátně vonící a chutnající peleta s otvorem je velmi stabilní ve vodě, 
což umožňuje rybařit se stejnou návnadou po velmi dlouhou dobu a navíc jí 
nejsou malé ryby schopny spolknout. Její přirozená chuť se uvolňuje do vody 
s okamžitým i dlouhotrvajícím efektem. Black Halibut byl vyvinut především 
pro použití s návazcem.

Pro sledování instruktážního videa "Hookable predrilled pellet" naskenujte QR 
kód níže, nebo klikněte na odkaz.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku Coppens, nebo se 
podívat na "Coppens Explains" videa na YouTube.

• Chytací peleta s dírkou
• Extrémně stabilní ve vodě
• Vysoký obsah atraktantů a rozpustných rybích proteinů
• Vysoký obsah rybího oleje
• Obsahuje krevní moučku a betain

 Parametry (%)   8.0 mm 14.0 a 20.0 mm
Protein 33% 33%
Tuk 16% 16%
Vláknina 1,5% 1,3%

3,4% 2,8%

5.000 5.000
1.330 1.330
200 200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250 250

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Black halibut 10-20

https://www.youtube.com/watch?v=OIdvNFtEkPM

použítí:
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Tato peleta s otvorem obsahuje rozpustné proteiny, kril a betain, což dělá 
tento produkt pro ryby velmi lákavý a chutný s dlouho trvajícím efektem. Red 
Halibut je ideální návnada pro lovení kaprů, sumců a parem. Stejně jako 
Black Halibut je i Red Halibut velmi stabilní ve vodě a může být použit po 
dlouhou dobu.

Pro sledování výukového videa "Hookable predrilled pellet" naskenujte QR 
kód níže, nebo klikněte na odkaz.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku Coppens, nebo se 
podívat na "Coppens Explains" videa na YouTube.

• Chytací peleta s dírkou
• Extrémně stabilní ve vodě
• Vysoký obsah atraktantů a rozpustných rybích proteinů
• Vysoký obsah oleje z mořských ryb
• Obsahuje kril a betain

 Parametry (%)   8.0 mm 14.0 a 20.0 mm
Protein 32% 32%
Tuk 13% 13%
Vláknina 2,5% 2,5%

3,2% 3,2%

5.000 5.000
1.330 1.330
200 200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250 250

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

Red halibut 10-20

použítí:

https://www.youtube.com/watch?v=OIdvNFtEkPM
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Tyto pelety s vysokým obsahem rybí moučky, hmyzí moučky, rybího oleje, 
betainu a spiruliny mohou být použity jako samostatné krmné pelety, nebo se 
dají přidat k vnadidlům. Po smíchaní s vnadidlem mohou být pelety použity v 
krmítku pro zvýšení vnadícího účinku.

Další možností je uchytit pelety do kroužku na pelety. Všechny tyto možnosti 
jsou vysvětleny ve videích "Feeder fishing" a "Pellet band". Pro sledování 
těchto videí naskenujte QR kód níže, nebo klikněte na jeden z odkazů.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku Coppens, nebo se 
podívat na videa "Coppens Explains" na YouTube. 

• Vysoce stabilní ve vodě
• Plné atraktantů jako je rybí moučka a rybí olej
• Obsahuje hmyzí moučku
• Obsahuje betain a spirulinu

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   Velikosti
Protein 42% 2.0 mm
Tuk 18% 6.0 mm
Vláknina 1,7%

7,0%

5.000
660
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Green Betaine

https://www.youtube.com/watch?v=bwlXFWdcWk0 
https://www.youtube.com/watch?v=RP2zl5eUHyo

použití:

< 5
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Tyto pelety nenasycují kapry a kaprovité ryby tak rychle a jsou velmi vhodné 
pro rybaření v zimě kvůli nízkému obsahu rybího oleje.

Premium carp se dá použít buď jako samostatné krmivo, nebo může být 
smícháno s vnadidlem. Po smíchaní s vnadidlem mohou být tyto pelety použity 
v krmítku pro zvýšení vnadicího účinku. Pro sledování videa "Feeder Fishing" 
naskenujte QR níže, nebo klikněte na odkaz.

Další možností je umístit Premium Carp v PVA sáčcích blízko návnady.
Pro více informací můžete navštívit webovou stránku Coppens,
nebo se podívat na "Coppens Explains" videa na YouTube.

• Obsahuje atraktanty jako je rybí moučka a rybí olej
• Vysoký obsah živočišného proteinu

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   Velikosti
Protein 30% 3.0 mm
Tuk 5% 4.5 mm
Vláknina 2,3% 6.0 mm

5,3% 8.0 mm

10.000
2.650
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg)  
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg)  
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Premium carp

použití:

< 3



chrakteristika:

perfektní především pro chytání:

Giant byl vyvinut pro velké kapry a sumce. Pravidelné krmení v daném místě 
udržuje ryby v blízkosti. Díky své velikosti láká Giant pouze větší ryby. Kromě 
velikosti je pro ryby atraktivní díky svému složení, které stimuluje příjem 
krmiva. 

Pro více informací navštivte webovou stránku Coppens,
nebo se podívejte na "Coppens Explains" videa
na YouTube kanále Coppens.

• Plné atraktantů jako je rybí moučka a rybí olej
• Vysoký obsah živočišného proteinu
• Velmi stabilní ve vodě
• Láká největší ryby
• Obsahuje betain

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   Velikosti
Protein 36% 28.0 mm
Tuk 14%
Vláknina 1,5%

3,3%

5.000
2.300
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Giant 10-20
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Premium Select jsou unikátní krmné pelety, které jsou kromě kaprů a sumců 
schopny přilákat i další druhy ryb. Proto jsou dostupné v různých velikostech, 
aby vyhovovaly jakémukoliv způsobu rybaření. 

Premium Select lze použít jako samostatné krmné pelety, nebo přidat do 
vnadidla. Pro zvýšení vnadícího účinku lze pelety použít v krmítku, nebo v PVA 
sáčcích blízko vaší návnady.

Pro sledování instruktážního videa "Pellet band" naskenujte QR kód níže, nebo 
klikněte na odkaz.

Pro více informací navštivte webovou stránku Coppens,
nebo se podívejte na "Coppens Explains" videa
na YouTube kanále Coppens.

• Plné atraktantů jako je rybí moučka a rybí olej
• Vysoký obsah živočišného proteinu
• Obsahuje betain
• Větší rozměry krmiva jsou stabilní ve vodě až 6 hodin

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   
Protein 34%
Tuk 15%
Vláknina 1,5%

5,0%

Velikosti
2.0 mm, 3.0 mm 
4.5 mm, 6.0 mm 
8.0 mm, 14.0 mm 

20.0 mm

10.000
2.440
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Premium Select 1-2

Použití:

https://www.youtube.com/watch?v=RP2zl5eUHyo
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Krilová moučka v kombinaci s moučkou z mořských ryb a rafinovaným rybím 
olejem dělají z Red Premium Select extrémně atraktivní krmivo pro 
sladkovodní ryby. Tyto pelety lze použít více způsoby. Mohou být použity jako 
samostatné krmivo, smíchány s vnadidlem nebo nastraženy v PVA sáčcích.

Ve videu "Pellet band" expert na rybaření ukazuje, jak použít kroužek na 
pelety. Pro sledování tohoto videa naskenujte QR kód níže, nebo klikněte na 
odkaz.

Pro více informací můžete navštívit webovou stránku Coppens,
nebo se podívat na "Coppens Explains" videa na YouTube.

• Plné atraktantů jako je rybí moučka a rybí olej
• Vysoký obsah živočišného proteinu
• Obsahuje kril

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   Velikosti
Protein 30% 2.0 mm
Tuk 13% 4.5 mm
Vláknina 2,3% 6.0 mm

2,7%

5.000
1.970
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

Red Premium Select 1-2

https://www.youtube.com/watch?v=RP2zl5eUHyo

Použití:
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charakteristika:

perfektní především pro chytání:

Supreme-21 "pstružáky" jsou krmné pelety, které jsou kromě kaprů a sumců 
schopny přilákat i další druhy ryb. Proto jsou dostupné v různých velikostech, 
aby vyhovovaly jakémukoliv způsobu rybaření. 

Supreme-21 lze použít jako samostatné krmné pelety, nebo přidat do vnadidla. 
Pro zvýšení vnadícího účinku lze pelety použít v krmítku, nebo v PVA sáčcích 
blízko vaší návnady.

Pro sledování instruktážního videa "Pellet band" naskenujte QR kód níže, nebo 
klikněte na odkaz.

Pro více informací navštivte webovou stránku Coppens,
nebo se podívejte na "Coppens Explains" videa
na YouTube kanále Coppens.

• Obsahuje atraktanty
• Vysoký obsah živočišného proteinu
• Vysoký obsah tuku
• Obsahuje krevní moučku

Parametry živin a vitamínů se mohou měnit. Aktuální surovinové složení, hodnoty živin a vitamínů jsou uvedeny na etiketě krmiva.

 Parametry (%)   
Protein 40%
Tuk 21%
Vláknina 2,0%

5,5%

Velikosti
3.0 mm 
4.5 mm 
6.0 mm 

9.000
1.360
200

Popel

Vitamíny 
Vitamín A (m.j./kg) 
Vitamín D3 (m.j./kg) 
Vitamín E (mg/kg) 
Vitamín C (stabilní) (mg/kg) 250

SUPREME-21 1-2

Použití:

https://www.youtube.com/watch?v=RP2zl5eUHyo




