
 concrete 
solution

Výrobky UFO sinker jsou vyrobeny
v ČESKÉ REPUBLICE.

UFO sinker je registrovaná 
ochranná známka.

Fakturační adresa: Čejč 61, 696 14, Czech Republic
Korespondenční adresa: Šardice 788, 696 13, Czech Republic

T: +420 774 412 955 / E: info@ufosinker.com
www.ufosinker.com

Nechceme nikomu kazit radost z rybaření, ale něco 
o jedovatosti olova by mohl vědět každý.

V Evropské unii se utrhne při sportovním rybolovu přibližně 
6000 tun olova ročně. 

-  OBSAH OLOVA V KRVI NIŽŠÍ NEŽ 5 µg/l ZPŮSOBUJE 
POKLES INTELIGENCE

-  PŘI POŽITÍ ABSORBUJÍ DĚTI AŽ 70 % AKTIVNÍHO OLOVA
-  OLOVO ZPŮSOBUJE PORUCHY MOZKU, NERVOVÉHO 

A REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU A MNOHO DALŠÍCH 
ZÁVAŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ

-  OLOVO MÁ NEGATIVNÍ VLIV NA SEXUÁLNÍ LIBIDO

Jak se olovo dostane k nám na stůl a třeba až do postele?

Například rybniční bahno se běžně po vybagrování používá 
jako zemědělské hnojivo. Olůvka jsou potom na poli rok co rok 
omílána zemědělskou technikou. Proč ale tento prokazatelně 
negativní vliv neodstranit ze svého okolí a z našeho životního 
prostředí nás i našich dětí jednou pro vždy?

Připojte se ke komunitě rybářů co olovo nepoužívají.

Připojte se k

Zdravíme všechny rybáře! Ano i tebe! 
Všichni máme rádi přírodu, nebo ne?

ve spolupráci:

je součástí:je členem:



Představujeme Vám nový produkt 
se zcela ojedinělými vlastnostmi.

Bezolovnaté rybářské zátěže 
z těžkého betonu UFO SINKER.

Tyto jsou vyrobeny z pečlivě vybraných materiálů, 
které splňují přísná kritéria zdravotní nezávadnosti 
evropských norem.

Objemová hmotnost přesahuje 4 g/cm3 což je 
dvojnásobek objemové hmotnosti kamene. Naše 
zátěže jsou 100 % šetrné k přírodě.

Přirozenou vlastností betonu je jeho nasákavost. 
Zátěže UFO SINKER ochotně nasáknou vaše oblíbená 
aromata. Jste tak o krok blíž ke kýženým trofejním 
úlovkům.

Při použití odpadávací montáže už nebudete při 
každém záběru nechávat ve vodě jedovaté olovo. 

Povrch výrobku je přirozeně přírodní, nevyžaduje proto 
žádnou dodatečnou povrchovou úpravu poplastováním 
apod.

Zátěže UFO SINKER jsou vyráběny v České republice.

DISTANCE
Zátěž k hodům na větší vzdálenosti. 

Aromatizovatelná.

Gramáž: rozmezí 21-450 g
Barva: šedá, hnědá, červená, 

písková, zelená, modrá

UFO
Stylový designový tvar, kterým 

zaujmete nejenom rybáře.

Gramáž: 80 g

GRIPPA 
Zátěž pro lov na řekách. Plochý tvar 

s výstupky zajišťuje stabilitu 
i v silnějším proudu.

Gramáž: rozmezí 80-300 g
Barva: šedá, hnědá, červená, 

písková, zelená, modrá

JIG
Pro lov dravců na gumové nástrahy.

Gramáž: 60 g

DUNLOP
Oblíbený tvar ideální na vyvážku 

a lov na řekách.

Gramáž: rozmezí 160-350 g
Barva: šedá, hnědá, červená, 

písková, zelená, modrá

KOULE
populární tvar oblíbený napříč 

širokým spektrem rybářů.

Gramáž: rozmezí 40-80 g


